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PROLÓGUS 
 

„Minden kezdet nehéz” – szokták mondani. Valamivel biztosan könnyebb, ha a többségében 

„integráló” személyiséggel állunk szemben. Sokkal nehezebb a helyzet, ha egyszavas kifejezéssel élve 

„megosztó” a személyiség. Őket egy csoport biztosan magasztalja, másika pedig szöges ellenkezőjét 

állítja.  Folytathatnám valódi érzéseim, gondolataim megfogalmazásának árnyalatait, de csak arra 

kanyarodnék vissza, hogy miképpen mutassam be Dudás Illés professzor társamat, akit már hosszú 

ideje ismerek, de mégsem ismertem eléggé. Ez – a szerintem természetes érzés abból az egyszerű 

tényből adódik, hogy életünk során csak egy relatíve szűk közös érintkezési felületünk alakult ki 

társainkkal és csupán az itt szerzett tapasztalatok alapján alakítunk ki különböző, általában „sarkított” 

véleményeket egymásról. Hogy ez mennyire így van, illusztráljam először magammal. Mint egyetemi 

oktatót a hallgatók évről-évre értékelnek bennünket, ami kétségtelenül hasznos, mert egyfajta tükröt is 

tart felénk, amely hozzájárulhat önmagunk, tanítási stílusunk formálásához. Napjaink egyik lehetősége 

a 2009-ben Bonyhádi Gábor által alapított és igazán 2010-ben indult és azonnal sikert aratott 

www.markmyprofessor.com felület (2010-ben az Év Honlapja díjat nyerte el), amelyen minden 

hallgató értékelheti tanárait, azaz „elmondhatja a magáét”. Ugyanazon tantárgy előadásait hallgatván 

kiemelek néhány bejegyzést magamról: 

 

„Szörnyen unalmas órák. Próbálja érdekesen előadni, de egyszerűen nem lehet odafigyelni 

annyira monoton és unalmas, sokszor fogalma nincs az embernek, hogy miről beszél. 

Bárcsak mindenki legalább ennyire jó előadó lenne, nem lenne gond az egyetemmel.  

Hallgató centrikus, segítőkész, korrekt, nagyon értelmes, művelt Ember. 

Egyik legnagyobb tudással rendelkező tanár a karon! Amit ő egyszer elmond az tuti úgy lesz! 

… Kiváló előadó!!! 

Műszaki kar legjobb tanára, amit tanít az aktuális és hasznos!  

Akiknek szimpatikus ez a fickó, azoknál nagyon nagy baj van! ... Érne már régóta a 

nyugdíjazása! 

Semmi segítőkészség, zavaros, összevisszaság jellemezte az óráit, provokatív és nem véletlen 

1,04 és 1,5 átlag közöttiek a vizsgái. Egy nagy nulla a pali!” 

 

Miért is önmagammal foglalkoztam? A válasz rendkívül egyszerű. Egy oktató leginkább a színészhez 

hasonló, aki ha fellép a színpadra minden „búját – baját - örömét” az öltözőben hagyja. Az oktató is 

így van, különösen, ha lassan már egy fél évszázada ezt teszi. Azaz az említett hallgatói vélemények 

azonos tantárgy, közel azonos teljesítményét értékelték. Nos, így viszonyulunk mi emberek is 

egymáshoz, amit a „kinek a szőke, kinek a fekete” mondás is tükröz.  

Visszatérvén a PROLÓGUS első mondatára, e könyv szerzőjét bemutathatnám úgy is, mint Prof.Em. 

Dr.h.c. Prof.h.c.(mult) Dr. Dudás Illés, D.Sc., és úgy is, mint Illés barátom. Természetesen mindkét 

lehetőségnek megvan a maga háttere. Ha a „titulusok sorát” tekintjük, akkor ezek mögött 

mindenképpen egy tehetséges, kreatív ember hosszú éveken keresztül folytatott kitartó munkája 

húzódik meg, amelyet szűkebb és tágabb környezete, a hazai és nemzetközi szakmai közeg értékelt a 

„titulusok” adományozásával. Ha pedig egyszerűen „Illés barátom” a bemutatandó személy, akkor ezt 

egy olyan képpel érzékeltetném, amely többnyire az általam pozitívnak ítélt „jó tulajdonságokat” 

emeli ki, miközben illedelmesen a háttérben rámutat a „hibákra” is. Valószínűleg a Tisztelt Olvasók 

véleménye is szélsőséges határok között fog mozogni a könyv elolvasását követően, hiszen senkinek 

nem adatott meg, hogy megismerje részleteiben is Dudás Illés professzortársam életét, cselekedeteinek 

sokrétű mozgatórugóit.  
Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy visszatérjek a „Szerző” és a „Beszélgetőtárs” kapcsolatára, annak 

egyes pillanatait „pillanatképek” felvillantásával próbáljam illusztrálni.  

Egyik ilyen hosszabb vonulat mindenképpen Erdélyhez és azon belül is Kolozsvárhoz, a Kolozsvári 

Műszaki Egyetemhez1 kötődik. Történelmi háttérrel és emberi, szakmai kapcsolatokkal megalapozott, 

megtámogatott szilárd, kölcsönös előnyöket biztosító együttműködés alakult ki a Miskolci Egyetem és 

a Kolozsvári Műszaki Egyetem között. Ennek két „zászlóvivője” Gyenge Csaba és Dudás Illés 

professzorok voltak. Csupán zárójelben jegyzem meg, ennek részleteiről olvashatnak a könyvben. 

                                                      
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Műszaki_Egyetem_(Kolozsvár) 

http://www.markmyprofessor.com/
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Kolozsvár, Református 

Teológia Díszterme, az 

Erdélyi Tudomány Napja, Az 

MTA és ME együttműködése, 

az MTA Kolozsvári Akadémiai 

Bizottsága létrejötte (2002. 

november 3.) 

 

A képen az elnökség, Szilágyi 

Pál rektorhelyettes, Kolozsvár, 

Péter Mihály orvosprofesszor, Marosvásárhely, Meskó Attila, az MTA alelnöke, Vizi E. Szilveszter az 

MTA elnöke, Egyed Ákos az EME elnöke, Gyenge Csaba tanszékvezető Kolozsvár, Dudás Illés 

tanszékvezető Miskolc, az Erdélyi Tudománynap, a kolozsvári MTA VI kihelyezett székhelyű 

Bizottságának a megalakulása alkalmából. 

Dudás Illés tegnap (2002. november 2.-án) kapta meg a kolozsvári Műszaki Egyetemen a Dr.h.c. 

tiszteletbeli doktori címet elsőként a magyar műszakiak közül. 

Az egyik ilyen miskolci találkozás során a hivatalos programot követően a Kisavas valamelyik 

vendéglőjében a „fehér asztalnál” csöppentem bele abba az illusztris kolozsvári-miskolci csapatba, 

amelyben máig is nagyon jól érzem magam. Ennek lassan már 20 éve. Az egyetemi kapcsolatok 

bővültek azzal, hogy a Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet vezetőjeként messzemenően 

támogattam és aktívan ösztönöztem a szakmai kapcsolatok szélesítését. Talán ez is hozzájárulhatott 

ahhoz, hogy 2004-ben én is beléphettem a 

Kolozsvári Műszaki Egyetem tiszteletbeli 

professzorainak azon csapatába, amelynek 

Dudás Illés már 1999-től tagja. 

 

Dudás Illés, 1999.05.14. Kolozsvári Műszaki 

Egyetem 

 

Tóth László, 2004.03.26. Kolozsvári Műszaki 

Egyetem  

 

Az kolozsvári-miskolci kapcsolat bővült, 

szélesedett, terebélyesedett. Ebben a 

folyamatban voltak közös és egyeztetett 

lépéseink, de külön külön kezdeményezettek is. Ezek sorát, eredményeit nehéz lenne időrendbe rakni 

és részleteiben is bemutatni. Néhányat kiragadva  

 

Gyenge Csaba professzor az 

MTA Külső Tagja lett és a 

Miskolci Akadémiai Bizottság 

Székházában2 tartja 

Székfoglaló előadását 

 

Az előző képen Egyed Ákos, 

az Erdélyi Múzeum 

Egyesület3 elnöke a MAB 

Klub meghívására (amelynek 

elnöke lehettem 2000-2008 

között) „Erdély Széchenyije” címmel tart előadást gróf Mikó Imréről az 

EME (1859) alapítójáról. 

                                                      
2 http://tab.mta.hu/miskolci-teruleti-bizottsag 
3 http://www.eme.ro/index.jsp 

http://tab.mta.hu/miskolci-teruleti-bizottsag
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AZ EME jelenlegi Főtitkárát, Bitay Enikőt mindketten javasoltuk Gábor Dénes díjra, amelyet 2014-

ben megkapott. A díjátadáson készült közös fényképünk a könyv hátsó borítóján látható, amely talán 

azért is mérföldkőnek tekinthető kapcsolatunkban, mert ekkor (2014. december 18.) vettük először 

komolyan mindketten, hogy elkészül az a 

könyv, amit a Tisztelt Olvasó most kezében 

tart. Bitay Enikő szakmai tevékenységét 

pedig az is jellemezheti, hogy őt Külső 

Tagjává választotta a Magyar Tudományos 

Akadémia 2016-ban. 

 

A 2014. évi Gábor Dénes Díj átadási 

ünnepsége a Parlamentben 

 

Konferenciákon való közös szereplé-

seinkre legyen egy kiragadott példa 

szülőhelyem Debrecen ahol mindketten 

meghívott előadóként plenáris előadásokat 

tartottunk.  

 

Dudás Illés „Merre tart 

a gépgyártástechnoló-

gia?”, én pedig „A 

mérnök és az ökológiai 

lábnyom” címmel. A 

fényképekre pillantva is 

felfedezhető a „lendüle-

tes előadások” hasonló-

sága. A „hasonlóságunk” 

számos egyéb jeleit is 

felismerhettük már ko-

rábban is, amikor 1992-

ben hat hetet tölthettünk együtt tizenketted magunkkal 

Németországban a Fraunhofer - struktúra működésének 

megértésére Prungor Ernő, akkori Országos Műszaki Fejlesztési 

Bizottság (OMFB) elnökének kiválasztása alapján. 

 

 

 

Dudás Illés tanszékvezető irodájában Pungor 

Ernő akadémikus és Tóth László Baylogi 

igazgatója 1999-ben a Kárpát-medencei 

Professzorok harmadik találkozóján a 

Miskolci Egyetemen 
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Ezt szemlélteti az egyik látogatásom során otthonában készített fényképsorozat 

Nem Dudás Illésről szólna e könyv, ha minden olyan „szabályosan zajlana, mint ahogyan azt előre 

elterveztük. A 75. születésnapjára tervezett írás szerette volna bemutatni a Szerzőt 75 kérdés kapcsán. 

Mi is a valós tény? A Szerző már betöltötte a 75. életévét (Jó Egészséget!)”, tele energiával, ötletekkel. 

Beszélgetéseink során tapasztalt csapongó gondolatai arra ösztökéltek, hogy hagyjak fel az előre 

eltervezett „sémával” – a 75 kérdés adta keretekkel – és engedjem szabadjára hömpölygő gondolatait, 

ill. próbáljam ezeket amolyan „Dudás Illés-féle” keretekbe formálni. A Tisztelt Olvasó a könyvet 

elovasván majd eldöntheti, hogy mindezt mennyiben sikerült megvalósítani. Egy biztos, hogy az első 

mondataimban írt felületesnek tűnő sommás jellemzés biztosan árnyaltabb lesz. 

 

Tóth László 

         Miskolc, 2018. tavasza 

 

 

 

Kapcsolatunkat az „életképek” sorozatával 

illusztrálhatnám, de nem teszem, mert e munka 

ekkor az én könyvem lenne, noha én csupán 

bemutatni szerettem volna Dudás Illés 

professzortársamat, egy sokoldalú, tehetséges, 

igényes embert, egy olyan személyt, aki 

széleskörű tudásbázisát otthonában is féltő 

szeretettel őrzi és gyarapítja. 
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1. Életelv:Megjöttünk erre a világra, ahol hosszabb rövidebb ideig megkíséreljük befolyásolni 

szűkebb-tágabb környezetünket. Ez tény és valóság, viszont e tevékenységünkben előbb ösztöneink, 

később elveink vezérelnek. Ezen elvekben azonban kisebb-nagyobb mértékben benne foglaltatik őseink 

gondolkodásmódja is. Te hogyan látod ezt, miképpen fogalmaznád meg „életelvedet”? 

 

Mindjárt az indulásnál „nagy mélységekbe” vágtál! Igen, azt hiszem, igazad van! Mielőtt válaszolnék 

erre, engedd meg, hogy egy kicsit messzebbről kezdjem. Nálunk gyermekkorban még volt „falusi” és 

„városi” gyerek, vagy legalábbis így emlegették az indíttatást. Nyilvánvalóan ez nem volt a véletlen 

műve, hiszen ennek megvoltak a gyökerei. Jómagam a „falusi gyermekek” számát gyarapítottam. Az 

innen indulóknak általában két alapvető, az életét irányító sajátossága volt fellelhető. Az egyik a 

„természethez való közelség”, a másik pedig „kitörni ebből a körből”! Az első tulajdonságból nagyon 

sok minden direkt módon következett. Ezek között talán a legfontosabb az a tény, hogy a természeti 

törvényeket megláttuk, „bőrünkön tapasztaltuk”, nem nyafogtunk és a törvényeket tudomásul véve 

éltünk, azokat cselekedeteinkbe beterveztük. A „falusi gyerekek” döntő többsége ilyen volt és nem 

igen nyafogott. A másik alapvető sajátossága a „falusi gyermeknek” a kitörési vágy volt, amelynek 

lehetősége az én gyermekkoromban már adott volt, hiszen az 1945 utáni politikai helyzet már szinte 

tálcán kínálta ezt. Ennek oka nagyon is kézenfekvő volt! Az új társadalmi berendezkedésnek szüksége 

volt az „Első generációs értelmiségi rétegre”. Ehhez megvolt az indíttatása, eszközrendszere és 

(diktatórikus) hatalma. Igaz gyermekként anno én még mindezt nem értettem és nem is érthettem. 

Nálam ez az „életfilozófia” valahogyan így fogalmazódott meg már gyermekkoromban is: 

„TANULNI NEM SZÉGYEN, NEM TUDNI - ÉS NEM PÓTOLNI A HIÁNYOSSÁGOKAT, 

ANNÁL INKÁBB!” 

Ezt a mottót gyermekkorom óta kigondoltam- előírtam magamnak és eszerint igyekeztem élni. 

Ugyanis elég hamar rájöttem, hogy én csak a tanulás, a tudás révén tudok továbbjutni, kiemelkedni 

egy nyírségi községből, Nyírkarász környezetéből, ahol 1942. július 19-én születtem. 

 

Mindig szerettem új ismeretekre szert tenni. Úgy éreztem ezzel egyre gazdagabb és hasznosabb tagja 

vagyok a környezetemnek, tágabb értelemben pedig az emberiségnek is. Így ez lett az életem, 

gondolkodásmódom, cselekedeteim mozgatórugójának az egyik mottója. Minden munkámban 

kerestem az alkotás lehetőségét. Ennek megfelelően, sem időt, sem energiát nem sajnáltam az új 

keresésére, az ahhoz vezető ismeretek, szükséges módszerek elsajátítására. Ebből adódóan az egész 

életem egy folyamatos tanulás és alkotás, amit nagyon nagy kedvvel művelek. Természetesen csak az 

volt számomra alkotás (legyen az konstrukció vagy manuális készséget is igénylő tevékenység, 

például gyártástechnológia), amely megvalósult, a műszaki tudományt továbbfejlesztette és a 

nemzetgazdaságnak hasznot hozott. Csak a megvalósított cselekmény volt számomra az eredmény. Ez 

adódott az ipari környezetből, ahol kezdetben és később is folytattam pályámat, párhuzamosan az 

egyetemen végzett oktató-kutató-fejlesztő tevékenységemmel. Azonban már gyerekkoromban a 

családi körben is az eredménycentrikusság volt az előírás, vagy kívánalom. 

Visszatérvén a szülőhelyemhez, Nyírkarászhoz, a ma mindössze alig 2300 lakosú településhez4 és mai 

környezetemhez, életem történéseit, folyamatát talán Ady Endre „Az Értől az Óceánig”című általam 

szeretett, megbecsült verse jellemezheti. Ez igaz az ifjúságnak - különösen - Szabolcsban nagy biztatás 

lehet a jövőt illetően. 

Ady Endre: Az Értől az Óceánig 

Az Ér nagy, álmos, furcsa árok, 

Pocsolyás víz, sás, káka lakják. 

De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna 

Óceánig hordják a habját. 

S ha rám dől a szittya magasság, 

Ha száz átok fogja a vérem, 

Ha gátat túr föl ezer vakond, 

Az Óceánt mégis elérem. 

Akarom, mert ez bús merészség, 

Akarom, mert világ csodája: 

                                                      
4 http://www.nyirkarasz.hu/ 
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Valaki az Értől indul el 

S befut a szent, nagy Óceánba. 

 

Ady Endre ebben a versében jól érzékelteti, hogy Érmindszentről elindulva eljutott a nagy Óceánhoz, 

ami a költészetet illeti. Valamint, hogy mennyi buktatón kell átjutnia ahhoz, hogy az ember sikeres 

legyen. Ezért ezt a verset saját sorsomra is igaznak érzem,- mint talán a későbbiekből ki fog derülni- és 

ezért bátorkodom ezt rám nézve „ars poeticának” tartani.„A víz ugyan is, mint ősi kép mindig is az 

emberi életet, az emberi sorsot jelképezte. Az emberi életnek és a víznek is van kezdete (születés, 

forrás), van növekedő és befejező szakasza. Az Ér ez esetben egyúttal Ady szülőfaluját, Érmindszentet 

is jelentheti. Az Értől az Óceánig kifejezés tehát egy teljes folyamat irodalmi képe: a kezdetektől a 

beteljesülésig jelentéssel. A költő egyre növekvő makacssággal igyekszik elérni a célját. Ezt fejezi ki 

az anaforaként ismételt akarom szó. Az első és utolsó versszakban megismételt célkitűzés mintegy 

keretbe foglalja a verset: el lehet, el tud jutni egy kis magyar faluból a világhírhez.”5  

 

Talán egy másik, Rabindranath Tagorenak tulajdonított mondást is „ars poeticámnak” tartok. Ez 

imígyen szól: „ALUDTAM, ÉS AZT ÁLMODTAM AZ ÉLET ÖRÖM. FELÉBREDTEM ÉS AZ 

LÁTTAM, AZ ÉLET KÖTELESSÉG. DOLGOZTAM ÉS AZT LÁTTAM: A KÖTELESSÉG 

ÖRÖM." 
Én egész életemben ezt vallottam. Amit tehettem, úgy gondolom megtettem. Ma már az aktív korom 

lecsengő ágában megállapíthatom, hogy eszerint is tevékenykedtem.  

Igen szerencsésnek vallom magam, hogy a kisebb döccenők és a felmerült akadályoztatás ellenére 

mindig azt tehettem, amit igazán szerettem, az alkotást, az új létrehozását. Szerettem a munkámat, 

ezért ezt nem is tekintettem munkának, hanem egy szeretettel teli tevékenységsornak. Mindig az új 

keresését, kutatását, megvalósítását, megépítését tartottam elérendő célnak. Kofuciusz így 

fogalmazott: „HA OLYAN FOGLALKOZÁST VÁLASZTASZ, AMIT SZERETSZ, AKKOR EGY 

NAPOT SEM KELL DOLGOZNOD ÉLETED SORÁN.” 

Hogy milyen is volt az út az „Értől az Óceánig” és az „alvás örömétől a kötelességig, hogy „egy napot 

sem kell dolgozni”. Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy két fényképpel érzékeltessem: Szüleimmel és 

Családommal. 

 

 
Szüleim 1979-ben 50 éves házassági évfordulójukon. Családom 2008-ban  

Feleségem 60. születésnapján. Illés fiam, Erzsike nejem, Én, Bettike és Nóra lányaim 

 

Hogy mi-minden történt életemben velem, ezt próbálom meg összefoglalni. Reménykedem abban, 

hogy a Tisztelt Olvasóban egy kissé árnyaltabb, gazdagabb véleményt alakíthat rólam, mint amilyen 

esetleg eddig élt benne. Remélem sikerült elérnem kitűzött célomat, hogy úgy mutassam be 

életvitelemet, olyan reális módon, hogy sok azonos indíttatású fiatal ráismerjen a saját hasonló sorsára. 

Abban is bízom és remélem, sok fiatalnak pályakezdőnek biztatást adhat ez a történet. Sokat tanultam 

ezen életvitelhez, szorgalmas, kitartó, a viszonyoknak megfelelően tehetséges őseimtől, szüleimtől, 

testvéreimtől.  

                                                      
5 ld.poentapalanta.eoldal.hu 
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2. Szabolcs Szatmár Bereg Megye. Közelebbi szülőhelyed Nyírkarász. Ha egy kicsit 

távolabbról,”madártávlatban” nézzük e régiót6, akkor Szabolcs Szatmár megye az Európai régiók 

sorában igencsak hátul kullog szinte minden mutatóban. Gondolom, hogy Te nem értesz mindenben 

egyet ezzel a megállapítással?  

 

 

Kezdhetném válaszomat azzal is, amit valamikor tőled hallottam egy Churchillnak tulajdonított 

mondás kapcsán. Ez így szól: „Uraim, ne zavarjuk a tárgyalás menetét a tényekkel!” Én a tényeket 

elfogadom, hiszen mérnökember vagyok. Igen, az általad hivatkozott statisztikai évkönyv szerint 

szülőhelyem környezete, az Észak Alföld a NUTS 3 régióba tartozik, az egy főre eső GDP nagysága a 

NUTS 2 régiónak még felét sem éri el, a munkanélküliségi réteg jelentős, az iskolázottság szintje 

alacsony. Az ilyen jellegű adatokat sorolhatnám tovább, ezt mindenki részleteiben is megtekintheti7. 

De e számok – noha beszédesek – csupán az érem egyik oldalának illusztrációi. Pillantsunk az oldal 

másik felére is, az értékekre, akár helytörténeti, akár személyi, akár technikatörténeti szemüvegen 

keresztül, amolyan „Tudta-e, hogy…” kérdésekkel indítva. Kezdjük a helytörténeti adottságokkal. 

A SZSZB megye négy országhatárán - Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia hazánk 

északkeleti csücskében fekszik. Szabolcs-Ung, Szatmár-Bereg, Ugocsa történelmi vármegyék Trianon 

utáni megmaradt területei összevonásával szerveződött 1950-ben közigazgatási egységgé. A mai 

megye területe 5938 km2, lakóinak száma 570-580 ezer között van. Székhelye 1876-tól Nyíregyháza. 

Móricz Zsigmond ezt a vidéket írásaiban Tündérszigetnek nevezte. 

Tündéri helyek felfedezéséért nem kell sokat utaznunk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is tartogat 

számtalan szebbnél szebb meseszerű látnivalót. A megye a magyar kultúra egyik fontos fellegvára, az 

egyik utolsó érintetlen paradicsoma. Ez egy csodálatos világ, amely gyönyörű kastélyaival, a 

pusztítások elől megmenekült templomaival, műemlékeivel, népművészeti hagyományaival, nyüzsgő 

fesztiváljaival, kulturális, szellemi sokszínűségével, háborítatlan természeti értékeivel elkápráztat 

mindenkit. Páratlan adottságait nemcsak látni, hanem érezni is kell. Semmi sem fogható a térségben 

lakó emberek vendégszeretetéhez, az itteni életérzéshez, az ízletes és különleges helyi ételekhez, 

italokhoz.  

A térség örökségei 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Ügynökség 8egy átfogó megyemarketing programot 

indított útjára, a megye képének tudatos építése céljából. Érintett területek a megye turizmusa, a 

befektetés ösztönzés, identitás erősítés, kultúra, hagyományok, agrármarketing. Móricz nyomán 

született meg az új Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szimbólum, amely a Tündérmező nevet 

viseli. Benne van tehetségünk, kultúránk, a múltunk öröksége, jelenünk értékei és jövőnk záloga. Több 

olyan örökség értékkel büszkélkedhet ez a vidék, amely a Kárpát-medencében egyedülálló. A 

középkori templomok, kegyhelyek, várak, kastélyok, kúriák, irodalmi emlékhelyek, ipartörténeti 

műemlékek, a régmúltat idéző emlékhelyek, a népi kultúra és a múzeumok világa láttán szinte életre 

kel a történelem.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális örökségében kiemelt helyet foglal el az egyházi örökség. 

Középkori templomok számát tekintve, a Felső-Tisza vidék Magyarország egyik leggazdagabb régiója. 

A román és gótikus templomokba belépve egyszerre lehetünk szemtanúi a középkor és a reformáció 

gazdag művészeti örökségének, és harmonikus együttállásának. A középkori templomok útja innen 

kiindulva fűzi fel a Kárpát-medence északkeleti részének középkori egyházi örökségét. 

A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek 

kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es 

távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan. A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli-Csesztochowa 

(Lengyelország) - Medjugorje (Bosznia-Hercegovina) - útvonal is tervezett, így egy Közép-Európát 

átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatívák és leágazások egészítik ki, bekapcsolva ezáltal a 

különféle zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális értékeket. Olyan Utat kívánnak 

kialakítani, mely mindenki felé nyitott, aki a kulturális, lelki vagy természeti értékeket keresi.  

                                                      
6 Eurostat regional yearbook 2015 
7 http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/statistics-illustrated 
8 https://www.google.com/Szabolcs-szatmár-bereg+megyei+Területfejlesztési+ügynökség+marketing+programja 
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A Mária út egyik legfontosabb állomása Máriapócs, görög katolikus 

temploma. A Kárpát-medence egyik legnagyobb zarándokhelye. 

Gyermekkoromban sokszor tettem meg gyalog családommal együtt - 

a 27 km-es távot Nyírkarászból Máriapócsra. Ha tehetem ma is 

igyekszem ellátogatni e szakrális helyre, ahol az ember lelki békét, 

feltöltődést, megnyugvást talál. Jelentősége az 1696-os évben 

kezdődött. November 4 - én reggeli istentiszteleten lévő hívek arra 

lettek figyelmesek, hogy az Istenszülő ikon mindkét szeméből 

bőségesen folynak a könnyek. A csodálatos események híre gyorsan 

terjedt, hamarosan eljutott a bécsi udvarba. I. Lipót császár 

elrendelte, hogy a képet szállítsák a császári városba. 1697 július 4-

én érkezett meg és később a bécsi Stephans dómba került 

elhelyezésre. Ma is ott van. Gondolom, és javaslom, ideje lenne 

hazahozni ezt a számunkra igen becses ereklyét.  

 

Máriapócs görög katolikus Bazilika 

 

Megjegyzem 2016 augusztusáig a máriapócsi kegyhely igazgatója Kapin István lelkész volt, aki 

nyírkarászi születésű, mint én. Ő az unokanővérem Dudás Margit unokája. Kapin István lelkész sokat 

tett e nevezetes szakrális hely fejlesztése érdekében. Az egykori vármegye központban Szabolcs 

községben található Közép-Európa legnagyobb épségben maradt földvára, amelyet a honfoglaló eleink 

emeltek. Gyula után az Alföld második legnagyobb téglából épült vára a XVI-XVII században a török 

elleni háborúkban és szabadság küzdelmekben megerősödött kisvárdai vár. 

Kisvárdai vár 

 

A vár területén talált őskori leletek alapján azt feltételezik, hogy a helyen őskori földvár lehetett. 

Várdát és birtokosát, a Várday nemesi családot első ízben egy 1280-as oklevél említi. Jelentős hadi 

szerepe földrajzi helyzetéből eredt, mivel falai a királyi Magyarország és a török árnyékában 

függetlenné váló Erdélyi fejedelemség közötti ütközőzónában emelkedtek. A II. Rákóczi Ferenc 

vezette kuruc szabadságharc kitörése idején, falai mögé húzódtak a megriadt szabolcsi nemesek.  

A szabadságharc alatt Rákóczi utánpótlási központja, foglyok őrzőhelye és átvonuló szállás volt. Maga 

a fejedelem négyszer is megfordult falai között. 9Középiskolás koromban tagja lehettem a Vár Barátai 

körének Kriveczky Béla kedves gimnáziumi történelem tanárom - aki 1973-tól a Nyiregyházi Főiskola 

(később Egyetem) Történelem Tanszék tanszékvezetője - révén. A vár ma Kisvárda legfontosabb 

kulturális helyszíne. Itt rendezik például a Határon túli Magyar Színházak fesztiválját évente.  

Az Alföld legnagyobb reneszánsz várkastélya Vaján tornyosul. A Báthory, a Vay, a Kende, az 

Andrássy, a Forgách, a Lónyay, a Kállay családok hagyták az utókorra a legszebb barokk, klasszicista 

és historizáló stílusban épült kastélyokat, kúriákat a megyében. Mindenkinek látnia kell a vajai Vay-

várkastélyt, a vásárosnaményi - Tomcsányi - kastélyt, a nyírbátori Báthory várkastélyt, a tiszadobi 

Andrássy kastélyt, a nagyari Luby-kúriát, a szabolcsi Mudrány-kúriát, a mándoki Forgách-kastélyt, a 

cégénydányádi Kölcsey-Kende kúriát, a kállósemjéni Kállay-kúriát vagy a baktalórántházai Dégenfeld-

kastélyt. Természetesen szívesen ajánlom a szülőfalum Nyírkarász községben a Földvár-Gara halom, a 

200 éves görög katolikus templom és ikonosztáziája megtekintését is. 

                                                      
9 https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisvárdai_vár 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90skor
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldv%C3%A1r_%28%C3%A9p%C3%ADtm%C3%A9ny%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rda
https://hu.wikipedia.org/wiki/1280
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_fejedelems%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k%C3%B3czi-szabads%C3%A1gharc
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3. Polgári kultúra. Kedves Illés! Én mindig is nagyon büszke voltam a Cívis Városra, Debrecenre, 

ahol születtem és 18 évet ott is tölthettem. Hallgatván áradozásaidat és a régiód helytörténeti értékeit 

e büszkeségem már „régiós jellegűvé” dagadt, hiszen ennyi értéket csak értelmes, környezetüket 

szerető, megbecsülő emberek hozhatnak létre! Kiemelnél néhányat közülük? 

 

Ez igaz. A megye lakói gazdag néprajzi hagyományokkal rendelkeznek és ma is lelkes ápolói ezeknek. 

Ugyanakkor a polgári kultúra hazai neves képviselői közül sokan származnak erről a vidékről, illetve 

többen itt éltek és alkottak maradandót.10 

II. Rákóczi Ferenc, kinek édesanyja Zrínyi Ilona itt védte Munkács várát a Habsburg betolakodótól. 

Szabadságharcának zászlaját itt bontotta ki Esze Tamás, tarpai kuruc brigadéros. Kölcsey Ferenc 25 

évesen költözött Csekére és e világvégi kis faluban írta meg 1823. január 22-én a Himnuszt és a hazai 

reformkor példaértékű személyiségévé, követendő példává tudott válni. Sok elismert ember bölcsője 

ringott ezen a vidéken, olyanok, mint: Bessenyei György író, filozófus, Vasvári Pál szabadságharcos, 

Lónyai Menyhért miniszterelnök, Korányi Frigyes orvos, Benczúr Gyula festőművész, Krúdy Gyula 

író, Móricz Zsigmond író, Kaffka Margit írónő, Kállay Miklós miniszterelnök, Váci Mihály költő, 

Ratkó József költő, Kósa Ferenc filmrendező. Még többen vannak, akik ide kerültek és itt is maradtak. 

S megannyian híres és kevésbé híres emberek, akik szép emlékeket és kellemes hatásokat vittek 

magukkal e tájról. Vannak, akik azt gondolják e megyéről, hogy Magyarország szegény, keleti 

peremvidéke. Pedig nem az. Az itt élők szorgalma és hite olyan értékeket teremtett, melyeket érdemes 

megnézni és utána nehéz elfelejteni, nem is kell azt tenni.  

Az elszármazott hírességek közül megemlítem, hogy Adolf Zukor (Ricse, 1873 – Los Angeles, 1976), 

a Paramount Pictures hollywoodi stúdió alapítója lett, Tony Curtis (Bernard Schwartz, Bronx, New 

York, 1925 – Henderson, 2010) hollywoodi színészlegenda (édesapja mátészalkai születésű), valamint 

George Pataki (született 1945, Peekskill, New York állam) magyar származású politikus, aki 1995 és 

2006 között New York állam 53. kormányzója volt. Nagyapja Aranyosapáti községben született. 

Sorolhatnám még a neveket hosszan, de javaslom a régiónkról szóló kiadványokat a további 

búvárkodásra. Térjünk vissza inkább történelmi emlékhelyeink egyikére, másikára. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendkívül gazdag irodalomtörténeti emlékhelyekben, amelyek mára a 

magyar kultúra zarándokút helyeivé váltak. Tiszabercelen Bessenyei György szülőházában méltó 

emléket állítanak a magyar felvilágosodás kiemelt alakjának szellemi örökségéről. Szülőháza a község 

legmagasabb pontján áll. Az eredeti udvarház 1630 körül készült, később ennek a helyére épült a ma is 

látható földszintes, fazsindelyes eredeti kúria. 1747-ben ebben a házban látta meg a napvilágot a 

magyar felvilágosodás egyik vezéregyénisége Bessenyei György költő, aki a magyar nemzeti 

művelődéspolitika kidolgozója volt. 

Petőfi Sándor is többször járt Szatmárban, számos művét ihlette meg ez a táj. Pl. Tisza c versben: 

„Ott, hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek anyja kebelére”...  

Móricz Zsigmond Tiszacsécsén született és gyermek éveit is itt töltötte, ezt a vidéket írásaiban – mint 

már említettem - Tündérszigetnek nevezte. Kötődése rendkívül erős maradt a szatmári emberekhez, 

számos művét inspirálta szülőföldje. A modern magyar próza kiválósága Krúdy Gyula a mai 

megyeszékhely, Nyíregyháza szülötte. Az ipartörténeti emlékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

egyrészt a kis birtokrendszerhez kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységhez, másrészt a 

folyószabályozásokhoz, árvízmentesítésekhez fűződnek.  

A Túr folyó partján emelkedik a Tiszántúl egyik legismertebb ipartörténeti műemléke, a most is 

működő Túristvándi vízimalom. Tarpa községben találhatjuk az egyetlen, eredeti helyén megőrzött 

szárazmalmot, amely a mai napig megőrizte szerkezetét.  

Az első szivattyú-telep Tiszabercelen épült, amely a Rétköz vízmentesítését végezte. Ennél nagyobb 

létesítmény az 1915-ben átadott nagyecsedi gőzüzemű szivattyú-telep, amely az Ecsedi-láp 

lecsapolását és a kialakult belvizek megszüntetését szolgálta, valamint villanytelepként a térség 

áramellátását is biztosította.  

A megyében több múzeum őrzi a megye szellemi és tárgyi örökségét, mint a Közép-Európa 

legnagyobb, szekér, kocsi- és hintógyűjteménye Mátészalkán vagy a Báthory családhoz kapcsolódó 

különleges tárgyi emlékek Nyírbátorban. Nyíregyházán található Magyarország legnagyobb regionális 

szabadtéri néprajzi múzeuma. Kisvárdán a Rétközi Múzeum a Rétközzel, Vásárosnaményban a Beregi 

                                                      
10 Szeszták Oszkár: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Nagykönyv Kiadó, Nyíregyháza 2009.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ricse
https://hu.wikipedia.org/wiki/1873
https://hu.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://hu.wikipedia.org/wiki/1976
https://hu.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bronx
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
https://hu.wikipedia.org/wiki/1925
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Henderson_%28Nevada%29&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York_%28%C3%A1llam%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Politika
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York_%C3%A1llam_korm%C3%A1nyz%C3%B3inak_list%C3%A1ja
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Múzeum a Bereggel, Mátészalkán a Szatmári Múzeum Szatmárral, és Tiszavasváriban a Vasvári Pál 

Múzeum, a Nyíri Mezőség népi kultúrájával ismerteti meg az érdeklődőket. A megye legnagyobb és 

leggazdagabb múzeuma a nyíregyházi Jósa András Múzeum, melynek európai hírű régészeti 

gyűjteményét Jósa András alapozta meg. A népmesék, népdalok, a népszokások világa, a 

hagyományos paraszti gazdálkodás és kultúra itt maradt fent a legtovább Magyarországon, melyet 

helytörténeti gyűjtemények, tájházak létesítésével igyekeztek megőrizni és láthatóvá tenni. A térség 

etnikai arculata a XVIII. században jelentősen megváltozott, melynek eredményeként igen heterogén 

nemzetiségi összetétel válik jellemzővé. A tirpák, sváb, zsidó kisebbség számos örökségértékkel 

gazdagította a vidéket. A tájházak a tárgyi emlékek megismerése mellett népi kismesterségek, 

kézműves hagyományok ápolását, bemutatását is szolgálják, így például a híres „beregi” 

keresztszemes, a paszabi szőttes vagy az egyedi íz világú szatmári szilvalekvár főzés készítésének 

folyamatába is bepillantást nyerhetünk. A szilvalekvárt gyermekkoromban Nyírkarászon is hasonlóan 

készítették. Nekem, mint legkisebb gyereknek jutott a kavarás - a nagy üstben egy fa mechanizmussal -, 

amely nagy figyelmet igényelt, mert ha kifröccsent, akkor súlyos égési sérüléseket okoz. Volt benne 

részem. 

A térség egyik emblematikus települése Kölcse. Nevét nemzeti himnuszunk írójáról, Kölcsey Ferencről 

ismerik legtöbben. Szatmárcsekén írta Kölcsey Ferenc ezt a művet. A Kölcsey kúria helyén ma 

művelődési ház áll, benne a költő szatmárcsekei éveit felelevenítő emlékszoba. Az emlékház előtt 

Marton László, Kölcsey emlékműve a nagy magyar emlékszobrával. A Potyok parton lesétálhatunk a 

református temetőbe, ahol ember nagyságú, világszerte egyedülálló csónakos fejfák között áll 1938-tól 

az egyik nemzeti zarándokhelyünk a Kölcsey emlékmű. 

 

                               
Kölcsey Ferenc emlékhely a Csónakos temetőben; Kölcsey emlékház és belső, előtte Kiss Dorka 

unokámmal 

 

Tiszacsécsét (a település neve írásos alakban 1181-ben tűnik fel) sem hagyhatom ki a felsorolásokból, 

hiszen a falu szülötte Móricz Zsigmond (1879-1942) így vallott szülőfalujáról: „Énnekem Csécse 

marad a tündérsziget, ahová mindig visszavágytam, ahová mindig úgy tér vissza az emlékezet 

szárnyán a lelkem, mint a boldogság és béke kedves szigetére.”      „ Milyen boldog vagyok én, hogy itt 

születhettem, hogy én innen vittem magammal a nyelvet, az érzéseket, s talán az erőt az egész 

magyarság öntudata elé.” (Móricz Zsigmond 1929-es tiszacsécsi beszéde).  

 

Tiszacsécse Móricz Zsigmond szülőháza és a szobabelső          Az író szobra a kertben 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1181
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4. Nevezetes templomok. Történelmünk vérzivataros forgatagában változó hatalmi struktúrák 

folyamatosan változtatták környezetünket. Többé-kevésbé csupán az egyházi struktúra és az ehhez 

kötődő templomi rendszer az, ami „időtállónak”, a múltunk megőrzőjének bizonyulhat. Gondolom a Te 

Régiód is őrzi hagyományait, múltját ilyen tekintetben is?  

 

 

Vitatkozni nem tudok és olyan templommal nem kezdhetem válaszomat, mint ahogyan azt te tehetnéd: 

Debreceni Nagytemplom révén! De én is kiemelhetek mindjárt az induláshoz három olyan település 

nevet, amelyek – szerintem – történelmi értékűek. Ezek: Tákos, Csaroda és Vámosatya. Kezdjük 

mindjárt Tákossal11. Már az őskorban is lakták, a bronzkorból, vaskorból és a honfoglalás korából is 

kerültek elő leletek. 1321-es évből való az első írásos emlék a településről. 1766-ban épült, zsindelyes 

paticsfalu népi barokk stílusú templom, alig nagyobb egy korabeli parasztháznál, de van benne 

beépített karzat. Különlegessége a páratlan és faragott mennyezete. A mennyezeten 58 festett kazettát 

látunk, amely népi építészetünk egyik kiemelkedő remeke. Minden kazettán más-más virágmotívumot 

szemlélhetünk, és a közéjük illesztett feliratos táblákról leolvashatjuk a templomépítés történetét. 

 

Tákosi református templom      A felső tiszavidék térképe 

 

 
 

A tákosi református templom („mezitlábas Notre Dame") belső 

 

Folytassuk Csarodával. Csaroda és környéke már a honfoglalás előtt is lakott hely volt. Nevét írásos 

formában 1299-ben említik először az oklevelek. A település nevét az itt folyó Feketevíz patak szláv 

elnevezéséről (Csernavoda) kapta. A 13. században a Káta nemzetség birtoka. E nemzetségből 

származott a Csernavodai család. A 14. században jelentős hely volt birtokosa a Csarodai család 

                                                      
11 http://www.takos.hu/index.php/bemutatkozas 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1299
https://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ta_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
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révén, amely Bereg vármegye vezető tisztségviselőit adta, és a kor szokása szerint Bereg vármegye 

egy évszázadon át elöljárójának lakóhelyén tartotta a megyegyűléseit. 1446-ban birtokosai Vetési 

György és Mihály. 1461-től 1476-ig a Tegzes, Drágfy, Daróczy és Újhelyi családok birtoka. 1696-ban 

kihal a Csarodai család utolsó férfi tagja is. A 19. század elején a Lónyai, Rédey és Bay család is 

birtokol a településen és szomszédságában. 1851-ben Gróf Teleky család is birtokosai közé tartozik.12 

Vármegyei tisztségviselői révén, nekik köszönhetően itt tartották a megyei gyüléseket. Kazinczy 

Ferenc is megszállt a faluban egyszer, amikor fogolyként Munkácsra szállították. Itt született 1837-ben 

Bay Ilona, a Magyar Történelmi Társulat alapítója. A település neve ma a 13. századi késő román 

stílusú templom által ismert, valamint a közelében álló, tölgyfából készült hatszögletű haranglábáról. 

A templom különleges értékei közé tartoznak a helyreállítás során megtalált freskók: Koma és 

Damján, Pál és Péter apostol alakja látható a szószék mögötti falfelületen. A diadalíven és a 

szentélyben sorakoznak az apostolok képei.  

 

 

Csarodai református templom   Csaroda, templom belső ún. „Mosolygó Szentek” 

 

Végül pedig tekintsünk Vámosatyára. A 613 fős község a Csaroda folyónál a Tisza jobb partján 

fekszik Vásárosnaményból indulva a Tisza híd után balra fordulva. Az Atya nevű település a Vámos 

előnevet feltételezhetően árumegállító joga után kaphatta, amely jelentős helységre utalt. 1321-ben 

említik először a falu papját, Pétert. 1341-es adat szerint a település templomát Szent György 

tiszteletére emelték. Az épület 1565 körül kerülhetett a református gyülekezet birtokába. A vidék a 

harmincéves háború idején (1618-48) sokat szenvedett, kifosztották, részben lerombolták. 1640-ből 

már arról tudósítottak, hogy a reformátusok a középkori sekrestyét lebontották. Ekkor készülhetett a 

népies, reneszánsz falfestéshez hasonló virágos díszítés. 1776-ban készült a templom jelenlegi 

berendezése és kazettás famennyezete. A középkori építkezést mutatják a szentély, a déli homlokzat 

apró, lőrésszerű gótikus ablakai, egy csúcsíves fülke, a szentély és a déli bejárat boltozása.  

 

 
 

Csarodai református templom és templom belső 

                                                      
12 https://hu.wikipedia.org/wiki/Csaroda 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bereg_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/1446
https://hu.wikipedia.org/wiki/1461
https://hu.wikipedia.org/wiki/1476
https://hu.wikipedia.org/wiki/1696
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1851
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5. Technikai emlékek. A technikatörténeti emlékek kedvenceim között szerepelnek. Rendszeresen 

lapozgatom a „Magyar Elsők” gyünyörűen szerkesztett könyvét (is). Beszélgetéseinkben mégis 

megleptél és olyanokat soroltál, amelyek még ezekben a könyvekben sem szerepltek. Mondanál ezek 

közül néhányat?  

 

Kezdjük Tarpával, amely nem csupán „jobbágyairól” híres. E településen 22 egyedileg védett 

műemlék található. Egyik nevezetessége a Sziget nevű részen a 19. század elején készült 

szárazmalom. A malmot a Tokaji féle malomházra és járószintre osztották és fazsindellyel fedték. A 

járószinten ló járattal forgatták a fa fogaskerekes áttételt, amely a malomkereket pörgette meg.  

 

                        . 

Tarpa, szárazmalom, Lóval forgatott, hajtott szerkezet fa fogaskerék révén egy áttételen át hajtja a 

malomkereket 

 

Folytassuk Turistvándi településsel. Az öreg Túr vadregényes partjára épült az a vízimalom, melyet 

nagyon sokan keresnek fel közelből és távolból egyaránt. Aki egyszer járt itt, azt megbabonázza a 

hely, s többnyire újra visszatér. A teljesen fából készült, zsindelytetős 19. századi malom 1952-ig 

használatban volt, majd műemlékké alakították. Kérésünkre beindították és működés közben is 

megtekinthető volt. 1315-ben már írnak a malom egy őséről, mely ugyanitt állt. A 18. század második 

felében több mint 40 vízimalom volt a Túr folyón, a mai napra sajnos csak ez az egy maradt meg 

belőle. 

 

                                     
 

Az országban egyetlen ma is működő turistvándi vízimalom  A tájra jellemző gólyafészek  

 

Egy következő történetnek legszívesebben a „Villanyvilágítás Mátészalkán és New Yorkban 1882-től” 

címet adnám, mert Mátészalka volt az első magyar település – a jelenlegi Magyarország területén – 

129 évvel ezelőtt, ahol a villanyvilágítás közszolgáltatásként megjelent. Az adatok szerint 1888-ban 

Magyarországon először – és New Yorkkal azonos időben – Mátészalkán, a mai Kossuth utca 16. szám 

alatt Szalkai (Schwartz) Pál háza előtt gyulladt ki a villany és ez a lakóház volt az első villamosított 

ingatlan az országban13. A Kossuth és Rákóczi utca sarkán áll az a vasoszlop, mely az 1888-as 

villamosítás kezdetét hirdeti. Budapesten egyébként a gázvilágítás volt elterjedve, ezért semmi sem 

sürgette a villanyvilágítás bevezetését. A település első gyáriparának első üzeme később a Szalkai 

Gyártelep és Mezőgazdasági Részvénytársaság nevet kapta. A szeszgyárat, gőzmalmot és olajütőt 

                                                      
13 http://www.szatmarimuzeum.hu/a-muzeumrol/villamositas-tortenet 
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magába foglaló egység később hatalmasra duzzadt: szeszfinomító, szabadraktár, rum- likőr és 

pálinkaraktár is létesült, melyhez külön iparvágányt is építettek. Később mezőgazdasági bérletek 

formájában hatalmas mezőgazdaságot is kialakítottak az ipar mellé. A Szalkai család nevéhez fűződik 

iskola és kórház alapítása is. 1887-ben Mór halálát követően Ferenc József császár és király a hazai 

gazdászat és ipar, de különösen a közjólét előmozdítás körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar 

nemesi címet Szalkai előnévvel díjmentesen adományozta Schwartz Jakabnak és minden utódjának. A 

villamosítással kapcsolatban az első említésre méltó esemény 1911-ben volt, amikor is a város és a 

villanytelep vezetői között hosszú tárgyalások után létrejött szerződéstervezetet a képviselőtestületi 

közgyűlés elé terjesztették. E szerint az Rt. többek között arra kötelezi magát, hogy a város utcáit és 

tereit villanyfénnyel megvilágítja, és ha szükséges a 46 közvilágítási lámpahelyet 70-re növeli, s 

ezeknek a holdvilágos estéken is égniük kell. A lápkörnyéki falvak egész Csengerig csatlakoztak az 

Ecsedről való vételezés tervéhez, így szinte önként adódott, hogy Mátészalka is ezt a megoldást 

válassza. 1928-ban további 17 községgel együtt Mátészalkára is Ecsedről kapta az áramot.  

A térség energiaigénye dinamikusan nőtt, ennek kielégítésére az ecsedi kapacitás kevésnek bizonyult. 

Az Ecsedi-láp Társulat 1942-ben szerződést kötött a Kárpáti Villamos Művek Rt-vel és még ebben az 

évben megépítették a Beregszász és Nagyecsed közötti 55 km hosszú, faoszlopos távvezetéket.  

Az I. világháború után Mátészalka megyeszékhely lett. Sok erdélyi menekült telepedett meg a városban és 

látványos fejlődési korszak vette kezdetét, azonban fejlődését a II. világháborús évek nagymértékben 

visszavetették.  

Ilyen előzmények után került sor az üzem államosítására 1948. május 21-én. Ezzel a ténnyel lezárult a 

villamosítás történetének első, de sok nehézséget felölelő korszaka. Nagy volt ez az út, amely a 

kezdetleges helyi villanyteleptől a távvezeték elosztórendszerig tartott és a mécsvilágot felváltotta a 

villanyfény.14A 19. században a láp lecsapolásával elkezdődött Ecsed fejlődése.  

 

Nagyecsed, szivattyútelep a láp lecsapolására 

 

A láp vízmentesítésére épített szivattyútelep 1987-től műemlék, de 

ma is üzemképes. 1926-27-ben építették át villanyteleppé. Kettős 

funkciója teszi egyedülállóvá hazánk területén. A szivattyúit a Ganz 

és Társa gyártotta 1914-ben. Nagyecsed, szivattyútelep a láp 

lecsapolására.  

Érdekes, innen indult a villamosítás, mely a környéken lévő 

Aporligetre, a magyarországi községek közül, utolsóként vezették be a villanyt (1963). 1975-ben 

nevezték át Bátorligetre, amely most Nyírbátor város vonzáskörzetéhez tartozik. 

 

 
 

 

 

Balra Mécsvilág, középen Emléktábla felírás (Dudás I.) Magyarország településeinek villamosítása 

100 évvel ezelőtt 1888-ban Mátészalkán kezdődött. Jobbra az itt álló vasoszlop ebből a korból 

származik” (előtte Dudás Betti) 

                                                      
14 http://www.szatmarimuzeum. hu/a-muzeumrol/villamositas-tortenet 
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6. Vaja. Hazánk észak-keleti csücskén található Vaja, a régió egyik leghíresebb családjának a Vay-

család15 névadójának centruma. Szülőhelyedtől ez alig 20 km-re van. Gondolom az Alföld jellegzetes 

közlekedési eszközével, a „drót szamáron” eljutottál ide is! 

 

 

De még mennyire! És mi több, sietve jegyzem meg, hogy vajai gyökerek vannak az angol királyi 

családban is! No de menjünk sorjában! Gyerekkoromban sokszor elkerékpároztunk a képen látható 

szép várkastélyhoz. Ma pedig a jelenlegi igazgató Molnár Sándor, ill. múzeumalapító édesapja, 

Molnár Mátyás munkája révén kihagyhatatlan kulturális hellyé alakult. 

A régi nyírségi település első lakói királyi jobbágyok és gyepűőrök voltak. Legfőbb birtokosa a Vay 

család nevét már 1312-ben említik. Várkastélyuk jelentős műemlék, de sajnos a család levéltára 1956-

ban megsemmisült, történetére vonatkozó írásos dokumentumok alig maradtak. Vaja nevét az 

oklevelekben 1272-ben említik először, IV. Béla király birtokadományozásakor. 1370 körül Vay 

László Váradi püspök a tulajdonosa. A család címerét Vay Titusz kapta Zsigmond királytól hűségéért, 

vitézi tetteiért. 1418-ban a Vay családnak már pallosjoga is volt.  

 

 
 

A Vajai várkastély      Műemlék tábla  

 

II. Rákóczi Ferenc szabadságharcát befejező 

békekötés pontjai e várkastélyban kerültek 

megvitatásra, amely a XVII. században épült. 

 

Ebben az épületben tanácskozott a haza sorsáról 1703-

ban július 19-én II Rákóczi Ferenc a magyar 

szabadságharc vezérlő fejedelme. A Rákóczi-

szabadságharc kitörésének 300. évfordulója alkalmából 

Molnár Sándor szerkesztésében megjelent „Rákóczi-

néphagyományok nyomában” című kiadvány a Vay 

Ádám Múzeum Baráti Köre, 2004. gondozásában. 

Szerencsésnek érzem magam, hogy e szép kiadvány 

megjelentetésének támogatója lehettem.  

 

Gdansk Szent Erzsébet templom a XV. századból 
 

Gdansk-i Egyetemmel történt együttműködésünk keretében egyik 

kiküldetésem alkalmával bementem a Szent Erzsébet templomba és pontosan 

egy olyan tábla mellett ültem le, amely ADAMUS WAY magyar generális 

kislányának emlékére volt elhelyezve. Este volt már, de a márvány tábla 

szinte mutatta magát, hogy olvass már el. 

                                                      
15 https://hu.wikipedia.org/wiki/Vay_család 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1272
https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1370
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vay_L%C3%A1szl%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vay_L%C3%A1szl%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyv%C3%A1radi_r%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1zmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1418
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pallosjog
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Károly walesi herceg levélben mondott köszönetet a Vajai kötetért. Honnan is derült fény e 

gyökerekre. Az a híradásokból többé-kevésbé ismert, hogy a brit királyi család erdélyi gyökerekkel is 

rendelkezik. II. Erzsébet királynő ükanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön 

született 1812-ben, és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett. Vaján, a Vay Ádám Múzeumban egy 

családfakutatás során fény derült arra, hogy Rhédey Klaudia a Vay-családdal is rokoni kapcsolatban 

állt, tehát kuruc Vay Ádámtól (1657-1719) elindulva a családfán a lemenő ág tízedik helyén szerepel 

Windsor II. Erzsébet angol királynő, a tizenegyediken Károly walesi herceg, angol trónörökös.16 

A Vay-család első vajai világtalálkozóján, 1996-ban nyújtotta át Lady Digby bárónő a Károly herceg 

által dedikált „Vay Ádámtól a brit királynőig„ című könyvet, Balogh Gyulának, a kötet mecénásának. 

Filkorn Pál könyvéből csupán háromszáz példányt adtak ki, ebből egy ma is az angol királyi 

könyvtárat gyarapítja. Károly herceg a köszönőlevelében így fogalmaz többek között: 

Jókívánságaimat küldöm Vaja lakosainak, és kifejezem az irányú reményemet, hogy egy nap 

lehetőségem adódik arra, hogy ellátogassak Szabolcs megyébe, és saját szememmel láthassam eme 

illusztris előd tradicionális birtokait…” 

 

                                                      
 

Filkorn Pál könyvének címlapja                A Vay Család családfájának  részlete 

            

 
  

Kiemelés az előző lapból: II Erzsébet angol királynő és Károly trónörökös családfa adataival 

 

                                                      
16 Észak Magyarország, 2013. július 24, 7. oldal 
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7. Születése körülményei. A II. Világháború kitörését 1939. szeptember 1.-re datálja a történelem, arra 

a napra, amikor a mai Gliwicében a lengyel egyenruhába öltözött német katonák elfoglalják az ottani 

rádióállomást. Te alig három évvel később születtél, akkor, amikor heves harcok folytak már Észak-

Afrikában is El-Alameinnél, nem beszélve az un. Keleti frontvonalról. Nyílván közvetlen emlékeid nem 

igen lehettek erről az időszakról, de a család „mende - mondája” csak megőrződött benned is 

valahogyan. 

 

Kezdjük az elején! Igazad van, idő kell, amíg elérjük az „emlékezés kezdetének korát”! Ami pedig El-

Alameinnél történt arról többek között olvastam a Becker Istvánnal készített könyvedből17 is. De 

térjünk vissza hozzám! Mint már valahol leírtam a napvilágot 1942. július 19-én láttam meg, Szabolcs 

megyében, Nyírkarász községben (I. melléklet). A háború, amelybe beleszülettem, megpróbáltató volt 

az egész világra, országunkra és benne a mi településünkre, családunkra nézve is. 

Születésem napján a magán gazdálkodók életének egyik jellegzetes napja, a „behordás” volt, vagyis 

behordtuk a saját földünkről a családi ház szérűjére a learatott búzát, árpát, gabonát, stb. a későbbi 

cséplés céljából. Ez általában a rokonság kaláka munkáját igényelte. Ebben az időben az emberek 

nagyon segítőkészek voltak egymás iránt. Édesanyám alig várta, hogy vacsora után elmenjenek a 

segítők. Ő tudta, hogy én türelmetlenkedek az élet legbiztosabb helyén az Anyukám pocijában. Miután 

az utolsó vendég is elment, én még aznap este megszülettem. Természetesen a családi házunkban 

láttam meg nyolcadik gyerekként a napvilágot. Másnap megkereszteltek. Nem kellett messzire menni, 

mivel pontosan szemben volt a házunk a görög katolikus templommal. Családunk ebben a hitben élt, 

és én is ebben nevelkedtem fel. Ma szüleim után unokájuk Kaczur Attila kisöcsém családja él itt ezen 

a helyen. Az idő sürgetett mivel Édesapám két nap múlva bevonult Kassára a katonasághoz. Korábban 

megkapta már a behívó parancsot, csak az otthoni várható események (születésem) miatt nem akarta a 

Családot még ezzel is terhelni, ma úgy mondanánk stresszelni.  

El lehet képzelni az Édesanyám helyzetét, egyedül maradt nyolc gyerekkel és a gazdasággal a 

megélhetés biztosításának felelősségével. A legidősebb bátyám, Jóska 16, utána következő nővérem 

Etelka 13, másik nővérem Irénke 10 és a bátyáim Laci 8, Miklós 7, Miska 4 és István 3 évesek voltak. 

Így az idősebb testvéreim voltak az Édesanyám segítségére ebben a nehéz helyzetben. Mai napig 

csodálkozom, hogy Szüleim soha nem panaszkodtak a nagycsaládból adódó anyagi vagy egyéb 

nehézségekre. Pedig bizonyára volt ilyen helyzet bőven, ebben az időben és helyzetben. 

Szerencsére a nagycsaládra való tekintettel Édesapámat néhány hónap után leszerelték és helyre állt a 

családi rend, ebből a szempontból is. Ami a háborús emlékeket illeti, ezt a szüleim is megerősítették, 

hogy arra emlékszem, hogy a kertünk végén elmenő Kisvárda-Baktalórántháza vasútvonalon – amely 

1912-1973 években működött – láttam a háborút követő időszakban olyan szerelvényt, amelyek 

bekötött fejű katonákra emlékeztettek. Aztán kiderült, hogy itt kórházi szerelvények is működtek, tehát 

lehet valós. Ezt már édesanyámtól tudom, hogy család az általunk épített bunkerben (a biztonság miatt 

Z alakban építettek, ástak a kertben) húzta meg magát a kertünkben, amikor a háború Nyírkarászt is 

elérte. . Miután az udvarunkon két német ágyúállás volt kiépítve, valamint a templomtoronyban 

állandó német megfigyelő volt, ezért ugyancsak lőtték ezt a területet. Elmesélték édesanyámék, hogy 

sírtam, amikor lőttek. Egy esetben édesanyám kiment a bunkerből, amikor egy akna robban a 

környezetében és rosszul lett. Amikor én nyűgös voltam, édesanyám azt mondta, hogy adok neked 

tejet kisfiam, mire válaszoltam: „nem kell tejcsi, csak ne lőjenek.” A keleti front betörésével utolsó 

pillanatban, falunkban 7 román katonát lelőttek a németek, akik a velünk szemben lévő görög 

templomban a már említett megfigyelők voltak, az utolsó percig ott maradtak. A román katonákat a 

református templom mellett temették el, majd átvitték a grk. temetőbe és a rendszerváltás után elvittek 

a román hatóságok. Olyan technikával jöttek, hogy a sír megbontása nélkül detektálták az azonosító 

cédulák létét. Apukám volt az élő tanú számukra az események tisztázása érdekében. Ebben a 

világháborúban 340 lakos vett részt Nyírkarászból, hősi halottak száma: 15, a hadirokkantaké 35 fő. 

Ezt a történetet megerősíti Ormos István ref. lelkész visszaemlékezése is.18 A megszállás első éjszakája 

szörnyű megpróbáltatás volt a falu számára (rablás, becstelenítés, stb.). A falunkban mintegy 1400 fős 

erdélyi menekült is itt élt a háborús időben. 

                                                      
17 Becker István: Ifjan-Éretten-Öregen. 2005. 23. oldal.  
18 RKK. Könyvek. A Tiszántúli Református Gyülekezetek háborús Krónikája. 1944-45. Ormos István 

Nyírkarász. 1945.01.10.  pp.5 o. 
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Szerencsére azt mondhatnánk, hogy nagycsaládból származom! Már ami a létszámot illeti! Mint 

minden ilyen családban nevelkedett gyerek, hamar megtanulja, hogy valamilyen rend és 

munkamegosztás érvényesül, és ennek betartása igen fontos a közösségben. Ez egy nagyon jó iskola 

volt a későbbiek tekintetében. Mivel szüleim magángazdálkodók voltak, ebből következően teljesen 

evidens volt, hogy pici korom óta részt kellett venni a család minden tevékenységében. A nagyobbik 

testvéreim az erősebb munkákban segítettek, a kisebbek pedig a nekik megfelelő feladatokat látták el 

(például cséplésnél segítés, ebédkihordás a mezőre, apró jószágok ellátása, az udvar és kerti növények 

gondozása, stb.). Külön feladatom volt, mint legkisebbnek - aki legtovább maradtam a családi háznál, 

hogy az olyan stratégiai terméknél, mint a dohány, illetve a bortermelés a fináncok előírása szerint 

naplószerű nyilvántartást vezessek. Ebben a kimutatásban szerepelt a megművelt terület, a betakarított 

termék mennyisége, annak értékesítése, illetve felhasználása vonatkozásában. Ezt ma úgy mondanánk, 

hogy minden ilyen gazdaság egy mikro vállalkozásnak tekintendő, amelyben egy-egy tulajdonos 

egyben gazdasági vezető is volt. Ennek könyvelését láttam el, nagy örömmel. Édesapám termelési 

felelős is volt a magángazdálkodás időszakában községünkben, így jó rálátásom nyílott az egész 

település gazdálkodására is.  

Emlékeim szerint szép gyermekkorom volt. Egészséges természeti környezetben és nagy családi 

szeretetben éltünk. Játszótársakban sohasem volt hiány. Én, mint legkisebb gyerek, igen sok 

támogatást kaphattam a szüleimtől és testvéreimtől egyaránt. Különösen jól jött ez a továbbtanulás 

anyagilag megterhelő időszakában. Amiért ezúton is hálás köszönetet mondok mindenkinek. 

Szüleim nagyon nyitott felfogással - mondhatnám józan parasztésszel - világosan látták, hogy az 

ötvenes években nyolc gyerek egy családi birtokon (nem nagybirtokon) nehezen fog tudni boldogulni. 

Szüleink mondták, tanácsolták menjetek tanulni, hiszen a föld megmarad, a kapáért sem fognak 

tolakodni az emberek”. És ide mindig vissza lehet térni. Ezért arra ösztökéltek bennünket, hogy 

tanuljunk szakmát, hivatást, amiből meg lehet élni. Ugyanakkor az erőszakos téeszesítés és 

beszolgáltatási rendszer rákényszerítette a testvéreimet, hogy már 1952-ben keressék ennek 

lehetőségét. Ma öt testvéremnek a családja Budapesten él, és mind megtalálta a boldogulás módját, 

mind saját házat épített, gyerekeiket taníttatták és saját családjának biztosította a jövőjét. Két testvérem 

végül is otthon alapított családot, én pedig Miskolcra kerültem (ld. I. melléklet). A kötelező 

beszolgáltatásról, az erőszakos téeszesítésről személyes tapasztalataim vannak. Az erőszakos padlás 

lesöprések nem tartoznak a legszebb gyermekkori emlékeim közé az 1956 előtti időszakból. 

Nagyon szomorú emlék számomra az erőszakos beszolgáltatási rendszer kapcsán szüleim is 

belekerültek egy olyan problémakörbe, hogy az 1953-as Nagy Imre-féle amnesztia mentette meg őket 

a komolyabb következményektől. Az Édesanyám különösen a szüleitől kapott varrógép erőszakos 

elvitele ellen tiltakozott, miután már a sertéseket, ugyanúgy a földekről a terményeket elvitték, 

amelyről csak értesítést kaptunk. Még ma is látom lelki szemeim előtt amint Édesanyám az udvaron 

levő kajszi barackfa alatt állva egy ilyen erőszakos alkalommal mondta - a 

törvény emberei előtt - az égre tekintve: „ Istenem, miért tűröd mindezt a 

nyolc gyerek mellett?” és hozzátette 

„Nem baj! Az előző rendszer is csak 

25 évig tartott és mégis megbukott!” 

Ebben sajnos tévedett, mert ez a 

rendszer még sokáig egzisztált, az 

1989-es rendszerváltásig, azaz most 

még 20 évig, összesen 45 évig! 

Sajnos ő már nem, de Édesapám még 

megélhette ezt a fontos eseményt. 

Testvéreim 1941-ben. Szüleim testvéreim 1979-ben (50 éves házassági évforduló)  

        
Szülőházunk előtt (Nóra, én, Etelka, 2003;. Szülőházunk átépítés előtt; 2004. Családom 2002-ben 
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8. Nyírkarász. „Itt születtem, én ezen a tájon. Az alföldi szép nagy rónaságon”, mondja Petőfi Sándor 

a Szülőföldemen c. versében. A régiódról már sokat tudunk, de Nyírkarászról kevesebbet. Légy az 

idegenvezetőnk!  

 

Születésem és gyermekkorom kedves helye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és azon belül Nyírkarász 

község, amely a Közép-Nyírségben helyezkedik el. Az Északkeleti-Nyírség területén található; 

Kisvárda, Baktalórántháza és Vásárosnamény városok között, a kistáj középső részén, Nyíregyházától 

északkeleti irányban mintegy 45 km távolságra. Ha egy ilyen sugarú kört húzunk, akkor akár még 

három országot - Szlovákia, Ukrajna és Románia - is megközelíthetünk. Úgy is szoktuk mondani, 

hogy három ország szegletében vagyunk.  

A község címere: A címer fő része az álló pajzs, mesteralakokkal, sisak, korona és pajzstakaró 

díszítéssel. A pajzs felső részében, a kék mezőben csoroszlya és ekevas van. Ezek a szerszámok a 

múltra emlékeztetnek. Alsó részében fehér színezetű várrom látható, mely a Nyírkarászi földvárat 

jelképezi. A pajzs fölött zöld színű pántos sisak található, melyen aranyszínű lánc van fekete medállal. 

A sisak felett pedig egy háromágú koronát láthatunk.  

 

ÉK-Nyírség térképe  A község címere           Községháza (polgármester Szalmási József 2017) 

 

Településünk keletkezése a honfoglalásra tehető. A Váradi Regestrum már említi a község nevét, mely 

valószínűleg a honfoglalás kori Kharkász szóból ered, ami főpapi méltóságot jelentett. Árpád - kori 

település. Ezt bizonyítja a Földvár nevű domb ahová valószínűleg Tass vezért temették. 

Felszíne részben sík, részben hepehupás, de számtalan emelkedés mellett néhány domb is változatossá 

teszi a tájat. Eredetileg egyutcás, szalagtelkes, jellegzetes nyírségi falu, jelenlegi területe 4105 hektár. 

A község határában található a fentebb említett, régészeti jelentőségű, védett Földvár domb, a 

bronzérmes megyei csoda, melyről a legenda azt tartja, hogy Garay nádor itt tartott megyegyűléseket. 

A megyei napilap és internetes portálja által meghirdetett játékban, melyben Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye hét csodáját keresték, a harmadik helyezést nyerte el a Nyírkarászi földvár, mint a térség egyik 

legfontosabb honfoglalás kori sírmezője. A XIV. század első évtizedeiből már biztosabb adataink 

vannak a községről, hiszen ekkortájt a megalakuló nemesi vármegye itt tartja gyűléseit, és ez a szokás 

a XVIII század közepéig megmaradt. Földesurai ez időben Sándor bán és fiai, akik később 

Karásziaknak nevezik magukat.  

A XV. század elején a Nyírség észak- keleti részén elemi erővel törtek fel az indulatok. „Nyíren” 

Tarpai Márton lett a „Parasztkirály” Az ő általa vezetett had sorsa bukással ért véget. A megtorlásra 

Nyírkarász községben került sor. Ezt az emléket őrzi Mártonfa dűlője, ugyanis az 1437. évi 

parasztfelkelés vezetőit itt végezték ki. 

A XVI. században már több nemes birtokosa volt: Tárkányi, Bacskai, Garai, Derencsényi, Soós, 

Ibrányi családok. A megyeszékhelynek Nagykállóban való állandósulása után az első megyeházát 

1762-ben a Kállai család vette meg. A XVIII század végén a helyi földbirtokosok kárpát-ukránokat, az 

1860-as években pedig Heves megyei dohányosokat telepítettek le a faluban. A Rákóczi 

szabadságharc idején igen sok egyszerű ember állt a függetlenség zászlaja alá. Ebből a korból számos 

kurucdal maradt fenn, amik századok múltán is élnek a nép ajkán. Szomorú emléket őriz Karász abból 

az időkből, amikor Kazinczy Ferencet (1759 Érsemjén, †1831 Széphalom) a Martinovics - féle per 

miatt a községen át szállították Munkácsra, a Kufsteini börtön után Pozsonyon át 1800. június végén 

Kazinczy egy éjszakát töltött településünkön. 
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A XIX. század közepén jelentékeny, 1603 lakosú a község. A parasztmozgalmak Karászt is utolérték, 

ugyanis 1897-ben megalakult a szocialista egylet. A parasztok földet követeltek. Barócsi András, 

Végső Miklós és Ragány János vezetésével az Okolicsányi Ferenczi féle földbirtokra vonultak 

földosztásra, a Családi legendárium (és az 1953-ban megjelent újságcikk Néplap „Dudás Mihály 

hagyatéka”19) szerint a nagyapám Dudás Mihály is részt vett ebben a földosztásban. Nagyapám 

börtönbe is került e miatt. Ennek súlyos következményei lettek, véráldozatot követelt. A vezetőket 

letartóztatták. A hatóság erélyes ellenintézkedéseinek eredményeként a mozgalom lassan megszűnt. A 

XX század elején 226 házban 2023, nagyobbrészt görögkatolikus vallású lakosság élt, de a görög 

mellett római, református és izraelita imaháza is volt. A népi építészet hagyományos parasztházai már 

alig- alig lelhetők fel, stílusjegyei összekeveredtek az 1920-as években divatos sátortetős, 

oldalbejáratos, tornác nélküli, szintén háromosztatú házak jegyeivel. A mi házunk is oldalbejáratos 

verandás kivitelű volt, amelyet 1939, illetve 1948-ban építettünk. A második világháború után 

földosztó bizottságok alakultak. 515 család kapott földet, 107 család házhelyet. Földosztó bizottságok 

tagjai: Dudás Mihály (Édesapám), Kontra László, Medve György, Szepessy István, Pethő Sándor 

voltak. Nyírkarász mezőgazdaságát tekintve: 1945-től 1949-ig minden földműves egyénileg dolgozott 

saját földjén. A lakossága ősidő óta a földművelés volt és az is maradt. Fő termények: kalászosok, 

dohány. A dohánytermelés igen nagymértékben fellendült. Állattenyésztés: szarvasmarha állomány, 

ló, sertés, juh, baromfi és méhcsaládok. A község iparát tekintve: legjelentősebb a szövés és fonás. Az 

1912-ben épült malom 4 munkást foglalkoztatott. Olajütő és szeszgyára is volt. 1949-ben I. típusú és 

1959-ben II. típusú Termelő Szövetkezet alakult, amelyek megszűntek 1991-ben. 

A már említett 100 éves varrógép az 5 éves Blanka unokámmal, az 

Édesanyám által készített szőttessel 

A fonás-szövés általános volt községünkben. Édesanyám is a teljes 

folyamatot művelte, elvetette a kendermagot, elkészítette a kenderből a 

csepűt, amely a fonal alapanyaga, majd elkészítette a fonal és megszőtte a 

vásznat. Ezt mutatja a következő kép, amelyen már az említett több mint 

100 éves varrógép látható ma az unokával és a megszőtt vászonnal. Ennyi 

mindenhez értett valamikor egy édesanya. De gyermekkorban levezettünk 

együtt otthon egy borjú. születését is, mivel a mezőn voltak a többiek. 

Az 1950-es években beszolgáltatás, az erőszakos téeszesítés következtében 

csökkenő népességű községgé vált a település. Lakóinak száma 2016-ban: 

2473 fő. Míg 1960-ban 11 tanyán 398 ember élt, addig 2001-ben 7 tanyán 

már csak 38 fő. Nyírkarász nagyközségként a kisvárdai járáshoz tartozott. 

1995-ben közigazgatási státuszú „község” lett. A településen minden alapvető létesítmény 

megtalálható: általános iskola, óvoda, fogorvosi rendelő, háziorvosi szolgálat, gyógyszertár, posta, 

bolthálózat, futballpálya, idősek otthona (önkormányzati és görögkatolikus egyházi fenntartású is), stb. 

áll a lakosság rendelkezésére (XIX. melléklet). Az elmúlt évben kiépült a kábeltelevíziós és a 

szélessávú internet hálózat és a közművek is. A település elöljárói kronológiai sorrendben: 1945 után 

Molnár János jegyző: Novák István; Kertész Mihály; Borbély Bertalan 1960-1962, Lesku János 

tanácselnök 1963-1985, 1985-től tanácselnök id. Félegyházi Gábor, polgármester ifjú Félegyházi 

Gábor 1988-2014, titkár majd jegyző Kovácsné Ruttkai Katalin, Szalmási József 2014-től 

polgármester, jegyző Matyi 

Andrásné.  

 

A régi Nyírkarász Szabadság 

tere a Hősök Emlékművével 

számomra a null-kilométerkő 

a világhoz.  

Az új Hősök Emlékműve az 

új Művelődési házzal. 

Igazgató: 2017. Király Nóra  

                                                      
19 1953. Néplap „Dudás Mihály hagyatéka” (XXI. melléklet). 
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9. Földvár. Nagycsaládban nőttél fel és ez arra utal, hogy ennek hagyománya is volt. Nálatok biztos, 

hogy nem igaz a „két dudás nem fér meg egy csárdában” mondás! Ekkor viszont a család néhány 

tagja biztosan olyan emlékeket hagyhatott hátra, amelyek még most is megmelegítik szíved-lelked! 

 

 

Igen, ez tényszerűen így van és örülök is annak, hogy nem csupán Vaja népszerűsítéséhez járulhattam 

hozzá, hanem a környeztünk más maradandó alkotásában is része volt a családomnak is.  

Nagyon kevés emlék maradt Magyarországon a XIII. századból, így Európai ritkaságnak számít a 

Nyírkarászon található kisméretű földvár. 

 

A község határában található a földvár. A Gara-halom közel kör alakú, észak felé enyhén nyújtott vár 

egy 67-68 x 63 m-s területet foglal el. A várdomb nagyjából vízszintes platója 22 x 19 m alapterületű, 

melynek közepén egy emlékmű magasodik. A 4,5-7m széles árok feneke a plató jelenlegi 

járószintjéhez képest 4-5 m-el mélyebben húzódik. Az 5,5-8,5m széles külső sánc a várdomb 

platójánál általában 1-1,5m-el alacsonyabban helyezkedik el, azonban a nyugati oldalon a kettő közel 

egyazon magasságban húzódik. Ennek magyarázata a dombhát keleti irányú ereszkedésében 

keresendő. 

 

Gara-halom története 

A várat a 13. század közepe táján építtette Drugh fia Sándor, aki itt Nyírkarászon rendezte be 

birtokközpontját, és építette meg a későbbiekben Gara-halom-nak nevezett földvárát. 

Mivel Drugh fia Sándor 1253-ban V. István oldalán harcolt az olmützi csatában, majd 1263-ban részt 

vett a feketehalmi vár védelmében is, és 1264-ben ott volt az isaszegi csatában is. Később szörényi bán 

címet is viselt. A Karásziak azonban itteni birtoka és a birtok központjának számító Karászt is rövid 

időn belül, már az 1330-as évek közepére elveszítették. Karász új birtokosa a Perényi család lett, 

amely azonban a földvárat már nem használta, minek következtében az pusztulásnak indult. 

 

Gara-halom leírása 

Kívül tapasztott sáncrendszer adta a földvár kettős védelmét. 

1894-ben a Gara-halom dombját is feltárták, ott egy honfoglaláskori magyar vitéz sírjára akadtak. A 

halom tetejéből számítva - mely eredetileg magasabb lehetett - 2 méternyi mélységből, egy lófej, két 

ezüstből készült szíjdíszítés, egy öt darabra tört kengyel, papírvékonyságú átlyuggatott ezüst lemezkék 

és egy vasbalta töredékei kerültek felszínre. A leletet a megyei múzeumban helyezték el.2021 

A földvárról, vagy más néven Gara- halomról a legenda azt tartja, hogy Garay Miklós nádor (1366-

1433), aki a XIV-XV. század legelőkelőbb családjainak egyike, itt tartotta a megyegyűléseket is. Az 

Árpád- házi királyaink idejében pedig ítélkező- és igazságszolgáltató létesítmény volt a földvár, 

melyből megyénkben csak Szabolcs községben található még egy. Ez a megye egyik legfontosabb 

honfoglalás kori sírmezője. Mivel e helytől Nyírtass helység csak 5 km távolságra esik, nem 

lehetetlen, hogy a sírba Thass honfoglaló vezér lett eltemetve, aki a Nyírnek meghódításában vett 

részt. 

 

1948-ban a falu akkori legöregebbjeként Dudás Mihály, nagyapám avatta fel a ma is ott álló 1848-as 

emlékművet, Édesapámmal együtt tevékeny kezdeményezői voltak az emlékmű léthozásának, amelyet 

közadakozásból állíttatta Nyírkarász község hazafias közönsége.  

A régészeti jelentőségű terület Szülőházam kertünk (Fő út 81.) végében fekszik. 

Így gyermekkorunk kedvenc játéktere volt ez a csodálatos terület. Télen kitűnő szánkó terep volt ez a 

hely, mivel akkor még nem volt bekerítve. 

 

 

                                                      
20 https://hu.wikipedia.org/wiki/Gara-halom 
21 Juan Cabello: A nyirkarászi Árpád-kori vár régészeti kutatása (Országos Széchenyi Könyvtár) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1253
https://hu.wikipedia.org/wiki/V._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1263
https://hu.wikipedia.org/wiki/1264
https://hu.wikipedia.org/wiki/1330-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Per%C3%A9nyi_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldv%C3%A1r_%28%C3%A9p%C3%ADtm%C3%A9ny%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/1894
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
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Nyírkarászi Földvár légi felvételről 

 

A Földvár keresztmetszete 

  

2003. 05.02-án Emlékparkká lett a Földvár avatva 

A földvári emlékműnél, amelyet nagyapánk Dudás Mihály avatott fel 1948-ban22 

 

2016 Húsvét. Laci Bátyámmal, akivel mi is részt vettünk azon az ünnepségen, amikor Nagyapánk a 

Szabadságharc 100 éves évfordulóján felavatta az emlékművet. Laci bátyám annak a stafétának 

résztvevője volt, akik 15 km-ről, Kisvárdáról hozták a virágot az ünnepi koszorúzáshoz. Az 

ünnepségen a község apraja-nagyja szinte teljes létszámban, nagy lelkesedéssel vett részt. 2003. május 

2-án Emlékparkká lett avatva. 2008-ban a megyei napilap és internetes portálja által meghírdetett 

játékban, melyben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hét csodáját keresték, a harmadik helyezést nyerte 

el a nyírkarászi földvár.  

                                                      
22 „Dudás Mihály hagyatéka”. Néplap, 1952. április („ez a cikk a történetet áthelyezte egy másik környezetbe”). 

Lásd XXI. melléklet. 
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10. Görögkatolikus Egyházközség. Nyírkarászról, szülőhelyedről már több mindent hallhattunk. De 

mint minden kisebb településen, az „Egyház” közösségformáló szerepe történelmi korszakoktól 

függetlenül nem elhanyagolható, legfeljebb a tevékenységének körülményei, feltételei, láthatósága 

változott. Nálatok ez miképpen alakult? 

 

 

Ebben igazad van! Ez valóban így van. Az 50-es években üldözték az egyházakat és nem vették jó 

néven a templomba járást. De az egyház túlélte ezt a kritikus időszakot és meg kell jegyezni, hogy a 

szórványban élő magyarságnak, legyen az Erdély, vagy Amerika, Kanada, különös szerepe volt a 

népesség megtartásában.  

 

A községnek jelenleg három önálló egyháza: görög katolikus (grk), római katolikus (rkt) és református 

(ref)23 van, templomaik műemlékek. A II. világháborúig zsidó templom is volt a faluban, ez azonban a 

holocaust és a háborús pusztítás következtében megsemmisült.  

A falu lakosságának jelentős része már a XVIII. század folyamán a görög katolikus felekezethez 

tartozott. Volt a faluban egy 1776-ban épített fatemplom, amelyet a görög katolikusoknak építettek, 

mellette az 1773-ban épített plébánia és a fából épített iskolaház is. 

A jelenlegi templomot 1808-ban kezdték építeni, Zemelei György parokus idejében és 1818-ban 

szentelték fel. Tehát a jövő évben lesz a 200. jubileumi éve. A görögkatolikus templom 400 fő 

befogadására képes. A templom jellege szerint egyhajós, klasszicizáló késő barokk épület, csupán 

rizalitként kiülő kereszthajóval, homlokzat feletti toronnyal. A XIX század közepéről való egyöntetű 

berendezés jellemzi. Az 1860-as évekből származó ikonosztáza kiemelkedő jelentőségű. Kettős íves 

ajtónyílással, felfelé háromemeletes. Földszintjének előlapján nyolc ionoszlopos alátámasztással. 

Középmezejében, kör alakú sugaras díszben istenszem. Alsó szintjén téglalap alakú festmények: Szent 

Miklós püspök, Istenszülő a gyermek Jézussal, Tanító Krisztus, Szent Mihály arkangyal. Második 

szintjén van: főbb Krisztus és Mária ünnepek. Harmadik szintjén: a tizenkét apostol álló alakos képei. 

Negyedik szintjén: ószövetségi próféták és királyok keretes képei. Fehérre festett, aranyozott 

faépítmény. 

Az ikonosztáz mögött eredetileg baldachinos oltár volt, Jézus mennybemenetele képpel, mely 

aranyozott klasszicizáló keretben van. A 90-es években az egyik felújítás során a baldachin meg lett 

szüntetve, és új oltár lett megépítve. Véleményem szerint a régi is nagyon szép és bizánci stílusú volt. 

Mellékoltárai, melyek 1860-1870 körüliek: Fekete Mária-oltár: Négy faragott oszlopon nyugvó 

baldachinnal, gótizáló keretben Mária a gyermek Jézussal. Jézus-oltár: Négy faragott oszlopon nyugvó 

baldachin alatt, gótizáló keretben Krisztus-kép. A templomban szószék található. A szószékkosár 

osztott mezőiben egy-egy aranyozott farozetta van. Hangvetője színezett, tetején pedig posztamensre 

állított Biblia és a Tízparancsolat táblái állnak sugárkoszorús kerettel. 

 

Ebben a templomban voltam első áldozó 1950-ben. Itt voltam ministráns és ma is segítem az 

egyházközséget például az 1956-ban az általam feliratozott missziós keresztet és az eredeti körmeneti 

keresztet felújíttattam 2007-ben. Ez feltehetően ősi eredeti körmeneti kereszt, a műszaki megoldások 

alapján (pl. kovácsolt menetes anya, kovácsolt menetes orsó). Ma családunk ősi padját újra cseréltük 

le, először István bátyám felolvasó állványt készített majd új padot készíttettem a család nevében 

2007-ben. Szüleim pedig lobogókkal, miseruhákkal ajándékozták meg a templomot stb. Nagyapám 

körülbelül 40 évig, Édesapám kb. 30 évig volt az egyháztanács tagja. Ma ezt a kishúgom Kaczur Éva 

tanítónő folytatja a család részéről. A templom nyitott ajtaján át, a verandás lakóházunkból végig 

lehetett látni a templomhajón, ez meghatározó élménye volt gyermekkoromnak. Ennek hatására 

megfordult a fejemben, hogy esetleg teológiai pályára is mehetnék. Sereghy Jenő és Bába Miklós 

gyerekkorom helyi esperes lelkészei is ezt szorgalmazták. Azonban mégis a műszaki pályát 

választottam.  
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Első Áldozási képem 

 
 

Urunk színeváltozása görög katolikus templom és az ikonosztáz. A Nyírkarászi ikonosztázion képeit 

1886-ban, a gödöllői Weichrich János Vidra Ferdinánd stílusában festette 

 
Édesapám és Miklós bátyám a család padjában (készíttette: Dudás István, 1960.) mellette: 

2007-től új pad készült Szabó István tisztelendővel történő egyeztetés után bizánci stílusban 

készíttette Dudás Illés, ezzel azonos a jobb szélen lévő pad, melyet Lakatos Lászlóné, Dudás Márta 

készíttette. Felújított körmeneti és missziós kereszt.  

 

Lelkipásztoraink, akiket gyerekkorom óta ismertem, tiszteltem, akik sokat tettek a helyi közösségért. 

Görög katolikus lelkészek Nyírkarászban: Sereghy Jenő 1939-1955. január 26. haláláig. Ő keresztelt 

engem 1942-ben és nála voltam elsőáldozó. Éppen náluk voltam, amikor az esperes úr egy késsel 

hámozta az aranyszínű almát, amikor rosszul lett az asztalnál ülve. Én átmentem édesapámért, mivel a 

szomszédba laktunk, majd elszaladtam Dr. Ébner Jenő orvosunkért, azonban már nem lehetett rajta 

segíteni, az esperes úr elhunyt. Majoros Pál 1955. júniusig (Petneházáról helyettesít); Dr. Bába Miklós 

1955-1969-ig, Gaál Gyula, 1969-től 1985-ig; Lakatos László 1985-májustól; Kocsis Imre, 1986.május. 

– 1996. augusztus; Koleszár Pál, 1996. szeptember-november, elhunyt; Sivadó Miklós, 1997. 

februárig; Szabó István, 1997. februártól; Thodori Ferenc, 2009-től; Pásztor István, 2011. 

szeptembertől. A lakosság kb. 45 %-a grk. vallású. 

Pászkaszentelés. A Dudás 

Mihály család két legkisebb 

ükunokája Palkó Blanka (4), 

az én unokám és Tirpák 

Anna (2) a nyírkarászi ősi 

családi udvaron az első 

pászka-szentelő kis kosárral. 

Ez az elmúlt évtizedekben 

minden kisunokának alap 

kellékévé vált.  
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11. A magyar nyelvű görögkatolikus liturgia kezdete.  Az 1700-as évek végén elindult hazánkban a 

magyar nyelv széleskörű bevezetésének igénye. Így elérték, hogy a közigazgatásban már 1805-ben 

használhatták anyanyelvünket és 1836 óta hivatalos nyelve Magyarországnak. Az egyház világa sem 

tekinthetett el ettől és a liturgia világa is megújhodott ebben az időben. Úgy tudom, hogy e 

folyamatnak vannak „Nyírkarászi” vonatkozásai is. Melyek ezek? 

 

 

Gyerekkoromban ministráns voltam a Nyírkarászi görög katolikus templomban. Már akkor érdekelt, 

hogy miért van az, hogy az úgynevezett kánoni rész kivételével: az átlényegülést idegen nyelven 

mondja a pap. Miután 2018-ban lesz 200 éves lesz a templomunk, így kicsit kutakodtam a liturgiák 

végzésének nyelvi története iránt. Azért is, mert nagyapám Dudás Mihály is aláírta azt a támogató 

nyilatkozatot - mivel egyetértett az 1900-as római zarándoklat céljával - amely a magyar nyelvű 

liturgia érdekében történt. A magyar görögkatolikusok a magyar szertartási nyelv szentesítését kérték 

XIII. Leo pápától. A zarándoklat során írásbeli24 és szóbeli kérelem átnyújtásra került25.  

Kezdjük a kutatást Roskovics Ignác (szül. Tokaj - Zemplén), 1822. július 11.) lelkész bemutatásával.26 

Középiskoláit Ungváron, a bölcsészetet Pesten elvégezve növendékpap akart lenni, de nem vették fel. 

Ekkor Egerben és Nagyváradon végezve jogi oklevelet szerzett. 1843-ban felvették papnövendéknek. 

Pesten és Ungváron tanulta a teológiát. 1848-ban megnősült és pappá szentelték. Lelkész volt 1848. 

Szalókon, 1856. Karászon, 1862. Hajdúböszörményben és 1866 Nyírpilisen. 1866-ban az ungvári 

papnevelő lelki igazgatója, később tiszteletbeli kanonok, 1877-ben teológiatanár, 1878-ban valóságos 

kanonok és egyházmegyei főtanfelügyelő, 1892-ben káptalani nagyprépost lett.  

Önálló művei: Óhitű imakönyv (Debrecen, 1862.). Magyarország földrajza versekben (Debrecen, 

1863.), Kis katekizmus (Budapest, 1883.), Moralis (Ungvár, 1878.), Zbornik (egyházi szláv 

énekeskönyv, ugyanott, 1887.). Liturgikus fordításaiból kiemelések:27 A magyar liturgikus nyelv iránti 

fokozott igény összefügg a XVIII. század közepén elinduló nemzeti megújulással. II. József király 

1784-ben az ország hivatalos nyelvévé a németet tette. A magyarság egy emberként szállt szembe a 

király intézkedésével. Már az 1790/91-es országgyűlésen jelentkeztek a magyar nyelv bevezetésére 

irányuló törekvések, s ez az 1843/44. évi országgyűlésen valósággá is vált. 

Roskovics jól ismerte a korábbi liturgikus fordításokat. Észrevette, hogy ezek nem egységesek, már 

emiatt sem lehetne azokat a magyar egyházközösségekben bevezetni. Ez a körülmény is közrejátszott 

abban, hogy már fiatal pap korában megkezdte a legszükségesebb liturgikus imák és énekek magyarra 

fordítását. Hosszú éveken át dolgozott e fordításokon, ami érthető is, hiszen a liturgikus fogalmak 

kifejezésére számos új szót kellett kitalálnia. Végül 1862-ben, Debrecenben megjelent nagy műve 

ezzel a címmel: „Ó- hitű imádságos és énekes könyv az egy szent, közönséges és apostoli 

anyaszentegyház napkeleti, vagyis görög rendje szerint." 

Ez volt az első terjedelmesebb és minden magyar görög katolikus által használható ima- és énekes-

könyv. Ungvári munkássága a maga idejében ma már szinte felmérhetetlen jelentőségű volt. 

Feltehetően igen nagy szerepe volt abban, hogy a városban még inkább fellendült az amúgy is 

mozgalmas szellemi élet. Roskovics megérte, hogy alig volt olyan görög katolikus magyar család, 

amelynél néhány munkája ne lett volna feltalálható. Jól tudta, hogy írásaival hozzájárul a görög 

katolikus magyarság önazonosságának tudatosításához. Életének legboldogabb percei azok voltak, 

amikor tudomást szerezhetett róla, hogy munkássága nyomán egyre több templomban csendül fel 

nyelvünkön a liturgikus ének. Csendesen, fájdalom nélkül hunyt el 1895. február 15-én. Roskovics 

Ignác lelkész fia Roskovics Ignác festőművész28 (Szalók, Zemplén vm., 1854. szept. 28.Bp., 1915. 11. 

29.). Részt vett az 1900. évi római zarándoklaton, sőt Ő készítette el annak az emlékiratnak az 

illusztrációját, amelyet a XIII. Leó pápának nyújtottak át. Az átnyújtott emlékkönyv fedőlapjára a 

Patrona Hungáriáé című Mária képet festette. Később a Rózsák-téri görögkatolikus templom 

                                                      
24 Vályi János eperjesi püspök XIII. Leó pápához intézett beszéde a magyar görögkatolikus római zarándoklata 

alkalmából (magyar fordítás) Budapest, 1900. március 28. 
25 Visszaemlékezés a görög kath.zarándoklatra Római kulisszatitkok. A Kárpáti Lapok beszámolója a római 

zarándoklatról Ungvár, 1900. március 11. Kárpáti Lapok, 1900/10. sz. 2–3. o. 
26 lexikon.katolikus.hu 
27 Pirigyi István, Roskovics Ignác naprépost, byzantionohungarica.hu/node/347. 
28 lexikon.katolikus.hu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kanonok
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főoltárképe is ez lett, melynek másolata látható a Debreceni Főszékesegyház főoltáránál.  

A Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása. Hajdúdorog szempontjából a Monarchia időszakának egyik 

legfontosabb eseménye a görögkatolikus egyházhoz kötődik. Az uralkodó ekkor alapította meg a 

munkácsi püspökség fennhatósága alá tartozó Hajdúdorogi Külhelynökséget. Janka György „A 

hajdúdorogi külhelynökség története”29 című munkájában jól összefoglalja és mutatja be az 1866. 

május 6-i hajdúdorogi közgyűléstől Miklós István püspök felszentelésének napjáig az egyházmegye 

kialakulásának történetét, melyet gazdag irodalmi hivatkozásokkal látott el.  

A királyi döntés hatására egyre több helyen miséztek magyar nyelven, amit 1896-ban Róma erélyesen 

megtiltott. Ez a tilalom hívta életre a Görögkatolikus Magyarok Országos Bizottságát, alelnöke 

Roskovics Ignác festőművész. A Bizottság 1900-ban zarándoklatot szervezett Rómába - amelyen 591 

fő vett részt, hogy a Szentszéket jobb belátásra bírják. A küldöttséget 1900. március 9-én fogadta XIII. 

Leó pápa, aki nem engedélyezte a magyar nyelvű liturgiát. Be kellett látni, hogy csakis egy önálló 

magyar püspökség felállítása várható. Végül 1912. június 8-án X. Piusz pápa a Christifideles Graeci 

bullájával megalapította a Hajdúdorogi Egyházmegyét. Az egyházmegye első püspökét, Miklósy 

Istvánt 1913. október 5-én szentelték fel a hajdúdorogi székesegyházban.  

Következtetéseim: A 19. század közepétől sorra fordították a liturgikus szövegeket magyarra, mivel 

nagy volt az igény az anyanyelven történő istentiszteletre. Engedtessék meg, hogy egy kicsit 

Nyírkarász szerepét is ide soroljam Roskovics Ignác nagyprépost karászi lelkész révén, aki egyike volt 

azoknak, akik ószláv nyelvről fordították magyarra a liturgia szövegét. Ugyanakkor magyar nyelvű 

énekeskönyve is jelent meg 1862-ben Debrecenben. Miután Roskovics lelkész 

1854-1862. között volt Karászon, így joggal feltételezhető, hogy az 1862-ben 

megjelent munka Karászon is készülhetett. Több helyen megemlítette, hogy magyar 

nyelvű mise részlet, vagy teljes szertartás ebben az időben, már előfordult úgy 

gondolom, hogy Karászon is. Csak megerősítésként idézem, Szluk István: 

„Töredékek Nyírgyulaj görög katolikus egyház történetéből„ c. munkájában 

(Nyíregyháza 2012.) található, hogy Roskovics Ignác Karászban is volt görög 

katolikus lelkész. Ezt erősíti meg Takács János szakdolgozata30, és saját kutatásom.  

Dudás Miklós hajdudorogi megyés püspök; Janka György és Dudás Illés professzorok konzultációja 

Az 1939. évi Vármegyei szociográfiai kiadványban található ősi 

alapítású magyar parókiák voltak: Balsa, Vencsellő, Buj, 

Nyírpazony, Újfehértó, Nyírkarász. Mindezek alapján nem 

történészként, csak a község diszpolgáraként és a történet iránt 

érdeklődőként megkockáztatom azt a kijelentést, hogy „Nyírkarász 

is lehetett joggal a magyar nyelvű liturgia egyik bölcsője”. Ezúton 

köszönöm Janka György professzornak, a Szent Atanáz 

Görögkatolikus Főiskola Hittudományi Tanszék tanárának a 

konzultáció lehetőségét és egyetértését ebben a témában. (XX. 

melléklet). A végleges megoldást Dudás Miklós püspök római 

szereplése hozta meg. A magyarországi görög katolikusok kiemelkedő egyénisége volt a szabolcsi 

származású Dudás Miklós püspök, aki 33 esztendeig állt a Hajdúdorogi egyházmegye élén. XII. Pius 

pápa 1939 tavaszán nevezte ki az egyházmegye püspökének. A püspök nagy műveltségű, sok nyelvet 

beszélő egyházi vezető volt, akinek egyháztörténeti jelentőségű cselekedete, hogy 1965. november 19-

én Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén felkérésre a római Szent Péter bazilikában a II. Vatikáni Zsinat 

előtt  mondott először magyar nyelvű bizánci szertartású szentmisét.  

Dudás püspök a Zsinat záró üléséről hazaérve tájékoztatta a papságot az eseményről és körlevelében 

így fogalmazott: „Véget ért a magyar liturgiáért századokon át folytatott munkánk és küzdelmünk 

kálvária útja. Most teljesült be az, amire őseink századok óta vágyakoztak, most érlelődött be a 

reményeink legszebb gyümölcse.”  A püspöki tájékoztatót követően a papság a szent liturgiát teljesen 

magyarul végzi. Dudás Miklós püspök 1902.10.27-én született Máriapócson és elhunyt 1972.07.15-én 

Nyíregyházán. Ma már Magyarországon három grk. püspöki székhely van: Hajdúdorog (Kocsis 

Fülöp,érsek), Miskolc (Orosz Atanáz, püspök), Nyíregyháza (Szocska A.Ábel, püspök),(XXIV. mell.). 

                                                      
29 www.gorogkatolikus.hu/leveltar/.../Janka_Gyorgy_atya_bevezeto_tanulmany.doc. 
30 Takács János: A nyírkarászi grk.egyházközség története.Szakdolgozat. Szaktanár:Dr.Janka György, 2004. p.80.  
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12. Nyírkarász Római Katolikus és Református Egyházközség. Az egyházak működésének valóságos 

történelmi hagyományai és specifikus rituálisai vannak. Ezek helyszínei a templomok, amely egyben a 

közösség találkozási pontjai. E templomok azonban magukon hordozzák a hit, a vallás emblematikus 

jegyeit is. Kérlek, próbáld meg jellemezni, leírni, elmesélni szűk környezeted eme sajátosságait! 

 

 

A községnek már a középkorban volt temploma; az 1310-i oklevél papjáról, a pápai regesztrum 

Boldogságos Szűz Mária tiszteletére épült templomáról tudósít. Egy 1406-ból való adat szerint a 

templom a Mindenszentek védnöksége alatt áll. 

A templom a török idők alatt pusztulhatott el, de a XVIII század végén romjai még álltak. 1786-ban a 

katolikusok kapják meg, helyreállítják és 1860 körül ezt a templomot bővítik a mai alakjára. 

Az épület jellege szerint egyhajós, szabadon álló, homlokzati toronnyal, középkori és barokk 

alapokon. A község központjában található szorosan az út vonalában. Főhomlokzatán falpillérekkel 

keretezett, kis kiülésű, timpanonos középrizalit. Főpárkánya jobb és bal oldalán a talapzaton balról 

Szt. István, jobbról Szt. László kőszobra található.  

A középrizalit felett emelkedő tornya háromszintes, hagymás és laternás gúlasisakkal van ellátva. 

Belül a toronyalja és az orgonakarzat csehsüveg- boltozatos fedéssel rendelkezik. Téglalap alakú 

hajóját három csehboltozat fedi. 

 

           
 

Nyírkarászi Szent István király templom        Nyírkarász római katolikus templom belső és oltár 

 

Berendezését tekintve van egy oltár. Közepén, a fal teljes magasságában festett, aranyozott, felül pedig 

egy ívesen záródó keretben található az oltárkép: Szt. István felajánlja a koronát Máriának. A kép 

220×160 cm, olaj vászon, amit Plachy Ferenc festett 1859-ben. Az oltár előtt négy darab fából készült, 

fehérre festett, részben aranyozott gyertyatartó van. Láthatjuk még a Jézus, a jó pásztor című képet is, 

ami szintén 1860 körül készülhetett. 

A templom szószéke ízlésesen faragott, klasszicista stílusú asztalosmunka. Fehérre festett, fából 

készült szószékkosárral és hangvetővel. A kosár elő- és oldallapjain aranyozott domborművek: a 

példabeszédek magvetője, valamint Péter apostol a kulcsokkal. Hangvetője tetején pedig a feszület 

látható.  

A Római Katolikus templomban van keresztelőmedence is. Csavart oszlopos törzsén kígyó tekeredik, 

rajta betétekkel díszített, kagyló formájú medence nyugszik; benne bronz víztartóval. 

Felszerelését tekintve van szentségtartója, mely tűzaranyozott réz, öntött, vert, drágakő berakásos. 

Körülöttük színtelen (hegyikristály) és vörös (gránát, almadin) ékkövekkel kirakva. A szentségtartó 

szelence hátsó oldalán ajtó, trébelt és cizellált szegőlécekkel. 

 

Gyerekkoromban a római katolikus lelkész Tóth Imre (1941-1958-ig) volt Nyírkarászban. Nagyon 

kedves jelenség volt. Abban az időben P20 oldalkocsis motorja volt. A lakosság kb. 30 %-a most 

római katolikus.  
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Református Egyházközség. Református Egyházközség temploma. A faluban egykor állott középkori 

templomot a reformátusok 1786-ig használták. A templom köré temetkeztek, ahogy az az 1784-87 

közötti felekezeti pereskedésből kitűnik. Az 1808-as debreceni összeírás adatai szerint: „T. Keszi 

János úr örökös fundusának egy részén Templom felépült 1790. október 11-én egy része fából. - 

Tornya fa.” A mai templom 1837-ben épült. Jellege szerint klasszicizáló stílusú egyhajós templom, 

szabadon álló, homlokzat előtti toronnyal. 

 

  
 

Református templom és templombelső, Nyírkarászi 

 

Felszerelését tekintve van úrvacsorakelyhe, mely tűzaranyozott ezüst, vert, öntött. Felső szájpereme 

alatt vésett felirat: „TETES MÁRKI ÁRON HITVESE. K. J. ISTEN DITSŐSÉGÉRE AZ KERTSI 

JULIANNA 1844.” 

A keresztelő kancsó és tányér ezüstözött vörösréz, vert, préselt. Alján jegy: kétfejű sas korsóval, 

téglalap alakú mezőben pedig a 20-as szám. Tányérkájának középmezőjében felirat olvasható: „A 

KARÁSZI HELVÉT HIT. VALL. TEMPLOM 1862 ÉVI NOVEMBER HÓ 9-ÉN TÖRTÉNT 

MEGUJITÁSÁNAK EMLÉKEZETÉRE KÉSZÜLT.” A kancsó magassága egyébként 20 cm, a tányér 

átmérője pedig 12 cm. Az úrasztal terítő fehér vászonból készült. Négyzet alakú, négy sarkában 

gazdag virágminták, belőlük kinövő levél és tulipánvirág dekorációkkal- száraik között darázsfészkes 

díszekkel. Sodort ezüstszállal és kék selyemmel van hímezve. 

Református lelkész gyerekkoromban: Ormos István, született 1897.08.26. Eperjeske, Nyírkarászban 

volt lelkész 1928.07.01-1979-ig. Igen közvetlen ember volt. 

Szeretném megemlíteni, hogy Ormos István lelkész részletesen beszámolt 1945. január 10-i leiratában 

az 1944. október 30-i háborús eseményekről Nyírkarász vonatkozásában.31. „A községben 1944. 

szeptember haváig csak a harctéren járt katonák elbeszéléseiből, tudósításaiból tudtunk meg valamit a 

háború borzalmaiból. Aztán megjelentek a menekültek, a mintegy 3000 lakosú falúra 1400 nagyrészt 

Erdélyből jött elhelyezéséről kellett gondoskodni. Október 30-án községünk bekerült a harctér kellős 

közepébe. Az utcán robbanó tüzérségi lövedék a szemem láttára tépett szét egy 18 éves fiút. Kb. 5-6 

óra tájban már a község utcáin tombolt a harc. Egy kb. 10 fős román katonai csoportból 7 katonát a 

református templomtól pár méterre levő hősök oszlopánál lőtt agyon egy német gépfegyveres. Este 7 

órakor bevonultak a románok „csak annyit, hogy a megszállás első napjai, de különösen az első 

éjszaka leírhatatlan borzalom volt, egész éjszaka rablásban, fosztogatásban, értelmetlen rombolásban, 

erőszakoskodásban, becstelenségben és megbecstelenítésekben telt el.” 

„Az egész községben, melynek ¾ része görög és római katolikus vallású, mindösszesen 3 görög 

katolikus és 1 római katolikus halálos áldozata volt a háborúnak, ill. a községben zajló harci 

cselekményeknek.” 

Korábban XVIII-XIX században a lakosság nagyobbik része görög katolikus volt, a XX. sz. elején 

több mint 50 %, ma kb. 45 % a lakosságnak görög katolikus. 30 % római katolikus, 25 % református. 

                                                      
31 RKK. Könyvek. A Tiszántúli Református Gyülekezetek háborús Krónikája. 1944-45. Ormos István 

Nyírkarász. 1945.01.10.  pp.5 o. 
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13. Általános iskola. Az idő múltával eljutunk addig, amíg elkezdődik „okításunk”. Ez faluhelyen 

igencsak emlékezetes, hiszen tanulhatunk „összevont osztályokban”, tanulhatunk „felekezeti 

iskolákban”. Ez utóbbi a te idődben még bizonyára szerepet játszhatott, hiszen nem mindenütt vált 

„egyen színűvé” az Állami Általános Iskolák rendszere. 

 

Nyírkarászon már a XVIII. sz. elején – egyházi keretek között – elkezdődött a gyerekek oktatása. Az 

1800-as években már két iskola szolgálja a művelődést, egy római katolikus, és egy görög katolikus. 

Az első tanító Csóré Bazil volt. 1839-től 1857-ig tanított, 4 osztályban, 27 gyereket.  

Roskovics Ignác festőművész elemi iskoláit Karászon kezdte és Hajdúböszörményben végezte.  1904-

től 1937-ig Lazók Mihály volt a tanító, aki Édesapámat is tanította 1910 es években. A többi 

egyházaknál Perjés Géza, Babics János, Pethő Zsigmond tanítottak. 1904-től Fábián János, aki engem 

is tanított 1949-től, valamint Sztojka Mihály, dr. Karászi György, Vass Mihály nevelők voltak a 

községben. A református egyház további tantermet építtetett 1905-ben, majd 1926-ban, 1941-ben 

Márton József a református egyház kántor tanítója, aki 1-6. osztályban is tanított. A római katolikus 

egyháznál Perjés Irén a tanítónő, aki engem is tanított. 1911-től működik iskola a Nyírkarászhoz 

tartozó Szeszgyár-tanyán is. Itt Perjés Géza volt az első tanító. Az 1950-es években Szűcs Géza, 1954-

56-ig Iváncsó György, majd 1964-ig Bíró László volt az iskola igazgatója.  

Én 1948-1956 között voltam itt kis diák, kezdetben a görög katolikus iskolában Fábián János tanító úr 

és igazgató vezetésével, később a római katolikus és református iskolák épületében is tanultam.  

 

A Tantestület és a ballagó diákok 

1949-ben (Fábián János 15, 

Sereghy Jenő 17.) 
 

Általános iskolában tanulmányaim 

során kezdetektől felkértek 

versmondásra illetve később a 

színjátszó körbe való szereplésre. 

Első vagy másodéves lehettem, 

amikor Illyés Gyula „Megy az eke” 

című versét kellett elmondanom a 

kultúrházban. Úgy emlékszem, hogy 

igen nagy siker volt, legalábbis én 

úgy éreztem. Gyermekként is 

megéreztem, hogy ez a vers rólunk is 

szól. A siker már kisgyereknek is 

megfelelő önbizalmat biztosít, 

amelyre az élet során igen-igen nagy  

 szüksége van az ember fiának. 

 

MEGY AZ EKE 

Megy az eke, szaporodik a barázda, 

mintha egy nagy könyv iródnék olvasásra. 

Papirosa a határ, a tengerszéles, 

a tolla meg az a szegény öregbéres. 

Megy az eke, telik a könyv sorról sorra. 

Én vagyok az egyedüli olvasója. 

Én tudom csak, mit jelent ez és mit ér ez, 

először szánt a magáén az a béres. 

Megy az eke a felemás két tehénnel, 

mintha menne édesanya kisdedével. 

Elkerülik a páncélos roncsát bölcsen; 

legyen az a magyarázó kép a könyvben. 

Megy az eke, megy a magyar sorról sorra 

lankadatlan, mintha puszta szerszám volna. 

Fogy az ugar, nő a szántás telve-terjed. 

Magyarország, így írják a történelmed. 

Ki az a kéz, ki az a nagy névtelen toll? 

Megvárom míg kifordul a mesgyesorból, 

hadd szorítsam a kezembe valahára – 

De meg sem áll, de csak int, hogy még mi várja 
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Hiszen a háború után Illyés Gyula is azzal a céllal írta a verset, hogy az újonnan földhöz jutottak 

örömmel végzik ezt a nehéz munkát és bizakodással néznek az emberek a jövő felé. Persze ma már 

tudom, hogy ezután jött a „feketeleves”, már említettem a kötelező beszolgáltatás és erőszakos 

téeszesítés esetét.  

 

A verset idézem Illyés Gyulától, aki többek között kedvenc költőm, íróm. Sok könyve és verse van, 

amely a falusi életvitelhez köthető. Születési helyénél fogva jól ismerte az ebből adódó élethelyzetet. 

 

A költő is örül a demokratikus változásoknak, a földosztásnak, az újjáépítésnek (Megy az eke; 

Cserepező), ugyanakkor mind több kétséggel szemléli a politikai csatározásokat, s Petőfit idézve 

figyelmezteti az országot: „hazát kell nekünk is teremtenünk!” Természetesen szívesen emlékszem 

Illyés Gyula Fáklyaláng című drámájának egy kis részletére, amely Kossuth és Görgey vitájára 

alapozva nagyon szépen bemutatja a két ember kapcsolatán keresztül az akkori társadalmi 

viszonyokat. Az alábbi kép egy március 15-i ünnepségen előadott részlet utáni pillanatot örökít meg a 

szereplő osztálytársaimmal együtt.  

 

 

Nyolcadikos koromban  

 

 

Mezősi Tibor, Gubcsi József, Tóth Árpád, Pataki József, Sohodóczki József, Dudás Illés. (ovális 

képen kinagyítva) 

 

 

Első gimnazista koromban kedvenc 

kerékpárom 

 

 

Ezen a kerékpáron gyakorolhattam a 

későbbi gépész pályára való készülődést, 

ugyanis, ha ugrott a görgő, vagyis már 

megkopott, akkor házi hőkezeléssel 

deformáltam rajta egy kicsit és újra 

működött a hajtás, amíg új görgőt nem 

kaptam. Mert ezután nyilván azt szereltem 

be. De ebben az időben kis motorokat is 

szívesen szereltem bizonyos mértékig, ill. 

mezőgazdasági gépeket, például a vetőgépet, 

permetező berendezést karbantartottam. Ez 

gyerekkoromban történt, ezért úgy ítélem 

meg, hogy már akkor volt érzékem a 

gépészethez.  
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14. Általános iskola (2). Mint mondottad volt, te az Általános Iskola padjait 1948-1956 között 

koptattad. Gondolom ezt követően az addigi osztálytársaid a szélrózsa minden irányába szétszéledtek, 

hiszen középiskolája – pláne valamilyen területre szakosodott képzése – nem volt a településnek. 

Követted-e valamilyen szinten iskolád történetének alakulását. 

 

 

De még mennyire! Az öregedő ember egyik sajátossága ugyanis az, hogy egyre inkább visszanyúl 

gyermekkorának eseményeihez. Így vagyok ezzel én is. Iskolánk 1960. december 1-én egy négy 

tantermes, tanulószobás, szertárakkal, nevelői lakással, igazgatói irodával bővült. Az első igazgatója 

1966-tól Márton József volt nyugdíjba vonulásáig. Igazgatóhelyettes: Tóth Malvin. Tanulólétszám: 

625 fő. Nevelők száma: 20. 1974-től Dudás János igazgató (nagybátyám) vezetése alatt folyik a 

tanítás 1977-ig. Majd 1978-ban Tóth Malvin, 1979-182-ig Szepessy Mária és 1983-tól Dienes János 

ma is az iskola igazgatója Dienes János. 

Az Általános Iskola 1998 óta viseli a Váci Mihály nyírségi tanító és költő nevét. Évek óta 16 

tanulócsoporttal 300 körüli gyermeklétszámmal működik. Az eredményes oktató-nevelő munka 

személyi és tárgyi feltételei adottak. A tantermek száma:15. Az iskola felszereltsége, szemléltető 

eszközökkel való ellátottsága jó, az épületében található a kettős funkciójú (községi és iskolai) 

könyvtár. Oktató- nevelő munkájuk kiemelt területei: az idegen nyelv, a számítástechnika oktatása, 

valamint a mindennapos testnevelés megvalósítása. Az orosz nyelv oktatását folyamatosan felváltotta 

az angol, 4. osztálytól heti 3 órában. A számítástechnikát felső tagozatban tanulják a gyerekek.  

 

 

Váci Mihály 

emlékkő   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Váci Mihály emlékkő tervezője Szombathelyi Árpád, szobrász, és a szabolcsi származású Hegedüs 

D. Géza Kossuth díjas, a Vígszínház színművésze (az író Jegenye fényben című versét mondta el), 

Kaczur Éva tanítónő, szervező.  

 

Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy visszanyúljak egy személyes élményhez. Az iskola névadó 

ünnepsége kapcsán kaptam a Nyírkarászi Általános Iskola diákjainak kérdéseit - mint korábbi diák - 

amelyre igyekeztem meggyőződésem szerinti válaszokat adni. Felkérők: Dienes Ildikó, Benkő Virág, 

Matyi Dániel, Kaczur Imre, Kraskó Bence 8. o. tanulók és felkészítőjük Pál Béla tanár úr volt. 

Összesen 20 kérdést kaptam. Ezeket és az adott válaszaimat szó szerint idézem annak érdekében, hogy 

szembesítsem korábbi önmagamat. 

 

Tisztelt Professzor Úr! 

A Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola tanulói vagyunk, akik részt veszünk a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei média vetélkedőn, melyet a Kelet-Magyarország hirdetett meg. Már két sikeres fordulón 

vagyunk túl. A harmadik fordulóban egy interjú készítése a feladatunk, egy olyan emberről, aki falunk 

szülötte, akire méltán vagyunk büszkék, és számunkra éppen ezért érdekes és fontos személyiség. 

Ezért a mi kis csapatunk a Professzor Úrra gondolt. Ezúton kérjük szíves közreműködését, 

amennyiben nem túl megterhelő Önnek.  

Néhány számunkra fontos kérdést állítottunk össze, melyre szeretnénk választ kapni. Megyei döntőbe 

való jutás esetén az interjú a Kelet-Magyarországban is megjelenik. 

Kívánunk munkájához jó egészséget! Előre is köszönjük megtisztelő válaszait. 
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Válasz a Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola diákjainak kérdéseire: 

 

1. Milyen csínytevései voltak kisiskolás korában? 

Mint affajta kisdiák, igen sok csínytevésben volt részem. A legemlékezetesebb, egy számtan-mértan 

órán történt. Az igen pedáns Fábián János tanító urat, a későbbi igazgató urat vicceltük meg a 

következőképpen. Az akkori görög katolikus iskolában viszonylag magas katedra, mai nyelven 

dobogó volt, ami nem volt teljesen a falhoz illesztve. A tanító úr szokása volt, hogy névsor olvasáskor 

odavetette magát a székre. Csak azt nem vette észre, hogy úgy helyeztük el, hogy a szék egyik lába a 

levegőben volt. Ennek következtében a tanító úr leülése után a székkel együtt a dobogó és a fal közé 

surrant. Amire világosan emlékszem, hogy a tanító úr kérette a 3 Illést. Mizsák, Orosz és Dudás Illést. 

Vette a háromszögű vonalzót és Mizsák Illésen kezdte a büntetést úgy, hogy a vonalzóból egy darab 

kiesett. Ezután következett a híres büntetése, hogy körbeállított bennünket, és mindenki húzta a másik 

pajeszát. Ez tanulságos büntetés volt, mert ha te húzod, akkor én is és így kialakul egy bántási spirál.  

A csínytevések természetesen a nagycsaládban a testvérek, a haverok között ez igen gyakori volt. 

Indultunk a "Godolya" nevű földünkre a közvetlenül utánam következő ISTVÁN nevű bátyámmal 

szántani. Azonban mi készülve a szüreti ünnepségre a lovaglást gyakoroltuk, amit Édesapánk a munka 

elmaradása miatt nemigen díjazott. Látva az egyébként szorgalmas tevékenységünket így beiktatott 

lovagló órákat is.  

 

2. Jó tanuló volt-e?  Melyik tantárgy volt a kedvence? Mi érdekelte korai ifjúságában? 

Úgy emlékszem nem voltam rossz tanuló. Nem tanultam sokat, hanem inkább intenzíven, jó 

időbeosztással.  Így bőven volt időm egyéb tevékenységre is. 

Kedvenc tárgyaim: matematika, fizika, biológia, történelem voltak. De azt kell mondanom, hogy 

minden tárgyat szívesen tanultam. Nem voltam pedálozó, de a feladataimat mindig komolyan vettem 

és időben elkészítettem. Ez elvi kérdés volt nálam egész életemben. 

 

3.Eleven gyerek volt-e? Verekedett? Igen, a tulajdonságom a mai napig fennáll. „Természetesen" soha 

nem panaszkodtam a Szüleimnek, ha valakitől kaptam 1-2 fülest az iskolában, ugyanis erre az volt a 

válasz, hogy „Milyen fiú vagy Te, ha nem tudod magad megvédeni?". Ezért nem kezdeményeztem a 

verekedést, de előfordult, hogy úgy kezdődött a bunyó, hogy a másik visszaütött. 

 

4. Ki volt kicsi korában a példaképe, és most ki? 

Édesanyám és Édesapám! Egyenes, szilárd, becsületes jellemük, a mindig előrejutásra bíztató 

magatartásuk és a kemény munkára való nevelés, mindig példakép marad. 

Természetesen ezen túlmenően a szakmai pályafutásomból adódik, hogy a tudomány területén, 

amellyel kapcsolatba kerültem külön-külön is kell, hogy legyen, és van is példaképem. 

 

5.. Milyen gyermekkori „álmai" voltak? 

Akinek nincsenek álmai, elképzelései, úgy gondolom nem is viszi, nem is viheti semmire. Kezdetben 

állatorvos, (ebben nagy szerepe volt Móré Imre tanár úr által szervezett biológia szakkörnek), később 

mindenképpen mérnök akartam lenni. De sokan javasolták a jogi pályát is. Mérnök lettem, aminek 

nagyon örülök. Ez a gyermekkori álmaim egyike. 

 

6. Falunkban milyen helyek jelentették Önnek a „grundot"? A római katolikus iskola udvara (ebben az 

időben csak két osztályterem volt itt, és egy hatalmas udvar bokrokkal, játszótérrel), a híres földvár 

(Garahalom), a lórét (télen korcsolya). 

 

7. Milyen érzések töltik el falunk, Nyírkarász nevének hallatán? 

Elsősorban szüleimre, testvéreimre, az itt töltött boldog gyermekkorra gondolok. Öröm, melegség, 

szeretet, nyugalom, béke, és ha itthon vagyok, óriási munkakedv fog el. Nagyon szeretem ezt a 

települést, de úgy gondolom, a földvár létét jobban ki kellene használni, pl. a turizmus 

vonatkozásában. 
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15. Általános iskola (3). Folytassuk a tanulók kérdéseit és válaszaidat! 

 

8. Kellett-e áldozatokat hoznia? Természetesen, de ezt örömmel tettem, mivel a szakmám nekem 

egyben a hobbim, és egyben szórakozás is. 

 

9. Melyek voltak életének legörömtelibb, legboldogabb percei? 

Minden szülőnek a gyermekei boldogsága a legfontosabb, így megélhettem, hogy szüleim is örültek 

minden gyermekük előrehaladásának, így az enyémnek is, és természetesen hasonlóan örülök a saját 

gyermekeim sikerének is. Ma Nóra nevű lányom orvos és a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 

végzett, jelenleg orvosként dolgozik, neveli Dorottya nevű unokámat. Illés nevű fiam egy ösztöndíjjal 

Amerikában is érettségizett és ma a Közgazdaságtudományi Egyetem III. évének befejezése után az 

angliai Cambridge-i Egyetemen tanult, ma saját cégét vezeti. Erzsébet nevű kislányom ma jogász, a 

pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem jogi karán végzett. Kezdetben a Belügy-, majd az Oktatási 

Minisztériumban, jelenleg saját vállalkozásában  tevékenykedik, dolgozik, mint jogász. 

 

10. Tapasztal-e „változásokat", különbségeket az Ön ifjúsága és a jelen ifjúsága között?   

Óriási különbség van! Nem vagyok irigy egyáltalán a mai gyerek lehetőségeire, mert úgy érzem, hogy 

a sok lehetőség között hiányzik a kreativitás, az önmegvalósításra való törekvés, szétszórtság a 

jellemző, természetesen mindig tisztelet a kevés számú kivételnek. Ezek a Nyírkarászi gyermekek.  

 

11. Mit tart élete, munkássága vezérfonalának,mottójának?Mit tett azért, hogy megvalósítsa álmait? 

TANULNI NEM SZÉGYEN, NEM TUDNI (valamit) ÉS NEM PÓTOLNI A HIÁNYOSSÁGOKAT, 

ANNÁL INKÁBB” ez egy vezérgondolat, amelyet magamnak fogalmaztam meg. „Kitartás, 

mértékletesség, sikerélmény". Egy amerikai filozófus szerint „Ne azt nézd, hová jutottál, hanem, hogy 

milyen mélyről indultál." Soha nem felejtettem el, hogy Nyírkarászból indultam, és a világban 

mindenhol büszkén beszéltem erről. 

 

12. Mit üzen a nyírkarászi fiataloknak? 

Jól használják ki az iskola adottságait, a tanárok szorgos tanításának lehetőségeit, a technika 

adottságait. Vegyék észre, hogy a számítógép nem csak játékra, sőt elsősorban nem játékra való. 

Mindenekelőtt legyenek kötelességtudóak, a feladataikat készítsék el, tanuljanak több nyelvet és ne 

felejtsenek el gyereknek lenni. Játszanak és segítsenek az otthoni tevékenységben is. Alapvetően igaz a 

mondás, hogy „Nem az iskolának, hanem az ÉLET-nek tanulsz.” Te veszed hasznát, igyekezz hasznos 

tagja lenni a nemzetnek. Még egy megjegyzés: olyan pályát válasszanak hivatásul, amelyet örömmel 

csinálnak. Legyen az farmer, asztalos, tanár, mérnök, orvos, vagy bármi, lényeg, hogy örömmel 

csinálják azt, amit majd választanak. Csak azok tudnak előre jutni, akiknek határozott céljuk van és 

annak megvalósításáért mindent meg is tesznek. 

 

13.Mit szeretett csinálni régen?  

Kerékpározni, télen korcsolyázni, futballozni, tanulni, új ismereteket szerezni. 

 

14.Tanult-e zenét?  

Igen, zongorát tanultam néhány évig. 

 

15.Szereti a munkáját? És ha igen, miért? 

Természetesen. A mérnöki tudományok szeretete eredményezte tudományos fokozataimat, és ezzel 

nap mint nap foglalkozhatok. Tudományos eredményeimről tartott előadásaimmal (konferencia 

meghívások, vendégprofesszor, stb.) örömmel mondhatom, hogy mind az öt világrészen (közel 100 

országban) megfordultam és mintegy 600 írásos publikációm van ez ideig. 

Tanszékvezető professzorként nagyon sok - régi szóval mondva - „társadalmi elfoglaltságom is" - 

van. Ez kiterjed Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tudományos tevékenységének (MTA Sz. Sz. B. 

Megyei Tudományos Testület elnökségének tagjaként) segítésén túl - a Magyar Professzorok 

Világtanácsában tudományos titkárként, illetve az MPNSZ alapító elnökségi tagjaként vagyok. 

Tevékenységünk a végzett munkán át a világ minden tájára kiterjedt. 
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16.Mi vidítja fel? A jól végzett munka eredménye, a családom tagjainak, a gyermekeimnek 

eredményes tevékenysége és természetesen, ha úgy érzi az ember, hogy nagyobb dimenzióban - ha 

úgy tetszik az egész országban - mindenkinek jól megy. 

 

17.Szeretné, hogy a gyerekei a nyomdokaiba lépjenek? 

Természetesen minden szülőnek ez az álma, de soha nem befolyásoltam Őket a pályaválasztásban. 

Minden szülőnek a gyermekei boldogsága a legfontosabb célja, így az ő akaratukat és elképzelésüket 

is maximálisan figyelembe kell venni. Természetesen jóindulatú irányítás tapasztalható volt.  

 

18.Milyen volt a régi időkben a tanítás? 

A régi időkben lényegesen egyszerűbb lehetőség volt egy olyan régi iskolában ahová én is jártam. 

Nem volt és nem is lehetett televízió, számítógép, internet, magnó, stb., hiszen első éves diák voltam, 

amikor bevezették a villanyt a községünkben az iskolába és a házunkba (1949). Tehát szerencsés 

voltam, hogy én már nem petróleumlámpa mellett tanultam a betűvetést. Az iskola szellemisége, a 

tanítók lelkesedése és kitűnő módszere biztosította, hogy az akkori ismereteket maradéktalanul átadják 

a gyerekeknek. Úgy emlékszem rá, hogy az iskolában nagyon pedáns rend volt, fegyelem, 

követelmény, jó hangulat. Úgy ítélem meg, hogy kitűnő indíttatást kaptunk a későbbiekre. Nemigen 

érzem, hogy hátrányom volna abból, hogy a Nyírkarászi Általános Iskolában kezdtem 

tanulmányaimat. Ma is hálás vagyok volt iskolámnak, tanítóimnak, tanárainknak és a jó szellemiségű 

diáktársaknak. 

 

19.Mire emlékszik vissza legszívesebben gyermekkorából? 

Csak szép emlékeim vannak a családról, a barátságról, az iskoláról, a szülőföldemről és az itt szövődő 

első „szerelemről" is. Igen emlékezetesek a családi, a karácsonyi és a húsvéti ünnepek. Mindig együtt 

volt a nagycsalád. Gyerekkorom alapvetően eltérő volt a mai gyermekekétől. Nem volt annyi technikai 

eszköz. Éppen ezért nagyobb volt a család szerepe, 8-an voltunk testvérek, nekem, mint legkisebbnek, 

ez igen szép, és jó helyzet volt, az idősebb testvéreim mindenben segítettek, különösen a későbbi 

tanulmányaim során. Nagyobb volt az összetartás, és az egymásra utaltság és a segítőkészség is. 

 

20. Példaképek:  

Sokan lettek orvos, mérnök, tanár, gyógyszerész és egyéb diplomások. Az iskola igen szigorú, 

céltudatos nevelést alkalmazott, mindezek mellett emberséges volt. A tanulásnak volt eredménye. Az 

osztályunk összlétszáma 30 fő volt és ebből felsőfokon 7 fő tanult tovább (Dr. Amászta Margit – 

orvos; Dr. Tóth Árpád – orvos;.Lesku Marika – gyógyszerész; Sebők Malvin – pedagógus; Harcsik 

Irén – pedagógus; Dudás Illés – gépészmérnök). A 30 személyből ma 14 fő él. Ez egy kicsit mutatja a 

Szabolcsban uralkodó egészségügyi, életminőségi viszonyokat is. Kedvenc tanáraim voltak: Fábián 

János, Lesku Magda, Perjés Irén, Móré Imre (biológia), Sztráda Gyuláné, Manyika (földrajz) stb. 

Elnézést, ha valakit kihagytam. 

Most, amikor már éltes korba értem, átolvasván a kérdéseket és akkori válaszaimat, úgy érzem, hogy 

következetes voltam és vagyok önmagamhoz és talán életem mozzanataiban sorra megnyilvánultak a 

fenti gondolatok. Büszkén vallom magam Szabolcsinak, melyet Váczi Mihály tőlem autentikusabban 

fogalmazott meg „A származás„ című versében:  

„Szeretnék olyat tenni –ó csak egyszer! 

miről meglelt  fiára ismer 

sok egyszerű, távoli rokonom! 

S míg tettemet emlegetik, 

komoly szavakkal nevezgetnek engem,  

ők dicsekednek, büszkén, énhelyettem: 

-„Közülünk származik”  

 

Az iskola zászlóvivője a most ballagó Kaczur Attila 

(Ballagás, Nyírkarász 2016,) Etelka nővérem 

unokája. Ezt a zászlót adományoztam az iskolának a név felvételekor (A képen balra Kaczur Attila, 

jobbra édesanyja Kaczur Attiláné Tirpák Janka). 
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16. Bessenyei György Gimnázium Kisvárda. Életünk talán legmozgalmasabb periódusa a kamaszkor, a 

középiskolás időszak. Ilyenkor formálódunk felnőtté, ismereteink, tudásunk ekkor bővül a 

leggyorsabban. A középiskolák épülete az, amely életünk itt töltött mintegy ezer napjából a leginkább 

belénk ivódik. Nálad hol volt ezen épület? 

 

Nekem mindez Kisvárdához, a Bessenyei György Gimnáziumhoz kötődik. Annak minden zegét-zugát 

még most is fel tudom idézni.  

 

Honfoglaló őseink már 895-ben megtelepedtek itt és valószínűleg földvárral megerősített határvédő 

központot alakítottak ki a Vereckei szoroson át a Kárpát-medencébe vezető „orosz kapu” védelmére. 

Szent István uralkodása alatt esperesi és vármegyei székhely volt. Szent László magyar király 1085-

ben itt győzte le Kutesk kun fejedelmet, emlékére templomot alapított. A korábbi földvár helyén 1456-

ban megerősített erődítményt építettek a város védelmére. Többszöri bővítéssel alakították ki a négy 

saroktornyos, U alakú, középudvaros, árkádos reneszánsz várkastélyt, ahol egy kápolna és több 

gazdasági épület is helyet kapott. A Várról már korábban szóltunk. Látnivaló akad bőven: Szent László 

lovas szobra, a Diener bankház, városi könyvtár, mellette a római katolikus Szent Péter és Pál 

templom, szomszédjában áll a mai református templom, ami 1896-ban épült. A kisvárdai zsinagóga 

historizálós épülete 1901-ben épült, amely ma a Rétközi Múzeumnak ad otthont. A város négy 

középiskolával is büszkélkedhet: a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, a Szent László 

Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és a Református 

Általános Iskola és Gimnázium. 

A Vallás és Közoktatási Minisztérium 1910. augusztus 3-án engedélyezte főgimnázium létesítését 

Kisvárdán. 1922-ben vette fel Bessenyei György író, költő - a megye szülötte - nevét, majd 1925-ben 

reálgimnázium, 1935-ben a Kisvárdai Állami Bessenyei György Gimnázium lett. A világégést 

követően már 1946. március 1-jén az intézményben megkezdte működését a Dolgozók Gimnáziuma és 

Polgári Iskolája, 1951-től 1955-ig pedig gépipari technikum is működött itt. 1965-től számvitel-

gazdálkodási, igazgatási-ügyviteli és matematikai tagozatok indultak, 1971-től testnevelési tagozaton 

is lehetett tanulni. Az 1980-as években előtérbe került a nyelvoktatás fontossága, beindultak a nyelvi 

tagozatok. Jómagam 1956-60 között voltam az intézet diákja a reáltagozaton. 

Az 1980-as években megalakult a Bessenyei Akadémia és ennek kapcsán hívott meg Bíró Gábor 

igazgató úr, mint korábbi sikeres diákot. Itt volt lehetőségem elmondani - a még akkor élő volt 

igazgatómnak -, hogy mennyire jót tettek azzal, hogy nem javasoltak közvetlenül az érettségi után az 

egyetemre. Mert ez adott egy olyan lehetőséget, ami az életre neveléshez ténylegesen is előnyös volt. 

Persze, akkor ez nem esett jól.  

 

 

 
 

A Bessenyei Gimnázium díszterme jobbról az első Bíró Gábor Igazgató Úr  

Előadásom a „besiben” 1996-ban az iskola fennállásának 85. évfordulóján 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bessenyei_Gy%C3%B6rgy
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Re%C3%A1lgimn%C3%A1zium&action=edit&redlink=1
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Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium főbejárat  

Tabló a IV. A. reál osztályról második  sorban bal oldalról, első kép Dudás Illés, 1966 

 

 

 
 

 

A „kis vicinális” egy példánya most a nyíregyházi főpályaudvaron látható  

Tablóképem 

Bessenyei György Gimnázium Kisvárda 85. évi jubileumi alkalomból jobbról balra: Divicsán Éva 

tanárnő, Kriveczky Béla történelemtanárunk, Dudás Illés, Kriveczkyné Bába Anikó tanárnő 

 

Nyírkarászi születésű, lakosú lévén naponta jártam be vonattal. A gőzös tőlünk 6:30-kor indult és mire 

Kisvárdán gyalog felértünk a gimnáziumhoz már 7:45 lehetett. Ezzel a kisvonattal járt be Rohodról 

Petneházán keresztül Szarka Zoltán tanár úr, aki később a Miskolci Egyetem Matematikai Tanszék 

vezetője volt, nekem pedig tanárom a Miskolci Egyetemen. 

Délután tanulószobán tanultunk és este 18 óra körül indultunk haza a kis gőzössel. Ez a bejárás a mai 

diákoknak valószínű fárasztó és elképzelhetetlen, de számunkra rendkívül szórakoztató és kedves volt. 

Egyrészt igen sok diák tanult „bejáróként” a gimnáziumban, másrészt igazi diákhangulat uralkodott és 

a vonat igen lassan haladt, itt nemcsak társalogni, de tanulni is lehetett. Életem e periódusa egyébként 

igen hangulatos volt. A kis gőzös vitt bennünket, gázlámpás világítás volt a fülkékben, amelyben, 

kezdetben fiúk-lányok vegyesen, később külön kocsiba rendezve utaztunk. Ez a rész már nem tetszett 

nekünk negyedikes korunkban, ezért a kalauzzal összetűzésbe is kerültünk, aminek következtében az 

Osztályfőnököm behívatta Édesapámat (mert nem igen volt divat a szülőnek értekezletre járni). 

Édesapám azt kérdezte osztályfőnökömtől Petrasevics Béla tanár úrtól, hogy van-e valami baj a fiú 

előmenetelével. A tanár úr azt mondta, hogy semmi baj, csak a magatartása kifogásolható (vonati 

események). Természetesen ehhez hozzátartozott még az a körülmény, hogy egyszer az internacionálét 

énekeltük kicsavart diákos szöveggel – ezt is bejelentették az iskolában! A besúgó hálózat ebben az 

időben itt is kitűnően működött! Mire Apukám azt mondta, hogy: „tanár úr, ha baj van a tanulásával, 

ezért én elő tudom venni, ami a magatartását illeti: hát fiú ez a gyermek tanár úr!". Ezzel a 

megbeszélés be is fejeződött. Aztán az élet ment tovább a szokásos keretek között. Édesapámtól persze 

azért kaptam némi „útravalót”. 
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17. Centenáriumi ünnep. A középiskolás évek életünk legemlékezetesebb periódusa. Jómagam mindig 

emelkedett pulzusszámmal lépek be Debrecenben a „Mechwart András Gépipari – anno – Technikum” 

máig is jellegzetes kapuján. Te hogy vagy ezzel? Kísért a középiskolás múlt? 

 

 

De még mennyire! Nehéz erről beszélni, emlékeket felidézni! Az elmélkedés helyett álljon itt a 

középiskolám centenáriumi ünnepségén (2011-ben) elhangzott beszédem néhány kiragadott részlete, 

amelyben meghatódottságomnak, érzéseimnek próbáltam hangot adni. 

 

Tisztelt Igazgató Úr, volt és jelenlegi Tanárnők, Tanárok, volt és jelenlegi diákok kedves ünneplő 

közönség! 

 

Igen megtisztelő, hogy szólhatok Önökhöz a 100 éves Alma Máter, a Bessenyei György Gimnázium 

alapításának centenáriumi ünnepe alkalmából. 

Amikor én idejártam a legszebb férfikorban volt az iskola a 40-es éveiben, persze mi is fiatalabbak 

voltunk.1960-ban érettségiztem a IV. A reálosztály tanulójaként. Az osztály 34 főből állt. Ebből 17 fő 

végzett főiskolát vagy egyetemet, 3 fő külföldön él és sajnos 10 volt diáktársunk örökre eltávozott 

közülünk. A gimnázium úgy él emlékezetemben, mint egy rendkívül pedáns, szigorú intézmény, amely 

valószínű meghatározta életvitelemet és pályámat.  

Vezető Tanáraink voltak: Csucska Jenő igazgató, Bodnár István igazgató helyettes, Cserepes Gyula 

magyar osztályfőnök, Petrassevics Béla orosz, osztályfőnök (II.- III.-IV. években) 

Mindig nagy szeretettel gondolok tanáraimra. Örülök, hogy reál osztályban tanulhattam, hiszen végül 

is gépészmérnök lettem. Ehhez a pályához igen jó indítás volt Farkas Jenő tanár úr nyugodt, 

kiegyensúlyozott, következetes matematika oktatása és Péter Pál tanár úr órái. Vértesi Géza ábrázoló 

geometria oktatása alapvető volt számomra, örülök, hogy ma már matematikai díjat alapítottak 

emlékére. Természetesen a fizika előadóban és kémia laboratóriumban - Nagy Ferenc, Horváth János 

tanár úr - eltöltött idő is rendkívül hasznosnak bizonyult a későbbiekre tekintettel. Jancsó Antal 

rendkívül nyugodt, de szigorú biológia oktatására is szívesen emlékszem. 

Kriveczky Béla, mint akkori fiatal tanár igen nagy empátiával foglalkozott velünk és szerettette meg 

velünk a történelmet, én személy szerint igen sokat köszönhetek neki. Lakatos Katalin és Kovács József 

testnevelő tanáraim voltak. Még ma is jól emlékszem Lakatos tanárnőtől kapott fülesre, amelyet 

tornaóra előtt a lányokra tett megjegyzésem eredményezett. Marczinkovics Ignác német oktatása 

életem folyamán igen gyakran eszembe jut, hiszen neki is köszönhetem, hogy jó pár nemzetközi 

konferencián, német nyelven tarthattam előadást és vehettem részt nemzetközi szervezetek 

munkájában. Sárosi Zoltán egy reálosztályban etikát oktatva sok hasznos dologra oktatott minket. 

Vinceffi Mária tanárnő és Cserepes Gyula magyar tanárok oktatása igen sokszínű volt. Paizs József 

történelem tanár úr pedig egy igazi jelenség volt. Szabó Péter biológia tanárunk pedig madár 

megfigyelésre kért bennünket, és akkor még nem is tudtuk, hogy ezzel a tudományos kutatómunka 

alapjait sajátítjuk el. Évfolyamunk 1960-ban a középiskolai futballbajnokság 1. helyezettje volt. 

Említettem már, hogy az iskola elég szigorú volt. Régi dolgaim között találtam egy kis noteszt, 

amelyből az is világosan látszott, hogy egy mozi film megtekintésére is osztályfőnöki engedély kellett. 

Én ezeket a szigorú rendszabályokat a mai napig meghatározónak találom életemben és még utólag 

sem gondolok rá úgy, mint egy fölösleges intézkedésre. Csupán a mai gyerekek – többek között az én 

gyerekeim sem - tudnák ezt ma elképzelni.  

Néhány életrajz adat magamról: 1960-ban érettségiztem és szerettem volna továbbtanulni. Az akkori 

Iskola Bizottsága arra a megállapításra jutott, hogy: egyetemi tanulmányaim megkezdése előtt termelő 

munkában való elhelyezkedésemet javasolja. A fenti megjegyzés kortörténeti szempontból is érdekes 

lehet.32 

Ennek következtében egy évig a GANZ Kapcsolók és Készülékek Gyárában dolgoztam 

segédmunkásként. A sors megadta azt a lehetőséget, hogy egy olyan fogazó gépen dolgozhattam és 

ezzel ismerhettem meg a gépészet legszebb munkáit, amely később meghatározó volt életemben. 

Segítette későbbi szakmai munkámat. Ez egy kitűnő iskola volt. A következő évben jelentkeztem a 

Nehézipari Műszaki Egyetemre, Miskolcra, a Gépészmérnöki Karra, ahol a felvételi vizsgán maximális 

                                                      
32 Egyetem helyett fogazógép Kis –Kelet1997 dec,4 id Mellékletek 
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pontszámot értem el és 1966-ban okleveles gépészmérnök lettem. 

Egyetemünkről néhány szó.  A Miskolci Egyetem jogelődje 1735-ben lett alapítva Selmecbányán így ez 

a világ első műszaki állami felsőoktatási intézménye. 

Kisvárdai Bessenyei Gimnáziumból az utóbbi években mintegy 15 fő jelentkezett hozzánk és 

előtanulmányaikkal igen meg voltunk elégedve. Fontos a matematika, fizika, kémia, nyelvismeret, 

számítástechnika, informatika a műszakiak számára. 

 

Ezután mérnökként a Diósgyőri Gépgyárban dolgoztam, ahol 1966-83 között itt konstruktőrként, majd 

kutatásvezetőként, végül gyártástervezési és fejlesztési osztályvezetőként fejeztem be ottani 

pályafutásomat és kerültem át a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszékére meghívás, 

illetve pályázat útján, egyetemi docensnek. Ugyanis 1973-ban műszaki doktori címet szereztem gyári 

munkám mellett és 1982-ben védtem meg a műszaki tudomány kandidátusa tudományos fokozatot. 

A Miskolci Egyetemen tevékenykedem 1983-tól és 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémián 

megvédtem a műszaki tudományok doktora fokozatra készített értekezésemet.  

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara legnagyobb tanszékének a Gépgyártástechnológiai 

Tanszéknek voltam 16 évig tanszékvezetője, ma professzora.  

Engedtessék meg Farkas Bertalan űrhajós, volt diáktársunkra tekintettel említsem, hogy a tanszékünk 

gyártotta le azt az űrkemencét, amelyet később a Szojuz programban használtak. 

Sok hazai és nemzetközi tudományos szervezetben tevékenykedem és jelentős nemzetközi 

konferenciákon szerepelek tudományos, illetve kutatási eredményeimmel és kérnek fel bizottságok 

munkájába. A Doktori Iskola alapító törzstagjaként rész témavezetője vagyok az egyik meghatározó 

tudományos csoportnak, amelyhez ma 4 fő PhD hallgató kapcsolódik hozzám, tulajdonképpen 

kialakult egy „csiga iskola”.  

Gyakran járok haza a szülői házhoz Nyírkarászba és ilyenkor, de ha tehetem máskor is megkeresem, 

megpillantom iskolámat a Bessenyei György Gimnáziumot. 

 

Öt kötet könyvet írtam a gépgyártástechnológia korszerű területeiből és a Csigahajtások elmélete és 

gyakorlata címmel, amely először Angliában, az USA-ban és Magyarországon is megjelent. A 

szabadalmaztatott gépészeti berendezések alapját képező matematikai modellemért az MTA Akadémiai 

díját kaptam meg 2010-ben. Az Akadémiai –Szabadalmi Nívó Díjat az MTA és Magyar Szabadalmi 

Hivatal díját 2004-ben kaptam meg. 

A megyétől soha nem szakadtam el, hiszen 1992-ben Nyíregyházán alakítottuk meg a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületet, amelynek keretében 2002-ben létrehoztuk a Magyar 

Professzorok Világtanácsát, amelynek tudományos titkára voltam 2010-ig. Jelenleg a Nyíregyházi 

Főiskola részfoglalkozású egyetemi tanáraként a gépészmérnökképzésben és tudományos kutatásban 

veszek részt. 

Nagyon fontos, hogy a közoktatás és felsőoktatás átalakulása során is vegyük figyelembe, hogy a 

műszaki felsőoktatás erősítése alapvető nemzetgazdasági cél, ezért azt kérem Önöktől, hogy amint 

eddig is tették ezután is, a természettudományos alapok képzésére is nagy súlyt fektessenek a humán 

mellett.  

Végül engedjék meg, hogy tisztelettel kívánjak a 100 éves Alma Maternek centenáriuma alkalmából, a 

szeretett gimnáziumnak további évszázadokat és átadjam Önöknek legfontosabb könyveim 1-1 

példányát, amit a technikai képzésnél is fel lehet használni. 

 

Tisztelettel kívánom, hogy az iskolám a jövőben is szolgálja 

a hazát és az ifjúságot korszerűen növelje és készítse fel az 

egyre bonyolultabb jövőre. Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket.  

 

Az ünnepség elnökségében balról az első (2011. május 

21) Szarka Zoltán egyetemi docens ME Matematika 

Tanszék, és balról a harmadik Dudás Illés, jobbról az első 

Farkas Bertalan iskolatársunk, az első magyar űrhajós 
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18. 1956-os töredékek. Megkerülhetetlen kérdés: 1956! Ti, akik a hadi szempontból is „útba estetek”, 

hogyan éltétek meg az 1956-os eseményeket? A kockázatokat csak tetézte az, hogy a korosztályod a 

„forrófejű fiatalok, a forradalmárok” generációja volt!  

 

 

No azért ne együk ilyen forrón a kását! Igaz, 1956-ban már 14 éves voltam, de környezetünket nem 

igen „hergelte” a politika, amit amúgy is „úri huncutságnak” tartott a falusi ember. Igaz, az orosz határ 

közelsége már eleve kockázatokat rejtett magában! No, de kezdjük az elején! Bejáró voltam 

Nyírkarászból Kisvárdára, kisvonattal, amit vicinálisnak neveztünk, mint azt már említettem. Ez a 

vonat 6:30-kor indult és a 15 km-t-két közbenső állomással - mintegy 35-40 perc alatt tette meg. Az 

állomásról sorba rendezve magunkat gyalog mentünk a gimnáziumhoz. Újabb 30 perc. Útközben 

mindig elmentünk a Pénzügyőri 

laktanya mellett, - amely 1956-

ban - részben orosz katonák által 

használt laktanya volt. 

 

Pénzügyőri laktanya Kisvárda 

 

Óhatatlanul eszembe jutott 

minden alkalommal az 1956-os 

esemény, amelynek során 

Záhonyból még a régi úton a 

Csillag utcán keresztül olyan zárt 

sorban jöttek be az orosz tankok, 

hogy képtelenség volt közöttük 

átmenni az út másik oldalára. 

Mivel tanulószobás voltam, így 

délután elkészítettük a házi 

feladatot és kb. este kb. 8-ra 

értünk haza Nyírkarászba a vonattal. Ilyenkor október végén már elég sötét volt. Ilyen utazásom volt 

október 23-án is, amikor a nyírkarászi kocsma előtt elhaladva hallottuk Gerő Ernő azóta hírhedtté vált 

beszédét a Néprádióban. Október 23.-ára ismert, hogy tüntetés lett az egyetemisták által meghirdetve 

és 21 óra után a Sztálin szobrot ledöntötték Budapesten és 24-én reggel sűrűn jöttek az orosz tankok 

Záhony irányából. Hallgatva a budapesti eseményeket nekünk más volt a tapasztalatunk. Ott arról 

beszéltek, hogy kivonulnak október 30. után, de mi azt láttuk, hogy befelé jönnek az oroszok.  

 

1956-os emlékmű Kisvárda, Győrfi Sándor műve (felirat: Márai Sándor „Angyal vidd meg a hírt az 

égből, mindig új élet lesz a vérből”) olvashatló a 

kettős, közel 3 m magas fekete gránit talapzaton. Az 

angyalok alakjai kifejezőek, az egyik a győzelmet, a 

felemelkedést, a másik a bukást ábrázolja.  

 

Keresztes Pál tanár úr magyar oktatása lenyűgöző 

volt. A mai napig jól emlékszem rá, hogy az 1956-os 

események folyamán, amikor az orosz tankok a 

záhonyi úton dübörögtek Záhonytól Kisvárdán át 

Nyíregyháza felé és mi - magyar dolgozat írása 

közben - kicsit diákosan viselkedtünk (talán még 

mosolyogtunk is) mire Ő pedáns, szigorú, de távolba 

látó megjegyzést tett: „ne vidámkodjunk, mert ennek 

még igen szomorú következményei lehetnek”. Azóta 

tudjuk, lettek is és az ország a mai napig nem heverte ki azt. Kisvárdán az oroszok által is használt 

Pénzügyőri laktanya előtt teherautónyi tüntető érkezett október 27-én. Többfajta variáció létezik, hogy 

mi történhetett. A legvalószínűbb, hogy az oroszok riasztó lövést adtak le, amely egy vétlen fiatalt, aki 

a borbélyüzletből jött ki eltalált és meghalt. Ma a fenti emlékmű hirdeti e szomorú eseményt.  
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A halálos lövést szenvedett Sipos Károly ácssegéd esete után kijárási tilalmat rendeltek el és az 

iskolánkban is szünetet tartottak. Kisvárdán más halálos eset a forradalom alatt nem történt. A 

legnagyobb örömünkre, szinte órák alatt megjelent a fehér műanyag Kossuth címer, amelyben bele 

lehetett nyomni egy megmelegített gombostűt és így büszkén tűztük fel a kabát- vagy sapkára. 

Természetesen Nyírkarászban is megalakult a munkástanács, amelynek vezetője a mozi üzem 

hangosításán keresztül tájékoztatta a lakosságot az eseményekről. Az üzemvezető G. Kaczur János, 

sógorom biztosította a papírtányéros hangszóróból készített mikrofon segítségével (ez volt a 

lehetséges szükségmegoldás, amely kitűnő technikai megoldás volt abban az időben) a beszéd 

közvetítését. Szemtanúja voltam egy ilyen esetnek. Október 27-én 10 óra után egy tehergépkocsi jelent 

meg kb. 20 felkelővel Kisvárda felől, akik a vörös csillag eltávolítását követelték. Délután három 

körül ismét megjelent egy teherautó kb. 10 fő fiatallal. Felolvasták követeléseiket, csatlakozáshoz 

szólították a falu népét, majd Baktalórántháza irányába elmentek. Egyéb esemény kis falunkban 

ismereteim szerint nem történt. Megemlítem, hogy eufórikus hangulat volt, mindenki abban 

reménykedett, hogy a sanyargató beszolgáltatási rendszert eltörlik.  

Majd jött a november 4-e, amikor a záhonyi tüzérezred hajnali szovjet ostromakor 5 magyar halott 

katona, 29 súlyos sérült és 300 hadifogoly volt a mérleg. Ez igen sokkoló volt a lakosságot illetően, 

mert mindenki azt várta, hogy kivonulnak az oroszok, de egyre csak befelé jöttek. Már november 2-án 

is megjelent az állomáson egy orosz szerelvény, amely ott várakozott. Ma már szerencsére megjelent 

hivatkozás: Néző István „ötvenhat izzó ősze volt…” a forradalom kisvárdai eseményei és azok 

utóélete című munka (Kisvárda 2016 p.83). Ebből ma már részletesebben lehet tájékozódni a tényleges 

eseményekről. Családunkat eléggé stresszes állapotban tartotta, hogy két bátyám katona volt a 

forradalom idején. Laci a kecskeméti páncélosoknál volt besorozva, Miklós bátyám pedig határőr volt 

a Jugoszláv határon. Természetesen ebben az időben nem volt mobiltelefon, vonalas is alig, egyedüli 

hírforrás a rádió volt. Jól emlékszem arra a kitörő örömre, amikor november 4. után,- miután a 

hadsereg feloszlott - Laci bátyám megjelent negyed magával a nyírkarászi házunk bejáratánál a hídon 

egy Tátraplán típusú gépkocsival, katonaruhában legombolt sapkafővel. Elmondhatatlan öröm volt, 

hogy végre megtudtunk valamit róla és a másik bátyámról és a Budapesten élő nővéremről is. Egyéb 

esemény az országosan is ismertekkel azonos. Engedjék meg, hogy a kisvárdai mellett bemutassam a 

Bostonban felállított 1956-os emlékművet is, amelyet egy bostoni konferencia kapcsán láttam meg.  

 

1956-os emlékmű Boston Liberty 

Square, (Szabadság tér) 

 

A város ingyen ajándékozta ezt a 

területet jellemző módon, a 

Szabadság téren Hollósi György 

1981-ben készítette ezt a szobrot. A 

szobor mögötti táblán olvasható 

John F. Kennedy elnök méltatása, 

amit 1957-ben mondott a magyar 

szabadságról: „1956. október 23-a a 

nap, mely örökké élni fog a szabad 

emberek és nemzetek emléke-

zetében.” Minden évben az itt élő 

magyarok részt vesznek a meg-

emlékezésen. 2017-ben Áder János 

köztársasági elnök is megkoszorúzta 

ezt a gyönyörű emlékművet.  

 

A bostoni konferencia, amelyen 

részt vettünk: „Photonics Eawst Conference ’98”. Előadást tartottam, szekciót vezettem, Tudományos 

Bizottság tagja voltam. A Bostoni MIT és Harvard Egyetemek, a New yorki Columbia Egyetem és a 

Washingtoni Maryland Egyetem meglátogatására is sor került. Ahol igen hasznos tudományos 

tapasztalatokat szereztünk és további kapcsolatokat építetésére nyílott lehetőség.  
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19. Ganz kapcsoló. Középiskolád Centenáriumi Ünnepi hozzászólásában szerepelt egy ilyen 

mondatrész „az Iskola Bizottsága egyetemi tanulmányaim megkezdése előtt termelő munkában való 

elhelyezkedésemet javasolja”. Mit jelentett ez számodra? 

 

 

Röviden válaszolva: egy év segédmunkási beosztást a mai nevén GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó 

Kft.-nél Budapesten. A cég hazánkban a kisfeszültségű - ipari felhasználású - kapcsoló- illetve 

készülékgyártás legjelentősebb vállalata. A jogelődöt 1919-ben alapították, állami vállalati formája 

1949-ben alakult ki. 17 évig volt egy nagyvállalat gyáregysége, 1982 óta, mint a piac önálló szereplője 

működik. 1993 januárjától korlátolt felelősségű társasággá (Kft) alakult át, 100%-os magyar 

magántulajdonosi arányban. A GANZ KK legfontosabb termékei: mágnes kapcsolók, motorvédők, kézi 

kapcsolók, időrelék, védelmi relék, installációs relék, működtető- és jelzőkészülékek, lépcsőházi 

automaták, áram-védőkapcsolók.  

Érettségim (1960) után a középiskolám - mint már említettem - nem támogatta közvetlenül az 

egyetemre történő azonnali jelentkezésemet. Gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy az is 

közrejátszott, hogy szüleim ebben az időben magángazdálkodók voltak.  

Indoklás szerint „egyetemi tanulmányainak megkezdése előtt a termelő munkában való részvételét 

támogatjuk, a szocialista embertípus jobb megismerése érdekében". Abban az időben ez szokásos 

szófordulat volt, ha valakit különböző politikai okok miatt nem tartották célszerűnek támogatni. Ezek 

után a Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyára Kísérleti Üzemében helyezkedtem el, (amelyet ma már 

sajnos lebontottak) hasonló sorstársaim közé. Mint affajta értelmesebb kinézésű fiatalt egy 

fogazógépre tettek dogozni, ahol ún. „trieb” (hajtó) kerekeket gyártottunk az óra- kapcsoló 

szerkezetekhez. Ekkor 1961-ben ez volt a technika. 

Itt megismerkedtem a későbbi pályámat meghatározó fogazatok tudományterületével. Pontosan egy 

évet (1960.08.11.-től 1961.08.11.-ig) dolgoztam itt. Megtanultam dolgozni és takarékosan, 

célirányosan élni. Megismertem a fogazás gyártásgeometriai 

problémakörét, gyártás és minősítés feladatait, a megmunkálási 

pontosság fontosságát. Itt ismertem meg a fogazat konstrukcióban 

betöltött szerepét, geometriáját, sebesség-viszonyait, kopás és 

élettartam elemeit. Itt a gyakorlat során érintett meg ezen bonyolult, 

de legszebb gépészeti elem elméleti hátterének megismerése. Ez a 

későbbi munkám szempontjából alapvető jelentőségű lett. Ezen a 

munkahelyen, mint kísérleti munkahelyen elsősorban egyetemisták, 

illetve kimaradt évismétlő hallgatók dolgoztak egy lengyel 

származású mérnök vezetésével. Nagyon kellemes, mondhatnám, 

hogy intellektuális társaság volt. A későbbi szakmám szempontjából 

rengeteget lehetett tanulni, mert a finommechanika területéről igen 

sok munkafázis volt megfigyelhető.  

 

Irénke nővérem, Kovács Pál sógorom, Laci és Palcsi gyerekeik 

 

A fogazás - mint később megtudtam a gépészet legszebb része - különösen szívemhez nőtt. A fizetés 

nem volt sok - 1050 Ft havonta -, de azonos volt azzal, amit az egyetem elvégzése után, mint kezdő 

mérnök kaptam. 

Irénke nővéreméknél laktam baráti alapon. Sőt, volt, amikor két bátyámmal is náluk laktunk testvéri 

alapon. Ők fiatal házasokként, egy nem kifejezetten nagy lakásban, befogadtak bennünket. Ezt én a 

mai körülmények között - az óriásira nőtt igények ismeretében – elképzelhetetlennek tartom. Ez jelenti 

a nagy létszámú családban való nevelkedés, gondolkodás módját, az egymás segítése alapvető elv egy 

nagy családban. Természetesen később, mind a Budapestre került testvéreim is, saját lakást építettek. 

Sajnos, ma már a nővérem és sógorom fentről szemlélik a Földön történteket.  

Miklós bátyámmal, heti rendszerességgel eljártunk a Nagykörútra, az akkori Lenin körútra Tóthékhoz 

táncolni. Csupán a mai fiatalság kedvéért említem meg, hogy a megjelenéshez öltöny, nyakkendő 

kötelező volt, és belépőkártya biztosította, hogy a tagságon kívül vadidegen ne csöppenhessen be. 

Csak kívánnám, hogy a mai fiatalok is ennyire kulturált helyen szórakozhassanak. Úgy emlékszem rá, 

hogy se kábítószer, se szeszes ital nem volt. De voltak csinos lányok, forgótükör, tánc, kitűnő zene, 
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kellemes intellektuális légkör. 

Ezután, mint szoktam volt mondani a vezető osztályhoz tartozva - segédmunkás lettem - és adtam be a 

jelentkezésemet a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára.  

Készülve az egyetemre eljártam a BME egyetemi előkészítő tanfolyamaira, mivel ebben az időben 

matematika, fizika és ábrázoló-geometriából felvételi vizsga volt. Szívesen emlékszem a tanultakra, 

mivel a Miskolci Egyetemre jelentkezve Fónyad Zoltán tanár úrnál felvételiztem matematikából, ahol 

feltűnt a középiskolai ismereteket meghaladó matematikai ismeretem - hogy honnan tudom én ezt, 

kérdésre azt mondtam, hogy mindig is érdekelt a matematika - amely adódott az előkészítőből. Talán 

ennek is köszönhető, hogy a maximális 20 pontot elérve felvettek a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki 

Karára. Úgy gondolom ma is jó lenne ez a hatékony előkészítő és felvételi rendszer. Hetente több 

alkalommal matematika, fizika órákat hallgattunk, amelyek összefoglalták a középiskolai anyag 

gerincét és ezt meghaladóan kapcsolódás volt az egyetemi tananyaghoz. Rendkívül hasznosnak 

tartottam ezt a képzési formát, amelyet ma is újból bevezetnék, most már, mint sok-sok éves 

tapasztalattal rendelkező egyetemi oktató. Persze ebben az időben többszörös túljelentkezés volt a 

műszaki pályákra. Ragyogó lehetőség volt, az ipar szinte minden ágazata jól prosperált. Tudom, sokan 

vannak, akik ilyen szöveg hallatán legyintenek. Ezek azért 

teszik, mert nem dolgoztak a működő magyar gépipar 

területén. Vagyis nem tudnak róla semmit. 

Egy év után, 1961.08.11-én leszámoltam a Ganz Kapcsolók 

és Készülékek Gyárából. Mindig nagy szeretettel gondolok 

erre az időszakra. Persze ez fiatalként minden szép és 

minden jó volt.  

 

Ismerkedés a fővárossal (Nemzeti Múzeum) 

 

Milyen érdekes az élet – és mint említettem, később az 

Egyetemen a gépelemek feladatom a tanulókörben a 

legbonyolultabb fogazatok közül csak nekem volt „a 

csigahajtás”. Ezt a kidolgozott feladatot a mai napig őrzöm. 

És ez a téma az egész életemet kellően meghatározta, mint 

az a későbbiekben látható lesz. Színházba, kulturális 

rendezvényekre jártam, a főváros történetét megismertem. 

Egyáltalán az életre való felkészülést főleg a takarékos 

életvitelre való felkészülést is segítette ez az év.  

Igen jó barátokra tettem szert a gyárban. Ez egy kis 

előképző volt az egyetemi évekhez. Biztosra vettem, hogy 

Egyetemre szeretnék és fogok kerülni és ennek vetettem 

mindent alá. Összességében igaz életre nevelés volt, 

amelyet hasznosítottam a további életvitelemnél, így végül 

is előnyömre vált ez az év. 

 

 

 

Ganz Kap-

csolók és 

Készülékek 

Gyára 

belépőm, 

segéd-

munkás 

koromban 

/1960-61/ 
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20. Egyetemi évek. A GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.-nél Budapesten befejezvén a 

segédmunkási pályafutásodat, miközben maximális, 20 pontos felvételi vizsgát téve Miskolcra a 

Nehézipari Műszaki Egyetemre kerültél diáknak a Gépészmérnöki Karra. Milyen volt számodra a 

nagybetűs „DIÁKÉLET”, az újabb tanulás periódusa? 

 

Engedd meg, hogy válaszomat John Dewey (1859-1952, amerikai filozófus, (az ottani oktatási 

rendszer megreformálója) egyik mondásával kezdjem: „A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás 

maga az élet.” Ma ezt, mint az élethosszig tartó tanulás szükségességét emlegetjük. Én 2016-ban 

lettem aranydiplomás. Felvételt nyert diákként nagy várakozással és némi szorongással léptem be az 

akkor még Nehézipari Műszaki Egyetem kampuszára. 

 

Felvételi értesítőm Petrik Géza 

Dékán Úrtól 

 

Visszatérve a kezdetekre: Az 

Egyetemen nagy feladatot jelen-

tett a hirtelen reánk köszöntött 

szabadság és a folyamatos 

intenzív tanulás összeegyezte-

tése. 1961-66 között az 

Egyetemen a G-1-es tankörhöz 

tartoztam. 11 tankör volt az 

évfolyamon, összesen 360-an 

kezdtünk és 281-en kaptunk 

diplomát. Sajnos sokan (75 

kolléga) már eltávozott az élők 

sorából az aranydiploma (2016) évére. Tankörünkben végzett 25 fő, ebből elhunyt 7 fő. Az 1964-65-as 

tanévben a IV. évfolyam felelősi notesz lapom szerint 286 fő (ebből 51 fő Vegyipari Gépész) az 

évfolyam létszáma. 

Itt a magas színvonalú, erős természettudományos alapokon nyugvó képzés hazánkon túlmenően az 

egész világnak is kiváló mérnököket, tudósokat, professzorokat adott.  

Az elmúlt 50 évben nagy változások mentek végbe az Egyetemvárosban. A 2000-es évek elején 

bevezetett kreditrendszer, majd az ötéves mérnökképzésről a kétszintű képzésre történő 2005-ös 

kényszerű átállás, megváltoztatta az oktatási struktúrát és a hallgatói fegyelmet. Lehet, hogy nem 

minden esetben eredményesen. Tanszékvezetőként végig szenvedtem ezt a kényszerű folyamatot. A 

tanulóköri rendszer annak előnyeivel együtt lényegében megszűnt. Hallgatóink ideális esetben 6 

féléves alapképzés (BSc) és négy féléves mesterképzés (MSc) után szereznek diplomát.  

Valószínű, a felvételi eredményem is közrejátszott abban, hogy Petrik Géza, majd Terplán Zénó dékán 

urak által dékáni évfolyamfelelősnek lettem kijelölve I-V. évfolyamon. Minden tankörben volt egy–

egy dékáni megbízott és ezeket fogta össze a dékáni évfolyamfelelős. Így képviseltük az évfolyam 

érdekeit.  

 

Évfolyam-felelősi megbízás  

 

Mai szemmel nézve egészen más 

egyetemi élet volt abban az időben 

(1961-1966). Tankör rendszerek 

voltak, ez azt jelenti, hogy a mi kb. 30 

fős társaságunk, 1-5 évig egy 

teremben, minden alkalommal, 

minden gyakorlati órán és minden 

rajzos feladatnál együtt volt. Ezért 

ismertük egymás erősségeit, vagy 

gyengeségeit és ezért igen szoros, mai 

napig tartó barátságok alakultak ki. 



 

 

48 

 

Úgy emlékszem igen segítőkészek voltunk egymás irányában. Gépészek lévén, olyan sok rajzos 

feladatunk volt, hogy a főépületben ahol tanköri helyiségeink voltak este 11 órakor kötelezően 

lekapcsolták a villanyt, hogy valamit pihenjünk is. Különben reggelig dolgoztunk volna. 

Igen sok volt a rajz ebben az időben (ceruza rajz, tuskihúzás a dipán, pauszon, stb.), számítógép még 

nyomokban sem volt. Ekkor alakult ki az a szlogen, ha valakinek nem tetszett a sok rajz, hogy „Csapj 

fel pajtás vegyigépésznek”, ugyanis ott nem volt olyan sok rajz. De erre nem úgy emlékszem, mint egy 

istencsapásra, hanem egy jó hangulatú baráti közösségben végzett munkára. Igen lelkesen dolgoztunk, 

tanultunk ebben az időben.  

Tanáraink rendkívüli tiszteletnek örvendtek, nagy tekintélyű professzorok, tanárok voltak, mint pl. 

Zambó János rektor úr, Terplán Zénó, Sályi István, Bálint Lajos, Kordoss József. Nevezetesebb 

további tanáraink, Lévai Imre Gépelemek, Gribovszki László, Molnár József, Leskó Balázs, Gyáni 

Károly Gépgyártástechnológia, Czibere Tibor Áramlástan, Zorkóczy Béla Mechanikai Technológia, 

Susánszky János Ipargazdaságtan, Petrik Géza Ábrázológeometria, Gáspár Gyula Matematika stb. Ők 

fegyelmezett munkára, helyes időbeosztásra, az alapos és hatékony ismeretszerzés módszertanára 

tanítottak bennünket. A kifogástalan emberi magatartásukkal pedig életre szóló útravalót adtak 

nekünk. Tanáraink törekedtek, hogy kiemelkedő tudásukat átadják nekünk, hogy ezzel is 

hozzájáruljunk Széchenyi István híres óhajának teljesítéséhez.  „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők 

sokaságában rejlik.”  

1966-ban végeztem. A Záróvizsga Bizottságban, Bálint Lajos és Kazinczy László professzorok 

megkérdezték a gratuláció során, hol fogok dolgozni a három jeles szigorlat után. Mondtam, hogy a 

DIGÉP-ben, egy nagyvállalatnál szeretnék elhelyezkedni. Mire Bálint professzor azt mondta,”jól van 

fijóka” ott lehet megtanulni a szakmát a nagyvállalatoknál. Sosem felejtem el ezt a jóindulatú 

megjegyzést, amelyet az élet teljes mértékben visszaigazolt. Kazinczy professzor szívesen hivatkozott 

rá, hogy Ő is ott dolgozott és tanulta meg a szakma szépségét korábban. Igazuk volt, 17 évet töltöttem 

itt igen nagy örömmel. Rengeteg szép, kihívást jelentő munkában vehettem részt. Én 

gépgyártástechnológia szakirányon végeztem, de olyan képzést kaptunk, hogy konstruktőrként is 

sikeresen tevékenykedhettem. Ebben az időben 4 szakirány volt: Gépgyártástechnológia, Géptervező, 

Termelési Rendszer szak és Vegyipari gépész. Ez kitűnő összetétel volt. Mivel egy 10.000 fős 

nagyvállalatnál dolgoztam, így gazdag tapasztalattal is rendelkezem, amely az igazi egyetemi 

oktatáshoz elengedhetetlen volt és lesz is. 

Visszatérve a korábbiakhoz. Ebben az időszakban, 1963-65 között épült a mai Főépület. Én már akkor 

is nagyon szerettem a kávét és elmentem a főépületben lévő büfébe kávézásra. Ennek következtében 

rövidebb idő maradt az államvizsgára való felkészülésre. Szmejkál Attila (alias – Dzseki) a felkészítő 

terem felügyelője izgatott volt, hogy nem lesz elég időm a felkészülésre. Mire mondtam: „Ez nem 

gond, a kérdéseket tudom, majd ott improvizálok.” És 

három sikeres jeles szigorlatot tettem le. A bizottságban 

Bálint Lajos, Kazinczy László professzor és Béres Lajos 

docens voltak a fő vizsgáztatók. 

 

Diplomám átvétele 1966-ban Zambó János rektor úrtól 

 

Ünnepi beszédében Rektor Úr fantasztikus, kellemes 

orgánumával hangsúlyozta, sokan neveznek bennünket, 

mérnököket technokratáknak, de kérdezem én hogyan 

„lehet élvezni Mona Lisa mosolyát üres zsebbel”. Azt 

hiszem a válasz egyértelmű. A különböző műszaki 

feladatok megoldása során a legtöbben folyamatos 

fejlesztő munkát, innovációs tevékenységet végeztünk. 

Az egyetemen tanultak alapján a fejlesztés, a tervezés, a 

gyártás, a technológia, valamint a szervezés és oktatás 

vagy tudományos kutatás területén igyekeztünk 

hozzájárulni az ország iparának és gazdaságának 

fejlődéséhez. 
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21. Diákélet. A Nehézipari Műszaki Egyetem a világ első műszaki intézményének, a „Bergschule”-nak 

–írja a „Timetables of Technology”33 c. könyv 166. oldalán (igaz hibásan, mert nem 1733 hanem 

1735) örököse. Ettől az „őstől” közös intézményünk sok mindent örökölt! Te mit emelnél ki? 

 

 

Diákhagyományaink az 1735-ben alapított Selmecbányai „Bergschule”-ből származnak. A gólyák 

betanulási időszakától életünk végéig végigkísérnek bennünket azok a diáknóták, amelyek a vidám 

egyetemi éveket éneklik meg. Az országban szinte egyedülálló, 5 évenkénti találkozónkon is az 

élménybeszámolókon túl ezen örökbecsű nóták uralják a meghitt találkozó lényegét. Egyetemi éveink 

kezdetén évfolyamestéknek neveztük az ilyen találkozókat. Igen emlékezetesek maradtak, amelyek 

később szakestté váltak. A szakestélyek hangulata, ceremónia rendszeretete, igen meghatározóak 

voltak, vagyis hangulatosak és fegyelmezett módon zajlottak le ezek a rendezvények. Akkor még az 

E/6-os épület toldalék szárnyában volt lehetőség megszervezni ezeket a találkozókat. Ebben az időben 

talán nem is nevezném bulinak a mai értelemben véve, hanem baráti találkozók voltak. Visszafogott 

volt az esetleges alkoholfogyasztás, és rendkívül nagy tiszteletnek örvendtek tanáraink és a hölgy 

diáktársaink, akik irányába igen tisztességes harc folyt a fiúk körében, ugyanis kevés volt a lány 

hallgatók száma. Ebben az időben az évfolyamunkon (közel 300 fő) mindösszesen 15 lány volt. 

Tanáraink rendkívül segítőkészek voltak. 

 

E/6 épületrészben évfolyamest /ekkor még nem volt 

főépület/ 1963. Sályi István és kedves felesége Baba 

Néni, Földes László tanársegéd és Dudás Illés III. 

éves évfolyamfelelős 

 

Sályi professzor volt a követendő minta. Fegyelem, 

rend és precizitás volt az előadóban. Előadásai 

élményszerűek voltak. Vizsgáztam nála, sokat 

tanultam tőle szakmából és emberi magatartásból, 

megjelenésből egyaránt. Két apró sztori az általam 

igen tisztelt és nagyrabecsült, mindig csokor-

nyakkendőt viselő, elegáns professzorról.  

 

Még bőven az E/3 kollégium szobájában élt professzor úr kedves feleségével, mikor meghívott, mint 

évfolyamfelelőst, a zárthelyi rendjének, ill. a szigorlat időpontjának egyeztetésére. Ebben az időben 

ezeket az évfolyamfelelősök és dékáni megbízottak rendezték. Jól emlékszem rá, hatalmas, a kornak 

megfelelő zenegép volt a szoba egyik falánál, vele szemben helyezkedtünk el. Megbeszélés közben azt 

vettem észre, hogy a Motyó, a professzor igen kedves kiskutyája rátelepedett a jobb lábamra. Még jól 

is esett, míg átmelegítette a lábamat. Ebbe a fegyelmezett ülésbe elzsibbadt a jobb lábam, gondoltam, 

kicserélem a másikra. Manőver közben Motyó elmordult. Megkérdezte professzor úr, mi történt a 

kutyával. Semmi, csak szerettem volna megcserélni a zsibbadt lábamat, és ez a manőver élénkké tette 

a Motyót. Mire a professzor úr, na jól van, ha csak ennyi, hát cserélje meg a lábát. Aztán ment tovább 

a beszélgetés géprajzról, hogy kell-e még szerkeszteni a hatlapfejű anyát, mint annakidején nekik 

kellett. És hozzátette: Borzalmasan nem szerettem csinálni, miért nem lehetett egy szimbolikával 

jelölni? Nagyon kellemes beszélgetés volt, érdeklődött a család iránt, az egyéb viszonyokról, fogékony 

volt minden észrevételre. Egyébként szigorú, de igazságos volt. Másik sztori: Egyszer a tanszékvezető 

szobában történt hasonló megbeszélés, amikor délután kissé már fáradt az ember, professzor úr kért 

két kávét. Hosszú várakozás után bejött az egyébként „méretes” hivatalsegéd és közölte, hogy a 

kávéfőző felrobbant. Mire professzor úr, az előadás zajánál jól ismert bevetett szigorú, szúrós 

tekintetét ismerve, azt mondta, én nem azt mondtam, hogy mi van a kávéfőzővel, nem is érdekel, 

hanem kértem 2 kávét. Erre a hölgy rendkívül fürgévé vált és gyorsan eltűnt, hogy, hogy-nem, 

egykettőre hozott két kávét. Ezt professzor úr nyugtázta és ment tovább az élet. 

                                                      
33 Bryan Bunch Alexander Hellemans: The Timetables of Technology. A Chronology of the Most Important 

People and Events in the History of Techology. Hudson Group Book. 1993. 
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Hincz Gyula: Gépész – 

kohász -bányász kompozí-ció 

a 3. sz., Kerpely Antal előadó 

falán 

 

Ismerkedés az 

Egyetemvárossal (1961), a 

nélkülözhetetlen kék 

köpenyben 
 

Egy kis nevezetes emlék! 

Nyikita Szergejevics Hruscsov látogatása 1964. A régi főépület 

magasföldszintjén egy tábla hirdette, hogy 20.000 hallgatója lesz az 

egyetemnek a kommunizmus felépítésének idejére, azaz 1980-ra.  

Borzalmas nagy biztonsági 

felkészülés előzte meg a vendég 

érkezését. Jól jellemzi a helyzetet, 

hogy a tankörök rajzszekrényeit 

feltörve találtuk aznap reggel. 

„Hátha az ellenség keze betette a 

lábát!” Szerettem egyetemista 

lenni, nem voltam pedálozó, de 

szívesen tanultam. Igyekeztem a 

feladataimat időben beadni. Így nem 

ismertem az állandó pótlás 

problémáját. Persze ebben 

közrejátszott, hogy egyetemi 

éveimet végig udvaroltam a 

későbbi feleségemnek és ez 

egyaránt mindkettőnket inspirált, 

hogy legyen szabad időnk is. 

Czegka V. készítette a tablót Oszt.fő,: Szarka 

Zoltán Augusztin Gyula, Bálint Miklós., 

Bánföldi Gábor, Blaskló Béla, Bubori József, 

Czegka Vilmos, Czégény Sándor, Csányi Mihály, 

Dezsőffy István, Dudás Illés, Grób Lajos, 

Gyarmati Lajos, Horváth Sándor, Iványi Attila,, 

Kovács Gyula, Kováts Lóránt, Lednichky 

Árpád, Orendi Károly, B.Molnár Károly, Papp 

Tibor, Paróczai Péter, Pető Ferenc, Rabóczky 

Gyula, Simony József, Wald Antal. 

 

A tankörrel Egerben, jobbról hetedik, kalapban Dudás Illés (1963) 
Szintén egy régi szép emlék: 

Tapolca közelsége, a Hejő-parton 

sétálva igen közeli és kedves 

helye volt a diákságnak, régi 

szép strand, a lebontott Anna 

Szálló terasza, ahol a mi 

időnkben többek között Sárosi 

Katalin énekelt és férje Zsoldos 

Imre trombitált.  

Aranydiplomásként és a tankör egy része 55 év után (2016. június 26.). (Papp T., Kovács Gy., Kováts 

L., Dudás I., Paróczai P., Horváth S., Blaskó B., Bánföldi.G., Czégény S.) 

Megjegyzés: Az évfolyamból az MTA doktorai: Iványi A. 1987., Tóth T. 1989., Dudás I. 1991. 
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22. Irénkéről. „Az ember társas lény” szokták volt mondani ezt az alapigazságot! „Nekünk, fiúknak ez 

a nősülésben” csúcsosodik ki, annak dacára, hogy a „szerelem szele” már korábban is megcsap 

mindnyájunkat a maga bájával, a maga maradandó emlékeivel együtt. Ha nem érintek intim 

területeket, akkor ez nálad hogyan zajlott le? 

 

Szóval a LÁNYOK címszóra kérdeztél? Sablonosan mondhatnám azt is, hogy jó a kérdés, és egész 

életemben ez igen fontos volt számomra. Úgy emlékszem, hogy én egy igen barátkozó, társaság által 

könnyen elfogadott - mások által jó kinézésűnek mondott - voltam. Ezért természetes, hogy jó 

kapcsolataim alakultak ki a korombeli pajtásokkal, lányokkal. Így az első szerelem – ha szabad annak 

nevezni – szele nyolcadikos koromban csapott meg kisfalunkban, egy igen szép, barna Erzsike nevű 

hetedikes kislány által. Természetesen ez még abszolút plátói, ezért ez az ember élete végéig tiszta, és 

igen emlékezetes marad. Aztán középiskolában már tudatosabban jelentkezett egy szőke, Jutka nevű, 

igen csinos kislánnyal. Ahogyan ezek lenni szoktak - nagy költők által is megírva -, ez első szerelemek 

általában az emlékezetnek vannak fenntartva. Az egyetemi évek természetesen meghozták ennek 

komolyabb formáját.  

A velünk egy tankörbe lévő alsóbb évfolyamos tankörrel volt közös tantermünk Az akkori rendnek 

megfelelően. Így került hozzánk párhuzamosan ugyanebbe a terembe az eggyel alacsonyabb 

évfolyambeli tankör, az 1-es, amelynek tagja volt egy csinos, kedves hallgató lány. Ez a hallgató volt 

Kordélyos Irénke a későbbi feleségem (közöttünk Malvinnak hívtuk). Már a kevés létszám miatt is 

nagy harc volt a lányok kegyeiért és igen nagy tiszteletben tartottuk őket (zárt kollégiumi rész stb.). 

 

Irénkével a tankörben, ami egyben rajzterem 

is volt (1962)  

 

Eszembe jut egy sztori, hogy egymás vizsgáira 

elmentünk a szolidaritás jelképeként. Én 

fizikából szigorlatoztam, Szalánczy Samu tanár 

úrnál. Előző este mondtam Irénkének, ha a 

Schrödinger egyenletet húzom ki, akkor az 

abban levő sok előjel miatt e tétel mindig 

bizonytalan volt számomra. Ezt elkerülendő, az 

akkor ismert „fecske” cigaretta dobozára 

ráírtam a helyes összefüggést, esetleges 

puskázás céljából. Irénke a külső ajtónak 

támasztva a fülét, hallgatta a feleletemet. 

Amikor Szalánczy tanár úr mondta, hogy na, 

Dudás kolléga, kezdje el a Schrödinger 

egyenletet. Erre Irénke nekiesett az ajtónak, mire a tanár úr kiment, és mondta, hogy kisasszony van 

még bent hely, tessék bejönni. Ez elegendő volt, hogy elővegyem a „fecskét” és ellenőrizzem az 

összefüggés helyességét az esetleges korrigálás céljából. Helyesen volt felírva az egyenlet a készülő 

feleletemben. Én egy életre megjegyeztem, hogy puska nélkül sehová ne menjen az ember – ezt a mai 

diákjaimnak is ajánlom, de egyben üldözöm – mert a puskára való felkészülésnél sokat tanul az ember 

és általában sosem tudja, hogy lehetősége lesz azt használni.  

Végzés után Irénke a DIGÉP-ben Méréstechnikai osztályvezető, én a Konstrukciós osztályon, majd a 

Technológiai Kutatócsoport vezetőjeként, ill. az újonnan alakult Gyártástervezési és Fejlesztési 

Osztály vezetőjeként dolgoztam. 1967-től párhuzamosan részt vettem a Gépgyártástechnológiai 

Tanszék munkájában, Molnár József volt diplomaterv konzulensem megkeresésére. Az MKGSI 

(Munkadarab, Készülék, Gép, Szerszám, Vezérlés v. Informatika) rendszerek merevségi vizsgálatával 

foglalkoztunk.  

1966-ban házasságkötésünk után az volt a rend, hogy beadtunk a tanácshoz a lakáskérelmet. Ezután 

vártunk-vártunk és hosszú ideig nem történt semmi. Ezzel megkezdődött a lakáshoz jutás kálváriája. 

Aki Miskolcon élt ebben az időben, tudja, hogy ez milyen óriási feladat volt. Ilyen válaszokat kaptunk 

érdeklődésünkre, hogy a számítógép adja ki a sorrendet, mi mint ügyintézők nem tudjuk befolyásolni 

ezt. Kérdésemre, hogy az én adatom benne van-e az adatbázisban, természetesen soha nem kaptam 

megnyugtató választ. Sztoriként említem meg, hogy megkerestük a III. kerületi tanácselnököt, mint a 
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DIGÉP két megbecsült mérnöke, hozzájuthatnánk-e lakáshoz. A tanácselnök kérdése volt: tud-e 

futballozni? Majdnem, hogy azt mondtam, biztos tudok, csak még nem próbáltam. A kisfalumban már 

rúgtam a „kótyát”. Vagyis helyi viszonylatban futballoztam. De ez nyilvánvalóan nem a DVTK szintje 

volt. Mire az elnök mondta, az, hogy megbecsült mérnökök vagyunk, ez jó, örvendetes, de neki most 3 

db garzon lakása van talonban futballisták számára. Nos, ez nem jött össze. Maradt a várakozás-

várakozás. Hét év után jutottunk abba a helyzetbe, hogy rákerültünk a listára.  Sűrű volt ez az év, 

ugyanis 1973 szeptemberében kaptam lakást, 7 év várakozás után Miskolcon, a Kőporos utcán, 

szövetkezeti lakásként.  

 

Házasságkötés, Miskolc, 1966.12.17. 

 

Sokat dolgoztunk, magántanulóink is voltak. Így 1971-ben az 

akkori csúcsnak számító Wartburg Deluxot vehettünk át 5 év 

várakozás után, saját forrásból. Ez akkor igen nagy 

teljesítménynek számított. A kép azt az élethelyzetet 

ábrázolja, hogy a kb. 1 hetes Wartburgunkkal elmentünk a 

drótgyárba Irénkével az „olajáramlás érzékelő” újításom 

bevezetésének megtekintésére. Hazafelé jövet a Bláthy Ottó 

Villamosipari Technikum kereszteződési lámpájánál egy 

nagy csattanás, és az új Wartburg hátulja megrövidült. 

Kiderült, hogy a mögöttünk levő Warsawa-ban a 

Műanyaggyár igazgatója ült, amelyet az ő mögötte jövő 

autóbusz tanulóvezetője csapta a mi kocsinkhoz. Mit ne 

mondjak, nem tartozik a legszebb emlékeim közé. Főleg, 

hogy több évet vártunk erre a kocsira, a kor szellemének 

megfelelően. 

Nagyon boldog voltam, hogy végre önálló otthonunk lehet. Persze ez a hosszúra nyúlt várakozás és az 

„anyós-konfliktus” megterhelte kapcsolatunkat. Így 1973. októberben házasságomnak válás lett a 

vége. A személyes kapcsolatunk a mai napig mintaszerűen jó. Dr. univ. címet 1973 októberében 

szereztem meg. Gyerekeimről, unokáimról később még lesz szó. Gyerekünk Dudás Nóra Rita 1969 

márc. 24 én született Miskolcon. Az első unokám, Kiss Dorottya pedig 2000. július 20-án - a 

névnapomon - Debrecenben született.  

 

A kislányom nagyon apás volt, mint 

a mellékelt kép is mutatja. Nóra 

segít szerelni Apának 

 

Ami a kérdésedet illeti, semmi 

intimitás nincs benne, hogy előbb-

utóbb sajnos sok helyen előfordul, 

nem csupán nálam a válás. Sajnos a 

statisztikák szerte a világon a 

válások számának növekedését 

mutatják. Hogy miért is? Talán … 

talán, de nem is folytatom az okok 

keresését még magamnál sem. 

Biztosan hibás voltam én is! No, de 

térjünk vissza életemhez. Mint 

említettem mozgalmas év volt az 

1973-as év, miszerint doktoráltam, 

szövetkezeti lakást kaptam, és váltam. Természetesen, mint már említettem, a válás legnagyobb 

vesztese a gyerek. Én erre a körülményre a mai napig nagy hangsúlyt fektettem, és ma is kitűnő 

kapcsolatban vagyunk Nóra lányommal és hasonlóan Dorka unokámmal is. Mindig törekedtem arra, 

hogy a gyerek vesztesége minimális legyen.  
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23. DIGÉP 1. Az egyetemet sikeresen, szép eredménnyel befejezvén bekerültél egy olyan termelő 

üzembe, amely méltán tartozott hazánk egyik meghatározó ipari fellegvárába. Visszagondolván azokra 

az időkre – jómagam már másodéves hallgató voltam ugyancsak az egyetemeden – a DIGÉP, Ganz-

MÁVAG, Csepeli Gépgyárak, Győri Vagon és Gépgyár a hazai gépipar bázisai, meghatározó 

szervezetei voltak. Te hogy érezted, hogyan foglaltad el helyedet, hogyan találtad meg helyed, 

szereped? 

 

 

A kérdésedre válaszolva borzalmasan sajnálom, hogy ezek a nagyhírű gyárak hova jutottak a 

rendszerváltás után a hibás megítélések, a helytelen elemzések (ha voltak ilyenek) következtében. 

Szerintem ezeket a cégeket meg-, ill. át kellett volna menteni. Természetesen minden futó termék a kor 

igényének megfelelő fejlesztési követelmények mellett lett volna megtartható, ugyanis az ennek 

megfelelő szakgárda rendelkezésre állt. 

Az egyetem elvégzése után 1966. augusztus 1-től – 1982. augusztus 1-ig a DIGÉP-ben dolgoztam 

(VII. melléklet). 1974. május 1-ig a Gyártmánytervezési Főosztály Húzógépszerkesztési Osztályára 

lettem beosztva, mint önálló tervező. Kezdetként egy évet töltöttünk a nagyvállalat különböző 

részlegeiben. Ez kitűnő tanulási lehetőség volt, a szakmai ismereten túl egy vállalat funkcionális 

működésének megismerésére. A rendelés beérkezésétől a termék tervezésén, fejlesztésén, előállításán 

túl a kiszállításig, beüzemelésig, ill. szerviz ellátásig. Tervezői tevékenységem a dróthúzó gépek és 

gépészeti berendezések fejlesztéséhez kapcsolódott. Többek között különböző huzalkarika leemelő 

gépeket (álló oszlopú forgódaru), huzalhegyező gépeket is terveztem. Pneumatikus mechanizmusok, 

majd a Mechman technika felhasználásával pneumatikus húzó akkumulátorok tervezésével 

foglalkoztam, amely a húzógép és csévélő együttfutásának szinkronizálásához szükséges. Speciális 

alumínium-, és nagysebességű finomhúzógépek, valamint a csévélő berendezés tervezésében vettem 

részt, amelyeket sorozatban gyártott a DIGÉP. A fenti gépek gyártás közbeni művezetésével, illetve 

üzembe helyezésével is foglalkoztam. Ez egy tökéletes iskola volt egész életemre szólóan.  

Mielőtt belemélyednék a további tevékenységeimbe, tapasztalataimba, engedje meg a Tisztelt Olvasó, 

hogy néhány mondatban visszatérjek a gyár történetének „lóugrásszerű” bemutatására. Ennek legyen 

az első lépése az új gyár – a későbbi DIGÉP, amely 1990-ig működött – születése és működése a II. 

világháborúig (1915-1944-ig)34.  

Az 1868-ban alapított Diósgyőri Magyar Királyi Vas- és Acélgyár a milleneumig teljesítette a 

vasútépítési feladatait és már csak a pótlásokra volt szükség. Így egy nagy acélgyártási kapacitást 

kellett lekötni, új termékeket kellett keresni, amihez feldolgozói kapacitás kellett. Az 1914 évre 

egyértelmű volt, a Trianon után pedig megerősítést nyert, hogy az új gyár a Vas- és Acélgyár részeként 

Diósgyőrben kell működjön. Ezzel lehetővé vált a hadiipar különleges anyagainak és a hozzá 

szükséges szerszámanyagoknak a biztosítása. 1914-ben kormányzati döntés született, hogy a Vas- és 

Acélgyár szomszédságában egy új mechanikai megmunkáló üzem létesüljön. A háborús évek alatt 

Magyarország egyik legnagyobb nehézgépgyárává fejlődött. 1938-ban a termelés háromszorosára nőtt. 

1943-ban már 6500 fő dolgozott és több mint ezer gép működött itt. Ekkor érte el csúcsteljesítményét 

a háború alatti ágyú- és lőszergyártás. 1938-ban a Bofors (svéd) termékeket exportálták. A lövegek jó 

minőségben készültek, ennek biztosítéka a kiváló szakmunkásgárda és nagy-tudású vezetők, mint 

például Kazinczy László, aki később a Budapesti Műszaki Egyetem professzora lett, aki az én 

Államvizsga Bizottságomban, mint a Szerszámgépek tantárgy kérdezője is részt vett 1966-ban Bálint 

Lajos professzor elnöksége mellett.  

1944. március 19-én a német csapatok bevonultak Magyarországra, és az angolszász légierők 

megkezdték az ország bombázását. 1944. szeptember 16-án délelőtt igen komoly légitámadás érte a 

gyárat. Már Debrecenben dúlt a nagy páncélos csata, amikor a német parancsnokság és a 

hadügyminiszter utasítására bizonyos részlegek Budapestre, Győrbe, majd nyugatra való telepítését 

rendelték el. A háborús veszteség mintegy 75 %-os volt. A gyár történetének második fejezete akkor 

kezdődött, amikor 1944. december 3-án a Vörös Hadsereg bevonult Miskolcra. 

A gyárban olyan kiváló szakemberek dolgoztak, mint Kordos József a Megmunkáló Üzem vezetője, 

aki később a Miskolci Egyetemen a Mechanikatechnológia II., majd ebből kiválván a 

Gépgyártástechnológiai Tanszék alapító professzora, illetve a 1963-ban a Szerszámgépek Tanszék 

                                                      
34 A DIGÉP története 
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vezetője lett.  

1948. július 1-től 1963. január 1-ig DIMÁVAG Gépgyár Nemzeti Vállalatként működött. 1950. 

tavaszán a DIMÁVAG állományából kezd kiválni a löveggyártó részleg Nehéz Szerszámgépgyár 

Nemzeti Vállalat néven. Megindultak a közszükségleti cikkek, esztergák E-63 (MVE-280, MVE-280-

M, RMVE-80) gyártása is. Még ma is van ilyen gép a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai 

Tanszéken. Erre azért is volt szükség, mert Diósgyőrből jóvátételként sok gyártógépet, szerszámgépet 

vittek el, ezért saját magának kellett eszközöket előállítania. 1960-ban 28 új konstrukció, illetve új 

gyártmány készült el, amelyeknek nagyobb része kábelipari gép volt. Ekkor született meg a DHCH-15 

típusú hajszál-húzógép. Az emberi hajszálnál is vékonyabb (0,015 mm) vörösrézhuzalt lehet előállítani 

ezen a hajszálhúzó gépen. 1 kg tömegű ilyen huzal ára megegyezik 1 kg tömegű arany árával. Erre a 

huzalra a műszeriparnak volt nagy szüksége. Több éven át sorozatban gyártották exportra ezt a gépet. 

Az évtized vége előtt már két új – DIGÉP által tervezett – gép bemutatására került sor a budapesti ipari 

vásáron. Ez a finomhajszál húzógép 0,02 mm készméret gyártására volt tervezve. Tervező: 

Garamvölgyi Tivadar oszt.vez.35 A Magyar Kábel Művek 0,01 mm 

átmérőjű huzalt is húzott a gépen, ami igen nagy szenzáció volt. 

Példaként említve, 1961-ben saját konstrukció alapján elkészült a 

világon először légcsapágyas gyorssodró, a DSGL-6x10-es, melyre 

a szolgálati szabadalmat megadták.  

 

DSGL 6x10 Légcsapágyas gyorssodró  

 

A Diósgyőri Gépgyár második ötéves tervének (1961-1965) feladatai között ismét első helyen 

szerepelt a huzal- és kábelgyári berendezések gyártmányválasztékának bővítése, gépcsaládok 

kialakítása. 1964-1976-ig két főkonstruktőr, szerszámgép (Szedlacsek József) és a szállítógép 

főkonstruktőr (Fáy Csaba) irányította a gyártmánytervezési munkálatokat. 1976-ban a legnagyobb a 

Konstrukciós Főosztály létszáma: 230 fő, ebből 84 fő mérnök és 71 fő technikus. Ebben az időszakban 

fejlesztették ki a később nagy darabszámban gyártott DHLCF-0,4 jelű huzalgyártó gépsort. Ebben a 

konstrukciós fejlesztésében a csévélő részre vonatkozóan részt vettem a tervezésben. A gyár termelése 

alapvetően két nagy területre koncentrálódott, úgymint a kábelgyártásra és saját konstrukciókra. Ez 

utóbbiak a sajtók, ellenütős kalapácsok, élhajlítók, ollók, stb. Kábelgyártás a Diósgyőri Gépgyárban 

(sodró- szigetelő-, huzalhúzó-, zománcozó gépek és finomacél csőgyártás). Az egykori szocialista 

országok közül csak vállalatunk gyártott huzallágyítós gépsort. Az új gépsor a Magyar Kábel Művek 

szegedi gyárába került, melynek beüzemelésében részt vettem. Ezzel elkezdődött Magyarországon – 

az MKM szegedi gyárában először – üzemszerűen a húzással összekapcsolt folyamatos lágyítás. Nagy 

kötegsúlyú alumínium hengerhuzalokat Properzi eljárással, azaz öntve hengerléssel Inotán készítettek. 

Részt vettem Inotán a gépcsalád kísérleti beállításában. A kísérletek során utólag viccesnek tűnik, de 

akkor egyáltalán nem az volt, amikor a hűtőkenőolaj tartály szerencsére nehezen lobbanó anyaga 

meggyulladt a lábunk alatt. Megúsztuk Gál János mérnök barátommal. Közel 50 év után 

találkozásunkkor nagyot nevettünk a közös történetünkön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHCH 15   Finomhajszálhúzó     DHLC 3-80  Huzalgyártó gépsor 

                                                      
35 Garamvölgyi Tivadar: Kábelgyártó gépek fejlesztése és gyártása a Diósgyőri Gépgyárban. 
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24. Digép 2. DIGÉP – így tiszta nagybetűvel! Hazánk, de elsősorban Észak-Magyarország 

meghatározó gépipari nagyüzeme. Aki ennek kapuján be/átjutott, annak családja anyagi biztonságba 

jutott. Aki pedig mérnökként dolgozhatott itt, az akár a szakma „prófétája” is lehetett hazánkban! Te 

mit emelnél ki saját tapasztalataidból szinte lóugrásszerűen? 

 

Teljes mértékben csupán címszavakban fogom sorolni, mert egyébként a további oldalak csak e 

témával lennének tele. Kezdjük a következő témával: Kábelgyártás a Diósgyőri Gépgyárban (A 

kábelgép gyártást a DIMÁVAG, később DIGÉP kezdte el, a fennálló jugoszláv jóvátételi kötelezettség 

teljesítésére 1947-ben (VII. melléklet).  

Gyártás saját konstrukciók alapján. 1957-ben a DIMÁVAG saját kezébe vette a húzó és kábelipari 

gépek tervezését. 

Csúszásmentes húzók fejlesztése. A gyár a hatvanas években még vas és acélhúzókat is fejlesztett. Az 

550-es dobméretű alaphajtómű áttételezése úgy volt megválasztva, hogy a gépen húzható minden 

anyaghoz szükséges sebesség fogaskerekekkel beállítható legyen, továbbá a dobszerkezetek létező 

változatai a hajtóműhöz csatlakozzon. Ez lehetővé tette azonos alaphajtóműre a gyűjtő, gyűjtő egyenes 

és egyenes húzók dobszerkezetének és a dobszerkezetek kombinációjának felépítését azonos 

alaphajtóműre. Az export, gyűjtő egyeneshúzókhoz szükséges jó hatásfokú csigahajtást kifejlesztettük, 

amelyre a szabadalmat Magyarország és több külföldi ország is megadta. A csigahajtások 

fejlesztésében a Miskolci Egyetemről a Gépelemek és a Szerszámgépek, valamint az Ábrázoló 

Geometriai Tanszék is részt vett, és a Diósgyőri Gépgyárban ennek a kutatás-fejlesztésnek 

koordinálásával, szakmai irányításával engem bíztak meg az 1971-1975 periódusban. 

Szigetelőgépek. Ezeket a gépeket a helyközi távkábelek ereinek kordeles szigetelésére használják. A 

vezetőre először kordelt (zsinórt), majd ellenkező irányban túlfedéssel szalagot fonnak.  

Huzalhúzó gépek továbbfejlesztése. Váltóáramú hajtású gépeinknél a csévélőhajtásba indukciós 

tengelykapcsolót építettünk és PID szabályozóval biztosítottuk a huzalsebesség és huzalfeszesség 

állandóságát. A XX. század második felében végigkísérték gépeinket a váltóáramú, az egyenáramú 

Ward Leonard-os, tranzisztoros, utána tirisztoros és végül frekvencia átalakítós váltóáramú motoros 

hajtások. Konstrukciós szempontból a modern szíjhajtásokkal sikerült a fogaskerékhajtások jelentős 

részét megszüntetni. Bevezettük az alumíniumoxid és más kopásálló oxidkerámiák használatát a 

húzótárcsáknál. A szakosodott mérettartományoknál általában kétszeresére növeltük a sebességeket, 

kivéve a DHC 0,25D hajszálhúzót, amelynél a korábbi 20 m/s sebességet 70 m/s-re növeltük.  

Zománcozók és többmenetes húzógépek. 1961-ben összekötöttük a huzalhúzást a zománcozással, de 

még hosszú ideig várni kellett az új technológia bevezetésére. Szakosodáskor a zománcozógépek 

fejlesztése és gyártása a Pestvidéki Gépgyárhoz került.  

 

Finomacélcső gyártás. Vállalatunk a finomacél csőhúzók gyártását elvállalta a MEDICOR kérésére. A 

finomacél csöveket egyszer használatos injekciós tű gyártásához alkalmazzák. Miskolcon a  

Csanyikban épült fel az új gyár. 

 

Az ifjú titán konstrukciós esete: RACIONALIZÁLÁS. Mint már említettem, az egyetem elvégzése után 

a DIGÉP Konstrukciós Osztályára kerültem, ahol óriási megtiszteltetés volt, hogy mint a konstrukció 

vezetőtervezője jegyezhettem be a készülő gép (DKLM-450, DKH-14/2) típusjeleit, és rajzszámait. 

Így a korábbi tanszékvezetőmmel Kordoss József professzorral azonos konstrukciós könyvben 

jegyezhettem be az általam tervezett gépet. Kordoss Professzor - mint már említettem - aki a háború 

alatt a megmunkáló üzem, majd a konstrukciós osztály vezetője. Igen megtisztelő és felemelőt 

számomra, hogy később Kordoss Professzor Úr Dr. hc. címmel való kitüntetése előterjesztésének 

egyik indítványozója lehettem. Végzés utáni kezdeti években, a DKLM-450 típusú álló oszlopú 

forgódarut DKH-1412 Iker dróthegyező gépet valamint DHGE-550 típusú Balcro rendszerű dróthúzó 

gépek megtervezésével, ill. a tervezésben való részvétellel, stb. bíztak meg. A gyors munkára való 

törekvés hamar megmutatkozott nálam, mivel ez időben egy A1-es méretű rajz, illetve konstrukciós 

normaideje a szűz laptól a megoldásig 31 óra/darab volt. Az én teljesítményem az első között volt a 

15,5 óra/darab A1-es (az akkori párttitkár megjegyezte ezt a tempót nem lehet a nyugdíjig vinni, néha 

nézz hátra hogy követnek-e a munkatársaid!). Megpróbálom röviden leírni. Hogyan történhetett ez? E 

konstrukcióban 2 db függőleges 2db vízszintes pilger hengert hajtottam meg egyik végükön 

fogaskerék hajtással, másik végükön iker - elrendezésű hajtással. A szilárdsági és geometriai 



 

 

56 

 

részletezés után, vagyis a fő összeállítással elkészültem és a részlettervek gyors elkészítése érdekében 

javasoltam, hogy 1 db henger készre szerkesztése után a másik három tükrözéssel a pausz forgatásával 

készüljön el. Ekkor még nem volt CAD csupán rajztábla és konstrukciós készség. Rajztábla mellett 

ceruzával rajzoltuk a dipára a konstrukciót, majd pauszra tussal áthúzták és így fénymásolták azt. 

Sietni kellett, mert a gép kiszállításra várt az akkor esedékes BNV-re (Budapesti Nemzetközi Vásár). A 

Proto üzemben történt a szerelés mikor kiderült, hogy a szimmetrikus hengerpár tengelyvégei fel lettek 

cserélve. A fogaskerék áttételhez szükséges rövid tengelyvég helyett a csigakerékhez hosszabb 

tengelyvége került kialakításra. Óriási idegesség, ugrik a prémium. Hol van a tervező?  Megoldásként 

mondtam: semmi baj, le kell vágni a felesleges tengelyvéget és a másik végére dörzshegesztéssel fel 

kell vinni azt. Legfeljebb nem fog működni a vásáron, de demóként be tudjuk mutatni a gépet. A 

sietség ára: levágták a tengelyvéget a másik kolléga éjszaka ugyanoda visszahegesztette. Még nagyobb 

idegesség, végül sokszögkötéssel összekötöttük a tengelyvégeket így a BNV-n már működhetett is. 

Festés a vagonban, szerelés az úton, de kész lett. Ilyen kihívással nézett akkor szembe egy magyar 

gépészmérnök, mert volt feladat, kihívás, prémium, inspiráció, becsvágy stb.  

 

                                                
 

DKH-14/2 huzalhegyező (1970.BNV)  

DKLM-450 kötegleemelő és műszaki terv jóváhagyása, Szedlacsek József főkonstruktőr, 

Garamvölgyi Tivadar ov., Dudás Illés tervező 

Kép 2012-ben régi főnökeimmel (Garamvölgyi Tivadar osztályvezető és tervező, Szedlacsek József 

főkonstruktőr, Dudás Illés osztályvezető 
 

Következtetés: Mindent precízen meg kell tervezni, le kell rajzolni. És ez csak egy óhaj, hogy legyen 

újra magyar ipar, magyar konstrukció és méltó feladat, a fiatal magyar mérnökök számára. Nemrég 

találkoztam a ma 80 éves, hajdan volt munkahelyi párttitkárral, aki gyakran figyelmeztetett néha 

nézzek hátra bírnak-e követni a többiek? Egy nagyon rendes ember volt - és együtt emlékeztünk a régi 

konstrukciós időkre és gratulált, hogy ilyen tempóval éltem le az aktív időszakomat és értem el 

tudományos eredményeket is.  

A csigakutatást ennél a terméknél kezdtem el, hiszen ekkor még nem volt a vállalatnál 

számítógéprendszer, hanem Brunsviga típusú tekerős számítógép volt. A fogazás megkívánta a 7. 

tizedes jegyig való számítást, ezért Gajdos Jenő kollégámmal készítettünk egy segédletet, amelyben 

meghatároztuk a szükséges paramétereket a csigahajtások tervezéséhez. Ezt ebben az időben több mint 

húsz vállalatnál újításként értékesítettük. Az osztályvezetőm, Garamvölgyi Tivadar erre figyelt fel és 

kért, hogy foglalkozzak a Cavex csigahajtások kiváltásával, mert ebben az időben csak tőkés 

importból lehetett beszerezni. Egy csigahajtás ára akkor egy bogárhátúval – Volkswagen-volt 

egyenértékű. Igyekvő fiatalok voltunk. A „DIGÉP Műszaki Melléklete”-ként, megjelentettük a fiatal 

mérnökökből álló szabad szombati előadásaink publikációit. Ezt a felszabadult szabad szombat és a 

tenni akarás inspirálta. Új publikációt próbának szántam, ami teljes siker lett. Ennek eredménye 

tükröződik az itt született tudományos fokozatokban és a későbbi egyetemi pályafutásainkban is (VIII. 

melléklet). 
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25. Digép 3. Átfutván életed, tevékenységed főbb állomásait, számomra úgy tűnik, hogy az ideális, 

olyan oktató típus vagy aki „csinálja (is) a dolgokat” és nem csupán oktatja! Erről tanúskodnak 

szabadalmaid címei is. E tevékenységhez azonban nem csupán a gondolati gazdagság, hanem a 

megvalósítás lehetősége, az intézményi háttér is hozzátartozik. Vezess be ebbe a folyamatba. 

 

 

Igen, nem elég az, hogy az embereknek gondolatai legyenek. Biztosan sokan vagyunk olyanok, akik 

gondolkodnak a maguk szakterületén és még ráadásul kreatívak is. Ennél lényegesen többre van 

szükség, a megvalósíthatóság feltételrendszerére is, hiszen a gondolatok csak így válhatnak valósággá, 

működőképes eszközökké, berendezésekké. Jó példa erre az akkori munkahelyem struktúrája és a 

benne betöltött szerepem.  

1974. május 1-től a Diósgyőri Gépgyár Technológiai Főosztály Kutatócsoportjában, 

kutatómérnökként, illetve 1975. szeptember 1.-től csoportvezetőként dolgoztam (VII. melléklet). 

Munkám nagy részét ebben az időben az íveltprofilú csigával - homorú csiga, domború csigakerék 

fogfelülettel, ami miatt a Hertz feszültség kicsi, az élettartam nagy, épített hajtóművek konstrukciós 

kialakítása -, gyártása és minősítése képezte.  

Ennek a csoportnak tagja volt Kovács Károly kollégám is, aki később Fémtani Osztály vezetője, majd 

a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Kar Minőségbiztosítási Tanszékének vezetője lett. Ő dolgozta ki 

annak a speciálisan új gyorsacélnak (Carmova) előállítási és hőkezelési technológiáját, amelyet a 

csigakerék megmunkáló szerszámaihoz kitűnően fel tudtunk használni. Ők végeztek forgácsolhatósági 

vizsgálatot is a különböző kritikus alkatrészekre vonatkozóan. A szerszámok gyártását Ankli János 

végezte. Főtechnológusok Kádas István, majd Less Nándor voltak, akik igen nagy szakmai 

tapasztalattal, tudással és empátiával rendelkeztek és nevelték az utánpótlást nagy igyekezettel. Ők 

szorgalmazták az FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) elvének működtetését és különböző 

szakértői csoportokat hoztak létre. Így minden konstrukció felülvizsgálatra került gyártás előtt. A 

javasolt korrekciókat végre is kellett hajtani. Ebben a munkakörben foglalkoztam konvolut, 

gördülőelemes és az íveltprofilú csigahajtásokkal. Így kerültem kapcsolatba az eredeti Cavex-

csigákkal (Niemann professzor szabadalma, aki a Müncheni Egyetem Gépelemek Tanszékének 

vezetője volt, 1940-55 között, a köszörűkorong tengelymetszete volt körív profilú) szerelt száraz 

húzógépek konstrukciós és gyártás közbeni munkáival, valamint a hajtóművek minősítésével is. 

Addigi kutatómunkám eredményeinek összegzéseként 1973. június 20-án a Nehézipari Műszaki 

Egyetem Gépészmérnöki Karára "Ívelt profilú hengeres csigahajtások egyszerűsített gyártása és 

minősítése" címmel egyetemi doktori értekezést nyújtottam be, amelyet október 26-án védtem meg. 

A mérések azt bizonyították, hogy a korábban nyugati importból beszerzett - világhírű Cavex 

csigahajtópárok - termékkel azonos, illetve egyes mérettartományokban jobb hatásfokú csigahajtást 

sikerült gyártani a Diósgyőri Gépgyárban. A jó hatásfok, kedvező kapcsolódású (homorú és domború 

felületek találkozásánál kicsi a felület terhelése, a Hertz feszültség, a palástnyomás kicsi), a megfelelő 

zajszint a kidolgozott eljárás helyességét igazolták. A kimunkált módszer része lett egy társszerzőkkel 

benyújtott szabadalomnak, amely az NSZK-ban, az NDK-ban, Csehszlovákiában, Lengyelországban 

és a Szovjetunióban is védettséget kapott (DIGÉP szolgálati találmány, lajstromszám: 170118. 1973. 

XII. 27.). Ennek eredményeként 1973-tól a DIGÉP megszüntette a nyugati importot, amely jelentős 

valuta-megtakarítást jelentett az országnak. 

 

Készáru egység, amely a többfoko-

zatú gépsoron átfutott késztermék 

összegyűjtését szolgálja utolsó gép-

egységként 

 

Az 1974-1976 periódusban a 

hajtóművek konstrukciós kialakítá-

sának felülvizsgálata területén foly-

tattam kutatásaimat mind konstruktív, 

mind technológiai vonatkozásban. E 

témakörben a hajtóelemek korszerű 

gyártásának és minősítési módsze-
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reinek kutatására, fejlesztésére koncentráltam. Később a gazdaságos fogazási módszerek és a korszerű 

fogazások előállításához szükséges lefejtő szerszámok geometriai kialakításával, gyártásának 

kutatásával és megvalósításával foglalkoztam. 1974. október 1-től a "KGSZ Fogaskerék 

Szabványosítási Szakbizottság" tagjaként is tevékenykedtem, melynek során részt vettem a 

csigahajtásokkal kapcsolatos szabványok kimunkálásában. Ez alkalommal került be a magyar 

szabványba – javaslatomra - az ívelt profilú csigahajtás témaköre. 

                     
 

 

DHGE 10/550C csiga-

hajtásos gyűjtő egyenes 

húzó, DHLC0 4/50 

Huzalgyártó gépsor a 

lágyító felől nézve, 

amelynek iker-csévélő 

egységét terveztem 
 

 

 

Kiemelés Garamvölgyi 

Tivadar publikációiból.36 

 

 

1975-1983 között a Gyár-

tástervezési és Fejlesztési 

Osztályt vezettem, amely 

a vállalati Főtechnológus-

hoz, ill. Hámori Sándor 

vezérigazgató helyettes-

hez tartozott.  

Az osztály feladatköre: a vállalat rövid-, közép- és hosszú távú tervében meghatározott új 

gyártmányok gyártásának, a meglévő gyártmányok gyártásfejlesztésének, a gyártási folyamatok 

területi áttelepítésének, nagyvonalú és részletes gyártástervek kidolgozása, bevezetése. Elemzi az adott 

feladat megoldásának lehetőségeit és meghatározza az adottságok és a gazdaságossági feltételek 

figyelembevételével a tervezés kereteit. A nagyvonalú és részletes gyártástervek jóváhagyásra való 

előterjesztése, a bevezetett gyártási folyamat tervezett és tényleges eredményének összevetése. Ezáltal 

a teljes vállalat struktúrájára, működésére jó rálátás nyílott, amely megkönnyítette a későbbi 

könyvírási anyaggyűjtést.37 

                                                      
36 Garamvölgyi Tivadar: Kábelgyártó gépek fejlesztése és gyártása a Diósgyőri Gépgyárban.  
37 Dudás Illés, Cser István: Gépgyártástechnológia IV. Gyártás és gyártórendszerek tervezése. Műszaki 

Könyvkiadó, 2010. p. 341. 
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26. Digép 4. Az egyszerűség kedvéért maradjunk a munkahelyed megnevezésénél a DIGÉP 

kifejezésnél. Itt a struktúrában a pozíciód folyamatosan emelkedett tudásodnak, szakértelmednek és 

vezetői kvalitásodnak köszönhetően. Milyen stációi voltak ennek és miért? 

 

 

A Gyártástervezési Osztályra osztályvezetőnek 1976. szeptember 1-jén neveztek ki, amelyet 1975-ben 

hoztak létre. Ebben a munkakörben a vállalat rövid-, közép- és hosszú távú terveiben meghatározott 

termékek gyártásának, a meglévő gyártmányok gyártásfejlesztésének, a gyártási folyamatok - 

gyártórendszerek - kidolgozásával bíztak meg (VII. melléklet). Szervezeti változás következtében 

1979. július 1-től a gyártásfejlesztési feladatokat is ezen osztályhoz kapcsolták, így "Gyártástervezési 

és Fejlesztési Osztály" lett, amelynek vezetőjeként dolgoztam 1983. június 30-ig, a Nehézipari 

Műszaki Egyetemre való átkerülésemig. 

Ebben a beosztásban elsősorban a haditermelés 

három fő termékének (Sz-60 légvédelmi ágyú, 

Estharmat automata aknavető, Pisztráng nagy 

kaliberű légvédelmi ágyú) gyártásának technikai és 

személyi feltételének megteremtése volt a fő 

feladatunk a gyártórendszer kiépítése mellett.  

 

Kiállítás a Diósgyőri Gimnáziumban, Részlet a 

Diósgyőri Gépgyár haditechnikai gyártmányaiból 

2012. 

 

Mivel a szükséges berendezések ajánlatainak 

műszaki tisztázásával, a célszerű gépek kiválasz-

tásával is foglalkoztunk, ezért több alkalommal 

voltam szolgálati kiküldetésben, tanulmányúton 

(mind keleti, mind pedig nyugati országokban) 

intézetekben, külföldi gyárakban. Munkánk 

eredményeként teljes gyáregységeket terveztünk át, 

gyártórendszereket dolgoztunk ki és telepítettünk. 

Továbbképzés vonatkozásában a Mérnök Továbbképző Intézet, valamint a Gépipari Tudományos 

Egyesület rendezésében vettem részt több tanfolyamon. Ilyenek voltak például "A számítógépek 

alkalmazása a gépszerkesztésben", "Géplengések számítása analóg számítógéppel", "Csigahajtás", 

"Gyártástervezés", "Anyagmozgatás", "Számítástechnika", "Az újítási jog gyakorlata", stb. címmel 

szervezett rövidebb-hosszabb kurzusok. Több újítási javaslatom lett bevezetve a DIGÉP-ben, és az 

ország más vállalatainál, amely a fogazatok tervezésével és gyártásával, konstrukciós és a technológiai 

fejlesztéssel foglalkoztak (ld. publikációs jegyzékem Melléklet: II.). 

 

DIGÉP, Gyártástervezési és 

Fejlesztési Osztály vezetése. (A 

képen balról jobbra: Jávorkuti 

Tamás, Vojtilla Ferenc, Havril 

István, Dudás Illés, Ferenczi 

Tibor, Bányai Károly csoport-

vezető, Tóth György, Juhász 

Miklós osztályvezető-helyettes, 

Kovács Ferenc; Lidla Zitka, 

Németh Gabriella, Kiss Katalin, 

Kiss Erika. További munkatár-

sak: Bánhidi István Dankó János, 

Dudás János, Gyürék Imre, Illés 

Béla, Udvarhelyi Sarolta) 
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A Kohó és Gépipari Minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium által szervezett továbbképző 

tanfolyamokon előadóként és vizsgáztatóként is közreműködtem a DIGÉP-ben. Így például 1975-ben 

a "Gyártástervezés", 1976-ban "Forgácsoló Szaktanfolyam" és 1979-ben a "Munkaszervezés" című 

felsőfokú tanfolyamokon. 1976-1983 között szervezett tanfolyamaim témáinak fő területei a 

gyártóegységek kialakításához, folyamatok tervezéséhez, gyártórendszerek telepítéséhez kötődtek és 

meghatározó módon a különleges (hadiipari) termékek tekintetében. Ezen gyakorlati tapasztalatok 

alapján íródott a könyv38, amely az egyetemi oktatás kötelező anyaga lett.  És több intézmény is 

átvette. E könyv mindmáig egyedülálló a felsőoktatásban, amely a gyárat, gyártást és gyártástervezést 

együttes rendszerként kezeli.  

Az általam vezetett Gyártástervezési és Fejlesztési Osztály tevékenységéhez kötődött a Szerencsi „D” 

gyáregység létesítése is. Németországból a KSB típusú szivattyúk licenc tárgyalásán vettem részt. A 

szerencsi D gyáregység létesítését a korábbi Szivattyú gyáregység különleges termékek előállítására 

történő átszervezése indokolta. A termékszerkezetet alapvetően meghatározta a két új hadiipari termék 

belépése és a kábelgépek termelésének felfutása. 1977-ben az új hadiipari automata aknavető termék 

esetén az irányzékban működő gépelemek lettek korszerűsítve irányításommal, amellyel jelentősen 

javítottuk a minőséget. A speciális fogazatokhoz a moszkvai Köszörűgépgyártól kívántunk gépet 

vásárolni. A látogatásunk az általunk vitt elő gyártmányok megköszörülésével fejeződött be. Ezt a 

tényt a moszkvai Stankoimport Rebju 70(4-1982) száma közölte (XVIII. melléklet). Az 

elégedettségünkről szóló hír az újságon keresztül bejárta a világot és így kaptunk a Höfler (NSZK) 

cégtől egy meghívó levelet a párizsi világkiállításra gépeik megismerésére. Ebből csak az a tanulság, 

hogy így figyelték már akkor is minden mozdulatát 

a keleti-blokknak. A gépet megvettük és 

megelégedésünkre kitűnően működött. Megemlítem 

még a Domange-Jarret francia cégtől elasztomer 

vasúti ütközőbetét licencére vonatkozó tárgyaláson 

vettem részt. 

 

Automata aknavető a budapesti C+A 

haditechnikai kiállításon (készült 1995-ben) 

 

1977-ben az új hadiipari termékek (Estharmat, 

Pisztráng) bevezetése miatt a tervezett 

termékszerkezettől már jelentős eltérések 

mutatkoztak. A műszaki állapot jellemzője, hogy 4 

év alatt közel 300 db megmunkáló új gépet és 

berendezést szereztünk be. Meg kell említeni, hogy az új hadiipari termékek bevezetésének 

időszakában (1978-1979) a szakmunkások átlagbére meghaladta a műszaki állományú dolgozókét. 

Lassan az eddig előnyös sokprofilú gyár, amely a biztonságot adta egyprofilú hadiipari vállalattá 

alakult. Ebből a kitűnő gazdasági környezetből később 5 egyetemi tanár nőtte ki magát (Dudás Illés, 

Dudás László, Fekete Iván, Illés Béla, Kovács Károly). A további oktatók adatait a (XI. melléklet) 

tartalmazza. Ebben az időben 1983. augusztus elsejével kerültem át 17 év után a Miskolci Egyetemre. 

Meg kell jegyeznem, és utólag is megerősítem, hogy szakmai és mérnöki tevékenység, emberi 

kapcsolatok szempontjából életem legszebb időszaka volt. Kértek maradjak, - később magasabb 

vezetői munkakörbe hívtak - szívesen is maradtam volna, de ebben az időben már dolgoztam az 

akadémiai disszertációhoz kötődő matematikai modellemen, így azt gondoltam az egyetemi meghívás 

elfogadásával több időm lesz foglalkozni ezzel. Szeretném megjegyezni, hogy minden tudományos 

fokozatomat az ipari munkám mellett ipari környezetben készítettem. Szerencsém volt, mert ipari 

munkám és oktatási tevékenységem szervesen összekapcsolódott. Így nem voltam aspiráns és nem 

voltak kinevezett témavezetőim sem. De lehet, hogy ez így volt jó. Csak az ipari és a tudományos 

igénynek is megfelelő feladat volt adott, és kívánatos annak eredmény-centrikus megoldása. Csak az 

volt eredmény, amely működőképes konstrukciót, működőképes terméket, megoldást eredményezett. 

Így semmilyen kényszer vagy technikai hiány soha nem lépett fel. 

                                                      
38 Dudás Illés – Cser István: Gépgyártástechnológia IV. Gyártás és gyártórendszerek tervezése. Műszaki 

Könyvkiadó, 2010. p.330. 
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27. NME-GGYT 1. Segédmunkás – munkás – vezető – kutató - egyetemi oktató. Ilyen ívet követ életed. 

A felsorolásszerű és csupán egy-egy szóval jellemzett életpálya egy pillanatban átvált „kétszólamúvá” 

(egyetemi kutatóvá). Mit jelentett ez számodra?  

 

 

Igen, ez érdekes volt számomra, de egyben kihívással szembesültem, amelyben feltűntek személyes 

motívumok is. Egyetemistaként 1962-63-ban a Gépgyártástechnológiai tantárgyak előadásai hallgatása 

során ismertem meg Molnár József tanár urat, aki a későbbiekben diplomamunkám tervezésvezetője, 

konzulense lett. A diplomaterv, három témát ölelt magába: a 

technológiát, az automatizálást és új tudományos kutatást, vagyis a 

MKGSI (Munkadarab, Készlék, Gép, Szerszámvezérlés, ill. 

Informatika) rendszer fejlesztését. Igen nagy szerencsém volt, hogy 

egy igen türelmes, hozzáértő és emberséges tanárral sodort össze az 

élet, hiszen mellette tanulhattam meg a tudományos kutatás 

módszertanának alapjait, amely a felismeréstől a modellalkotásig, a 

teljes matematikai háttér kidolgozásával, a legyártott elemmel való 

bizonyításig, új eredményekhez vezethet. 

 

Dudás Illés kísérleti munka 

közben a diploma-tervezéshez 

1966-ban 

 

 

 

Konzulensem: Molnár József, a későbbi tanszékvezetőm 

 

1967-től másodállású oktató lettem az Egyetemen. Korábbi 

ismereteim bővülhetett azzal, hogy a diplomaterv témaköréből 

tanszék-vezetőm, Gribovszki László egyetemi tanár meghívására 

gyakorlatvezető lehettem. A diplomatervezés és a későbbi 

együttműködésünk során Molnár József tanár úrtól – 

konzulensemtől – későbbi munkatársamtól, sőt ha szabad így 

neveznem Barátomtól, igen sokat tanulhattam a precíz kísérletek 

megtervezése, lefolytatása és kiértékelése terén.  

A diplomaterv, mint az első mérnöki munka, alapvetően három részből állt: a klasszikus technológiai 

részből, az akkor még kötelező konstrukciós részéből (adagoló berendezés tervezése) és a harmadik 

kutatási rész. Konzulensem utólag megjegyezte, hogy a 136 oldalas munka akár 3 diplomatervhez is 

elegendő lett volna. De nem akarta megtörni azt a lendületet, amellyel már akkor is készítettem 

feladataimat.  

 

Molnár József korábbi tanszékvezetőm átveszi tőlem a Bálint Lajos emlékérmet 2002. június 29-én a 

tanszék 50 éves jubileumi konferenciáján. Ezt az érmet ez alkalomból alapítottuk javaslatomra a 

technológia-tudomány területén elért kiváló teljesítmény elismerésére.  

A tanszék néhány kollégája nyugdíjba vonul (Cser István tszv.h., Leskó Balázs, Orosz László, 

Fancsali Józsefné, Dudás Illés tszv., Molnár József, Gyáni Károly, Szűcs János) 
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Ez a néhány szóban elmondott munkastílus a későbbi éveimet is, alapvetően meghatározta és 

eredményekhez vezetett. Valószínű ebből is adódik, hogy tanszékvezetőként a tanszéken kettő 

tudományosan minősített oktatójából hét fő lett minősített, amikor átadtam az utódomnak a „staféta 

botot”. Alapelvem volt ugyanis már a kezdetektől a tudományos munka mennyiségi- és minőségi 

szintjének emelése. A tananyagfejlesztés, laborok, tudományos elismertsége a világban a tanszéknek 

jelentősen nőtt az elismertsége és kapcsolatrendszerét is ez határozta meg. Molnár József a 

kisdoktorim, a kandidátusim és a nagydoktori értekezésemnek is konzulense, állandó bírálója, szakmai 

partnerem lett. Mindez számomra nagyon megnyugtató és nagy megtiszteltetés volt. Ez a kapcsolat 

később tanártársi kapcsolattá változott. Majd tanszékvezetőm lett, ezután én lettem az ő 

tanszékvezetője. De a közöttünk lévő kapcsolat - most már nevezhetem nyugodtan családjaink közötti 

- baráti kapcsolatnak - a mai napig megmaradt. Közel 50 év után - 2015. József napon – (99., 100. 

kép) bemutattam neki a diplomatervem készítésekor 1966-ban - az akkori technikának megfelelő igen 

vastag műanyag keretbe foglalt diagramokat, amelyeket később a gyakorlati órákon is felhasználtunk. 

Hol volt még akkor számítógép, Internet, Power-Point?  

Nagyon tetszett neki, hogy ez a mai napig megvan. Molnár József javaslatára 1982-ben főállású 

egyetemi oktató lettem. Hálásan gondolok az együtt 

töltött évtizedekre.  

 

Az MKGS rendszer elmozduló képességének mérési 

eredményeiből 1966. 

 

Igen megható volt, hogy pontosan József napon 

végeztük a méréseket 1966-ban és a megemlékezés is 

József napon történt 2016-ban. Szinte újraértelmeztük 

az MKGS rendszer merevségi tulajdonságait és a mai 

műszerezettség a számítástechnika, az óriási ipari 

kutatási gyakorlat esetén az új tudományos 

lehetőségeket. Igen kedves délután volt a náluk levő 

családi körben ez a szakmai konzultáció. 

 

 

Molnár József konzulensem, ellenőrzi 50 év után is 

az eredeti mérési eredményeimet 

 

Elárulom, hogy mi a Tanár Urat „Aranyásó”-nak 

hívtuk. Ez a Nevelőtanári időből származik, amikor a 

kollégiumban”Ki korán kel aranyat lel” mondattal 

ösztökélte a hallgatókat, hogy odaérjenek az 

előadásokra. Igen precíz, mindenre figyelő igazi 

nevelő, oktató, kutató, egyben családcentrikus 

egyéniség.  

 

Sajnos eddig jutottam el a történet rögzítésével, amikor 

négy hónapi kemény kórházi bent lét után kedvenc 

tanárom 2017. június 05-én eltávozott körünkből. 

Kórházi tartózkodása alatt három felvetésére 

emlékezem ez esetben. Egyik felvetése volt, hogy 

„sajnálom, hogy nem tudtam többet segíteni most készülő könyvemnél”, mire mondtam, Te nekem 

mindig sokat segítettél, és ezúton is köszönöm. Másik egy óhaj volt, „amikor tudsz, gyere be hozzám”, 

ez természetes, hogy a család mellett én is megtettem. Harmadik felvetése volt, hogy „mi lesz a 

sorsom, Illés?” Természetesen erre egy válasz lehetett, felgyógyulsz barátom. Úgy gondolom, hogy 

vége felé talán ezt Ő sem hitte el. Szomorú kötelességemnek tettem eleget, amikor 2017. június 12-én 

nagyon nagy szomorúsággal búcsúbeszédet tartottam a temetésén a Család és a Tanszék kérésére.  
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28. NME-GGYT 2. Termelő üzemben az eredményességet a produktumban, a termékben mérik, ami 

kézzel fogható, látható, bemutatható és funkcióját betölti. Ezt meg- és átélted számtalanszor. Az oktatás 

az más, hiszen ebben a folyamatban egy tudást kell úgy átadni, hogy azt a hallgatóság is megértse. 

Ehhez pedig belső rendnek kell lenni, pontosan érteni kell mindent, ebből szelektálni kell és a 

természetes logikát követve érthetően átadni a kevesebb tudással rendelkezőknek. Hogyan sikerült ez 

számodra? 

 

Azt hiszem jól, mert erre utalnak azon hallgatói visszajelzések, elismerések, amelyeket több évtizedes 

oktatási tevékenységem során kaptam (28, 29 és 78 kérdés). De kezdjük az elején! Elsősorban a 

„Forgácsoló megmunkálások és eszközeik, méréstechnika, illetve a Gyártórendszerekkel foglalkozó 

tárgyakat” oktattam az alábbiak szerint: A Gépgyártástechnológiai Tanszéken, - 1967-től - mint 

meghívott gyakorlatvezető tartottam órát kezdetben a "Megmunkálások", "Gépgyártástechnológia 

alapjai", "Gépipari mérések", című tantárgyakból.  

Mellékfoglalkozásban 1971. február 15-től 1972. június 30-ig tanársegédi teendőket láttam el. 

Előadást tartottam a "Szerszámszerkesztés II." című tantárgyon belül 1974-1975-ös évben (kezdetben 

mivel ebből volt a legnagyobb hiány a tanszéken) a fogazó szerszámok és egyéb bonyolult alakos -

megmunkáló szerszámainak tervezéséről, valamint ezen belül a hajtóelemek, különleges fogazatok 

gyártástechnológiájáról. 1977-től a "Megmunkálások II." című tantárgy keretein belül tartottam 

előadásokat V. éves gépészmérnök hallgatóknak a fogazatok, csigahajtások gyártástechnológiájáról, 

célszerű kialakításáról, illetve jegyeztem a tárgyat. Ekkor az nagy hiány volt a tanszéken. 

 

Előadás közben 1968, 1974. Ekkor táblás, krétarajzos előadást tartottam 

 

E tématerülettel kapcsolatban 1975 őszén a Mérnök Továbbképző Tanfolyam keretén belül (a 75/86. és 

75/82. tanfolyamokon) tartottam előadásokat. Mellékfoglalkozású egyetemi adjunktusként dolgoztam 

1982. szeptember 1-től 1983. VI. 30-ig a Gépgyártástechnológiai Tanszéken, ahol a "Megmunkálások 

II." és a "Forgácsoló megmunkálások és szerszámai II., III." című tantárgyak anyagát állítottam össze 

és adtam elő.  

1983-tól főállású oktatóként, Gribovszki László és Molnár József meghívására a „Fogazatok 

előadását” jegyeztem és adtam elő egyetemi docensként. 1984-1991 között a tanszék kutatási 

reszortfelelőse, 1992. I. 01-től tanszékvezető, egyetemi docens, 1992. VII. 01-től, mint tanszékvezető 

egyetemi tanár végeztem a munkámat. Több mint öt évtizede veszek részt az egyetemi oktatásban. 

1983.07.01-től főállású oktató lettem az Egyetemen. A modulrendszerű oktatás keretében 1986-tól: a 

"Forgácsolás A. II., a "Gyártástervezés ", a "Gyártás- és gyártórendszerek tervezése", a "Számítógépes 

gyártástervezés" valamint a kari közös tárgyak közül a "Gépgyártástechnológia alapjai" c. tárgyak 

anyagát állítottam össze és adom elő. 

A legfontosabbakat kiemelve "A gyártás- és gyártórendszer tervezése" c. tárgy a szervezői, 

anyagmozgatói és szakfordítói szakismereti blokkokon belüli hallgatók számára kerül oktatásra. 

Ennek megfelelően az iparvállalat általános gyártási modellje, a termelésirányítás, a konstrukciós és 

technológiai tervezés kapcsolata, az automatizált tervezés szintjei kerülnek ismertetésre. A tárgy 

keretén belül a technológiai tervezés folyamatai is ismertetésre kerülnek. A tárgy alapját képező 

gyártástervezési alapismeretek elsajátítása után kerülhet sor a gyártórendszerek ismertetésére. A 

"Számítógépes gyártástervezés" c. tárgy az Informatikai Szakismeretek blokkon belül illesztő 

tárgyként kerül oktatásra. Ennek megfelelően a tárgy oktatásával kettős célt kell biztosítanunk. 
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Egyrészt a gyártási folyamatok klasszikus elméleti ismereteit kell megismertetnünk a hallgatókkal, 

amely alapja lehet az informatikai képzés sajátosságát biztosító számítógépes gyártási 

folyamattervezésnek. Másrészt szükség van arra, hogy a hallgatók kellő jártasságot is szerezzenek a 

számítógépes gyártási folyamattervezés módszereiben. A "Gyártástervezés" c. tárgy a 

Forgácsolástechnológiai Szakismeretek blokkon belül kerül elődadásra. E tárgy hosszú idők óta most 

került vissza a tanszék gondozásába. A technológusmérnök teljes tevékenységét átfogja a 

gyártástervezés ismeretanyaga, amely egy bővebb, alaposabb technológiai alapismeret után 

ténylegesen a gyártási folyamatok tervezésével, kialakításával, összehangolásával, a szűk 

keresztmetszetek feloldásával, a célszerű gyártóberendezések megválasztásával, területi 

elrendezésével, az anyagáram, illetve az anyagmozgatás technológiáinak megválasztásával, gyártási 

fő- és segédfolyamatok illesztésével foglalkozik. A gépgyártástechnológus szakon végzett mérnök 

legfontosabb ismereteit tartalmazza a most kialakításra kerülő tárgy. A "Gépgyártástechnológia 

alapjai" c. tárgyat 1994. február 1-tő1 adtam elő 2014.szeptember.01-ig 21 éven át. Ez egy teljesen új 

anyag, amelynek során a Gépészmérnök hallgatók /6. szemeszterben/ első alkalommal találkoznak a 

Tanszék tevékenységével. Ezért az anyag átfogó és a tudományterület legfontosabb ismereteit 

tartalmazza. Fontos szerepe van a hallgatók modulválasztásában. Ennek sikerét mutatja, hogy 

egyetemi ágon általában tanévenként 3 modul (gépgyártástechnológia, minőségbiztosítás és 

szakfordítói) indul be a tanszékhez kapcsolódóan. A Gépészmérnöki Karon a Technológia Oktatási 

Albizottság vezetőjeként és tanszékvezetőként is több modul kialakításában és azok oktatási 

programjainak megalkotásában tevőlegesen vettem részt. Tanszékvezetőként a Tanszék által oktatott 

kb. 50 tárgy koncepcióját, harmonizálását, az egyes modulokon belül a gyártási alapoktól a gyártási 

eljárások és eszközeik, illetve a gyártórendszerek egymásra épülését tekintettem fő feladatomnak. 

Záróvizsga Bizottság elnöki teendők ellátása Bánki Donát Főiskolán, Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen, Dunaújvárosi Főiskolán, a Kecskeméti Főiskolán, Miskolci 

Egyetemen évente átlag 6-7 bizottság, a Nyíregyházi Főiskolán, valamint társelnök a Gödöllői Szent 

István Egyetemen.  

 

Gépgyártás-technológia 

alapjai előadásom a 

XXXVII. előadóban, 2014. 

itt már power-pointtal 

 

2012. óta professzor 

emeritusként előadásokat tartok, vizsgáztatok Miskolcon, a Gépészmérnöki Karon kari közös 

tárgyként a Gépgyártástechnológia alapjai, a Gyártás és gyártórendszerek tervezése, a 

Gépgyártástechnológia II., valamint Nyíregyházán a Megmunkálások, és a Gyártórendszerek tervezése 

c. tárgyat adom elő, az általam megírt könyvek, illetve fejlesztett anyagok alapján. Részt vettem a 

duális képzés kialakításában. Munkám elismerésének tekintem az alábbi kitüntetéseket:  

 

 

Emlékgyűrű 

1996., és Kiváló 

oktató diploma: 

1996. és 2000. 

évek. Munkám 

legnagyobb 

elismerésének 

tekintem a 

hallgatóktól kapott 

kitüntetéseimet 
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29. NME-GGYT 3. Kedves Illés Barátom, most vagyok csak igazán nagy bajban! Hiszen ahol kreatív 

munka folyik, ott feljegyzett eredmények is vannak! Össze tudnád foglalni címszavakban ezeket a 

laikus Olvasó számára is megérthető módon? 

 

 

Visszadobtad a labdát! Én kénytelen vagyok mérnökként és szakemberként gondolkodni és így csak 

szakmai szavakat, kifejezéseket kell használnom. Ennek megfelelő lesz felsorolásom is. A tanszéken 

az utóbbi években mintegy 30 kiemelt kutatási témában történt tevékenység. Ebből az alábbi 

legjelentősebbet emelem ki, amelyben személyes közreműködésem meghatározó. 

A Tanszéken négy oktatási, kutatási csoportot alakítottam ki, valamint 1996. január 1-től egy Tanszéki 

Akadémiai Kutatócsoportot az alábbiak szerint: 

 Megmunkálás eljárások 

 Gyártási folyamatok és rendszerek 

 Szerelő eljárások eszközei és rendszerei 

 Minőségellenőrzés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás 

 Magyar Tudományos Akadémia ME Gépgyártástechnológiai Tanszéki 

Kutatócsoportja (1996. január 1-től 1998. december 31-ig, vezető Dudás I.) 

 Magyar Tudományos Akadémia ME Gépgyártástechnológiai Tanszéki Társult 

Kutatócsoportja (1999. január 1-től 2006. december 31-ig, vezető Dudás I.). 

Főbb egyéni eredményeim összefoglalása, a tanszék általános fejlesztésén túl: A térbeli 

mozgásátvitelre szolgáló hengeres és kúpos 

csavarfelületek, valamint szerszámaik és egyéb 

csavarfelületű szerszámok gyártás-geometriájának 

vizsgálatára kinematikai mozgásleképzésen 

alapuló általános modellt fejlesztettem ki 

(HeliCIM). E modell segítségével felírhatók a 

csavarfelület és a szerszámfelület közötti 

érintkezés paramétereinek tisztázására, továbbá a 

burkoló szerszámfelületek meghatározására 

alkalmas alapegyenletek. 

 

CNC szabályozó kísérleti modelljének tesztelése 

1988-ban a Gépgyártástechnológiai Tanszéken 

 

A kidolgozott matematikai modell általánossági fokát és teljesítőképességét az alábbiak jellemzik (XII. 

Melléklet): 

 hengeres és kúpos csigahajtások gyártásgeometriai vizsgálatához mind vonalfelületek, mind 

nem-vonalfelületek esetében használható;  

 alkalmas a leggyakoribb hengeres és kúpos szerszámok gyártásgeometriai elemzéséhez; 

 tetszőleges profilú hengeres és kúpos csavar felületek közös, azonos matematikai 

eszközrendszerre épülő modellben, együtt tárgyalhatók. 

Technológiai és geometriai elemzésre alapozva meghatároztam a csavarfelületek geometriailag helyes 

gyártásának módját. Az analitikus és numerikus elméleti vizsgálatok eredményeit, valamint a gyártási 

és minősítési kísérletek tapasztalatait összefoglalva a következőket állapítottam meg: 

 a kifejlesztett eljárás alkalmazásakor a köszörűkorong profilja a csigáról visszafejtett profilnak 

felel meg, így a korongszabályozás okozta átmérőváltozástól függetlenül, a burkolás révén, 

azonos csavarfelületet - tehát csereszabatos hajtópárt - kapunk eredményül; 

 a csigáról való visszafejtés módszerével - amelyet a tengelymetszetben ívelt profilú 

csigahajtások technológiájában elsőként alkalmaztam - kiküszöbölte a korábbi eljárások 

nehézségeit és pontatlanság okozó hatásait. 

 A hengeres és kúpos csigahajtás csiga-, csigakerék-, illetve tányérkerék lefejtő-szerszámainak 

elméletileg megalapozott gyártásával biztosítható, hogy a csigakerék és a csiga a gyártási tűrés 

szabta korlátokon belül konjugált felületpárt képezzen. 
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A csigakerék szerszámának köszörülésekor a köszörűkorong profiljának meghatározásához ugyancsak 

a csigával, vagy az ismert szerszámmal burkolt csavarfelület burkolási módszerét alkalmaztam. 

Meghatároztam a kapcsolódó csigakerék lefejtő szerszámának egyenleteit is. A legyártott szerszám 

helyességét a vele végrehajtott megmunkálások eredményei igazolják. A szerszámprofil újraélezésénél 

a hátraköszörülésből adódó torzító hatást vizsgálva azt tapasztaltam, hogy az eltérések a megengedett 

értéken belül maradtak, a szerszám geometriai pontossága kielégíti a gyakorlati igényeket. 

A kidolgozott általános matematikai modell alapján lehetővé vált a csavarfelületek háromkoordinátás 

mérőgépeken való ellenőrzése. Kísérletekkel igazoltam, hogy az univerzális célra tervezett és gyártott 

mérőgépek - megfelelő szoftverrel - különleges készülékek pl. körasztal nélkül is alkalmassá tehetők 

csavar felületek megbízható minősítésére. A Kavaszaki Mitutoyo háromkoordinátás mérőgépet gyártó 

üzemben történt látogatásunk alkalmával (Dudás Illés, Patkó Gyula) felvetődött ennek a szoftvernek 

átvétele, ill. a gép árának csökkentése. Nagy volt az irányunkba mutatott megbecsülés, miután a 

korábbi munkahelyemen 3 db gépet már vásároltunk a cégtől. Ők tájékozottak voltak erről is.  

CNC köszörűkorong-lefejtő készüléket terveztem és szabadalmaztattam, amely lehetővé teszi 

tetszőleges profilú csavarfelület előállítását. Az univerzális jellegű készülék működésének lényege a 

megfelelő köszörűkorong profil kialakítása. Számítógépes tervező munkahelyet hozott létre, amely a 

munkadarab felület vezérgörbéje, az emelkedés és a bekezdés adataiból kiindulva alkalmas a 

munkadarabbal kapcsolódó, mint kétváltozós függvény előállítására (direkt módszer), valamint a 

szerszám legyártásához szükséges CNC korongszabályozó berendezés input adatainak mindenkori 

generálására. Ezáltal a tervezés és gyártás CAD/CAM integrációja valósul meg, a CAQ fázissal 

kiegészülve. A tervező munkahely a CAD fázisban olyan feladat megoldására is képes, amikor adott a 

tervezendő hajtóelem (csiga) származtató szerszámának felülete ill. élgörbéje és kettős burkolás elvén 

előállítandó a munkadarab felülete, mint kétváltozós függvény (indirekt eljárás). 

Az ún. kinematikai módszer alapján behatóan elemeztem a kúpos spiroid hajtások gyártásgeometriai 

sajátosságait azon célból, hogy geometriailag egzakt felületek folyamatos köszörűkorong-

szabályozással történő előállításának lehetőségeit feltárja. Sikerült olyan matematikai összefüggéseket 

levezetni, amelyek a megmunkálás közbeni érintkezési vonalak helyzetét jellemző paraméterek 

számítását lehetővé teszik. A kifejlesztett számítógépi program a gyártásgeometriai számítások mellett 

segítséget nyújt a kvázioptimális technológiai paraméterek interaktív meghatározására is. 

Az elméleti összefüggéseket kísérleti gyártás során ellenőriztem. A gyártás a három spiroidhajtás típus 

(archimedesi, konvolut, evolvens) direkt leképzésének elve alapján történt. Az eredmények azt 

mutatták, hogy jó minőségű hajtóművek gyárthatók. 

Az új típusú korongszabályozó berendezés - akár hagyományos, akár CNC szerszámgéppel 

egybeépítve - lehetőséget ad spiroid hajtások gazdaságos gyártására is. 

Kapcsolódó kutatási témák: 

 Investigation of rapid prototyping when using the LOM-1015 machine (2065/NATO/02, 

témavezető: Dudás Illés) (2002) 

 Researches and results of the fused deposition modelling rapid prototyping method 

(2068/NATO/02, témavezető: Dudás Illés – Gyenge Csaba) (2002) 

 GM (USA) munkakapcsolat lehetősége. (tervezés, kísérlet, gyártás. Litvin professzor Chicago, 

2000.) 

 Minimális hűtéstechnika felhasználása esztergáláskor (Magyar-Német Kormányközi TéT 

Együttműködés 2000-2002, folytatása. A projekt magyar vezetője: Dudás Illés). 

Jelentős eredménynek tekintem, hogy a gépgyártástechnológia területén régen hiánynak számító 

könyveket Gépgyártástechnológia I., II., III., IV. és V., valamint Londonban, angol nyelven jelen-

tethettem meg I. Dudás: Theory and Practice Worm Gear (Penton Press, London, 2000). c. könyvet. 

Ma már az itt ismertetett modellt tovább fejlesztve kiterjesztettem a Gépgyártástechnológia teljes 

terjedelmére. Ez a PROMAT (XII. melléklet), amelyről később még szeretnék szót ejteni.  

Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy a „Beszélgetőtársnak” is legyen egy teljesen személyes 

megjegyzése. Dudás Illés kutatói és egyetemi oktatói tevékenységében kiválóan ötvöződik a magas 

szintű tudományos kutatás az ipari-gyakorlati alkalmazással. Ez adódik abból is, hogy 17 évig az 

iparban dolgozott konstruktőrként és gyártásfejlesztőként. Itt alkalma volt konstrukciók tudományos 

fejlesztésére és gyártásgeometriájának elemzésére, gyártórendszerek megépítésére. 
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30. NME-GGYT 4. Ha az ember ötletdús, dolgozik és eredményei vannak, akkor ez csupán akkor válik 

értékké, ha hasznosul is. Én messze nem tartom szakembernek magamat a te területeden, annak 

dacára, hogy jómagam is gépészmérnök (alkalmazott mechanika) és gépésztechnikus vagyok. Össze 

tudnád foglalni eredményeid hasznosulását, annak területeit a nem szakember számára? 

 

 

Újból visszaütötted a labdát!! Ha kérésednek megfelelően kellene írnom, akkor a könyvespolcodon 

egy újabb sor könyv jelenhetne meg „Dudás Illés” kezdettel. Vállalom most is a rövidség érdekében, 

hogy a Tisztelt Olvasók egy része a könyv ezen oldalait átlapozza, de reménykedek abban is, hogy 

lesznek olyanok is, akik végigolvassák, és azt mondják, hogy „no lám, nem a fióknak dolgozott”! Az 

új eredmények hasznosítását illetően főként a következő területek emelhetők ki: 

A Diósgyőri Gépgyár megszüntette - a korábban nyugati importból származó - ívelt profilú 

csigahajtópárok beszerzését és helyette szabadalmakban rögzített módszerrel gyártja a 

tengelymetszetben körív profilú hajtópárokat. Kezdetben a dróthúzó-gépekhez, ma már a kábelsodró-

gépekhez és a legnagyobb sorozatban az OL-3 típusú lemezolló hajtóműveibe gyártja e típusú 

csigahajtóműveket. 

Több hajtópár készült a Salgótarjáni Kohászati Üzemek számára, amelyek a nagyteljesítményű száraz 

dróthúzógépekbe kerülnek beépítésre. E hajtópárokat a DIGÉP ma is gyártja, de más vállalatok 

számára, így például a Jászberényi Aprítógépgyár malomhajtóműveihez, a Székesfehérvári 

Könnyűfémmű lemezkivágó gépeihez, a Monori MEZŐGÉP baromfi feldolgozó konvejor pályáinak 

meghajtásához, stb. számára is gyártott hajtópárokat. A tapasztalatok alapján igen jó üzemi 

jellemzőkkel, nagy élettartammal rendelkeznek ezen hajtások. 

Különböző típusú csigahajtásokhoz terveztünk és gyártottak a Miskolci Egyetemen- és ezzel jelentős 

tőkés importot szüntettünk meg - különleges profilú marószerszámokat - a DIGÉP számára. A 

szerszámok a tapasztalatok alapján a korábban importból beszerzett szerszámokkal élettartam, 

pontosság, stb. szempontjából egyenértékűek. Különleges profilú menetmegmunkáló szerszámokat 

fejlesztettünk ki és gyártottunk az Ózdi Kohászati Üzemek számára is. 

A legyártott hajtópárok és szerszámok 1978-ban a BNV-n, 1985-ben a VI. SZASZ-on, 1988-ban az 

NME Gépészmérnöki Kar kiállításán, valamint 1988. VI. 8-10. között a Graz-i tudományos 

kiállításon, stb. lettek bemutatva. 

A Csepeli Szerszámgépgyár "mátrix licenc" alapján gyártotta a KM-250 típusú menetköszörű-gépet. 

Ma ez képzi többek között kutatási területemet (KM-320 csepeli gépen) a Difi-CAD-nél. 

A korongszabályozó készülék (CNC) géptartozékként gyártva a már meglévő gépekre (pótlólagos 

automatizálás) is ráépíthető. 

Érdekesség, hogy ma mind a két csepeli gép a Difi-CAD birtokában van, így a KM250 és KM320-as 

típusú gépen a fejlesztéseket el tudom végezni. 

Difi-CAD Mérnökirodát hoztam létre Illés fiammal, ahol biztosítom doktoranduszaimnak a kutatás 

legfontosabb feltételeit, a Sályi István Doktori Iskolával, illetve a Miskolci Egyetemmel kötött 

megállapodásunk alapján. 

                   
A Csepeli KM250 és KM320 gépek fejlesztése, (PLC vezérlés a 320-as géphez, korongszabályozó 

fejlesztése és CCD kamera ráépítése, kúpos lefejtőmaró köszörülése). A képen Dudás Illés és 

Fritori Imre Csepeli (XXII.mell.) Szerszámgépgyár főtechnológus, gyárvezető, aki megtekintette 

az elért fejlesztéseket és elismeréssel szólt ezekről. XXII. Melléklet. Köszönet Somi Iván, az 

Excell vezérigazgatójának is a régi dokumentációk által nyújtott segítségéért. 
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Sikeres kutatási projektek közül, kiemelendőek az alábbiak: 

Fogazott hajtópárok és hajtások optimálása, kapcsolódás-elméletének és tribológiájának 

továbbfejlesztése (OTKA 655/2 1991-1994). A hajtástechnikában alkalmazott nagyáttételű 

csavarfelületű hajtópárok gyártásgeometriájának, kapcsolódási viszonyainak vizsgálata, 

megmunkálásának és ellenőrzésének kidolgozása. Ezen belül a gyártásgeometria és a minősítés 

elméletének kidolgozása, valamint a megmunkáláshoz szükséges berendezések, eszközök (CNC 

korongprofilozó berendezés, egyszemcsesoros szuperkemény köszörűkorong) megvalósítása és a 

szükséges szoftverek elkészítése. A pályázat elnyerését egyéni teljesítménynek minősítem. 

Eredményesség: Publikációk, nemzetközi konferencia előadások, hivatkozások, oktatási 

anyagfejlesztés, kandidátusi és doktori témák. A témavezető: Dudás Illés. Résztvevők: Drahos István., 

Lévai Imre., Bányai Károly. Együttműködő kutatóhely: BME Gépszerkezettani Intézet. (OTKA 655/I.  

Témavezető: Bercsey Tibor). 

 

Gépipari technológiák komplex analízise, különös tekintettel a bonyolult geometriai alakzatok 

gyártásgeometriájára és a számítógéppel segített gyártástechnológia kutatási területeire (MTA 

támogatása 1996-1998). A címben megfogalmazott téma kidolgozására az MTA-hoz benyújtott 

pályázatom alapján - 1996. januárjában megalakult az MTA ME Gépgyártástechnológiai Tanszéki 

Kutatócsoport. Mivel a pályázatot - a műszaki tudomány doktoraként nyújtottam be és nyertem el, így 

- egyéni teljesítménynek minősítem. Eredményesség: Külföldi konferenciákon előadások tartása, és 

tananyag folyamatos fejlesztése volt. A témavezető: Dudás Illés. 

 

Környezetbarát megmunkálás technológiák - a hűtő-kenő anyagok csökkentése illetve megszüntetése 

fúrásnál. A téma célja a környezetbarát technológia kidolgozása különböző anyagminőségeknél (pl. 

acél, öntöttvas), különböző hűtési-kenési (minimális kenés, száraz megmunkálás) mód esetén. 

Gazdasági számítások mutatják ezen új módszer létjogosultságát. Részt vesz még az Európai 

Közösség által finanszírozott projektben a Dortmundi Egyetem (mint koordinátor), a Magdeburgi 

Egyetem, a Wroclawi Egyetem és a Plseni Egyetem. Támogatás: EU, CIPA támogatás (1994-1996). 

Eredményesség: 5 db német nyelvű kutatási jelentés, 8 db konferencia előadás, 2 db folyóiratcikk, 6 

db workshop német nyelven (Dortmundban 2, Miskolcon 1, Wroclawban 1, Plsenben 1 és 

Magdeburgban 1). Az eredmények bevezetésre kerültek az autóiparban, így pl. a győri Audinál. 

Témavezető: Dudás Illés. A Tanszéken e munkában egy fő kivételével minden kolléga részt vett 

(tankönyv címe: Dudás Illés – Friedhelm Lierath – Varga Gyula: Környezetbarát technológiák a 

gépgyártásban. Forgácsolás szárazon, minimális hűtéssel-kenéssel. Gépgyártás-technológia V. 

Műszaki Kiadó Budapest, 2010.). 

 

A MONBUSHO Nemzetközi Kutatási Program által finanszírozott „CCD kamerák alkalmazása 3D-s 

mérésekhez” című program tagja. Együttműködő egyetem: Nagaoka University of Technology 

(Japan), 1995-1997. Eredményesség: Az itt végzett munka eredményeként meghonosodott a tanszéken 

a CCD-s kamerás mérés kutatása, fejlesztése, amely régiónkban elsőként került alkalmazásra. A 

témavezető: Dudás Illés. 

Optimális kapcsolódás kialakulásának feltételrendszere (OTKA T 019093 1996-99, témavezető: 

Dudás Illés). 

3D-s mérési rendszer kifejlesztése a CCD kamerák használatával (OTKA T 026566 1998-2002, 

témavezető: Dudás Illés). 

Gépipari környezetkímélő megmunkálási eljárások vizsgálata, modellezése (OTKA kutatási projekt, 

részvevőként Dudás Illés), 2002-2007. 

Intelligens gyártórendszerek elméletének kiegészítése a kinematikai felületpárok esetére (OTKA 

kutatási projekt, résztvevőként Dudás Illés), 1998-2001. 

”Új geometriájú spiroid hajtások kutatása, gyártásgeometria kidolgozása” OTKA - Országos 

Tudományos Kutatási Alapprogramok - T038288. A kutatás időtartama: 2001-2005. (Témavezető: 

Dudás Illés.). 

„A gyártásgeometria és a kapcsolódás jellemzőinek komplex vizsgálata korszerű csigahajtások 

esetében” OTKA K 63377. A kutatás időtartama: 2006-2010. (Témavezető: Dudás Illés.) Difi-CAD 

Mérnökiroda Kft., kutatóbázis, Ph.D. kutatómunkák végzése, fejlesztések.  
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31. Iskolateremtés. Az élet botorkál mindig és mindenkor a maga útján. Elődeinktől tanulunk, 

felnézünk rájuk, csodáljuk és elismerjük tudását, rendszerező és előadói készségét. Amennyiben 

bekerülünk abba a csapatba, amelyik katedrára állhat, rájövünk, hogy milyen nehéz is elérni mindazt, 

amit mi korábban „tátott szájjal” hallgattunk. Te is eljutottál a professzorok azon csoportjába, akik 

„iskolát is teremtettek”. Hogyan sikerült mindez? 

 

 

Minden professzor álma, hogy tudományos, kutatási és/vagy doktori iskolát teremtsen. Természetesen, 

ez nem olyan egyszerű dolog, ehhez először is kitűnő tudományos téma, eredmény centrikus megoldás 

és megfelelő fogadókész, kellő becsvággyal rendelkező tanuló, hallgató, doktorandusz fiatal 

szakember kell. Nekem szerencsém volt, hogy csak olyan tudományos területtel foglalkoztam, 

amelyre a gyakorlat már régen igényt tartott és ennek kellő elméleti alátámasztása indokolt volt. 

Szerencsém volt abban is, hogy volt technikai háttér, vagy ha nem volt, megteremtettem azt és most is 

azt teszem, mint későbbiekben még erről szólni fogok. Még nagyobb szerencsém volt abban, hogy 

olyan emberekkel sodort össze az élet, akikkel lehetett iskolát teremteni. Az alábbiakban próbálom 

felsorolni azon eredményeket, amelyek alátámasztják egy tudományos iskola létét.  

 

Tudományos munkásságom - az első kutatási publikációk kezdete óta (1970) - kiemelt témaként 

foglalkozom a konstrukciós tervek, gépgyártástechnológia, ill. gyártásgeometria és a gyártórendszerek, 

a környezetbarát technológiák és minőségbiztosítás korszerű kérdéseivel. Műszaki egyetemi doktorim 

(1973), kandidátusi (1982), majd pedig az akadémiai doktori disszertációm (1991) tartalmazza azokat 

az eredményeket, amelyekben - a tudományos elődeim eredményeinek tanulmányozása és 

továbbfejlesztése alapján - kidolgoztam azt az általánosított geometriai matematikai modell alapjait 

„HELIMAT”39, annak megoldását és a szükséges gyártóeszközrendszert. Munkám eredményeit - a 

kezdetek óta fokozódó intenzitással - módomban állt hasznosítani mind az oktatásban - egyetemi, 

főiskolai, PhD képzés -, mind az ipari hasznosítás keretei között. Annál is inkább mivel ezeket a 

kérdéseket a gyakorlati igény támasztotta és sürgette a megoldást. 

 

A munkám eredményeként a hajtástechnika terén több szabadalom és know how született.  

Kezdeményeztem a „Fogaskerék szekció” indítását a Szerszámkonferenciákon (1985, 1989, 1993, 

1996, 2000, 2004, 2007) mivel a korábbi méltán híres Budapesti Fogaskerék Konferencia sorozat 

1981-es évvel befejeződött.  

 

Aspiráns, ill. tudományos vezetőként tevékenykedem egyetemi doktori és kandidátusi értekezés 

készítésénél. A "Gyártási folyamatok" doktori akkreditált alprogram vezetőjeként és több tárgy 

előadásával veszek részt a doktorandusz képzésben, az újonnan alakult Sályi István Doktori Iskola 

alapító tagja és az „Anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok” alprogram vezetője vagyok.  

Bányai Károly, Csóka János - Dudás László, Gurzó József, Varga Gyula, Bajáky Zsolt, Radócz Csaba, 

Molnár Gábor, Felhő Csaba, Bodzás Sándor, Óváriné Balajti Zsuzsa, Mándy Zoltán, Monostoriné, 

Hörcsik Renáta, Német János (kérésére tiszteleti tag), kötődtek ehhez az iskolához. Ezen szakmai 

terülten egy jól működő „Fogazó-csigaiskola” jött létre a tanszéken. 

 

Erdélyből többen vannak, akik ezen iskolához kapcsolódnak: Pay Gábor, Kis János, Horia Alexandru 

Ciobán stb. mind a csigahajtások, fogaskerékhajtások kutatásával foglalkoztak irányításom mellett, 

OTKA támogatással. Ők már ezen „iskola” képviselőinek tekinthetők. Nemzetközi projektben való 

részvétel, valamint rangos konferenciákra való meghívások révén, (pl.: Ausztrália, Japán, USA, 

Singapur, Németország, stb.) bekapcsolódtunk a hajtástechnika nemzetközi hálózatába.  

Orosz, bolgár, lengyel, szlovák, magyar, angol, német együttműködés, a spiroid hajtások fejlesztése 

terén, amelyhez való kapcsolódásunk alapja a nálunk elért és szabadalmaztatott eljárás, illetve 

eredmény a pontos egzakt gyártás révén. 

Goldfarb V. professzor kérésére az orosz és angol nyelvű, „Gearing and Transmission” nemzetközi 

folyóirat szerkesztőbizottság tagja lettem.  

1996-tól 1998-ig Akadémiai Kutatócsoport működött irányításommal a Tanszéken, ahol egy 

                                                      
39 Illés Dudás: The Theory & Practice of Worm Gear Drives. Penton Press, 2000. ISBN 1 8571 8027 5. p.314. 
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technológiai kutatási iskola kialakulása vált lehetségessé, ahol a későbbi gyártástechnológiai 

matematikai modell alapjait lehetett kimunkálni. 

1999-2007.  Az MTA Tanszéki Társult Kutatócsoport, vezető voltam. 

„A jövő gépészmérnökéért” Alapítványt hoztam létre,1996-ban, a hallgatók támogatása céljából. 

2010- Nyíregyházi Mezőgazdasági és Gépészmérnöki Kar „Menetfelületek Kutatócsoportot” hoztam 

létre és irányítottam a tudományos kutató munkát. Úgynevezett „Csigaiskola” jött létre a hazai 

egyetemeken túlmenően külső kapcsolatokkal az Erdélyi, Cartagenai, Chicagói, stb. egyetemek révén.  

Vendég professzorokat hívtam meg az elmúlt években a Pro Cultura Alapítvány és a FEFA 

támogatásának segítségével. A Kolozsvári Műszaki Egyetemről Gyenge Csaba és Maros Dezső, 

Hollanda Dénes, valamint a Magdeburgi Egyetemről F. Lierath, illetve a Dortmundi Egyetemről K. 

Weinert, a Manchesteri Egyetemről D. Su professzorokat 1-1 hónapra. Az így szerzett ismeretek igen 

hasznosak voltak számunkra, illetve a tudomány fejlődése szempontjából. 

A Nagaokai Egyetemről A.Kyusojin, az 1998. évre az Illionisi Egyetemről F. Litvin professzorokat 

hívtam meg. Vendégprofesszorként illetve oktatóként tartottam előadásokat több egyetemen, 

amelyekből kiemelem a Chicagoi (2000), a Kolozsvári (2001) és a Magdeburgi (1999-2001), stb. 

Egyetemeket. A Tanszéken ma már mind hazailag mind nemzetközileg elismert gyártásgeometriával 

(CAD, CAM, CAQ, CIM) foglalkozó fogazó „csigaiskola” működik. Az alábbi kitüntetettek 

hozzájárultak a Tanszéken működő Iskola eredményes működéséhez és a nemzetközi oktatási és 

tudományos kapcsolataink erősítéséhez.  

 

A tanszékhez kötődő hazai és külföldi egyetemek kitüntetettjei tanszékvezetésem idején: 

 

1993. 02. 20. Prof. Dr. Jurij Trofimovics Kosztyenko (Dr.h.c.) rektor  

National Technical University Kharkiv Polytechnic Institut Ukraine 

 

1994. 03. 02. Prof. Dr. Anatolij Ivanovich Grabchenko (Dr.h.c.) tszv.  

National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, Ukraine 
 

1994. 06. 18.  Prof. Dr. Friedhelm Lierath (Dr.h.c.) int. ig.  

Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany 
 

1996. Prof. Kordoss József (Dr.h.c.) alapító tanszékvezető 

University  of Miskolc Department of Production Engineering Department of 

Machine Tools  

1997. 06. 27. Prof. Dr. Klaus Dieter Weinert (Dr.h.c.) rh., int. vez.  

University of Dortmund, Germany 
 

1999. 09. 11. Prof. Dr. Faydor L. Litvin (Dr.h.c.) egy. tanár, int. ig.,  

Illinois University of Chicago, USA 
 

2002.06.29. Prof. Georghe Achimas (Dr.h.c.) egy. tanár, dékán.  

Technical University of Cluj-Napoca, Romania 
 

1999. Prof. Dr. Gyenge Csaba (Dr.h.c.) tszv.  

Technical University of Cluj-Napoca, Romania 2003. 
 

2000. Prof. Dr. Horváth Mátyás (Prof. h.c.)  tszv.  

Budapest University of Technology and Economics 
 

2004. Prof. Dr. Akira Kyusojin (GM. Karának Aranyérme),  

Nagaoka Uni. of Technology.  
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32. Kisdoktori. Az egyetemi életbe bekerülvén az adott tudományterület vezető szakmai értelmisége 

formálódik. Mindkét kiemelt kifejezésnek mély jelentése van. A „szakmai” a hazai elismertséget és 

nemzetközi ismertséget takarja, az „értelmiségi lét” pedig mindazt, ami a nemzetközi életben való 

magabiztos eligazodás, szereplés eszköztárához tartozik. Az elindulás első lépcsője ebben a dr. univ. 

fokozat megszerzése. Hogy indultál ebben? 

 

 

Már korábban beszéltem a DIGÉP-ről, az ott végzett munkámról, ezen rész folytatásként tekintendő. 

Vállalatunknál a dróthúzógépek hajtóműveibe – a világpiac igényeinek megfelelően is – a mozgás 

átszármaztatásához szükséges módosítás megoldására csigahajtópár került beépítésre. Az ehhez 

szükséges hajtópárt tőkés importból – a Flender Bocholt cég (NSZK) Cavex típusú ívelt profilú csiga 

hajtópárja – lehetett biztosítani. Ez igen drága megoldás volt a nyugati import miatt.  

A versenyképesség biztosítása és a valuta igény csökkentése érdekében vállalatunk jelentős 

erőfeszítéseket tett a szóban forgó csigahajtás hazai kifejlesztésére, önálló gyártására. Ehhez a 

munkához kérte a NME segítségét, és 1971-ben a disszertáció szerzőjét bízta meg a munka vállalaton 

belüli vezetésével a fejlesztés során felmerülő feladatok megoldásával. Ekkor már folyt a kísérlet 

gyártás előkészítése. Az 1971. 03. 13-i „Tájékoztató a kísérleti csigahajtásokról, Halász Jenő, Gönczi 

Pál”. E szerint Drobni József a Cavex jellegű ívelt profilú csigával, Varga István és Drahos István a 

konvolut és Tajnafői József az evolvens csigával foglalkozott és javasolták fejlesztésre.  

A kísérleti gyártások során egy új geometriát, a tengelymetszetben ívelt profilú csigahajtást ajánlottam 

gyártásra. Drobni József egyetemi docens által tervezett Cavex jellegű ívelt profilú csigából az ívelt 

profil a csiga normál metszetében volt. A csigahajtás terveit a dr.univ disszertációm II.2.- 3.-4. 

fejezeteinek megfelelően módosítottam. A disszertációban foglaltam össze az ívelt profilú 

csigahajtások fejlesztésével, hazai előállítására alkalmassá tételével, valamint a gyártásnak 

megoldásával kapcsolatos munkát és annak eredményeit. A munkában, a disszertáció megfelelő 

minőségének biztosításában sokan voltak a szerző segítségére, amelyért ezúton mond köszönetet.  

Külön kíván köszönetet mondani Garamvölgyi Tivadarnak, a Diósgyőri Gépgyár osztályvezetőjének, 

Szedlacsek József főkonstruktőrnek, Less Nándor főtechnológusnak, Csermely Tibor MERT főosztály 

vezetőjének, aki lehetővé tette, hogy a szerző megfelelően foglalkozzon a csigahajtások fejlesztésének 

problémáival, valamint Ankli Jánosnak, a Fogazó Üzem dolgozójának, Kollár István Fogazó MEO 

vezetőjének a kísérleti gyártásban való aktív közreműködéséért. Külön köszönöm az Egyetemi 

támogatóim közül Terplán Zénó és Gribovszki László tanszékvezető egyetemi tanároknak, a 

Gépelemek, valamint a Gépgyártástechnológiai Tanszékek által nyújtott segítségért, köszönet illeti 

Őket azért, hogy szívesek voltak munkámat kéziratban elolvasni és hasznos tanácsokat adni. Drobni 

József egyetemi docensnek a szakmai segítségért, valamint a kézirat elolvasásakor tett értékes szakmai 

bírálatáért, és Molnár József egyetemi docensnek, aki már korábban is – diplomatervem készítésekor – 

és most is ösztönzött kutatómunkára és szakmai tanácsaival, a dolgozatom lektorálásával segített 

munkámban. Addigi kutatómunkám eredményeinek összegzéseként 1973. június 20-án a Nehézipari 

Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára "Ívelt profilú hengeres csigahajtások egyszerűsített gyártása 

és minősítése" címmel egyetemi doktori értekezést nyújtottam be, amelyet október 26-án védtem meg. 

A mérések azt bizonyították, hogy a korábban nyugati importból beszerzett - világhírű Cavex 

csigahajtópárok - termékkel azonos, illetve egyes mérettartományokban jobb hatásfokú csigahajtást 

sikerült gyártani a Diósgyőri Gépgyárban. A jó hatásfok, kedvező hordkép, megfelelő zajszint a 

kidolgozott eljárás helyességét igazolták. A dolgozatban kimunkált módszer része lett egy 

társszerzőkkel benyújtott szabadalomnak, amely Csehszlovákiában, az NDK-ban, az NSZK-ban, 

Lengyelországban, Magyarországon és a Szovjetunióban is védettséget kapott (DIGÉP szolgálati 

találmány, lajstromszám: 170118. 1973. XII. 27.) Ennek eredményeként 1973-tól a DIGÉP 

megszüntette a nyugati importot, amely jelentős valuta-megtakarítást jelentett az országnak. 

Felismertem a tudományos kutatás eredményeiben rejlő lehetőséget és ezért megkerestem Terplán 

professzor urat egy kézirattal, akitől biztatást kaptam. Így május 1. után intenzívebben folytattam a 

kutatómunkát és kb. 2 hét múlva beadtuk azt az újítást Ankli János barátommal, ami a későbbi 

szabadalom alapja lett. Garamvölgyi Tivadar osztályvezető kinevezett engem csigakutatás felelősnek 

és ez jelentősen megváltoztatta a DIGÉP-beli szerepemet.  

Fő állásban foglalkozhattam azzal, amit nagyon szerettem. Az első kísérletek, biztató eredményei után 

a BNV-n kiállítottuk az első mintadarabot. Ezután a Cavex csigahajtások importja megszűnt és ennek 
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az eredményeiből, amelynek fő témája az volt, hogy a korábban tervezett normálmetszeti 

csigahajtásokból tengelymetszetbeli csigahajtást alakítottam ki. Ez lehetővé tette, hogy a hazai Csepel 

gyártmányú KM-250 típusú gépen le tudtuk gyártani ezt az új típusú csigahajtást, amely szabadalom 

lett. Egyben megvédtem belőle 1973. október 18-án a doktor univ. fokozatomat.  

 

 

 

 

 

A csigakutatás kezdete a Diósgyőr Gépgyár Proto üzemében Kozma Imre szerelő kollégával 1971-

ben (a helyes hordkép beállítás magyarázata, csigahajtás mérése) 

A bejárató- és terhelőkészülék elvi felépítése (DIGÉP) (1 – aszinkron hajtómotor felfogása, 2 – 

csigatengely, 3 bejárató készülék, 4 – egyenáramú terhelő motor, 5, 6, 7 – előfeszítés) 

 

 

Hatásfok mérés és előadás világkonferencián 

Csermely Tibor barátommal 1998-ban 

 

 

 

Ívelt csiga és szerszám gyártása Ankli János 

barátommal 

 

 

Óriási energiával végeztem ezt a munkát, ahol ZK 

konvolut csigákat, ZI ívelt involut csigákat, ZCA 

ívelt profilú csigát és evolvens csigákat gyártottunk le és vizsgáltunk be. 

A DIGÉP-beli tapasztalatok alapján a tengelymetszetben körívprofilú 

csiga lett alkalmazva. Mivel ipari igényre készült a munka, így a tőkés 

import megszüntetése vált lehetővé.  

Ma 2017-ben kis vállalatomnál a DIFI-CAD-nél koncentrálódott a 

csepeli KM250 és az általam PLC vezérléssel kibővített, fejlesztett 

csepeli KM320-as gép, és a hozzá tartozó szabadalmaim, lefejtő 

készülékek, szoftverek révén egy igazi csigafejlesztő központ 

alakulhatott ki (a későbbiekben erről még szólunk).  

 

Csigahajtás ellenőrzése DIGÉP Kollár István barátommal 



 

 

73 

 

33. Erzsikéről. Pályakezdés gyötrelmekkel, a társkeresés kockázatokkal jár. Mindkettőben követhetünk 

el hibát és feltehetően nem csupán mi lehetünk okozói. Azonban az ember társas lény – mint már 

hangsúlyoztam! Az első válást általában újabb – és talán megfontoltabb – házasság követi. Ha nem 

vagyok indiszkrét; nálad ez hogyan történt? 

 

 

Nem, korán sem vagy indiszkrét.  Nyilvánvalóan az ember tapasztaltabban, érettebben, életszerűen 

próbálja tovább vinni az életmenetét. Kellően megviselt ugyan a kialakult helyzet. Én igyekeztem a 

pozitív oldalt erősíteni és kellő munkaterápiával lekötni a felszabadult időmet. Az elkezdett 

tudományos kutatómunka annyira belém ivódott és annyira megtetszett - bár üzemi mérnök voltam, de 

párhuzamosan az egyetemen óraadóként dolgoztam a végzés után azonnal -, hogy mintegy 

munkaterápiaként folytattam a kutatást a további tudományos fokozatok szerzése céljából.  

A Kőporos utcai lakás jó helyen volt, az akkori viszonyok között kitűnő környéken. Jó közösség, 

normális emberi, baráti kapcsolatok, alakultak ki - az egyébként fiatal – lakók között.  

1973 év végén ismerkedtem meg jelenlegi feleségemmel, akinek immáron kétszer kértem meg a kezét, 

először a házasságkötésem előtt 1975-ben, majd jóval később Durhamben, a híres észak-angliai 

egyetemi városban, nagy-Britanniai körutunk alkalmával 2002-ben.  

Feleségem Erzsike Mezőcsáton született 1948-ban. Itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd 

Sárospatakra került a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba. Az akkori szokásnak megfelelően állami 

ösztöndíjjal lehetett pályázni külföldi egyetemi tanulmányokra. Így került Berlinbe és 1972-ben a 

Humbold Egyetem Élelmiszeripari Mérnöki Karán végzett okl. élelmiszeripari mérnökként. 

Hazatérése után Debrecenben 6 hónapig a Konzervgyárban dolgozott, mint gyakornok végzettségének 

megfelelően. 1973 februárjától már a BAZ Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat alkalmazásába 

került előbb technológiai csoportvezetőként, osztályvezetőként, 

végül kereskedelmi igazgatóhelyettesként. Erzsikével, akivel 

1975. december 05.-én Budapesten házasságot kötöttünk és a 

Kőporos utcai lakásomban éltünk. Második házasságomból 

Miskolcon,1976. október 16-án született Illés fiam és 1978. 

május 14-én született Betti lányom igazi testvérként nevelkedtek 

Nórikával. Mint említettem, mindig is úgy tekintettem és 

tekintem, hogy jelenleg három gyerekem és két unokám van. 

 

 

Házasságkötésünk Erzsikével (1975) 

 

 

A rendszerváltás után Erzsike önálló céget alapított Invest-Trade 

Kft néven. Azóta a gazdasági élet, az üzleti szféra területén fejti 

ki ma is sikeres tevékenységét idehaza és Németországban 

egyaránt.  

A 70-es évektől kezdve sokat utaztam külföldi kiküldetésben és Erzsike anyanyelvi szintű, egzakt 

német nyelvtudása sokat segített ebben. Rá 

támaszkodhattam a publikációim fordításában 

és az általunk szervezett konferenciák 

bonyolításában, amelyeken az orosz mellett az 

angol és német nyelvet is kezdeményezésünkre 

megkövetelt előírásként kezdtük kezelni ebben 

az időben. Nagy ambícióval viseli a család 

gondját, vezeti cégét és ma már természetesen 

a csiga témában is otthonosan tájékozott. 

 

 

Kis család Betti 1 éves születésnapján a 

Kőporos utcai lakásban 1979. 
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Egy sztori kis családom életéből: Betti látogatása az óvodába Illésért, játéktér kisvasút és jó szociális 

ellátottság a lakás környezetében. Mint említettem, nagyon jó helyen laktunk, lakásunk mellett volt 

egy kis rét, a lillafüredi kisvasút, előttünk játszótér, közelben mindenféle üzlet és tőlünk kb. 300 m-re 

az akkor nagyon fontos óvoda. Illés fiam már óvodás volt, Bettike még nem volt három éves, ő otthon 

volt a pótnagymamával, Erzsike nénivel, aki később haláláig velünk élt. Egy délután Betti megunta, 

hogy Illés túl sokáig van az óvodában, és a játszótérről a háromkerekű biciklivel önállóan elindult érte. 

Kerestük mindenütt, a járókelők mondták, hogy az óvoda irányába ment. Természetesen azonnal utána 

mentem és hallom az óvoda vezetői szobából, hogy ott szorgosan kiabál egy kis pöttömke, ez volt 

Betti. Azonnal engedjék haza a „tesóját”, mert vele szeretne játszani. Aztán tisztázódott a helyzet, én 

örültem, hogy megvan a gyerek, nincs baj, az óvónők megkönnyebbülve nevettek a kis harcias 

gyereken és természetesen haza engedték Illés fiamat, hogy együtt tudjanak játszani. Nagyon jó 

légkörben, környezetben teltek a gyermekévek ebben a lakásban.  

 

 

Testvérek Illés 

és Betti. 

 

Apa és Illés. 

 

Nos a második 

lánykérés, mint 

jeleztem 2002-

ben történt. 

Megengedtük 

magunknak 60. 

születésnapom 

alkalmából egy 

6 hetes körutat, 

bejárva Írországot, Észk-Irországot, Skóciát és Angliát, és 

ekkor jutottunk el az ősi egyetemi városba Durhambe, melynek 

diákja volt többek között a híres színész Roger Moore is. Az 

egyetemnek ma 18000 diákja van, 1832-ben alapították, az Egyesült Királyság harmadik 

egyetemeként Oxford és Cambridge után. A világ egyik elismert egyetemeként 4.500 nemzetközi 

hallgatója van 156 országból. Úgy gondoltam, ez a legszebb hely egyetemi oktatóként, hogy pótoljam 

a nejem nyoma veszett karikagyűrűjét. Ez egy csodálatos ékszerboltban megtörtént, majd térden állva 

megkértem a kezét. A hűvös angolok olyan meleg tapsban részesítettek bennünket, hogy még minket 

is meglepett.  
  

 

 

Durham, 

Egyetemi épület 

előtt 

 

 

 

Durham, 

szállodánk 

kandallója 

csigahajtással 
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34. Kandidátusi. Az elmúlt században a tudományos ranglétrán nehezebben lehetett előbbre jutni, és 

talán nagyobb kreativitásra és önállóságra volt szükség. A lépcsők sorjában a következők voltak: dr. 

univ (kisdoktori) majd a „tudomány kandidátusa” és végül a „tudomány doktora” fokozat 

elnyeréséhez kellett disszertációt benyújtani, megvédeni. Az első, az egyetem hatáskörébe tartozón már 

túl voltál. Hogyan folytatódott?  

 

 

Rendkívül fontos volt az eddig importból beszerzett hajtómű hazai gyártásának megszervezése a 

DIGÉP-ben. Ehhez pedig a lefejtőmaró matematikáját, geometriáját, gyártási lehetőségét meg kellett 

oldani. Matematikai szempontból ki kellett dolgozni. Ezen ismereteket, eredményeket egy know how-

ba (egyetemi know-how,1988), illetve kandidátusi disszertációmba foglaltam össze. 

A gyári munkám mellett készítettem kandidátusi értekezésemet, amelynek a címe: "Ívelt profilú 

csigahajtások szerszámozásának és gyártásának fejlesztése". A disszertációmat 1980. december 15-én 

nyújtottam be az MTA Tudományos Minősítő Bizottsághoz, és 1982. május 27-én védtem meg az 

MTA felolvasó termében. 

A DIGÉP-ben szerzett 17 évnyi kitűnő szakmai tapasztalatom nagy segítséget jelentett a későbbi 

tudományos oktató-kutató munkám során is. Ez képezte az egyetemen kidolgozott szakkönyveimnek 

is szakmai alapjait. 

 

Korongszabályozó szabadalmam 

modelljével 1977-1978 

 

Az új eredmények összefoglalása:  

Az analitikus és numerikus elméleti 

vizsgálatok eredményeit, valamint a 

gyártási, minősítési kísérletek 

tapasztalatait összefoglalva a követke-

zők állapíthatók meg: 

A kidolgozott eljárás alkalmazásakor a 

korong profilja a korongszabályozástól 

(átmérőváltozástól) függetlenül – a 

burkolás révén – azonos csavarfelületet 

kapunk eredményül. Kiküszöböltük 

ezzel a korábbi eljárások hiányosságát, 

illetve nehézségeit, ami ezen eljárásnak új eredménye. Ilyen köszörűkorong profilozási módszert első 

alkalommal alkalmaztunk az ívelt profilú csigahajtások technológiájában. A szerző által kidolgozott és 

alkalmazott új eljárásnál a korongot mindig a csigáról generáljuk. Így a korong átmérőjének 

változásától függetlenül minden esetben azonos csiga csavarfelületet kapunk eredményül. 

A csigakerék szerszámának köszörülésekor a csigakerék és a csiga konjugált felületpárokat alkot. 

Meghatároztam a kapcsolódó elem másik tagjának, a csigakerék lefejtő szerszámának (homloklap, 

hátfelület, vágóél) egyenleteit, mind a sík homlokfelületű hagyományos ütőkés alak, mind pedig a 

csavar- homlokfelületű szerszám esetére, amely tulajdonképpen a lefejtő csigakerék-marónak felel 

meg.  

A kísérleti adatok alapján megállapítható, hogy az eredetileg normál metszetben lévő körívprofilnak a 

főmetszetbe való áthelyezésével az ívelt profilú csigák gyártása a hazai gyártású szerszámgépeken is 

könnyen megvalósítható. Ehhez a szerző által kidolgozott korongszabályozó készülékkel lehet a 

köszörűkorong alakos működő felületét lefejteni. A korong szabályozásához kifejlesztett készülék – 

amellyel a csiga alkotó sugarát a gépiparban szokásos tartományban megfelelően állítani lehet – a 

sorozatgyártásban is kedvezően alkalmazható (Diprof lefejtő készülék).  

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a DIGÉP-ben legyártott hajtópárok közül – 

összehasonlítva a hasonló nagyságrendű, más típusú hajtóművekkel – az i=4,8 áttételű hajtópár azonos 

tulajdonságokkal bír a Cavex i=5,8 áttételű hajtópárral, míg az i=11,67 áttételű hajtópár hatásfok- és 

hőhatár teljesítmény vonatkozásában jobb az i=12 áttételű Cavex hajtópárnál. 
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A legyártott hajtópárok 

hatásfoka jelentősen 

túlhaladja az egyenes 

alkotójú konvolut csiga 

hatásfokát, mivel az 

energiatakarékos konstruk-

cióra való törekvésé különös 

jelentőséggel bír, így ennek 

fontos szerepe van. 

A vizsgált hajtóművek 

kapcsolóképeinek paramé-

terei az irodalmi adatokban 

rögzített értékeknél jobbak. 

Megállapítható, hogy a 

hajtóművek hangnyomás-

szintje megfelel a munka-

védelmi előírásoknak. A 

zajszegény konstrukciók 

kialakítására való törekvés 

ma világjelenség, így ennek 

különös jelentősége van.  

 

Az eredmények haszno-

sításáról 

Az értekezésben részletezett 

eredmények alapján a csiga-

hajtások importját megszün-

tettük. Több hajtópárt 

gyártottunk több cég 

számára. Az eddig gyártott 

hajtópárok igen jelentős 

nyugati import megtakarítást 

jelentettek a népgazda-

ságnak. A kandidátusival 

kapcsolatban megjelent 

Terplán professzorral egy 

interjú, amely tartalmazza 

ennek a kutatási munkának 

célját, körülményeit, ered-

ményeit.  

 

Fenti képem Dudás Illés a 

kandidátusi disszertációját 

ismerteti. Terplán profesz-

szorral történt interjú Dudás 

Illés kandidátusi védéséről. 

A képen Terplán Zénó a 

bizottság elnöke és balról 

jobbra Tajnafői József, 

Iliász Dimitrisz, Drahos 

István, tagjai. Bírálók: 

Bercsey Tibor, Bali János, 

Magyar József 
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35. Családról. Elindulunk az ÉLET-ben, szinte nincs semmink, „nyeretlen kezdők” vagyunk a 

szakmában, családot szeretnénk alapítani! Mind-mind egy-egy külön embert igényel, de csak egyetlen, 

de már kialakult személyiségek vagyunk. Említetted, hogy voltak magánéleti problémáid. Kérdezem, 

én, ki nem találkozott ilyen gondokkal? Te, Ti hogyan oldottátok meg mindezt? 

 

 

Kezdhetném válaszomat akár úgy is, hogy nehezen! De a sors – mint általában az élet nagy 

„rendezője” több mindenben segítségemre volt. 1973-ban végre, mint említettem korábban 

megkaptam az 1+2xfél szobás szövetkezeti lakást. Óriási öröm volt és az új családommal 1975-ben 

már ebben kezdhettük közös életünket.  

Hétvégeken nagyokat kirándultunk elsősorban a Bükk közelsége adta a lehetőséget. Kitűnő hely volt a 

Kőporos utcai lakás, mivel közel volt a bölcsőde, az óvoda és minden egyéb szociális létesítmény. 

Különösen jó volt, hogy a lakás mellett ment el a Lillafüredi kisvonat és egy füves rét vette körül a 

bejárati részt.  

Innen a gyerekek négy éves korukban már úszni jártak, a Diósgyőri Művelődési Házban balettet 

tanultak. Nagyon sok fiatal pár költözött be a házba, így sok játszópajtás volt a környéken. Nóra 

lányom iskolás koráig minden szerdán és szombaton nálunk volt, majd iskolás kor után minden héten 

legalább egyszer. Illéssel és Bettivel igazi testvérként nevelkedtek. Ez nekem a mai napig 

vesszőparipám, hogy a válástól függetlenül - amelyről nem a gyerek tehet - a három gyerek egy család 

és igazi testvérek voltak és maradjanak és ma már ugyan így az unokák is.  

  

 

A család a Kőporos utcai lakásban 1978 

A Moszkvából hozott szánkó tesztelése (Betti, Illés, Nóra) 1981) 

 

 
 

Illés 5. születésnapja    Nóra 4. születésnapján  Gyerekeim 1982-ben 

 

Építkezés a Katowice utcában (1983-1985) 

A Kőporos utcai lakást a szépen növekvő gyerekeink révén kinőttük. 

Más lehetőség nem látszott, mint a már akkor kissé gyengülő szocialista viszonyok között saját ház 

építésébe fogtunk. Nyolc mérnökcsalád kinézett egy területet Miskolcon a Katowice utcában és itt 

kezdtünk el építkezni. Az akkori viszonyoknak megfelelően a pénz is szűkösen volt, anyagot is alig 

lehetett kapni, mesterekről pedig különösen nem lehetett beszélni.  
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Az építkezés során sok volt a saját munka (pl. 1983-85: mészoltás a feleségemmel együtt: januárban 

elkezdtük, hogy márciusban elkezdhessük az alapozást, saját munka, anyagbeszerzés - mettlachi, 

radiátor - villanyszerelés, stb.).Azonban ezt nem úgy fogtuk fel, mint egy istencsapást, hanem egy 

előttünk napról napra felnövő épületet, amely egy panelből nézve, egyre több sikerélményt és jó érzést 

adott a család minden tagjának.Igaz, hogy a korábbi helyünkön lakva minden hétvégén 

kirándulhattunk a gyerekekkel, most egy-két évig inkább csak a saját munka töltötte ki az esetleges 

szabadidőnket. Én párhuzamosan 1967-től folyamatosan dolgoztam az Egyetemen is másodállásban. 

 

Illés fiam korlátoszlopot esztergál a készülő házunk 

garázsában 1984 

A kis unokám Dorka kitalálta, hogy itt a cica sem tud 

elmenekülni és itt játszott vele nagyapai felügyelettel.  

 

A galérián az 

így készült 

oszlopok védik 

a könyvtárat 
 

1983-ban 

kerültem át 

főállásban az egye-temre, így az én munka-beosztásom 

rugalmasabbá vált. 

Hiszen korábban a 

DIGÉP-ben és az 

Egyetemen is 

dolgoztam. Ekkor a DIGÉP-állás kikerült az elfoglaltságok 

közül, amit a későbbi pályám során sokszor sajnáltam, mert 

egy igazi alkotó közösségben dolgozhattam, kiváló emberi 

viszonyok, kapcsolatok között. Örülök, hogy az életemnek 

része volt ez a kitűnő munkahely és légkör, a maga tiszta 

emberi egyenes kapcsolataival. Az általunk kialakított, ill. 

feltételezett intellektus ellenére az egyetemi közeg sok 

szempontból egészen más. Ezt csak az látja, akik mindkét 

közeben dolgozott. 

 

Házunk előtt a garázs bejáratánál 

 

1985 nyarán költöztünk be a lényegesen tágasabb, (3 szintes) 

kertes sorházba. Ez egy egészen más életminőséget jelentett a család számára. 

              
 

A szülők      A képen a családom a feleségem 60.  

születésnapjának ünnepségén 2008-ban 
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36. A gyerekekről: Nóra. Életünk legszebb – és egyben legfelelősségteljesebb – feladata utódjaink, 

követőink megteremtése és útjára indítása oly módon, hogy évekkel később is azt mondhassuk, igen ezt 

nem tettem rosszul! Nálatok a sorrend a következő? Nóra – 1969, Illés – 1976 és Betti – 1978. A 

„szülő” természetes adottsága, hogy gyermekeiről végelláthatatlanul és megállíthatatlanul tud 

mesélni. Kövessük a születések sorrendjét és kérlek – mert Te is szülő vagy -, hogy sajtold bele 2 

oldalba Nóra bemutatását.  

 

 

Nóra lányom orvos és egyben orvos-közgazdász lett. Ma egy Intézet orvosi üzletág vezetője, egyben 

orvos-közgazdász. 

Nóra született 1969. március 24. Miskolc, anyja neve: Kordélyos Irén. 

Iskoláit a Miskolc, Szilágyi Dezső úti Általános Iskolával kezdte, 
majd Miskolcon (1984-1988) Hermann Ottó Gimnáziumban folytatta. 
 

Nórika első önálló lépései, 1970.augusztus 

 

Ez azért volt nagy esemény, mert már bőven túl volt az első 

születésnapján, és nem mert önállóan menni. Ennek oka, hogy egy 

idősebb nő volt mellette (Fanni néni), mint babysitter, aki egyszer 

megbotlott és ráesett a gyerekre. Ekkor feltehetően kialakult benne egy 

félelem. A képen látható jelenet azért nevezetes számomra, mert késő 

délután egyik pillanatról a másikra egy virággal csalogatva a gyereket, 

elindult önállóan. Természetesen ezen eseményre a környékbeli 

gyerektársak összesereglettek. Nagy üdvrivalgás volt.  

Nóra lányom, amikor megkapta az első játék orvosi táskáját, akkor látszott nagyfokú érdeklődése a 

gyógyítás iránt. Noha a családban nem volt ilyen előzmény, ennek ellenére céltudatosan készült az 

orvosi pályájára – jól tette. Az egész szellemisége, lelke alkalmas erre a pályára. További 

tanulmányok: 1995 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, (DEOEC, korábban 

DOTE), Debrecen általános orvosdoktor. 

 

 

Nóra orvosi 

diploma átvétele 

után. Debreceni 

Orvos 

Tudományi 

Egyetem (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

További tanulmányok: 1999 Viselkedés- és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest, (VIKOTE, a 

SOTE szervezésében), Pszichoterapeuta, viselkedés- és kognitív terapeuta szakképesítés. 2001 

DEOEC, Debrecen, szakorvos, Anaesthesiológia és Intenzív Terápia szakorvosi vizsga. Munkakörök 

ellátásához egyre sürgetőbb volt a gazdasági, ill. közgazdasági ismeret birtoklása. Ezért 2005-ben a 

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Orvos-Közgazdász Szakirányú 

Képzésében, Orvos-közgazdászként diplomát szerzett, majd 2016-ban a Budapesti Corvinus Egyetem, 

Executive MBA Programban vett részt.  

Nóra lányom főbb munkahelyei: 1995-1997 DEOEC (DOTE), Orthopédia Klinika Debrecen klinikai 

orvos: anaesthesiológia és intenzív terápia; 1997-2001 DEOEC, Szív- és Tüdőgyógyászati Klinika 

Debrecen klinikai orvos: anaesthesiológia és intenzív terápia, pulmonológia; 2009 Szent János 
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Kórház, Budapest SOTE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Belgyógyászat, Neurológia; 2001-2004 

DEOEC, Szív- és Tüdőgyógyászati Klinika, Intenzív Osztály Debrecen, egy.ts.; 2005-2007 

Hungarotransplant Kht, Budapest EU projekt manager, mb. igazgató helyettes. Ez egy igen szép 

foglalkozás volt. Nagy kár, hogy abban a formában már nem működhetett tovább. Később ez átalakult 

más szervezetté; 2007-2009 NovoNordisk Hungária Kft, Budapest Medical Advisor Haemophilia, 

majd Biopharm Üzletágvezető; 2012-2016 NovoNordisk Regionális Marketing Effectiveness Manager 

Románia; 2016-tól NovoNordisk Regionális Marketing Excellence Manager Business Area EU – East. 

Üzletfejlesztési stratégia kidolgozásának segítése és kihívások elé állítása. Üzleti tervszámok 

felállításának segítése és kihívások elé állítása, az éves tervek elérésének követése, ellenőrzése. 

Nyelvismerete: Angol tárgyalóképes, Orosz középfok. Családi állapota: Férjezett, egy kislány. 

Kiss Dorka unokám született: Debrecen, 2000.07.20.-án. Talán a sors akarta így, de éppen, a születés, 

ill. névnapomon született az első kis unokám. Természetesen ott szurkoltam a szülőszoba előtt. Aztán 

megjelent egy sűrű fekete hajú aranyos kisbaba.  

Nagy lelkesedéssel végzi a korának megfelelő tanulmányait és sportolási lehetőségét. Évente többször, 

az adott évben megrendezett matematika versenyeken való részvétel, mind egyénileg, mind csapatban 

(Ilyen a Bólyai matematika csapatverseny), VII. Dürer matematika csapatverseny - országos II. 

helyezés. Kung Fu: 4,5 éve, Shaulin Wushu Európabajnokság Budapest, 2018. március 9-11. 

Aranyérem. Többszörösen országos és nemzetközi 1. helyezés; Művészi torna: 13 évig, Csapatban 

többszörösen országos 1. helyezés. 

Nyelvismerete: Angol: CAE: Cambridge Advanced English,  felsőfokú nyelvvizsga, C1-es szint. 

Középiskolai tanulmányai mellett: Milestone Institute: angol nyelvű, egyetemi előkészítő intézetben 

készül a jövőre. Az egyik legnagyobb hobbija a fotózás; 2016. 

decemberében egy AIDS elleni 

kampány világ fotópályázatán 

elért II. helyezés. A múltban: 

Zongora: 5 évig, Balett: 7 évig, 

Lovaglás: 5 évig. 

 

Az első unokám Dorka 2 éves 

korában 

 

Dorka unokámmal, 2016 

 

„Kedves Dudi! Ezzel a képpel 

szeretnék Neked Nagyon sok Boldog Szülinapot kívánni! Várom 

már, „hogy augusztusban találkozzunk, és nagyon sokat 

nevessünk, mert ugye nem sokan tudnak úgy megnevettetni, mint Te! Sok puszi: Dorka.” 

 

 
 

Dorka: művészi torna, 2016 

Családi hajókázás a Szajnán  (Nóra, Dorka, Csaba) 

Kiss Dorottya 1. helyezett (Aranyérem), 2.Iulila Glavatskikh Oroszo.), 3.Veronika Morozonkova 

(Ukr.)Európai bajnokságon (2018. 03. 09.) Budapest 
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37. A gyerekekről: Illés. Nóra kapcsán nem akartam megjegyzést tenni, hogy számomra az 1969-es 

esztendő a diplomát hozta egyetemünkön. De folytassuk a „szülői-folyamot” Illéssel, aki szinte egyidős 

fiammal és azonos esztendőben tanultak 10 hónapot az USA egy-egy középiskolájában. 

 

 

A gyerekekről részletesebben (Illés): Valóban fiaink együtt utaztak tanulmányaik folytatására az USA-

ba. Úgy gondolom, egyetértünk abban, hogy külföldi tanulmányokba a mai rohanó világban 

mindenképpen bele kell kóstolni. Az új környezetből új ismereteket minél jobban, minél szélesebb 

körben megszerezni. Erre jók voltak a gyerekek amerikai 

tanulmányai.  

Illés 1976. október 16-án született Miskolcon. Iskoláit a Fazekas 

utcai Általános Iskolában kezdte, a Földes Ferenc Gimnázium, 

speciális matematika tagozatán érettségizett 1995-ben.  

 

Az első mesekönyvek egyike Drabek Lajos: Fogaskerékgyártás 

 

Azt gondoltam, már pici korában, ill. az volt az elképzelésem, 

hogy gépészmérnököt nevelek a fiamból. Igen jó műszaki érzéke 

volt már akkor is. De aztán egy kicsit a feleségem hatására is 

közgazdász lett. Most azt kell mondanom, hogy ez is bevált, tehát 

jó pályát választott. Azért nagy hasznát vette az életben, amikor 

2015-ben Zadar kikötőjében motoros módban elindult vitorlás 

hajójával és remegett az egész hajtótest, hamar rájött, hogy a 

hajócsavarral lehet baj. Mivel búvárkodott is, alámerült és a 4 

méteres vízben megtalálta a leesett hajócsavart. Isteni szerencse, 

hogy ez a kikötőben történt és nem a nyílt vízen. Ezt már csak én 

teszem hozzá gépészmérnökként, hogy ezt a csavarbiztosítást egy új hajó esetén a kónuszos 

kapcsolódáson kívül másképp is meg lehetne oldani a biztonság érdekében, pl. egy körmös alátéttel.  

Ahogy említetted, Illés a gimnázium 2. éve után az 1993-as tanévet Leavenworth-ben Kansasban 

töltötte. Az elutazása előtti nyáron előre levizsgázott a magyar gimnázium 3. félévéből, hogy ne 

kelljen évet veszítenie a külföldi tartózkodás miatt, hanem ugyanabban az osztályban folytathassa, 

amelyet egy évre elhagyott. Ez az élethelyzet jó iskola volt a fiam számára. Gyerekként egy teljesen új 

környezetbe került, ahol egy gyerekszerető amerikai családban ismerhetett meg egy teljesen másfajta 

életet, országot, kultúrát. Ugyan Illés ebben az évben a gimnázium 3. évét járta, a jó eredményei miatt 

az amerikaiak felajánlották neki, hogy végezze el a negyedik évfolyamot, így végül egy amerikai 

érettségivel (high school diploma) jött haza. Magam is meglátogattam Illés amerikai iskoláját 2000-

ben és boldog voltam, amikor az iskolaigazgató bemutatta az aulában lévő zászlókat, amelyek az 

iskola nemzetközi diákjait jelképezték. büszkén tekintettem meg a magyar zászlót Illés fiam révén. 

A magyar gimnáziumi érettségi után Illés a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 

Egyetemen folytatta a tanulmányait. A hároméves alapképzés után innen is külföldre ment egy évre, 

ezúttal az angliai Cambridge-i Egyetemen végzett egy félig mester, félig kutató kurzust és 1999-ban 

MPhil és European Studies címet szerzett. 

Budapestre visszatérve elvégezte a ma már 

Corvinus néven működő egyetem 

mesterképzését is közgazdaságtudományi 

szakon, pénzügyi főszakirányon és európai 

tanulmányok mellék-szakirányon szerezett 

közgazdász diplomát.  

 

Illés oklevelének átvétele, Budapest Corvinus 

Egyetem 2000 

http://www.facebook.com/srch.php?hs=33570753&hr=1995
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1998 – 1999. Cambridge Univesity Cambridge, Egyesült Királyság, College: Hughes Hall, Kar: 

History Faculty, Szakirány: európai tanulmányok, Végzettség: MPhil in European Studies. 

 

 

Cambridge, Illés fiam 

diplomaosztó avatása, 

1999-ben Cambridgde-

ben, a sok évszázados 

egyetemi 

hagyományoknak 

megfelelően 

 

Illés fiam a Cambridge-

ben töltött év során részt 

vett az Angliában meg-

jelenő könyvek kiadásá-

nak épp akkor zajló 

előkészítésében: a fordítás 

nyelvi lektorálását és a 

brit kiadóval való 

személyes kapcsolattartást végzete, ami óriási segítség volt. Diplomázás után a Magyar Nemzeti 

Bankban kezdett dolgozni Pénzügypolitikai Főosztály, Monetáris Tervezési Osztályán lett tervező 

közgazdász. A monetárius döntéshozatalhoz készülő jelentések, elemzések készítésében működött 

közre két éven át, 2001-től 2003-ig. Invest-Trade Vagyonkezelő Kft, tulajdonos, befektetési igazgató. 

Feladatok: a vállalati működés átszervezése, folyamatok szabályozása, befektetések irányítása és 

nyomon követése. Az MNB-s karriert feladva 2003-ban hazajött Miskolcra és a családi cégnél az 

Invest-Trade Vagyonkezelő Kft-nél kezdett az édesanyjával együtt dolgozni. Nyolc éven át segítette a 

családi vállalkozás vállalatát formálását. 2011-ben végül önállósította magát és saját céget alapított. 

Ma már a White-Skiff Csoport tulajdonosaként 

végez Budapesten többek között ingatlan-

fejlesztést és kockázati tőkebefektetést. 

 

 

Illés és Betti az együtt szerzett hófehér 

amerikai-kanadai juhász kutyussal, Jessie-vel 

kirándulni indulnak 

 

 

Hobbyként vitorlázik, lovagol, kisgépes 

pilótaként repül és veterán autók felújításával is 

foglalkozik. Kiválóan beszél angolul, németül és 

kommunikációs szinten spanyolul.  

16-18 évesek voltak, amikor önállóan Győrbe 

vonatoztak egy hirdetés alapján, a képen látható 

hófehér kiskutyáért, amely akkor hat hetes volt. 

Hajnal 4 órakor érkeztek meg Miskolcra, az éjjeli 

postavonattal a tiszai pályaudvarra. Itt vettem fel 

őket és a kis jövevényt Jessie-t, aki jó pár évig volt 

a család fontos tagja, a gyerekek játszótársa, 

mindnyájunk hétvégi kirándulótársa. 

 

 

Illés sportként repülni tanult és szerzett vezetői 

engedélyt 

 

http://www.facebook.com/s.php?adv&k=100000010&n=-1&cn=European%20Studies&o=4
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38. A gyerekekről: Bettike. A gyermekeid életét követve a „büszke lehetsz rájuk” kifejezés jutott folyton 

az eszembe, noha amit elértek azt önmaguknak, kreativitásuknak, szorgalmuknak köszönhetik. Igaz – 

mint szokták volt mondani - „hazulról is hoztak valamit”! Gondolom, a legfiatalabb, Betti is remek 

„pályát futott be”! 

 

 

Valóban jogos és tetszik a felvetésed. Büszke vagyok mindhárom gyerekemre, valószínű, láthatták a 

szülők törekvéseit mind a tanulás, mind a gyakorlati élet vonatkozásában és ez pozitívan hatott rájuk. 

Ennek megfelelően a legkisebb Betti lányunk is szép karriert futott be. Betti (Erzsébet, Zsófia) 1978. 

május 14-án született Miskolcon. 

 

Betti első lépései 1979-ben 
 

Betti lányom a Fazekas Általános Iskolában kezdte 

tanulmányait, majd a Herman Ottó Gimnáziumban 

érettségizett 1996-ban. Valószínű az itteni tanulmányok 

hatására választotta a jogi szakmát. Kicsi korától kezdve 

jellemző volt rá, hogy mindig, és a mai napig is 

következetesen keresi az igazságot, az egyenes életet és 

a hozzá vezető utat. Ez tudjuk, hogy nehéz dolog, de 

megnyugtatja az embert, ha megtalálja azt. Kiskorában 

is igen ügyes és harcias kislány volt, mint említettem az 

óvodai 

esetnél. 

 

Betti jogász diploma átvétele, Pécsi Janus Pannonius 

Egyetem (2002), Európai Szakjogász (2004), jogi 

szakvizsga 2007-ben 

 

1999-2000 Külföldi tanulmányok: Frankfurt am Main, 

Goethe Institut London, St. Giles College Oxford, 

OISE nyelviskolák. Igen szívesen tanulja és gyakorolja 

a nyelveket. Engedtessék meg még egy sztori 

elmondása: 1993-94-ben, mint említettem Illés fiam 

Leavenworth-ben érettségizett és a ballagáshoz az akkori viszonyoknak megfelelően 1 fő utazott ezen 

eseményre, a 15 éves Betti lányunk. Ezt elsősorban a feleségem bátor hozzáállásának köszönhetően a 

hátam mögött szervezték. Azért a felkészülést illetően videóról bemutattam neki a frankfurti 

repülőtéren való átszálláshoz szükséges mozzanatokat. Igen ám, de jött a megérkezés éjszakája, 

amikor kaptunk egy telefont, hogy Bettike a jelzett géppel nem érkezett meg. Itt azért volt egy nem kis 

idegeskedésünk! Később kiderült, hogy Indianapolisban a csatlakozó gépet lekéste Bettike gépe, így a 

repülőtér gondoskodott a biztonságos szállásáról. Innen kaptunk értesítést, hogy egy fél nappal később 

fog érkezni Kansasba. Ekkor megittunk egy pohár pezsgőt.  

Betti lányom főbb munkahelyei: 

2003-2004. Belügyminisztérium 

  Védelmi Hivatal-Kormányzati Koordinációs Bizottság titkársága 

  Feladatok: Katasztrófavédelem tárcaközi koordinációja 

2004-2006. Oktatási Minisztérium 

  Felsőoktatási helyettes Államtitkár és Titkársága 

2007-2008. Egyéni ügyvéd: Feladatok: jogi tanácsadás a klasszikus jogágak területén: elsősorban 

polgári jog, munkajog, családjog területeken, szerződések készítése, jogi képviselet. 

2009- Invest-Trade Kft.: Feladatok: változatos jogi feladatok, szerződések készítése, 

szabályzatok kidolgozása, ingatlankezelés-üzemeltetés.  
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Nyelvismerete (tudásszint sorrendjében): 

német felsőfokú szint, Goethe nyelvvizsga (Zentrale Oberstufe 

Prüfung), német jogi szaknyelv képzés, 

angol felsőfokú szint, Cambridge-i nyelvvizsga (Examination 

for the, First Certificate in English), angol jogi szaknyelv képzés. 

 

Unoka:  Betti lányoméknál született kis unokám, 2012. május 

25-én, neve: Palkó Zsófia Blanka. 

 

Nagyszülők a 

7 hónapos 

Blanka kis 

unokával 

(2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két unokám első találkozása, a kis Blanka nagy 

érdeklődéssel személi az unokanővérét Dorkát 

2012-ben 

 

Két unokám 6 évvel később (2018.04.22.) 

 

Most, amikor harmadik gyermekemet is 

bemutattam, büszke apukaként elmondhatom, hogy 

az élet értelme a család. Ezt pedig nagyon jó, 

felemelő érzés! 

 

 

 

 

Lányom Betti, 

unokám: Blanka, 

2016. karácsonya 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka (2017) 
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39. Erdélyi kapcsolatok. Az Erdélyben - joggal nevezhető – forradalmi változásokat követően 

robbanásszerűen megváltozott a „magyar – magyar” kapcsolat. Ebben gyakorlatilag három magyar 

egyetemi központ, Debrecen, Szeged és Miskolc játszott alapvető szerepet. Ami egyetemünket illeti, 

szereped emblematikus volt. Kérlek, adj némi betekintést e folyamatba az utókor számára. 

Elévülhetetlen és az idő múlásával már történelminek is tekinthető eredményeid vannak a 

diktatúrákkal szétszaggatott magyarság újraegyesítésében. Ez tagadhatatlan tény. Kezdhetnénk 

mindezt akár közös munkahelyünk, egyetemi szintjén, akár pedig – életkorunkból adódóan – 

professzoraink szintjén is. Beavatnál bennünket, olvasókat a részletekbe? 

 

 

Ma már történelmi eseménynek számít, hogy az első lehetséges alkalommal - 1989 után - létrejött az 

Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság, amely céljaként tűzte ki a magyar műszaki nyelv ápolását, 

fejlesztését és a romániai magyar műszaki értelmiség összefogását. 

Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy ehhez a nemes feladathoz szükség van a külső kapcsolatokra 

is. Örömmel vettük ezt, és teljes támogatásunkkal a kitűzött célt magunkévá téve karunk már 1990-ben 

kapcsolatot keresett és talált a tudományos társaság alapítóival. Mint ismeretes az 1989-es év őszén 

sok erdélyi hallgató került át egyetemünkre. Én dékánunktól, Páczelt Istvántól kaptam a megbízást, 

mint dékánhelyettes, hogy foglalkozzak az ő ügyeikkel. Máig tartó kedves emlék az Egyetemváros 

melletti munkásszállóból, ahol eléggé szerény 

elhelyezési lehetőségünk volt. A Selyemréti 

központba való áttelepülés után az első 

karácsony megható ünnepsége, amit Patkó 

Gyula dékánhelyettessel és Tőkéczki Ilona 

tanárnővel koordináltunk.  

 

Az első erdélyi delegáció egyetemünkön, 

látogatása a tanszékünkön (balról jobbra 

Páczelt István. dékán, Bikfalvi Péter, Csibi 

Vencel, Selinger Sándor, Dudás Illés 

dékánhelyettes, tanszékvezető) 

 

Az első miskolci találkozó Csibi Vencel és 

Selinger Sándor látogatása 1990 tavaszán jött 

létre karunkon, amit a már áttelepült Bikfalvi Péter készített elő. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki 

Kara részéről II. Országos Gépész Találkozón 1991. április 19-20-án részt vett Páczelt István a kar 

akkori dékánja és Dudás Illés dékánhelyettes, a Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetője. Ez a 

kapcsolat a mai napig élő, különböző rendezvényeken veszünk részt nagyszámban, igen nagyszerű 

kiadványok jönnek létre, és javaslatunkra ma már lektorált folyóiratcikkek jelennek meg a 

rendezvényről. E kapcsolat a korábbi MPV (Magyar Professzorok Világtanácsa) és a MPNSZ (Magyar 

Professzorok Nemzetközi Szövetsége) keretében együttműködési megállapodás révén egy igen szoros 

együttműködés alakulhatott ki (amelyről később még szólok).  

Ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak egyenes következménye, hogy néhány professzor tiszteletbeli 

professzor lett a Kolozsvári Műszaki Egyetemen, egy fő Dudás Illés Dr.h.c tiszteletbeli doktori címet 

kapott. Egyetemünk részéről, George Achimas dékán úr és Gyenge Csaba tanszékvezető lett 

díszdoktor (Dr. h.c.). Örömmel vettem részt abban, hogy Maros Dezső, Gyenge Csaba és Csibi Vencel 

professzorok, Bitay Enikő az EME titkára, Sipos Gábor az EME elnöke a Magyar Tudományos 

Akadémia külső tagjává váljanak. Együttműködési megállapodás a Magyar Professzorok Nemzetközi 

Szövetsége (MPNSZ) és az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) között. Engedtessék meg, hogy az 

olvasók tájékoztatására bemutassam ennek a nagy jelentőségű szervezetnek, a Magyar Professzorok 

Nemzetközi Szövetségének feladatait, célkitűzését. 

Az MPNSZ célkitűzése: Olyan nemzetközi szellemi műhely létrehozása, amely összefogja a Föld 

különböző országaiban élő, magukat magyarnak valló aktív és emeritus professzorokat, a Kárpát-

medence, de ezt meghaladóan a Világ egészének magyarsága körében. Támogatást és szerepet vállal a 

határainkon túli magyarlakta területeken a magyar nyelvű felsőoktatásban, a tudományos kutatásban.  
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1. Az EME célkitűzése: A Romániában élő magyarság tudományos és művelődési életének civil 

szervezeteként célja az anyanyelvű tudományművelés, a gyűjteményeibe tartozó kulturális örökség 

megóvása, gyarapítása és tudományos feldolgozása, továbbá a tudományos ismeretek terjesztése, 

publikálása, az egyetemes magyar tudományosságot szolgálva és az európai kultúra és tudomány 

értékeit gyarapítva. 2015. március 19-én, a Fiatal Műszakiak XX. Tudományos Ülésszakának ünnepi 

megnyitóján együttműködési megállapodást kötött az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Magyar 

Professzorok Nemzetközi Szövetsége (aláírók: Sipos Gábor, az EME elnöke és Prof. Dudás Illés, az 

MPNSZ elnökségi tagja) a két szervezet közötti kapcsolat erősítése és a tudományos együttműködés 

fejlesztésének céljából. A romániai magyar műszaki és természettudományos szakemberek 

tevékenységének összehangolása, tudományos ismereteinek bővítése, szakmai továbbképzése és 

szakmai kapcsolatainak ápolása. Kommunikációs híd létrehozása Románia, Magyarország és más 

országok között műszaki és természettudományos téren. 

Együttműködési megállapodás aláírása az Erdélyi Múzeum-Egyesület és MPNSZ 

között Kolozsvár, 2015. március 19. A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége 

(MPNSZ) és az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) közötti 

együttműködés aláírása Kolozsvár, 2015.06.16. Aláírók: Csibi V. (EMT elnöke), 

Besenyei L. (MPNSZ elnöke), Dudás I. (MPNSZ elnökségi tag, témafelelős) 
 

2. Az MPNSZ kapcsolatépítés továbbfejlesztési elképzeléseiről is hadd szóljak néhány szót 

Az EMT-vel kötött együttműködési megállapodás mintájára úgy gondoljuk, a magyar lakta területeken 

ki kell építenünk az ún. rezidensi halózatot, amellyel megalapozhatjuk a jövőbeni hathatós 

együttműködésünket. 

2.1. Kárpát-medence kapcsolódó intézményei:  

 Erdély (EMT, EME, Sapientia Egyetem, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda, stb.)  

 Felvidék (Kassai, Nagyszombati, Nyitrai, Selmecbányai, Selye János és a Pozsonyi 

Egyetemeken dolgozó magyar professzorokkal való kapcsolatfelvétel)  

 Délvidék: Az Újvidéki Egyetem, a Szabadkai Főiskola, stb.-re alapozva. 

 Kárpátalja: Korábban igen intenzív kapcsolat volt az ezen a területen dolgozó magyar 

professzorokkal.  

2.2. Nyugat – Európa: Itt elsősorban Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország jöhet számításba 

egy intenzív felmérés után. 

 USA, Canada területen igen sok magyar professzor dolgozik, amelyekkel újra fel kell vennünk 

a kapcsolatot ill. intenzívvé kell tennünk, mivel e terület bekapcsolódása alapvetően 

szükséges. 

 Ausztrália: a terület áttekintő vizsgálata indokolt.  

3. Egy kis apró megjegyzés: az Erdélyi-kapcsolatok induló szakaszáról. Számítógépes ajándékot 

kívántunk a Kolozsvári Egyetemnek átadni. Handra Luca Viorel dékán, a későbbi rektor látogatása 

után felajánlottuk a nálunk már szokásos eszközöket. Igen ám, de ezt nem engedték a határon bevinni 

Romániába, mivel nem volt fogadónyilatkozatunk a Kolozsvári Egyetemtől. Ez furcsa volt számunkra, 

de ez volt a rend akkor. Ezért a határállomásnál lévő katolikus plébániára letettük és innen Csibi 

Venczel kollégánk vitte el a dékán úrnak, ill. Egyetemnek. Igen hálásak voltak az ajándékért. 

Maros Dezső Dudás Illés együttműködési megállapodást kötöttek a csigafejlesztésről 1983-ban, amely 

megalapozta az Erdélyi és a Miskolci fogazóiskolák, „csigaiskola” mindig is tevékeny 

együttműködését. 

http://mpnsz.eu/?p=1547
http://mpnsz.eu/wp-content/uploads/2015/03/untitled2.png
http://mpnsz.eu/wp-content/uploads/2015/04/2.png
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40. Oktatás kutatás a Nyíregyházi Főiskolán (1). A Nyírségből származol – mint ahogyan én is mindig 

Debrecent jelölöm meg indulásom állomásaként. Természetes hajtóerőként jelenik meg bennem – és 

mint látom Nálad is – az indulás környezetének segítése a rendelkezésre álló eszközeink 

valamelyikével. Nálad – és nálam is – a legkézenfekvőbb volt a helyi felsőfokú oktatásba történő 

bekapcsolódás. Hogyan történt ez nálad? 

 

 

1982-ben alakult meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület. Ezen belül alakult 

meg a műszaki tudományok szekció, melynek vezetője lettem az akkori Gyártástechnológiai Tanszék 

vezetőjével Péter László kollégával egyetemben. Ennek kapcsán alakult ki a szorosabb kapcsolat a 

Nyíregyházi Főiskolával.  

Tevékenységem a Nyíregyházi Egyetemen (korábban Nyíregyházi Főiskola) 

A következő fő témákkal foglalkoztam: a gépészet akkreditálása, félállásban professzor, új kutatási 

irányok, környezetbarát technológiák, RP, csavarfelületek kutatócsoport, pályázatomból tudományos 

kutatás. Ma előadásokat tartok, vizsgáztatok Nyíregyházán a Megmunkálások és Gyártórendszerek 

tervezése c. tárgyat adom elő, és a ZVB munkájában elnökként tevékenykedem. 

2001-től kezdődően rendkívül igyekeztem a gépészmérnök BSc. szak megalapításáért és fejlesztéséért, 

a szakhoz kapcsolódó gépészeti jellegű tudományos kutatások megalapozásáért és fejlesztéséért 

tevékenykedni. Ennek köszönhetően mára a Nyíregyházi gépészmérnök képzés országosan elismert, 

az itt végzett gépészmérnök hallgatókat szívesen foglalkoztatják az iparvállalatok a régióban, ill. az 

egész országban. A Miskolci Gépgyártástechnológiai Tanszékről még három docens vett részt a 

nyíregyházi oktatásban.  

 

Beosztásaim a Nyíregyházi Egyetemen: 

Részfoglalkozású egyetemi tanár: 2005-2010 

Kutató professzor: 2010-2012 

Óraadó professzor 2013-tól 

 

Oktatói tevékenységem, eredményei: 

Szakindítási kérelmek, tantervek kidolgozásában való részvétel: 

▪ 2001. szeptember Gépészmérnöki szak, gépészmérnök képzés elindult 2003. szeptember 1-én 

▪ 2004. szeptember Gépészmérnök BSc szak, BSc képzés kezdete: 2006. szeptember 1. 

Gépészmérnök szak, gépgyártástechnológiai szakirány oktatásának szervezésében való közreműködés 

Általam oktatott tárgyak: Műszaki tervezés alapjai (1+1, 5. félév), Gyártórendszerek I. (1+1, 5. félév), 

Gyártórendszerek II. (1+1, 6. félév), Megmunkálási eljárások (1+2, 5. félév), Gyártórendszerek 

tervezése (1+2, 6. félév). 

Gépészmérnök szakon a gyakorlati képzés megfelelő színvonalának biztosítására: Műhelygyakorlatok 

szervezése a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszékén; a Difi-CAD Mérnökirodánál. 

A gyakorlati képzés feltételeinek javítása a gépészmérnök szakon: 

▪ Szerszámgépek, műszerek átadása a ME Gépgyártástechnológia Tanszékéről: Csúcsnélküli  

   köszörűgép, Fogazógép (Pfauter), Niles-típusú fogköszörű, Felületi érdességmérő,  

Szakképzési támogatások juttatása, „Plant Simulation” gyár- és gyártástervező szoftver, Forgácsoló 

szerszámok, szerszámgép-tartozékok, stb. 

 

Záróvizsga Bizottságban részvétel: 

▪ Mezőgazdasági Gépész szakon: 2001-től, elnök v. társelnökként 

▪ Gépészmérnök szak, gépgyártástechnológia szakirányon záróvizsgabizottság elnökeként  

   2006-tól folyamatosan:  

▪ Minőségirányítási szakmérnök szakirányú továbbképzési  szakon elnökként v. társelnökként  

   2008-tól.  

 

Kutatói munkásságom, eredményei: A „Környezetbarát megmunkálások” c. kutatási téma elindítása a 

Műszaki alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszéken 2005-től: 
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▪ ME Gépgyártástechnológia Tanszék kutatási tapasztalatainak átadása 

▪ Műszerek, szerszámok kölcsönzése (Kistler-erőmérő, HM-csigafúrók, porlasztó berendezés, stb.) 

▪ Közös publikációk készítése a tanszék oktatóival 

▪ Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel elősegítése (MicroCAD, Szerszámkonferenciák, 

stb.) 

A „Csiga- és menetfelületek” c. kutatásokba a Műszaki Alapozó Tanszék bevonása 2008. 

▪ Érintkezési viszonyok fizikai modellezése 

▪ Közös publikációk a tanszék oktatóival  

A „Csavarfelületek, menetfelületek” kutatócsoport létrehozása 2010-ben: 

▪Közös publikációk a tanszék oktatóival (kb. 50 db). 

 

 

A Csavartfelületek 

kutatócsoport felépítése 

 

Elnyertük a Baross 

Gábor pályázatot (2009, 

összege: 95 mFt), 

amelynek meg-írásában 

tevékenyen részt vettem, 

melynek elnyerésével 

beszerzett nagyműsze-

rek: - Rapid Prototyping 

berendezés, - 3D-mérő-

gép, - Mobil röntgen és 

digitális kiértékelő szoft-

ver. 

 

 

 

TIOP-pályázatban (2011, összege: 22mFt) való közreműködés, a pályázat támogatásával beszerzett 

szerszámgép: - CNC-megmunkáló központ 

Szakmai előadások tartása hallgatóink és oktatóink számára „TDK-esetek”, szakestek, egyéb szakmai 

rendezvények alkalmából; Műszaki szekció zsűri elnöke házi TDK konferencián; Tanszékünk 

bevonása az MTA ATB Gyártórendszerek Albizottság, GTE Gépgyártástechnológiai Szakosztályának 

munkájába.  

 

A Gyártórendszer Albizottság vezetőjeként kihelyezett ülést szerveztem a főiskolán, amelynek során 

jól sikerült bemutatót tartottunk a jól felszerelt technikai adottságokkal rendel-kező laboratóriumokról. 

Ezzel bekap-csolódott az országos kutatói 

hálózatba.  

 

Az EDEN 3D Printer átadási pillanata a 

Nyíregyházi Főiskola Műszaki Alapozó 

és Gépgyártástechnológia Tanszékén 

 

Kezünkben az első spiroid RP csiga 

modellje a gépkocsi 

kormányszerkezeteihez (Péter László 

tszv., Dudás Illés) 

 

Csavarfelületek, menetfelületek kutatócsoport

Témavezető: Prof. Dr. Dudás Illés

egyetemi tanár, az MTA doktora

I.

Modellezés, CAD, CAM,  

Rapid Prototyping

II.

Minőségbiztosítás,

CAQ, TQM

III.

Szerkezet Integritás

Dr. Péter László

főiskolai tanár

szakcsoport vezető

Dr. Páy Gábor

főiskolai tanár

Dr.  Dezső Gergely

főiskolai tanár

Dr. Szigeti Ferenc

tanszékvezető,

főiskolai tanár

szakcsoport vezető

Monostoriné H. Renáta

egyetemi tanársegéd

PhD hallgató

(Miskolci Egyetem)

Százvai Attila

műszaki oktató

Dr. Sikolya László

dékán, főiskolai tanár

szakcsoport vezető

Dr. Horváth Róbert

főiskolai tanár

Kósa Péter

műszaki oktató

Hajdu András

Műszaki oktató

Mándy Zoltán

PhD hallgató

(Miskolci Egyetem)
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41. Oktatás kutatás a Nyíregyházi Főiskolán (2). A német nyelvterületen szokták volt mondani egy 

„utazó” (étkező kocsis) professzorra, hogy „DI-DO” professzor „keddtől – csütörtökig. Ekkor 

többnyire leadja óráit, konzultál, vizsgáztat, de nem kapcsolódik szervesen bele a helyi ügyekbe. 

Tudomásom szerint te nem ilyen voltál. Igaz lehet e mende - monda? 

 

 

De még mennyire! Valóban mindjárt, kezdetektől fogva teljes energiával vetettem bele magam a helyi 

történésekbe, azok formálásába. A hajtóerő – ha egy kicsit pátoszosan is fogalmazom – szülőhelyem 

formálása. Mint a könyv elején számtalanszor kihangsúlyoztam, én büszke vagyok azon földrajzi 

környezetre, ahol születtem, hiszen hazánk számos értékének hordozója. Amint lehetőségem adódott 

igyekeztem visszaadni mindazt e környéknek, amit nekem ajándékozott. Ezért (is) kapcsolódtam bele 

– szinte fiatalos energiával és hévvel – a műszaki felsőoktatásba. 

 

Oktatási, kutatási, fejlesztési elképzelések a Nyíregyházi Főiskola Műszaki Alapozó és 

Gépgyártástechnológiai Tanszéken a tanári pályázatom alapján. A nemzetközi és hazai tapasztalatokat 

felhasználva elengedhetetlen egy ideális gépészeti, gyártástechnológia, vagy gyártás informatika 

tantárgy struktúra kialakítása. 

 

Graduális képzés terén az oktatás vonatkozásában célszerű a gépgyártástechnológiával kapcsolatos 

tárgyak óra kiméretét 2+2 órában meghatározni, mivel az elméleti megalapozáshoz egy jó gyakorlati 

labor, mérési feladatsor kell, hogy kapcsolódjon. 

 

A Gépgyártástechnológiai Szakirány szakmai irányításának szempontjai: A bevezetett BSc. képzés 

kialakításának alapvető feladata, hogy olyan gépészmérnököket képezzen, akik alkalmasak az iparban 

a gépipari alkatrész és szerszámgyártás, valamint a szerelés-technológiai folyamatoknak tervezése, 

szervezése, irányítása, korszerűsítése területén felmerülő feladatok, és a műszak fejlesztés és kutatás 

általános bonyolultságú részfeladatok ellátására is. 

 

A fentiek érdekében „Gyártástechnika fejlesztési tendenciái”c. 

nemzetközi konferenciát szerveztünk, amelynek a résztvevői 

közül egy csoport látható - Frau és  Prof. F. Lierath, Zsinóros 

Szabó Botond főigazgató, Dudás Illés és Nagy Sándor – a képen 

 

A tervekből megvalósult: Gépgyártástechnológiai szakirány 

(BSc);  Járműgépészeti szakirány (BSc). A képzésnek olyannak 

kell lennie, hogy ezek a hallgatók alkalmasak legyenek az 

egyetemen lévő MSc képzésben való bekapcsolódásba is. 

Megvalósult:  Mérnöktanári (MSc). 

 

Ezért szükségesnek tartom az oktatói állomány megerősítését, esetleg a tanszék által művelt 

szakirányok irányába való szakmai csoportok (kutató-, oktató részlegek pl.: megmunkálás, 

gyártórendszerek, szerelés, minőségbiztosítás) kialakítását. Nyíregyházi Főiskolán csavarfelületek 

kutatási tématerületről, kiemelések, Geometriai 

modellezések, konstrukciós tervezés, Végeselem 

elemzések, Környezetbarát technológiák, Rapid 

Prototyping, Minőségbiztosítás, Szoftverfejlesztés.  

 

2012. szeptember 25-én a Nyíregyházi Egyetem és a 

Miskolci Egyetem konferenciát szervezett a 

hetvenéves Dudás Illés tiszteletére. Dudás Illés 

előadása. Elnökség: Illés Béla, Miskolci Egyetem 

GMK dékánja, Szigeti Ferenc, NYE Műszaki 

Alapozó és Gépgyártástechn. Tsz. vezetője, Sikolya 

László, NYE Mérnöki Kar dékánja 
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Repülőgép szimulátor  

Dudás Illés és Neje, Monostori Renáta, Mándy Zoltán doktorandusz előadók 
 

Rektori köszöntő 
 

Kis családommal 

2013-ban Szabolcs-

Szatmár Bereg me-

gyei kirándulást 

szerveztünk szülő-

földem megtekin-

tésére. Első állomás 

természetesen máso-

dik munkahelyem a 

Nyíregyházi Főis-

kola, ill. ma már 

Egyetem 

Közlekedés-

gépészeti 

Tanszékhez tartozó 

repülőgép vezetői szimulátor megtekintése volt Dorka unokámmal. Szeretném megjegyezni, hogy a 

Nyíregyházi Egyetemen, ill. jogelődjén 50 évvel ezelőtt kezdődött a repülőgép mérnöki szak oktatása, 

így az országban egyedülállóan itt képeznek repülőgép vezetőket, ill. pilótákat. Ezekből a pilótákból 

lesznek később a Magyar Légiforgalmi Társaság pilótái. Egy alkalommal, amikor az Államvizsga 

Bizottságnak tagja voltam, vizsga után felvittek a hallgatók egy tiszteletkörre egy Ceszna típusú 

géppel. Úgy éreztem magam, mintha egy nagy gólyán ülnénk, persze a hallgatók is csináltak 1-2 

dugóhúzót, mindjárt átértékeltem a következő vizsgán adandó jegyeimet.  

Eredményhirdetés: Balról jobbra: Szigeti Ferenc 

Czitán Gábor., Dudás Illés, Pálinkás István, Péter László  Hajdu Lilla a ZVB előtt (2017.02.) 
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42. A tanszék rövid története (1). Ahogyan telnek-múlnak az évek egyre inkább válunk nyitottabbá a 

múlt iránt, egyre inkább fogalakoztat bennünket a „történet” (nem tévesztendő össze a 

történelemmel!). Ebben a változásunkban elsőként a legszűkebb életterünk, a munkahely jelentkezik. 

Egyetemünk kiváló professzorai pl. Terplán Zénó, Lévai Imre „magasra tették a lécet” e témakörben. 

Te mit emelnél ki az általad is vezetett tanszék történetéből? 

 

 

Igen, azt hiszem igazad is van. Egyre többet gondolok a szűkebb munkahelyi környezetem életének 

formálódására, egyre inkább keresem, kutatom a hozzá tartozó dokumentumokat. Talán ez is az 

öregedés egyik jele? Nem tudom, de érdeklődéssel és jó hangulatban fordulok e témakör felé is! A 

Gépgyártástechnológiai Tanszék alapításának éve: 1952. Ekkor vált szükségessé a Gépészmérnöki 

Karon a „Forgácsolás elmélete és szerszámai, a Szerszámgépek „a Készülékszerkesztés” és a 

„Gépgyártástechnológia” tárgyak oktatása. A Tanszék neve alapításkor: „Mechanikai Technológia II.” 

volt, alapító vezetője Kordoss József lett, aki a DIGÉP-ben volt osztályvezető. 1955-ben új neve: 

„Gépgyártástechnológiai Tanszék”. A Gépészmérnöki Karon 1963-ig csak „gépgyártástechnológus” 

szakos mérnökképzés folyt, amely rendkívüli terheket és felelősséget, de egyben felemelő érzését 

adott a Tanszék számára. 1963-ban bevezetett oktatási reform „Szerszámgépész” szak indítását írta 

elő, ekkor vált ki a „Gépgyártástechnológiából” a „Szerszámgépek Tanszéke”, melynek vezetője 

Kordoss József lett. A Gépgyártástechnológiai Tanszék pedig Bálint Lajos vezetésével működött 

tovább. Bálint Lajos után 1968-tól Gribovszki László, majd 1991-től Fridrik László, ill. Molnár József 

a tanszékvezető. Előre is elnézést kérek a könyv tisztelt Olvasójától, hogy néhány esetben átfedés 

lehet, de az egyértelműség miatt elkerülhetetlen egy-egy ismételt gondolat megjelenése.  

1974-ben újabb oktatási reform révén a „Gépgyártástechnológia alapjai” a kari közös tárgy került 

bevezetésre a többi mellett. A tárgyak száma 1974-et követően 26-ra emelkedett. Így lehetővé vált a 

tudományos kutató és ipari fejlesztő munkák kiszélesítése. 1987-ben bevezették a moduláris oktatást, 

amely valamennyi tantárgy átdolgozását és új tárgyak indítását jelentette. Nagy jelentőségű lett a 

minőségbiztosítás és a szerelés oktatása, 1992. januártól lettem a tanszék vezetője 2007-ig. Jelentős 

lett a bonyolult geometriájú alkatrészek fogazó témacsoport munkája. Munkásságom első évében 

jelentős erőfeszítést tettem a keleti mellett a nyugati egyetemekkel való kapcsolat kiépítésére, ennek 

eredménye lett oktatási kutatási kapcsolatrendszer kiszélesedése további országok irányába (33 

külföldi kapcsolat). 1993-94-ben már a moduláris rendszer oktatása került bevezetésre, amelynek 

során a konstruktőri, ill. technológusi képzés prioritást kapott.  

1992-től kezdődően nagy léptékkel indult meg a tanszék számítástechnika hátterének megerősítése, 

melyet hardver oldalról mintegy 30 PC és három munkaállomás, szoftver oldalról legkorszerűbb 

programokat szereztük be. 1993-ban a Gépészmérnöki Karon akkreditálták a PhD programokat, 

melyek közül „gyártási folyamatok” alprogram vezetője lettem, mint a műszaki tudomány doktora. 

1996-tól Dudás Illés vezetésével megkezdhette munkáját az MTA Támogatott Kutatóhelyeként a 

Gépgyártástechnológiai Tanszék Kutatócsoportja. 1996-ban jelentős eszközracionalizálást hajtott 

végre a Tanszék, melynek során a korszerűtlen laboratóriumi gyakorlatot megszüntette és új 

laboratóriumot hozott létre a C2/IV-ben, ill. a C/1-ben minőségbiztosítási laboratóriumot hozott létre 

(fogazó, gyártórendszer, szerelde, stb.). Ezzel a területtel gyarapodott a tanszék és a 2. emeleten egy 

Galériát építettünk ki, egy új tanterem és NC technika oktatási eszközök révén. Kialakításra került a 

tanszéki kutatások négy csoportja, úgymint: „Megmunkálási eljárások”, „Gyártási folyamatok és 

rendszerei”, „Szerelő eljárások és eszközei, rendszerei”, „Minőségellenőrzés és Minőségszabályozás”, 

„Minőségbiztosítás”, valamint az MTA Kutatócsoport. 

A "Gépgyártástechnológia alapjai" c. tárgyat, amely kari közös tárgyként – figyelembe véve a 

hallgatói véleményeket is – 1993/94. II. félévétől én adom elő, professzor emerituszként is 2014-ig.  

A moduláris oktatási rendszerben bekövetkező változás révén 1994-től felfutó rendszerben az alábbi 

tárgyakat oktattam: Forgácsolás A II.; Gépgyártástechnológia alapjai; Gyártás és gyártórendszerek 

tervezése; Számítógépes gyártástervezés; Technológiai rendszerek; Forgácsoló megmunkálások A; 

Gépgyártástechnológia I., Gépgyártástechnológia II., Gépgyártástechnológiai eljárások; 

Minőségbiztosítás (társszerzővel); Gyártórendszerek minőségbiztosítása (társszerzővel); 

Minőségbiztosítás és Szabályozás (társszerzővel). Ez egy teljesen új anyag, amelynek során a 

Gépészmérnök hallgatók /6. szemeszterben/ első alkalommal találkoznak a Tanszék tevékenységével. 

Az elmélethez közel hoztam a gyakorlatot, amely a 17 évi gyakorlati környezetben, vagyis az iparban 
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eltöltött időszaknak köszönhető.  Ezért az anyag átfogó és a tudományterület legfontosabb ismereteit 

tartalmazza. Fontos szerepe van a hallgatók modulválasztásában. 

Ennek sikerét mutatja, hogy egyetemi ágon általában tanévenként 3 modul (gépgyártástechnológia, 

minőségbiztosítás és szakfordítói) indult be a tanszékhez kapcsolódóan. Újszerű tantárgyak kialakítása 

indult meg pl. „Technológia analízis”, „Különleges megmunkálások”. Jelentős újdonság továbbá, hogy 

a Gépgyártástechnológia korszerű értelmezésének megfelelően „Gyártás- és gyártórendszerek 

tervezése” tárgykör fontos oktatási kimérettel rendelkezett, több szakismereti blokkban. Posztgraduális 

képzés keretében beindult a doktori képzés „Gyártási folyamatok” részprogram, valamint a 

Minőségbiztosítási főiskolai képzés.  

A Gépészmérnöki Karon a Technológia Oktatási Albizottság vezetőjeként, a főiskolai nappali és 

levelező oktatás szakfelelőseként is tevékenykedtem. Tanszékvezetőként is több modul kialakításában 

és azok oktatási programjainak megalkotásában tevőlegesen vettem részt. Tanszékvezetőként a 

Tanszék által oktatott kb. 60 tárgy koncepcióját, harmonizálását, az egyes modulokon belül - a gyártási 

alapoktól a gyártási eljárások és eszközeik, illetve a gyártórendszerek egymásra épülését - tekintettem 

fő feladatomnak, ehhez illesztettem a 6 kötetben megjelenő könyveimben lévő anyagot és példaként 

megemlítem, hogy az első kötet eddig 8 kiadást élt meg.  

Én minden félév indulásakor bekértem az előadási és gyakorlati anyagokat és azok korszerűségét, 

egymásra épülését, a kitűzött korszerűsítési célok megvalósítását ellenőriztem és minden esetben 

véleményeztem azt. Természetesen voltak ellenzői a tanszéken ennek a folyamatnak, akik szerették az 

állóvizet és nem kívánták a tudományos fejlődéshez szükséges gyorsütemű előrelépést. De ez engem 

sosem gátolt, sőt újabb erőbedobásra inspirált. Így születtek meg a szükséges szakkönyveim is. Ez a 

hozzáállás jól megmutatkozott a tanszéken az egyes kutatók szakmai előrejutása terén is. 

A technológiatudomány fejlesztésének elismerésére az alábbi kitüntetést alapítottam, mint 

tanszékvezető. A mai technológia szerint Anyagtudomány és Technológiáról beszélünk. Szerintem a 

technológia önállóan is tudomány. Ezért választottam úttörő módon a „Technológiatudomány” 

megtisztelő elnevezést. Ezt az MTA Nyelvtudományi Intézettel is megkonzultáltam. (XIII.. melléklet) 

 

A Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék alapításának 50 éves jubileum alkalmából a  

Bálint Lajos 

Pro Scientia Technológiae 

A technológiatudományért 

nevű érem kitüntetést alapította. 

Az érem azon hazai és nemzetközi személyiségeknek adható, akik a „Technológiatudomány”, illetve 

a Gépgyártástechnológiai Tanszék fejlesztéséért kiemelkedő tevékenységet végeztek, illetve 

folytatnak. 

               
 

Miskolc, 2002. július 19.                   Prof. Dr. Dudás Illés,  

                                            tanszékvezető egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora 

 

Ezt a kitüntetést azon személyek kaphatják, akik a „technológiai tudomány”, ill. a 

Gépgyártástechnológiai Tanszék fejlesztéséért kiemelkedő tevékenységet végeztek, ill. végeznek.  

Első alkalommal 2002-ben adtuk ki ezt a kitüntetést, amely a 88. kérdésben látható. A kitüntetés 

adományozásának eldöntésére a Tanszékvezetői Tanács jogosult. A kitüntetési mappában a fenti 

alapító levél és a személy megnevezését tartalmazó lap tartozik. Szerencsénk volt ebben az évben, 

hogy még a tanszék alapításában résztvevő kollégák is átvehették ezt az elismerő érmet.  

alapítás éve

2002

ME
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43. Tanszékvezetői tevékenysége (2). Bármilyen szervezet vezetői tevékenységének értékelése mindig 

nagyon nehéz, hiszen a számszerűsített értékelésben „mindkét fél” attitűdje közvetlenül megjelenik. A 

„vezető” részéről követelmények jelennek meg, a „vezettettek” oldaláról pedig „elszámolható 

teljesítések”. Te mit emelnél ki az általad vezetett tanszék életéből? 

 

 

Be kell vallanom, hogy nagyon nehéz egy olyan áttekintést adni, ami egyrészt teljes mértékben egzakt, 

másként pedig nem fellengzős. Tény az, hogy 1992-2007 között tölthettem be az adott szakmai 

közösség vezetését. Ebből adódóan megkísérlek egy olyan összegzést adni, amelynek gerince a 

következő fejezet. Eredményeim tanszékvezetőként, célok és megvalósításuk”. Azért tartom fontosnak 

ezek közlését, mert úgy gondolom, hogy egy egyetemi tanszék bemutatásához a részletek is fontosak 

lehetnek az ott folyó munka megítélése céljából. Ezért a Tisztelt Olvasónak megértését kérem, mert 

akik ezen a területen dolgoznak, azokat feltétlenül érdekli a kvantitatív megjelenítés is.  

1992. január 1-jén lettem először, 1994-ben másodszor, majd 1999-ben harmadszor, 2004-ben 

negyedszer a Gépgyártástechnológiai Tanszékre 

tanszékvezetőként megválasztva, kinevezve. Ez 

igen megtisztelő és felelősséggel terhes megbizatás 

volt, amelyet nagy energiával és örömmel láttam el. 

 

A tanszék tudományos előrejutásának és 

tudományos szintre emelése, oktatás, tudományos 

kutatás erősítésének és a kapcsolatok fokozása, 

erősítése érdekében az alábbi célokat tűztem ki. 

 

Besenyei Lajos Rektortól veszem át a negyedik 

tanszékvezetési kinevezésemet 2004. 06. 30.-án 

 

I. Kitűzött cél:  

Mottó: „Számítógéppel segített gyártás és gyártástervezés” tudományos szintre emelése, a 

korábbihoz képest egy új szemléletet igényelt.  

1. NC technika fejlesztése címszavakban: Megvalósulás: A meglévő NC-vel foglalkozó munkatársak 

mellett Cser István C.Sc, Berta Miklós C.Sc., Felhő Csaba, Szabados Gábor, Kovács Attila ide 

hozatala biztosította és ma is biztosítja a személyi és oktatás hátteret. 

CAD/CAM Labor (C/2 Galéria II. emelet) valósult meg 1994-ben 8 db PC-vel, amely később 

Gépészmérnöki Kari laborrá fejlődött, később 12 db PC és 2 db IBM R600-as munkaállomás állt 

rendelkezésre. 2003-ban teljesen új berendezésekkel lett ellátva az új technikai hátteret az IDP, illetve 

(HEFOP 4.1.2.) összegből biztosítottuk (vezérlések korszerűsítése, szerszámbeállító, szerszámgépek, 

stb. vásárlása). CNC korongszabályozó berendezés lett kifejlesztve, szabadalmaztatva (Dudás Illés 

feltaláló). Phare projekthez kapcsolódó AIFSZ keretében CNC kismarógépet vásároltunk, amely 

elsősorban az oktatást támogatja. 

2. Számítógépi ellátottság:1992-ben - tanszékvezetői tevékenységem kezdetén - a tanszéki 6/a 

teremben volt 3+1 db számítógép összesen a Tanszéken. Ma (2007-ben) minden oktató, kutató 

szobában legalább egy, illetve több gép és perifériái találhatóak. Ahol lehet, ill. kellett, külön 

számítógépet biztosítottunk a hallgatói konzultációkhoz. Ezen kívül laptopokat vásároltunk (8 db) az 

oktatási prezentációs és kutatási feladatok megkönnyítése céljából. A tanszéken kb. 100 db oktatói, 

dolgozói számítógép található. Tanszéki keretből új, modern számítógépes hálózatot építettünk ki, 

melyre a tanszéken és a műhelycsarnokban egyaránt rá lehet csatlakozni. Új PC alapú vezérlést 

vásároltunk a DEA 3 koordinátás mérőgép számára, amelyhez korszerű off-line programozást biztosító 

szoftvercsomagot is sikerült beszereznünk. 

Terveztük a tanszéken korábban kialakított és mára elavult robotos szerelőlabor felújítását, új 

számítógépek, szoftver vásárlását. Már elkezdődött a tanszéki számítógéppel támogatott 

Minőségbiztosítási labor kialakítása nagy számítógépekkel való ellátása, a szakképzési hozzájárulás 

felhasználásával. Fontosnak tartjuk a megfelelő szoftver-ellátottságot is, ezért új szoftvert szereztünk 

be, amelyek elsősorban a végeselemes analízis (Nastran, Marc), 3D modellezést segítő szoftverek 

(AutoDesk Inventor, CATIA, I-DEAS, gyors prototípus gyártást segítő szoftverek (Magics RP), 
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valamint mérőszoftverek (LabView, Beam). 2003-ban Rapid-prototyping laboratóriumot hoztunk létre 

2 db PC-vel, 3 D printer berendezéssel, a Mechanikai Technológiai és Szerszámgépek Tanszék 

támogatásával IDP keretében (ehhez kötődik 2 fő doktoranduszom munkája). 

3. Nyelvismeret bővítése:  

Kezdeményezésemre több kollégám Manchaster-ben vett részt több hónapos nyelvi továbbképzésen a 

korábbi években. Ezen túlmenően a Tanszéken a Tanszékvezetővel egyetemben 34 fő vett részt angol 

nyelvű intenzív nyelvtanfolyamokon az utóbbi években. Úgy gondolom, hogy Tanszékvezetésem 

mottójaként kitűzött hármas célt a lehetőségek keretén belül igyekeztem és sikerült maximálisan 

megvalósítani. 

II. Létszám: 1992-ben a tanszék létszáma 45 fő volt és ezt jelentősen megváltoztatta a mai napra az 

időközbeni nyugdíjazások (Gyáni Károly, Kazár László, Leskó Balázs, Ludvig László, Molnár József, 

Orosz László, Szűcs János, stb.) és ezt még fokozta az 1995-ös kényszerű 33 %-os leépítés (Bokros 

csomag 13 fő). Jelentős technológiai szaktekintélyek mentek el a tanszékről, Tóth Tibor, Vadász Dénes 

az Informatikai Intézetbe az új Intézet létrehozása érdekében.  

Időközben jelentős segítséget nyújtott az 1996-1998 között vezetésemmel működött MTA kihelyezett 

kutatócsoport, ahol 3-4 fiatal, energikus munkatárs jelentősen segítette a tanszék munkáját. Sajnos a 

fiatalok jobb anyagi lehetőség miatt ma már más munkahelyet céloznak meg, mint az egyetem.  

Személyi állomány tanszékvezetésem óta: 1992-ben 2 fő (Kundrák János Ph.D, Dudás Illés D.Sc) volt 

minősített a tanszéken. 2007-ben 7 fő a minősítettek száma (Dudás Illés, Kundrák János, Berta Miklós, 

Cser István, Szabó Ottó, Tolvaj Béláné, Varga Gyula). Ez csúcs a tanszék történetében (1952-2007). 

Minősítések: műszaki tudomány doktora 2 fő; műszaki tudományok kandidátusa, Ph.D 5 fő; dr. univ 4 

fő; Széchenyi Professzori Ösztöndíj 4 fő; Széchenyi István Ösztöndíj 2 fő. Kinevezések: egyetemi 

tanár 1 fő (Kundrák János); egyetemi docens 4 fő (Szabó Ottó, Tolvaj Béláné, Varga Gyula, Cser I 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina, Igazgató: Dr. Pappelmayer János 

egyetemi tanár, Lelet. stván); főiskolai docens 2 fő (Csermely Tibor, Szabó Sándor); tanácsos 1 fő 

(Jakó Lászlóné); munkatárs:2 fő (Horváthné Pásztor Éva, Ortóné Lengyel Noémi). A tanszék 

létszáma: 45 fő. 

Tanszékvezetés átadásakor: 2007. VI. 30-án: egyetemi tanár 2 fő; egyetemi docens 5 fő; főiskolai 

docens 1 fő; adjunktus 2 fő; tanársegéd 3 fő; tsz-i mérnök 2 fő; technikai és adminisztrációs létszám 9 

fő; Minősítettek: a műszaki tudomány doktora 2 fő, PhD 5 fő. A Tanszék létszáma 2007-ben 24 fő.  

Oktatók létszáma: (1952-2007) között 124 fő; Nem 

oktatók létszáma: (1952-2007) években 154 fő.  

További fokozatszerzés: Ph.D fokozat Bányai Károly 

(abszolutórium, munkahelyi védés: 2007.), Óváriné, 

Balajti Zsuzsa (PhD védés 2008, habilitáció 2017.); 

Bana Viktória 2003-ban Ph.D védés; Maros Zsolt (2011. 

PhD védés), Ph.D hallgatók: Felhő Csaba (PhD védés 

2012, Magdeburg).  

Végzett hallgatók egyetemi szinten (1999-2007): 

Minőségbiztosítási szakirányon 30 fő, 

Gépgyártástechnológia szakirányon 80 fő. Összesen: 

110 fő. Főiskolai szintű nappali (1999-2007): 

Gépgyártástechnológia szakirányon 96 fő; 

Minőségbiztosítási 160 fő; Gyártásautomatizálási 8 fő; 

Összesen: 256 fő végzett. Levelező főiskolai szintű 

(1999-2007): Minőségbiztosítási 130 fő; 

Gyártásautomatizálási 161 fő; Összesen: 291 fő.  

A Gépészmérnöki Kar nappali és levelező főiskolai szak 

szakfelelőse is voltam ebben az időben.  

 

Tanszékvezetői szobámban 2007-ben 

 

Vissza- és előretekintvén pontosan tudom, hogy az 

egyes tudományterületek egymáshoz viszonyított súlya, szerepe ugyanúgy változik időben, mint bármi 

más. Mégis meggyőződéssel vallom, hogy a tanszék minden objektív mutatójára gyakorolt közvetlen 
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és közvetett hatásom miatt nem kell szégyenkeznem, azaz nyugodtan nézhetek a tükörbe reggeli 

borotválkozásaim során. 

44. A tanszék kutatási tevékenysége (3). Az egyetemi oktatók „teljesítményének” értékelése rendkívül 

összetett és kényes feladat, hiszen nincs olyan ember, aki mindenben a legjobb, aki minden 

szempontból az un. „zsinórmérce”. Az oktatás, kutatás szervezése és irányítása, a hallgatói előmenetel 

támogatása, a nemzetközi szereplés, publikációs teljesítmény, szabadalmak száma, a hazai és 

nemzetközi ismertség, elismertség azonban egy-egy szegmense az egyének megítélésének. Hogyan 

alakultak ezek az általad vezetett csoportban? 

 

 

Nehezet kérdeztél! Az ok nagyon is egyszerű, hiszen a válaszom – kissé sarkítva – vagy kiemelek 

néhány területet és „mesélgetek róluk”, vagy pedig megpróbálok röviden és számokban egy 

összefoglalást adni minden „mese” nélkül. Az első lehetőségem olvasmányos, a második kevésbé az, 

de teljesen konkrét és talán egy kicsit unalmas is. Mérnök vagyok, így maradok a számoknál és a 

konkrétumoknál, a megvalósult tényeknél. 

 

1. A Tanszék kutatási tevékenységéről 

Öt kutatási csoportot hoztam létre, amely átfogja a gépgyártástechnológia teljes területét: 

1.1.Megmunkálási eljárások: Az abrazív finom-megmunkálások, az Elektrofizikai képlékeny 

megmunkálások. Bonyolult felületek (csiga-, fogazat-, poligonkötés, stb.) fejlesztését szolgáló 

kutatások és Különleges anyagok és ultraprecíziós megmunkálások témák kutatása, 

1.2. Gyártási folyamatok és rendszerek: Gyártási folyamatok és gyártási rendszerek, technológiai 

folyamatok tervezési módszereinek korszerűsítése, CAD CAM CAQ technikák kutatása, 

1.3. Minőségellenőrzés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás: Korszerű méréstechnikai eszközök 

méréstechnikai lehetőségeinek tanulmányozása, rendszerbe építése. Gyártmányok dinamikus és 

statikus viselkedésének vizsgálata; Megmunkálógépek, rendszerek pontosságának vizsgálata. 

Technológiai szintű minőségszabályozó rendszerek, SPC rendszerek, minőségbiztosító rendszerek 

honosítása, fejlesztése; Bonyolult geometriájú felületek méréselméletének tanulmányozása, mérési 

szoftverek kifejlesztése 3D-s mérőgépre. 

1.4. Szerelő eljárások eszközei és rendszerei: Szereléselmélet, műveletek és eszközök és automatizált 

szerelés és szerelőrendszerek tervezése. 

1.5. MTA-ME Gépgyártástechnológiai Tanszéki Kutatócsoport: Bonyolult geometriai alakzatok 

gyártásgeometriai analízise. A forgácsoló technológiák komplex analízise. Technológiai modellezés és 

analízis CNC munkautak pontosításához. Gyártási és CIM rendszerek analízise témákban. 

A tanszékvezetésem alatt körülbelül 70 különböző témájú kutatási témát és pályázatot koordináltam. 

 

2. Pályázatok 

Összesítés: Beadott pályázatok száma (1994-2007): 40, ebből: 22 hazai; 18 nemzetközi. Elnyert 

pályázatok száma: 21. 

IDP 100 MFt-ból megvalósult, illetve további terveinkben szerepel: 

Intelligens technológia labor létrehozása (rapid prototyping megvalósult), Minőségbiztosítási 

laboratórium létrehozása (megvalósítás alatt), ill. a Tsz-en megoldódott). 

Megmunkálás kutatás erősítése, Gépvásárlás, vezérlésfejlesztések, szerszámbeállító beszerzése, 

Minősítések fokozása, Nyelvtanulás további erősítése, Nemzetközi kapcsolatok további kiszélesítése. 

A fenti célkitűzések megvalósításában jelentős segítséget jelentett, hogy a Tanszék és a Kar együttes 

támogatásával mintegy 50 millió Ft szakképzési hozzájárulást fordítottunk az utóbbi években – a 

racionalizálásra. Ebben kiemelt szerepet töltött be az Invest-Trade Kft. nagyvonalú hozzájárulásával. 

Ezúton is köszönjük.  

 

3. Műhely 

Hagyományos és CNC gépek felújítása nagyrészt saját keretből megoldva. 58 db megmunkáló gépből 

21 db leselejtezve; Szerelő labor kialakítása 1994, továbbfejlesztése. Új terület a C/2 4. csarnoka a 

Kohómérnöki Kartól Farkas Ottó rektor úr megbízásából végzett felmérésünk alapján 200 m2 – 

csarnokrészt kaptunk, azt felújítottuk 2004-ben, az Invest-Trade Kft. szakképzési hozzájárulásból. 

Villamos mérőlabor létrehozása, a C/2 II. emeleten 16 mérőhellyel, 1993 (Rapid Prototyping), 2007. 
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CAQ labor létrehozása a tanszéki folyosón (kohász kartól visszakapott területen). CAD/CAM labor 

létrehozása, illetve korszerűsítése. Új fogaskerékmérőlabor kialakítása, gépek áthelyezése, a C/2 

épület alagsorából áttelepítéssel. CNC gépek forgács-kihordórendszer kialakítása. Leadtunk 400 m2 

területet (gyakorló műhely). IV-es csarnokban új galéria 2007-ben kész (HEFOP); teljes felújítás III. 

csarnok, laborok. 

 

4. Publikációk 

A tanszéken kiemelkedően jó a publikációs tevékenység. Példa 1996-1997-ben 77 db, ebből 54 db 

idegen nyelven (cikk, konferencia kiadvány, stb.). Jelentős előre lépésnek tartom, hogy a 

legkorszerűbb gépgyártástechnológiai ismeretek rendszerezésével megjelent könyveim: 

Gépgyártástechnológia I., Gépgyártástechnológia II., Gépgyártástechnológia III. és Dudás Illés – 

Cser István: Gépgyártástechnológia IV. című könyve. Illés Dudás: The Theory & Practice of Worm 

Gear Drives, Penton Press Londonban megjelent könyv, amely jelentős nemzetközi elismertségnek 

örvend. Dudás Illés: Csigahajtások elmélete és gyártása, Műszaki Könyvkiadó 2007.  Dudás Illés, F. 

Lierath, Varga Gyula: Környezetbarát technológiák a gépgyártásban, Gépgyártástechnológia V.: 

Forgácsolás szárazon, minimális hűtéssel-kenéssel című könyv. Műszaki Könyvkiadó, 2010. Dudás 

Illés publikációs jegyzéke mellékelve. (Nyomtatásban megjelent közel 600 db.).  

 

5. TDK 

Pl. 1998-ban a karon lévő 35 db TDK-ból 10 db a Gépgyártástechnológiai Tanszéken készült, míg 

2003-2007-ben mintegy 30 db TDK készült a tanszéken. Az utóbbi 5 évben 8 db TDK dolgozatot a 

tanszékvezető konzultált. 

 

6. A kitüntetéseimről és a tudományos szervezeti tagságaimról, tisztségeimről a 77. és a 78. kérdés 

szól.  

 

 
 

Tanszék munkatársai. Ebben az időben a tanszéki létszám 45 fő volt, 

Miskolc Egyetemváros, Aula 2004 

 

A képen balról jobbra első sor Bercsey Tibor, BME, vendég; Cser I., Molnár J., Fancsali Jné, Szűcs J., 

Leskó B., Dudás I.,tszv., Orosz L., Gyáni K., Szabó O., Varga Gy.; második, harmadik sor balról 

jobbra: Kövesi Gy., Berta M., Pallai L., Tolvaj Bné, Süveges B., Pásztor É., Csermely T., Jakó Lné, 

Ortóné Lengyel N., Korpás K., Grósz Iné, Bajáki Zs., Novákné Gulyás I., Horváth M., Balatoni M., 
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Tóth A., Pap Jné, Maros Zs., Pap J., Tóth T., Szabó S., Bányai K., Luhály A., Kazár L., Horváth 

P.,vendég BME; Repkó J., Juhász P., Lipták L. 

45. Tanszékfejlesztési elképzelések (4). Egy adott szakmai területet képviselő egyetemi tanszék hazai és 

nemzetközi megmérettetése hosszabb távon fenntartott kapcsolatrendszerén keresztül valósulhat meg. 

Ebben meghatározó szerepet játszanak az iparvállalatokkal, hazai oktatási intézményekkel kialakított 

együttműködései és azon nemzetközi kapcsolatok, amelyek nem csupán „papíron léteznek” hanem 

„elszámolható” formában is, pl. publikációk, finanszírozott K+F projektek számában is. Nálatok ez 

hogyan alakult?  

 

 

A Tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatairól  

Főbb hazai és nemzetközi kapcsolatok bemutatásával az a célom, hogy érzékeltessem a kezdeti igen 

tiszteletreméltó néhány élő kapcsolat után milyen mértékű kapcsolatokat sikerült kiépíteni. Hazai 

kapcsolatok vonatkozásában igyekeztük megtartani a régi nagyvállatokkal kialakított személyi és 

szakmai kapcsolatokat. Különösen olyan cégekkel kötöttünk megállapodást, ahol a szerződéses 

munkákon túlmenően az ott lévő laboratóriumi lehetőséget és új technológiákat az egyetemi 

oktatásban és kutatásban is felhasználhattuk. Így az alábbi főbb kapcsolatokat soroljuk fel ebből az 

időszakból. Intézmények közül mindig is nagy gondot fordítottunk a társintézményekkel való közös 

munka kiépítésére. Személy szerint,  mint az MTA Anyagtudomány Technológiai Bizottság (ATB) 

Gyártórendszerek Albizottságának vezetője sok éven át, az összes gépészmérnök képzéssel foglalkozó 

intézményt bevontam ebbe a munkába. Így kitűnő rálátás nyílt az egyes intézményekben folyó oktató- 

és kutató munkára. Kihelyezett ülések által. rendeztünk a társintézményeknél40, amelyek során jobban 

megismerhettük az együttműködés kívánatos és szükséges voltát. 

 

 

1. Főbb hazai iparvállalatokkal való kapcsolataink 

Diósgyőri Gépgyár, ill. jogutód egységei    (Miskolc) 

ZF Hungária Kft.       (Eger) 

Finomszerelvénygyár       (Eger) 

Normon Tool Szerszámgyár                 (Békéscsaba) 

Biogal Rt.        (Debrecen) 

Dohányfermentáló Rt.       (Nyíregyháza) 

Drótgyár Rt.        (Miskolc) 

Mezőgép Rt.        (Miskolc) 

MOL Rt.        (Miskolc) 

TVK Rt.        (Tiszaújváros) 

BORSODCHEM Rt.       (Kazincbarcika) 

Abaúj Bútor Rt.        (Encs) 

Csavar és Húzottáru Rt.       (Miskolc) 

Kohászati Üzemek Rt.       (Miskolc) 

Diósgyőri Fogazó Üzem      (Miskolc) 

Sütőipari Vállalat       (Miskolc) 

Castrol, stb.                   (Budapest) 

 

2. Hazai kapcsolatok oktatási intézményekkel 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem   (Budapest) 

Óbudai Egyetem       (Budapest) 

Kecskeméti Egyetem       (Kecskemét) 

Gödöllői Szent István Egyetem      (Gödöllő) 

Széchenyi István Műszaki Egyetem     (Győr) 

Veszprémi Egyetem                                                        (Veszprém) 

Nyíregyházi Egyetem                                                      (Nyíregyháza) 

                                                      
40 A tanszék történetével kapcsolatos irodalmak (XVI. melléklet) 
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Debreceni Egyetem, stb.                                                  (Debrecen) 

Dunaújvárosi Egyetem                               (Dunaújváros) 

3. Nemzetközi kapcsolatok kutatási témákban 

1992-2007 között a hazai egyetemeken kívül 38 intézménnyel, egyetemmel tartottunk fenn szakmai 

kapcsolatot. Jelentősen nőttek a korábbi keleti kapcsolataink mellett a nyugati kapcsolatok aránya 

(USA, Ausztrália, Japán, Anglia, stb.). 

A kitűzött oktatási és kutatási feladatok eredményes megoldását segíti a intézményi nemzetközi és 

személyes kapcsolataim.  

 

Albstadt-Sigmaringeni Főiskola (környezetbarát technológia, Prof. Simoni)   (D) 

Bécsi Egyetem (méréstechnika)  (Prof. H.Osanna, Prof. Durakbasa)   (A)  

Bolgár Tudományos Akadémia Mechanikai és Biomechanikai Intézete (csiga  

hajtástechnika) (spiroid hajtások – Prof. Koljo Minkov Petrov)       (BG)  

Brassói Egyetem (fogazás gyártástechnológia, Prof. Maria-Cornelia Iván)               (R),  

Braunschweigi Műszaki Egyetem (köszörülés)       (D) 

Cartegénai Műszaki Egyetem, Spanyolország, (2006-tól Prof.A.Fuentes, közös csigakutatás)  (E) 

Chicagoi Illionis Egyetem (vendégprof. 2000-ben.(Chicagó, Prof F. Litvin, csigakutatás)          (USA) 

Dortmundi Műszaki Egyetem (Pilseni, Wroclawi, Magdeburgi, Miskolci Egyetemekkel  

közösen nyertünk egy EG projektet, Prof. K. Weinert, környezetbarát kutatás)   (D) 

Gdanski Műszaki Egyetem  (gépgyártás, RP Prof. M. Feld)     (P) 

Gépek Anyagainak és Mechanizmusának Intézete (Pozsony)(fogazás)    (SLO) 

Fraunhofer Institute for Produktion Technology IPT Aachen (Prof. M.Weck, 

Prof.Fritz Kloche hajtástechnika)                                                                (D) 

Grazi Egyetem (Prof. Grei, sokszög)                   (A) 

Harkovi Műszaki Egyetem (gépgyártás, szuperkemény szerszámok Prof. Grabcsenko) (UR) 

Huddersfieldi Egyetem (angol könyvkiadás, minőségbiztosítás Prof. K. Staut)   (GB)  

Institut National Polytechnique Lorraine Ensem (gépgyártás)     (F) 

Izsevszki Technikai Intézet (spiroidhajtás, Prof. Goldfarb, kiadvány szerkesztő bizottsági tag 

vagyok)           (RU)  

Kassai Műszaki Egyetem (Prof. Ildikó Mankova, csiga kutatás)    (SK) 

Kairói Egyetem (méréstechnika, Prof. Sachvi. ICMI)                          (EAK) 

Kolozsvári Műszaki Egyetem (fogazás, RP)  Prof.Gyenge Cs., Prof.Csibi.V., Prof.Maros D. (RO) 

Krakkói Műszaki Egyetem  (köszörülés, környezetbarát, Prof.J.Gawlik)   (P) 

Magdeburgi Műszaki Egyetem (oktatási, kutatási együttműködés, szakfordítói szakirány 

képzés, gépgyártástechn. minőség, környezetbarát technológiák kutatása, Prof.F.Lierath) (D) 

Manchesteri Egyetem (UMIST)(fogazás)       (GB) 

Marosvásárhelyi Műszaki Egyetem (Prof.Hollanda D., Prof. Máté M., MPV, fogazás)  (RO) 

Minesotai General Motors (kormánycsiga)                 (USA) 

Nagaokai Műszaki Egyetem  LCD kamera, GGy. (ICMI, Kitüntetés,CCD kamera stb.) 

Prof.A.Kjusijin)                  (J) 

Nagybányai Műszaki Egyetem (Prof. Pay Eugén, csigahajtások)     (R) 

Nagyváradi Egyetem (gépgyártás)         (RO) 

National Technical University of Athens (Prof. Mammalis, gépgyártás)    (GR) 

Nottinghami Egyetem (fogazás)         (UK) 

Pilseni Egyetem (Prof. F. Sova, környezetbarát techn.)      (CZ)  

Poznan University of Technology (gépgyártás)       (P) 

Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (Prof. König, Prof.Fritz Kloche, 

Prof. M.Weck, Prof. Pheifer, hajtástechnika, különleges megmunkálások)   (D) 

Ryeson Polytechnical Institute, Toronto (Prof.A.Németh, Számítógéppel segített tervezés  

a gyártás területén)          (C) 

Sidney-i Egyetem Gépgyártástechnológia Tsz. (Prof. J. Gaál, Gépgyártástechnológia) (AU) 

Szófiai Műszaki és Elektrotechnikai Egyetem (Prof. Szübcsev, Számítástechnika,)  (BG) 

Tokyo-i Egyetem, (hajtástechnika, preciziós megmunkálás, CCD, Prof. Simakobe)                (J) 

Tomas Bata University in Zlin (Prof. I.Lukovics, Gyártástechnológia)     (CZ) 

Wroclawi Műszaki Egyetem (Prof. J. Koch, Környezetbarát kutatás)                (P) 
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stb.  

 

46. A legutóbbi évtized tanszékfejlesztése 1997-2007. (5). Több mindent hallhattunk arról, hogy az 

általad vezetett tanszék milyen területen és miképpen volt eredményes. Tudsz-e még hozzátenni az 

eddigiekhez, ill. tudnál-e egy összefoglalást adni? 

 

 

Egyrészt nehéz választ adni, másrészt pedig könnyű. Nehéz azért, mert sok-sok eseményt éltem át, 

könnyű azért, mert máig is bennem élnek az életelvemmel egyező lépések motívumai.  

Ebben az időszakban alakítottuk ki a kari gyártástervezői CAD-CAM laboratóriumot a FEFA IV. 

projekt támogatásával. Az üzembe helyezett hardver-szoftver komplexum támogatja (35 db új 

szoftver): a szereléstechnológiai, az alkatrészgyártás technológiai, a gyártóeszközök és 

gyártórendszerek tervezése, a termelésirányítás és a minőségbiztosítás területét. Ezeket 2001 őszén 

felújítottuk, központi keretből sikerült és a gépeket lecseréltük (2db IBM RS/6000 munkaállomás, 10 

db Pentium III. 800 MHz PC), és jelenleg a gyártástervezési feladatok megoldását támogatják. 

 Munkaállomásokon UNIX operációs rendszer alatt: 

 CATIA V5R6  CAD-CAM rendszer, Microsoft DOS 6.22 alatt a gyártástervezés területén 

használható rendszerek (GLEDA, GTIPROG/EC, TAUPROG, GYÁRTÁS, stb.) 

 AutoCAD 2000 , I-DEAS 8.0  

 ProDesktop 2000, AutoDesk Inventor 5 (AutoCAD 2002, Mechanical Desktop 6) CAD-CAM 

rendszer, MSC Nastran for Windows, Végeselem analízis.  

A modulrendszerű oktatási tanterv korszerűsítése: a Tanszék számára: a kari közös tárgy bővülését 

eredményezte „Gépgyártástechnológia alapjai” címen, a tradicionális „gyártástervezési-

gyártásfejlesztési” tartalmú bővítéssel; új „Minőségbiztosítási szakismeretek” blokk, illetve 

„Finommechanikai technológiák kiegészítő szakismeretek” blokk kialakítására kerülhetett sor. Új 

szakok kialakítása és beindítása valósult meg: „Főiskolai Szintű Gépészmérnöki Szak” nappali, majd 

önköltséges levelező tagozaton; „Műszaki Menedzser Szak”, stb. Meg kell jegyeznem, hogy a tanszék 

által kezdeményezett műszaki szakfordítói szakirány éppen személyes közreműködésemmel az orosz 

után a német nyelvterületen (Lireáth F. Professzor révén Magdeburg) jelentősen erősödött, majd 

beindult az angol nyelvű képzés is, amelyek igen sikeresnek bizonyultak.  

Valamennyi szakirányon fokozott hangsúlyt kapott a gyártórendszerek tervezésének és azon belül a 

számítógépes gyártórendszereknek az oktatása, melyben jelentős szerepet vállaltak a budapesti 

Gépipari Technológia Intézetből 1992-ben jött Berta Miklós és Cser István egyetemi docens kollégák. 

Folytatódott a Tanszék technikai felszereltségének korszerűsítése. A CNC eszterga cellaként működő 

megmunkáló-központ, háromkoordinátás mérőgép, CNC ultraprecíziós eszterga, és különféle robotok 

telepítésére került sor. Korszerűsödött a mérő- és ellenőrző műszerpark is. CNC korongszabályozó 

berendezés lett általunk kifejlesztve és szabadalmaztatva, amely megoldja a legbonyolultabb 

csavarfelületek előállításához szükséges szerszámprofilok előállítását. A mintegy 700 m2 

géplaboratóriumban több mint félszáz a működő gépek száma. Ezen kívül kb. 500 m2-en 10 

kutatólaboratórium üzemel, köztük korszerű CAD/CAM laboratórium, szerelő laboratórium, és 

számítógép laboratórium. Közel 30 db PC és 3 munkaállomás segíti a kutatómunkát. E területek 

folyamatos korszerűsítési feladatokat jelentettek az időszakon belül: selejtezést, áttelepítést, új labor 

(C/2/IV-ben géplaboratóriumban. A tanszéki folyosón minőségbiztosítási laboratóriumot (fogazat 

mérés) alakítottunk ki. A Tanszék átfogó kutatási témacsoportokon belül a precíziós és ultraprecíziós 

megmunkálások, a szuperkemény szerszámok alkalmazása és a minőségbiztosítás témákban. De 

kiemelkedő jelentőségű a „Rugalmas gyártórendszerek” és a „Bonyolult geometriájú alkatrészek 

gyártása” és a „Technológiai adatbankok” kutatása is. Jelentős szabadalmak és know-how született a 

csavarfelületek (csigahajtások) terén. 1996-tól megkezdte munkáját az MTA Támogatott 

Kutatóhelyeként a Gépgyártástechnológiai Tanszéki Kutatócsoport, átlagosan 3-5 fő 

közreműködésével. Ez időszak volt a Tanszék - tudományos szempontból - legintenzívebb szakasza. 

„A gépipari technológiák komplex analízise, különös tekintettel a bonyolult geometriai alakzatok 

gyártásgeometriájának, valamint a gépgyártástechnológia számítógéppel segített módszereinek 

területére” témacímen.  Az eredmények számos publikációban dokumentálásra kerültek: folytatódott a 

„Nemzetközi Szerszámkonferenciák” és a „microCAD G szekciók” tanszéki megszervezése. Kínai és 

japán egyetemek után a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszékén került megrendezésre a 
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„Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments” 

(ISMTII’98)” elnevezésű nemzetközi szimpózium, melynek az elnöke voltam. Ennek előzménye, 

hogy 1976-ban Tokióban az ICMI (The International Committe on Measurements and 

Instrumentation) elnökévé választottak. 

A tanszék 1996-ban emlékkiállítást szervezett Bálint Lajos és Fridrik László korábbi elhunyt 

tanszékvezetők tiszteletére. Ennek kapcsán emlékfüzetet jelentettünk meg. Az 1966-ban végzett 

gépészmérnökök évfolyamfelelősként, mint tanszékvezetőként kezdeményeztem a korábban végzett 

diákok anyagi támogatásából 1999. augusztus 27-én a gépgyártástechnológia hazai tudományos 

megteremtőjének, Bálint Lajos professzornak szobrot avathattunk a Miskolci Egyetem díszaulájában.  

Jelentősen segíti az oktató- és tudományos munkát a tanszéki könyvtár. Állománya több mint 10000 

szakkönyv, 1400 bekötött külföldi és hazai folyóirat, melynek fele angol és német nyelvű.  

Sajnos 2007 után a könyvtár állománya egy hibás koncepió miatt (Kari közös könyvtár alapítása 

címen) kb. felére csökkent és megszűnt intelligens kutatóhelynek, ill. értekezletek helyének lenni. 

Sajnálom, mert egy korábbi többfunkciós helyiségből (rajzterem, stb.) sikerült létrehoznom ezt a szép 

könyvtárat. Az elmúlt évek alatt a Tanszék az „Alkatrészgyártás”, a „Szereléstechnológia”, a 

„Minőségbiztosítás”, a „Gyártóeszköztervezés és –gyártás” és a „Gyártási folyamatok – gyártási 

rendszerek” oktatásának, illetve kutatásának elismert szaktanszéke lett. A tanszék az új típusú Ph.D 

doktori képzésben – a képzés beindulásától kezdődően (1991-től) – aktívan részt vesz, és nagyszámú 

doktorandusz munkáját irányítja. Részletek a 103-104. fejezetben találhatók. A következő lépés a 

kreditrendszer bevezetése volt, amely 2003-ban felmenő rendszerben kezdődött. Többletfeladatként 

jelentkezett a „Műszaki Menedzser” egyetemi képzésben a „Gépgyártástechnológia” blokk indítása. 

Az oktatási tevékenységet segítette a 2005-2006 időtartamban futó HEFOP 3.3.1-2004-06-0012. jelű 

„A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése CAD/CAM/FEM kompetencia kurzusok” elnevezésű 

projekt, melynek keretében a Gépgyártástechnológiai Tanszéken 4 HEFOP tanfolyami jegyzet került 

kidolgozásra (lásd könyveim tartalmi kivonata c. 99-100. fejezetben). Folytatódott a 2000-ben 

megkezdődött új tankönyvek írása, amelynek eredményeként megjelent 2003-ban Dudás Illés: 

Gépgyártástechnológia III. kötete, amely a megmunkáló eljárásokat és a fogazó technológiákat 

tárgyalja, míg a 2004-ben megjelent Gépgyártástechnológia IV. (társszerző: Cser István) kötet a 

gyártás és gyártórendszerek tervezésével foglalkozik. Ezeknek és az előző köteteknek is megjelentek 

újabb kiadásai ebben az évtizedben. 2010-ben megjelent a sorozat V. kötete „Környezetbarát 

technológiák a gépgyártásban, forgácsolás szárazon, minimális hűtéssel-kenéssel” címmel. A csiga és 

spiroid hajtások kutatásának eredményeit foglalta össze 2004-ben Dudás Illés: „The Theory & 

Practice of Worm Gear Drives” című könyve, mely magyarul 2007-ben jelent meg „Csigahajtások 

elmélete és gyártása” címen. 2002 szeptemberében került megalapításra tevékeny részvételemmel a 

Fridrik László Alapítvány, melynek kitűzött célja: a névadó szakmai eredményeinek és törekvéseinek 

emléket állítva elsősorban, de nem kizárólag, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán belül a 

gépgyártástechnológia tudományterületen kiemelkedő tevékenységek támogatása.  

A kutató-fejlesztő munka eredményei ipari bevezetésre alkalmasnak bizonyultak, amit közel 70 ipari 

megbízás bizonyít. A kutatás eredményességét igazolja ezen kívül, hogy két szabadalmi bejegyzés, öt 

egyetemi doktori-, 3 kandidátusi- és egy akadémiai doktori disszertáció készült az eredményekből 

(1992-2007). Jelentős számú publikáció jelent meg, közülük több cikk lektorált külföldi 

szakfolyóiratokban. 

Az OTKA kutatási témák, valamint 7 TéT és 3 DAAD projekt került megvalósításra. A 2005-2008 

évek között a Tanszék részt vett a HEFOP 4.1.2 P. 2004-07-0015/1.0 a jelű „A korszerű és 

versenyképes képzés tanulási és oktatási infrastruktúrájának fejlesztése a Miskolci Egyetemen” 

elnevezésű projektben. Nemzetközi szintű tudományos műhely jött létre az alábbi területeken: 

határozott és határozatlan élű szuperkemény szerszámmal végzett precíziós és ultraprecíziós 

forgácsoló megmunkálások. A kinematikai felületek, fogazatok és csigahajtások, valamint 

megmunkáló szerszámainak modellezése, fejlesztése, kutatása, gyártása terén „csigaiskola” jött létre.  

Egy olyan általános matematikai modellt fejlesztettünk ki (ProMAT41), amely a kinematikai, geometria 

és a fogazás elmélet eredményeire támaszkodva geometriailag helyes gyártásgeometriai, 

gépgyártástechnológiai eljárás (pl. konjugált felületek kapcsolódása, esztergálás, fúrás, marás, 

köszörülés, stb.) általánosítása, a szerszámok gyártásgeometriai elemzése a geometriai és kapcsolódási 

                                                      
41 Ua., mint a 35. hivatkozás 
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viszonyok matematikai elemzésére, meghatározására alkalmas. (XII. Melléklet).  

 

47. Tanszéktörténet (1). Kevesünknek adatik meg, hogy ALAPÍTSUNK egy egységet, tanszéket, 

intézményt. A Miskolci Egyetem alapítása 1949-re datálható, így te is egy kialakult struktúrába léptél, 

azaz elődeidtől vettél át dolgokat, amelyeket továbbformáltál mentalitásod, életszemléleted szerint. 

Elődeidről mit emelnél ki? 

 

 

Igen szívesen emlékezem minden megelőző tanszékvezetőmre, akik egyben tanáraim is voltak. Sokat 

tanultam tőlük és hasznosítottam a pályámon és vezetői tevékenységem során is.  

Kordoss József, egyetemi tanár, tanszékvezető 1952-1963. Szegeden született 1913-ban. 

Gépészmérnöki oklevelét 1937-ben szerezte a budapesti József Nádor 

Műszaki és Gazdaság- tudományi Egyetemen. 

Először a Láng Gépgyárban, majd a Mávag-ban, később 

a diósgyőri DIMÁVAG gépgyárban üzemvezető 

főmérnökként, és szerszámgépszerkesztési 

osztályvezetőként dolgozott. 1951-ben docensi 

megbízással a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki 

Egyetemen három szaktárgy oktatását végzi 

(Forgácsolás-elmélet, Gépgyártástechnológia és 

Szerszám-gépek). 1952-ben egyetemi tanárrá nevezik ki 

az önálló Gépgyártástechnológiai 

Tanszék megszervezése és vezetése céljából. A Tanszék 

kettéválása után 1963-ban az önálló Szerszámgépek Tanszéke vezetésével és fejlesztésével bízza meg 

a Művelődésügyi Miniszter. 1953-1959 között a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese volt. A 

Szerszámgépek Tanszéke vezetését 1976. évi nyugalomba vonulásáig látta el. Alapító tagja a Gépipari 

Tudományos Egyesületnek. 1955-1976-között a GTE miskolci elnöke. Számos kitüntetése közül 

kiemelkedik a Pattantyús-díj arany fokozata (1966) és a Munkaérdemrend arany fokozata. 

Tudományterülete a „Forgácsolás elmélete” és a „Szerszámgépek és szerszámok”. E témakörben 

számos cikket, tankönyvet és egyetemi jegyzetet ír, több bel- és külföldi konferencia aktív résztvevője. 

A Miskolci Egyetemi Tanács 80. születésnapja alkalmából (1992. II. 15.) a „honoris causa” doktori 

címet adományozta számára. Büszke vagyok rá, hogy egyik kezdeményezője lehettem e cím méltó 

adományozásának. Kordoss József professzor 1998. 01.02-án távozott el az élők sorából. 

Bálint Lajos egyetemi tanár, tanszékvezető: 1963 – 1968. Bukarestben született 1911-ben. A szülői ház 

és gyermekkora azonban a székelyföldi Csíkkozmáshoz kötötte. Gépészmérnöki oklevelét a Bukaresti 

Műszaki Egyetemen szerezte 1938-ban.1943-ban áttelepült Magyarországra. A Weiss Manfréd Művek 

Szerszámgyárában beosztott mérnöki munkakörbe kerül. 1945-től a Csepel-Vas- és Fémművek 

Szerszámgyárának igazgatója. 1952-től a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetemen a 

„Gépgyártástechnológia” és „Készülékszerkesztés” c. tantárgyak előadója, előbb docensi, 1962-től 

pedig egyetemi tanári beosztásban. 1960-ban kinevezik a KGM Gépipari Technológiai Intézetének 

A Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai 

Tanszékének alapítása 

 
1951 Mech. Technológia I.   1952 Mech. Technológia II. 

   Zorkóczy Béla     Kordoss József  
   tanszékvezető     tanszékvezető 

 

 

 

      1955 Gépgyártástechnológiai 

         Tanszék 

         Kordoss József 

         tanszékvezető 

 

 

 

 

      1963 
 

 

 

 Gépgyártástechnológiai  Szerszámgépek Tanszék 

       Tanszék      Kordoss József 

    Bálint Lajos      tanszékvezető 

   tanszékvezető    

 

I. Tanszékalapítás, kezdeti évek Miskolcon 1952-1962 
 

1951-52 Mechnika Technológia I. Tanszék alapítása Miskolcon 
 

 Zorkóczy Béla (Romvári Pál, Tisza Miklós) 

 tanszékvezető 

 

 

 Kordoss József (Tajnafői József, Patkó Gyula, Takács 

György) 
 Dimávag osztályvezető 

 

Oktatott tantárgyak: 
 

 Forgácsolás elmélete és szerszámai 

 Szerszámgépek 

 

1951-52 Mechnika Technológia II. Tanszék alapítása 
 

 Kordoss József 

 tanszékvezető 

 

 

 Bálint Lajos 
meghívott előadó 

 

Oktatott tantárgyak: 
 

 Gépgyártástechnológia 

 Készülékszerkesztés 

 Üzemi gyakorlat 

 



 

 

102 

 

(GTI) igazgatójává, amelynek alapítása a nevéhez fűződik. 1963-1968-ig igazgatói munkája mellett 

vezeti a Gépgyártástechnológiai Tanszéket. 1970-től már csak a GTI igazgatója és a NME c. egyetemi 

tanára. A GTI-ből vonul nyugalomba 1976-ban, 65 évesen, tudományterülete a 

„Gépgyártástechnológia”, melynek művelése során jegyzeteket, tanulmányokat, könyveket írt és 

szerkesztett. Fő műve „A forgácsoló megmunkálások tervezése” három kiadást élt meg és a gyakorló 

mérnökök mindennapos kézikönyve volt, amit ma is használ a szakma. Bálint professzor 1980. 12. 25-

én távozott el az élők sorából. A Tanszék 1990-ben emléktáblát avatott tiszteletére, volt szobája 

mellett, 1999. augusztus 27-én pedig szobrot az egyetem aulájában kezdeményezésemre. 

1967 „A forgácsoló megmunkálások tervezése” harmadik 

kiadásban: 
 

 technológus mérnököknek 

 géptervező, gépszerkesztő mér- 

nököknek 

 mérnökhallgatóknak 

 

1968 
 

   Dr. Gribovszki László 

   tanszékvezető 

 

1971 Új tárgyak 

 

 „Számítógépes rendszerszervezés” 

 „Gépgyártástechnológia alapjai I.” 

(I. évfolyamon mindenkinek) 

 

 

  

1974. 

 

Diplomatervezés irányítás több tanszékkel karöltve 

 

 Évente 50–60 diplomaterv kiadás 

 

 

 

 

1983. 

Dr. Fridrik László 

Tanszékvezető 

 

 Technikai felszereltség tovább bővül 

 Számítógépek alkalmazása 

 Tudományos konferenciák 

 Tudományos minősítések 

 

 

 

 
 

Gribovszki László egyetemi tanár, a műszaki tudomány kandidátusa, tanszékvezető: 1968 – 1983. 

Sajószentpéteren született 1930-ban. Gépészmérnöki oklevelét 1955-ben szerezte Szverdlovszkban 

(mai neve: Jekaterinburg). Ezt követően kerül a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetemre, ahol 

tanársegéd a Gépgyártástechnológiai Tanszéken. 1958-1961 között aspiráns a Moszkvai Repülőgép 

Intézet, majd 1962-től a Gépgyártás-technológiai Tanszék docense. 1968 és 1983 között a 

Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetője. 1964-től 1966-ig a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese. 

1971-től egyetemi tanár, tagja négy akadémiai bizottságnak és több tudományos társadalmi 

szervezetnek (MAB, GTE, MTESZ), 1982-től a Gépipari Technológiai Intézet igazgatója. 1983-tól, 

tanszékvezetői megbízatásának befejeztével, 1986-ig másodállású egyetemi tanár a tanszéken. Fő 

szervezője a szakfordító gépgyártástechnológus mérnökképzés indításának. A tanszéken bevezette a 

kiscsoportos laboratóriumi foglalkozásokat. Iskolateremtő a „Tartósságnövelő technológiák” és a 

„Szuperkemény szerszámanyagok” c. témák indításával. Nevéhez fűződik a „Felülethengerlés” és a 

„Sokszögmegmunkálás” c. témák tanszéki kutatása. A kifejlesztett simítóhengerlő és 

sokszögmegmunkáló gépek többször megjelentek Nemzetközi Vásárokon. Tudományterülete a 

gépgyártástechnológia. Számos cikket, jegyzetet és egy könyvet is írt. Közel 20 szabadalom jelzi 

műszaki tudományos tevékenységét. Több kitüntetés tulajdonosa, amelyek közül kiemelkedik a 

Munka Érdemrend ezüst fokozata (1979). 1987 óta nyugdíjas és a „Gépgyártástechnológia” c. 

folyóirat főszerkesztője. Személyesen Molnár József és Gribovszki László kezdeményezésére 

kerültem a Tanszékre 1967-től óraadóként, félállásban, 1982-től főállású docensként. Gribovszki 

László professzor sajnos eltávozott az élők sorából 2014.04.11.-én.  

 

Fridrik László egyetemi docens, a műszaki tudomány kandidátusa, tanszékvezető: 1983 – 1991. 

Prügyön született 1939-ben. Gépész-mérnöki oklevelét 1962-ben szerezte a miskolci Nehézipari 

Műszaki Egyetemen. Végzés után az egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszékére került, ahol először 

gyakornok, majd tanársegéd, később pedig adjunktus. Egyetemi doktor 1972-től. Disszertációjának 

címe: „Gyorsacél és keményfém szerszám-anyagok köszörülése gyémántszemcsés 

köszörűkorongokkal”. A műszaki tudomány kandidátusa 1982-től. Kandidátusi disszertációjának címe: 

„Váltólapkák másodlagos felhasználása”. Tagja illetve titkára több tudományos és szakmai-társadalmi 

szervezetnek (MTA, MAB, GTE). 1983-1991-ig a Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetője. Az 

oktatásban nevéhez fűződik ún. modulrendszerű oktatásra való áttérés a szakképzésben. Az áttérés 

minden eddigi tantárgy átdolgozását és sok új tárgy összeállítását tette szükségessé. A szerelés és 

rugalmas gyártórendszerek oktatását, kutatását, számítógépek alkalmazását szorgalmazta. Műszaki 

tevékenységéért számos kitüntetést kapott, ezek közül kiemelkedik a GTE által adományozott 
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Pattantyús Á. Géza-díj, amelyet 1992-ben posztomusz kapott meg. Tudományterülete a 

forgácsoláselmélet, ezen belül a köszörülés szuperkemény szemcsézetű korongokkal. Szakterületéről 

több mint száz magyar és idegen nyelven megjelent cikket írt és állandó szereplője volt a hazai és 

külföldi szakmai konferenciáknak. Tragikus hirtelenséggel érte a halál. Fridrik László fiatalon, alkotó 

erejének teljében – 1991. 09. 04-én, 52 évesen – örökre eltávozott körünkből. 
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48. Tanszéktörténet (2). Korábban már hozzákezdtél a tanszék történetéhez (és nem a történelméhez!). 

A sor valahogyan így hangzott: Bálint – Gribovszki – Fridrik. A „Molnár” név pedig több 

vonatkozásban is előkerült. Kérlek, folytasd a sort a mai nappal bezárólag, a következtetéseiddel 

együtt.  

 

1983. 

 BNV – részvételek. 

 

Társintézményekkel további együttműködés: 

 

 Magdeburg, 

 Krakkó, 

 Harkov, 

 Moszkva, 

 Kassa. 

 

 Évente 15-20 TDK 

 Ebből országos helyezett: 

6-8 /év 

 

1991. 
 

Dr. Molnár József 

tanszékvezető 

 

 Stabil tanszéki munka. 

 

        

1992. 

 

Dr. Dudás Illés 

tanszékvezető 

 

célkitűzés: 

 

 számítástechnika, gyártásinformatika  

     (CAD, CAM, CAQ, Caxx technikák) 

 NC-CNC-technika, 

 Idegen nyelvismeret fokozása. 
 

 

1993/94. 

 

Új tantárgyak: 

 

 „Finommechanikai alkatrész-gyártás” 

 „Technológiai analízis” 

 „Különleges megmunkálások” 

 
 

Molnár József egyetemi docens, tanszékvezető: 1991-ben, Csallóközcsütörtökön született 1931-ben. 

Gépészmérnöki oklevelét 1956-ban szerezte meg a Nehézipari Műszaki Egyetemen. Egyetemi oktatói 

pályafutása 1956. május 1-jén kezdődött. A Gépgyártástechnológiai Tanszéken 1975. július 1-től 

egyetemi docens. Első jelentős feladata 1958-ban a X. féléves hallgatók egyik fakultatív tárgyának 

összeállítása, melyet társszerzésben végzett hasonlóan fiatal kollégájával, Orosz Lászlóval. A tárgyhoz 

kötődő munka eredménye egyetemi jegyzetként jelent meg 1962-ben, témája korszerű technológiai 

eljárások és készülékek. Az oktatáshoz kötődő munkák hat egyetemi jegyzetben (társzerzésben) és tíz 

db egyetemi sokszorosító önálló segédletben kaptak helyet. A kutatási munkája a megmunkáló 

rendszer terhelés alatti hibájának kísérleti meghatározása és a modellekkel való leírás lehetőségeinek 

kutatása. Megjelent szakcikkekben és különböző konferenciákon elhangzott előadása során adta közre 

új eredményeit. Megbízott tanszékvezetőként működött 1991 szeptemberétől 1991. 12. 31-ig. Molnár 

József sajnos 2017.06.05-én eltávozott az élők sorából. Személy szerint tanáromnak, mesteremnek, 

állandó segítőmnek, barátomnak tekintettem.  

 

Dudás Illés egyetemi tanár, műszaki tudomány doktora, tanszékvezető: 1992. január 1-től 2007. június 

30. Nyírkarászon született 1942-ben. Gépészmérnöki oklevelét 1966-ban szerezte a Nehézipari 

Műszaki Egyetemen. Pályáját a Diósgyőri Gépgyárban kezdte a „Gyártmánytervezési Főosztály 

Húzógép-szerkesztési Osztályán” önálló tervezőként. 1974-ben kutatócsoport vezetője lett, ahol a 

korszerű hajtástechnikával, konstrukciós fejlesztésével, minősítésével foglalkozott. 1976-ban a 

„Gyártástervezési és Fejlesztési Osztály” osztályvezetőjévé nevezik ki. Az egyetemi oktatásban 1967 

óta vesz részt. 1983-tól kezdve főállású docens. 1992. január 1-től a Gépgyártástechnológiai Tanszék 

vezetője, 1992. július 1-től egyetemi tanár. 1989-1991-ig a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese. Ipari 

és oktatási tevékenysége során 1973-ban műszaki egyetemi doktor, majd 1982-ben a műszaki 

tudomány kandidátusa,1991-ben a műszaki tudomány doktora fokozatot szerezte meg. Fő kutatási 

területei: gépgyártástechnológia, gyártásgeometria, gyártórendszerek, hajtóművek, spiroid és 

csigahajtások, gyártóeszközök. Ebből kiemelkedik a „Hajtópárok, hajtóművek és gyártóeszközeinek 

tervezése, fejlesztése, gyártása, minősítése”, tématerületen elért új tudományos eredményei. Több 

tudományos és nemzetközi bizottság (MTA, MAB, GTE, IMECO, ICMTII, stb.), szakmai folyóirat 

szerkesztőbizottságának, nemzetközi konferenciák programbizottságának tagja, több kitüntetés 

birtokosa. Kutatási tevékenységének eredményeiről eddig 677 db (www.mtmt.hu adata) írásban 

megjelent szakcikkben illetve konferencia közleményben, kutatási jelentésben, továbbá kb. 400 

tudományos előadás, valamint 16 szabadalom know-how és bevezetett újítás keretében adott számot. 

Főbb munkái, könyvei az utóbbi évekből Theory and Practice of Worm Drives Penton Press, London, 

2000. p. 315.; Gépgyártástechnológia I.-V. Egyetemi tankönyvsorozat. A tanszék történetében ebben 

az időszakban érte el a legnagyobb számú (7 db tudományos minősítés, 2 db DSc, 5 db CSc, ill. PhD.) 

minősítettek arányát. Tudományosan és nemzetközi kapcsolatokat illetően a Tanszék ekkor volt a 

http://www.mtmt.hu/
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toppon.  

Ezúton is szeretném megköszönni munkatársaimnak a 

viselt funkcióval járó többletfeladat megoldását és a 

tanszék minden munkatársának a sikeres 

együttműködést, akiket a következő képen mutatok be. 

Külön is kiemelem Cser István tanszékvezető helyettes 

közel 16 évig végzett megbízható munkáját, akit 

barátként tiszteltem és sajnos végső búcsú beszédet 

kellett mondanom 2009-ben a Fiumeni sírkertben.  

 

A Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetést segítő 

munkatársak 

 

Megkísérlem összefoglalni egy-egy mondatban a tanszékvezetéshez tartozó tevékenység lényegét. 

Megállapítható, hogy a Kordoss-Bálint idejében a tanszék megalapítása, létrehozása, jegyzetek írása, 

tananyag fejlesztés elfogadtatása óriási feladat volt, amelyet sikerrel végeztek. Szerencsére az első két 

tanszékvezetőm iparban edzett, a gyakorlati megvalósításhoz hozzászokott célirányos munkavégzésre 

adaptálódott szakemberek voltak, akiktől az előadásaik során, mint hallgatók, sokat tanulhattunk, de a 

publikáció szakkönyveik alapján ma is biztos támaszt nyújtanak. Gribovszki-Fridrik vezetése alatt a 

megmunkálási eljárások, Forgácsolási elmélet, a külföldi kapcsolatok indítása jelentős volt. 

Gribovszki László vezetésével a tanszéken jelentős volt a sokszögeszterga és a megmunkálási 

eljárások kutatása, megvalósítása. Fridrik László idejében a forgácsoláselmélet kutatása és a 

kísérlettervezés oktatása terén iskolateremtő munkát végzett. Molnár József tanszékvezetőként és 

oktatóként is jó konstrukciós érzékkel, kitűnő technológiai ismereteivel példaként szolgált a 

hallgatóságnak és munkatársainak. Kitűnő nyugodt légkört biztosított döntéseinél. Dudás időszakra 

jellemző a tudományos munkák, címek növekvő száma, a nemzetközi elfogadtatás kiterjedt hazai és 

nemzetközi kapcsolatok rendszerének kiépítése, az automatizálás, a nyelvismeret és NC technika. 

számítástechnika, gyártórendszerek CAD, CAM, CAQ CIM technikák, valamint korszerű laborok és 

könyvtár kialakítása, új tankönyvek írása, jelentős konferenciaszervezés és publikációs tevékenység. 

1992. január 1-től 2007. június 30-ig Dudás Illés, ezután Kundrák János, majd 2014. július 1-től Maros 

Zsolt a Gyártástudományi Intézet (korábban Gépgyártástechnológiai Tanszék) vezetője. 1992. 

kezdetén 45 fő tanszéki létszám, ebből 2 fő minősített, 2002-ben 30 fő, és ebből minősített 7 fő, 2007-

ben 24 fő ebből minősített 7 fő, 2012-ben22 fő minősített 3 fő, 2017-ben 17 fő ebből 4 fő minősített. 
 1992 2002 2007 2012 2017 

Oktatók: 19 14 14 14 9 

Egyetemi tanár  1 2 2 2 1 

Professzor emeritusz      (1) 

Docens  1 5+2 5 1 3 

Adjunktus  0 11 5 2 1 0 

Tanársegéd  3 2 3 6 3 

Műszaki tanár      2 

Tanszéki mérnök  2 2 2 2 2 

Mesteroktató      1 

Tudományos kutató: 1   2 0 

Kutatási segéderő:  17 6  3 3 

Igazgatási ügyintéző   4 9 4 1 

Hivatalsegéd   1  1 1 

Könyvtár 1 1 1  0 

Doktorandusz, aspiráns  (5) (10)  (2) (1) 

Összesen 45+(5) 30+(10) 24 22+(2) 17+(2) 

Nagy szomorúsággal tölt el, mint leghosszabb ideig volt tanszékvezetőt, hogy az elmúlt 10 év alatt a 

Kar korábbi legnagyobb Gépgyártástechnológiai Tanszéke, ma már Gyártástudományi Intézet néven 

fut - létszám, tudományos fokozat, terület, laborok, a műhely, illetve a labor terület kb. 40 % -kal 

csökkent - vonatkozásában árnyéka a régi önmagának. Remélem, hogy a jövő fog olyan körülményt 

teremteni, hogy visszanyerje a tanszék a régi fényét. Ehhez új, ambiciózus és tudományosan kellően 

képzett vezetői rétegre van szükség, amely megfelelő munkatársakat tud kinevelni vagy szerezni.  

A tanszék szervezeti felépítése, munkatársainak névsora, kutatási területe 
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49. A Gépgyártástechnológia új könyvek. Az egyetemi oktatás egyik „rákfenéje” a megfelelő 

szakkönyvek hiánya. Sajnos a korábbi Műszaki Könyvkiadó kínálatában nem találhatók meg egy-egy 

szakterületet áttekintő szakkönyvek, amelyek egyes fejezeteire támaszkodhatna az oktatás anyaga. A 

másik alapvető gond a kétszintű (BSc és MSc) képzést szolgáló és igencsak zilált tantervi módosulatok 

folyamatos változása. Ezekre pedig az oktatók nem igen hajlandók újabb és újabb egyetemi jegyzetek 

megírására. Te miképpen próbáltál javítani a tankönyvhelyzeten? Hogyan viszonyul ez a jól ismert 

„Bálint biblia” image-hez? 

 

A kérdés felvetése teljesen helyénvaló, ugyanis a Bálint „biblián”, mint közismert alapkönyven 

túlmenően, a 60-as években jelent meg a Budapesti Műszaki Egyetemen egy három kötetes 

könyvsorozat és utána „a hosszú csönd”. A szakterületem azonban folyamatosan fejlődött, így égető 

igényként merült fel az újabb olyan szakkönyvek megírása, amelyek mind az oktatásban, mind az 

iparban, a tudományos kutatásban közvetlenül felhasználhatók. Sokkévi ipari gyakorlatom alapján 

ezért én úgy gondoltam, itt az ideje egy átfogó sorozat megjelentetésének. Ezekben a könyvekben az 

alapoktól és gépgyártástechnológia legfontosabb fejezetéig igyekeztem minden témakört érinteni a 

legújabb terminológia és ismeret felhasználásával. Ebben az időszakban a Tanszék az 

„Alkatrészgyártás”, a „Szereléstechnológia”, a „Minőségbiztosítás”, a „Gyártóeszköztervezés és –

gyártás” és a „Gyártási folyamatok – gyártási rendszerek” oktatásának, illetve kutatásának elismert 

szaktanszéke lett. A hazai gépgyártástechnológia egyik fontos kézikönyve Bálint Lajos és szerzőtársai 

által írt „Forgácsolómegmunkálások tervezése” című könyv, ami a Műszaki Könyvkiadónál több 

kiadást ért meg, a szakma és a diákok Bálint „biblia”-nak neveznek. Ez a tökéletesen megírt, a kor 

szellemének megfelelően átfogta az akkori ipari kultúra teljes keresztmetszetét. Azonban az elmúlt 5-6 

évtized meghozta a számítástechnika, az NC technika, a mikroelem gyártást, a környezetbarát 

technológiát, az elektrofizikai eljárásokat, a lézer lehetőségeit, vagyis egy új tudomány fejlődött ki a 

gépgyártástechnológia területén. Ezért indokolt volt egy új sorozat megírása. A felsorakoztatott 

könyvekből látható, hogy az alapoktól a matematikai modellig a forgácsoláselmélettől a 

megmunkálási elméletig elsőként a technológusok körében a fogazatok teljes területén ezek 

áttekintésével, végül a gyár- és gyártórendszerek tervezésével, a környezettudatos technológiák 

bevezetésével és a speciális hajtástechnika új eredményeinek bemutatásával, benne a CAD, CAM, 

CAQ, CIM technikákat, vagyis, ha Bálint „biblia” terminológiát használom, akkor egy „technológiai 

újszövetség”, „egy új szövetség” jött létre az alábbi könyvek megjelentetésével.  

A 2000-ben megkezdődött új tankönyvek írása, amelynek eredménye:  
1. Dudás I.: Gépgyártástechnológia I. A gépgyártástechnológia alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci 

Egyetemi Kiadó, 2000. p. 583. ISBN 963 16 4030 2. E tankönyv a Gépgyártástechnológia alapjait foglalja 

össze, amelyet a szakirányválasztás előtti gépészmérnök hallgatók hallgatnak.  

2. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai. Egyetemi 

tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. p. 319. ISBN 963 661 478 4. Ez a könyv tárgyalja 

forgácsoláselmélet és technológiai tervezés alapjait. Mind az egyetemi, mind a főiskolai, mind a levelezős 

oktatásban népszerűvé váltak ezen könyvek és több más intézmény is bevezette. 

3. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III. A. Megmunkáló eljárások és szerszámai. B. Fogazott alkatrészek 

gyártása és szerszámaik; Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003. p. 539. ISBN 963 661 572 

1, amely a megmunkáló eljárásokat és a fogazó technológiákat tárgyalja.  

4. Dudás I-Cser I.: Gépgyártástechnológia IV. Gyártás és gyártórendszerek tervezése. Egyetemi tankönyv; 

Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003.ISBN 963 661 629 9 a gyártás és gyártórendszerek tervezésével 

foglalkozik. Elsőként foglalkozik a felsőoktatásban megjelent kiadványok közül a „Gyártervezés” 

módszertanával. Ezeknek és az előző köteteknek is megjelentek újabb kiadásai ebben az évtizedben.  

5. Dudás I. – F. Lierath - Varga Gy.: Környezetbarát technológiák a gépgyártásban, Forgácsolás szárazon, 

minimális hűtéssel - kenéssel, Műszaki Kiadó, Budapest, 2010., pp. 308, ISBN 987-963-16-6500-0. 

Elsőként foglalkoztunk az országban tudományos kutatási szinten a címben szereplő környezetkímélő 

megmunkálásokkal európai projekt támogatásával. Ez alapján készült a könyv.  

6. Dudás I.: The Theory and Practice of Worm Gear Drives, London 2000 p.315.ISBN 18571 8027 5. Ez a 

könyve, amely a tanszéken folyó csigakutatások legjelentősebb kiadványának tekinthető. 

7. Dudás I.: Csigahajtások elmélete és gyártása, Műszaki Kiadó, Budapest, 2007, ISBN 978-963-16-6047-0. 

8. Dudás I.: Theory and Practice of Worm Drives. Kogan Page US., USA,2004., p.: 314. ISBN 9039 9661 9.   

Továbbá elektronikus jegyzetként jelentek meg az alábbiak szerint: 

9.  Dudás I. –Balajti Zs. –Bányai K. –Berta M. –Cser I. –Felhő Cs. – Jósvai J. – Pék D. –Varga Gy. – Vas Z.: 

Forgácsolástechnológia számítógépes tervezése, HEFOP jegyzet, Miskolc, 2005. p.: 182. 
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10.  Cser I. - Dudás I. - Berta M. - Varga Gy. - Felhő Cs. - Balajti Zs. - Kardos K. - Pintér J. - Kozma I. - 

Horváth B. - Vas Z.: Számítógépes gyártás és rendszerei – RP., HEFOP jegyzet, Miskolc, 2005. p.: 238. 

11.  Cser I. - Dudás I. - Felhő Cs. – Szabados G.: Gyártás és gyártórendszerek számítógépes tervezése, 

Szakmérnöki jegyzet, Miskolc, 2006., p.: 193. 

12.  Dudás I. – Molnár J. – Szabó O. – Szabó S. – Felhő Cs.: Gyártóeszközök számítógépes tervezése. 

Szakmérnöki jegyzet, Miskolc, 2005. – p.: 196. 
 

 

 
KÖNYVEIM 

 

A piac visszajelzései alapján úgy ítélem, hogy nem haszontalanul fektettem be nagyon sok energiát 

munkatársaimmal együtt a szakkönyvpiac megújításába, vagyis egy „technológiai újszövetség” 

kialakításában a „Bálint biblia” megőrzése érdekében is. Ugyanis azt tapasztalom, hogy az elmúlt 

majdnem két évtizedben a magyar nyelvű szakkönyvek száma nem igen szaporodik. Az újonnan 

megjelent könyvek közül mindenképpen kiemelendők a 7-es és 8-as angol, ill. magyar könyv. Ezek 

elsősorban kutatásaim tudományos eredményeit tartalmazzák és olyan matematikai modelleket 

tartalmaznak, amelyre nemzetközi viszonylatban is igen jó hivatkozásokat és szakértői felkéréseket, 

ill. tervezői munkákra felkérést kapok (India, Kanada, USA, Magyarország, stb.). 
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50. Könyvek Bálint biblia) bemutatása. Mondanál egy kicsit többet a Tisztelt Olvasó számára az 

igazán termékeny szériádban készült könyvek céljairól, tartalmáról és megírásának motívumairól?  

Természetesen örömmel teszek eleget a kérdésednek és az alábbiakban megpróbálom a könyv 

leglényegesebb jellemzőit összefoglalni a Tisztelt Olvasó számára. 

1. Gépgyártástechnológia I. (alapok) e munka alapvetően a szakirányválasztás előtt a III. éves 

gépészmérnök hallgatóknak készült, és cél a minden gépészmérnök számára alapvető, általános 

technológiai ismeretekkel való megismertetés. Ezért a könyv terjedelme bővebb, mint a vonatkozó 

tantárgy anyaga. A gépgyártástechnológia az utóbbi 30 év alatt rendkívüli fejlődésen ment 

keresztül. Így szükségessé vált az újabb eredmények megjelenítése az egyetemi tananyagban is. A 

tankönyv megírásának éppen az a célja, hogy a kibővült ismeretanyagot az egyetemi oktatás III-V. 

éves hallgatói számára megismertesse, talán meg is szeretesse. Mivel ez nem kézikönyv, ezért 

alapvető célkitűzés az összefüggések megvilágítása, és csak olyan mértékben tartalmaz 

számszerűsített adatokat, amely elegendő a problémák érzékeltetésére. A Speciális megmunkálások 

című fejezet (villamos megmunkálások) a hozzáférhető irodalom kis száma miatt e jegyzetben 

kissé nagyobb teret kapott a többihez viszonyítva. Úgy gondolom, hogy ezen kötet olyan 

ismereteket is tartalmaz, amelyeket a tisztelt hallgatók egy része már olvasott vagy hallott, más 

része új ismeret lehet, és esetleg sok más szempontból még kiegészítésre szorulnak. 

2. Gépgyártástechnológia II. (A forgácsoláselmélet és technológiai tervezés alapjaival foglalkozik) IV. 

éves gépészmérnök hallgatóknak szánva. A könyv célja, hogy megismertesse a gépészmérnök 

hallgatókat a legszükségesebb forgácsolástechnikai, forgácsoláselméleti alapismeretekkel, képet 

adjon – ha szűkös keretek között is – a korszerű gépgyártástechnológiáról, a technológiai tervezés 

alapjairól, annak hallatlanul megnövekedett lehetőségeiről, és – természetesen – korlátairól is. 

Érintjük a technológiai tervezés alapjait is. 

3. Gépgyártástechnológia III. c. könyv („a megmunkáló eljárásokat és a korszerű fogazási 

módszereket” tárgyalja) IV. éves gépészmérnök hallgatóknak szánva. A Gépgyártástechnológia III. 

című könyv 2 részből áll. Az „A rész” a megmunkáló eljárások és szerszámaik, a „B rész” a fogazó 

technológiák és szerszámaik tématerülettel foglalkozik. Az alkalmazott jelölések jegyzékén 

túlmenően a Bevezetésben alapozva a Gépgyártástechnológia II. kötetre, áttekintést nyújt a 

forgácsolási tudományterület fejlődéséről, majd a gyártási eljárások és variációik technológiai 

hasonlóságaiból kiindulva a megmunkálás modellezésével, a szerszámoknak élgeometriájával, a 

forgácsolás során a vágóélnél lejátszódó és az azokból következő igénybevételekkel – erő, 

teljesítmény – foglalkozik. E kötetben foglalkozunk a belső hengeres felületek megmunkálásával, 

az érintett szerszámok tervezésével, síkfelületek megmunkálásával, szerszámok tervezésével, 

alakos felületek határozott élű szerszámmal történő forgácsolásával, menetmegmunkálásokkal. A 

könyv további részében foglalkozunk a belső hengeres felületek finom befejező megmunkálásával, 

az érintett szerszámok tervezésével, síkfelületek megmunkálásával, szerszámok tervezésével, 

alakos felületek határozott élű szerszámmal történő forgácsolásával, menetmegmunkálásokkal. A 

könyv további részében foglalkozunk a belső hengeres felületek finom befejező megmunkálásával, 

precíziós, ultraprecíziós megmunkálásokkal, környezetbarát technológiákkal, rapid prototyping 

eljárásokkal. A kötet „B részében” foglalkozunk a legkorszerűbb fogazatok, köztük a fogaskerekek, 

a kúpkerekek, a csiga és a csigakerekek előállításával és szerszámaival, azok gyártásgeometriai 

kérdéseivel, mind a hengeres fogaskerekek, a kúpkerekek, sőt a korszerű csigahajtások esetében is. 

A csiga és csigakerekek megmunkálása vonatkozásában kiemeljük a szerző által elsőként 

kidolgozott és a DIGÉP-ben – korábbi munkahelyén – bevezetett „tengelymetszetben körívprofilú” 

csigahajtások gyártásgeometriáját. 

4. A Gépgyártástechnológia IV. Gyártás és gyártórendszerek tervezése című könyv az V. éves 

gépészmérnök hallgatóknak készült. A könyv feltételezi a Gépgyártástechnológia I.–II. és III. 

kötetek tartalmának ismeretét. A technológus feladatai ellátásához sokoldalú ismeretekre, 

készségekre van szükség. Ezek elsajátítását kívánjuk segíteni e könyvsorozattal, amellyel 

rendszerezett alapokat kívánunk nyújtani, a szisztematikus megoldások fejlesztéséhez pedig 

célravezető cselekvési vezérfonalat adunk. Főbb fejezeteit különböző szakirányokon 

(gépgyártástechnológia, gyártás-automatizálás, minőségbiztosítás, szakfordító, logisztika, 

informatika nappali és levelező tagozaton egyaránt) oktatjuk a Gyártás- és gyártórendszerek 

tervezése, Gyártási rendszerek tervezése I.-II., Számítógéppel integrált gyártás, Számítógépes 
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gyártástervezés, Számítógépes technológiai folyamattervezés, Termelésirányítás és 

minőségbiztosítás című tárgyak keretében. A könyvnek a bevezető részében az alapvető jelölések 

angol és magyar nyelvű megadásán túl az alapfogalmakat tisztázzuk, majd a gyár és a 

gyártórendszerek tervezésének alapjait rögzítjük. Elsőként mutatunk be egy tanulmányt az Észak-

Magyarországi lehetséges autógyártás megvalósítására. Érintjük az általános gyártási modellt, a 

vállalatok vonatkozó feladatait, a termelésirányítás területeit, a számítógéppel integrált gyártás 

legfontosabb jellemzőit. Foglalkozunk még az alkatrészgyártás automatizált technológiai 

tervezőrendszereivel, a geometriai modellezés és a technológiai folyamatok modellezésével. A 

forgácsolástechnológiai tervezőrendszert tárgyaló fejezet a tervezőrendszerek struktúrájával, a 

műveletek tervezésekor lehetséges optimálási feladatokkal, valamint az automatizálás technikai 

rendszereivel foglalkozik. A technológiai paraméterek intenzifikálásával, valamint a gyártási 

kapacitást és a pontosságot növelő tényezővel, a nagysebességű megmunkálással is foglalkozunk. 

Végül a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéken kifejlesztett CIM rendszer kapcsán 

bemutatjuk a bonyolult felületek (csigahajtások) előállítását egy integrált rendszerben42.  

5. Dudás Illés- Friedhelm Lierath – Varga Gyula: Környezetbarát technológiák a gépgyártásban. 

Forgácsolás szárazon, minimális hűtéssel-kenéssel. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2010. 

E munka a gépgyártás-technológiai eljárások ökológiai szempontú vizsgálatára irányul, mivel a 

megmunkáló eljárások során a teljes időfelhasználás jelentős hányadát még ma is az 

anyagszétválasztási főcsoporton belül a forgácsolásra kell fordítani. Így a különböző 

anyagminőségű, hőkezeltségi állapotú, eltérő geometriai alakzatú munkadarabok változó 

tömegszerűséggel, a kívánt pontossággal való megvalósítása nagy felelősséget jelent a 

szakembereknek. Ma már a különböző kormányzatok is felismerték és támogatják az ökológiai 

szempontból is kedvező termelés megvalósítását.  

6. Dudás I.: The Theory and Practice of Worm Gear Drives,London 2000 p.315.ISBN 18571 8027 5. 

Ez a könyve, amely a tanszéken folyó csigakutatások legjelentősebb kiadványának tekinthető. 

7. Dudás I.: Csigahajtások elmélete és gyártása, Műszaki Kiadó, Budapest, 2007, ISBN 978-963-16-

6047-0. 

8. Dudás I.: Theory and Practice of Worm Drives. Kogan Page US., USA,2004., p.: 314. ISBN 9039 

9661 9.  

A 6, 7, 8. könyveket elsősorban a tudományos kutatás területén és a PhD képzésben használjuk. 

Úgy gondolom, hogy az előző kérdésnél felvetett új technológiai rendszerekről szóló könyvek 

megírása, amely 8 kötetet foglal magában, az Angliában és Amerikában is megjelent tudományos 

könyvvel együtt és ehhez kapcsolódik 4 db kötetben a Számítógépes tervezés, a Számítógépes gyártás, 

az RP rendszerek tervezése, CIM rendszerek Lean-production gyártóeszközök számítógépes 

tervezésével való kiegészítése, összességében 12 kötetet tesz ki. 

 

KÖNYVEIM:  Forgácsolástechnológia számítógépes tervezése 

Számítógépes gyártás és rendszerei, Rapid Prototyping 

Gyártás és gyártórendszerek számítógépes tervezése 

Gyártóeszközök számítógépes tervezése. 

                                                      
42 Dudás I.: The Theory and Practice of Worm Gear Drives, Penton Press, London, 2000, p.:314. 
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51. Akadémiai doktori értekezés. A szakmai tudományos életben történő előrehaladásnak vannak 

lépcsői. Kezdődik a dr. univ fokozattal, amelyet az adott egyetemen lehetett megszerezni (legalábbis 

korábban még te is így kezdted), majd folyatódik a tudomány kandidátusa titulussal (a Magyar 

Tudományos Akadémia – MTA - joga) és végül a tudomány doktora (DSc), amely ugyancsak az MTA 

fennhatósága. Az első két fokozat megszerzésének körülményeit már ismerjük. Te hogyan szerezted 

meg ezen minősítést, amelyből hazánkban, szakterületünkről csupán 229 fő rendelkezik. 

 

 

A kutatási feladat és tudományos előzményei:  

Mindig is volt bennem olyan törekvés, hogy az általánosból kiindulva próbáljak az egyszerűbb 

irányába menni. Természetesen fordítva is lehet. De ez esetben létezett egy komplett matematikai 

lehetséges probléma, amelyet ki lehetett bontani az egyes részmegoldásokra. A forgácsoló 

megmunkálások lényege pedig legáltalánosabban az, hogy egy valamilyen mozgást végző test és egy 

szerszámmozgatás kölcsönhatásként jelenik meg a kívánt felület. Általánosan is elmondható, hogy a 

technológia szerepe a technikához képest viszonylagosan felértékelődött, az automatizálás rendkívüli 

mértékben elősegíti a gépgyártástechnológia tudományának belső fejlődését. Az elektronikus 

számítástechnika lehetővé teszi, hogy a korábbiaknál sokkal egzaktabb modelleket, módszereket, 

számítási eljárásokat alkalmazzunk. A fentiekre tekintettel azt a célt tűztem ki, hogy az ipar számos 

területén alkalmazott, különböző gyártásgeometriai sajátosságok szerint tervezhető és gyártható 

csigahajtóművek, illetve az ahhoz szükséges hajtóelemek és szerszámaik gyártásgeometriáját egységes 

rendszerbe foglaljam és a korszerű tervezéshez, beleértve a számítógépes NC/CNC programozást is. 

Úgy vélem, hogy – ezen igen fontos gépelemek gyártásának geometriai és technológiai szempontból 

egyaránt helyes megoldásából levonható következtetések eredményeként – az ilyen célzatú hazai 

szerszámgépfejlesztés felgyorsítható lenne, egyben lehetőség nyílna egy jól exportálható termékcsalád 

kifejlesztésére, amellyel – gazdasági szinten is jelentős – deviza-megtakarítás és bevétel érhető el. 

Áttekintve a tématerületet, a közös jellemzőkből kiindulva kerestem egy általánosabb 

gyártásgeometriai modellből való leszármaztatási lehetőségét. Az értekezésem az így elért 

eredményeket szintetizálja.  

 

  
Dudás Illés: „Csavarfelületek gyártásnak elmélete” c. akadémiai doktori értekezés védése 1990. 06. 

01-én az MTA nagytermében. Bizottság tagjai: Tajnafői József, Lévai Imre, Terplán Zénó, 

Michelberger Pál elnök, Hegyháti József titkár, Magyar József 

Bírálók: Bercsey Tibor, Drahos István, Bakondi Károly 

 

Munkám során általános matematikai modellt „HeliMat” fejlesztettem ki, melynek segítségével 

felírhatók- a csavarfelület és a szerszámfelület közötti érintkezés paramétereinek tisztázására, továbbá 

a burkoló szerszámfelületek meghatározására alkalmas- alapegyenletek. A kidolgozott általános 

matematikai modell általánossági fokát és teljesítőképességét az alábbiak jellemzik: 

 hengeres és kúpos csigahajtások gyártásgeometriai vizsgálatához mind vonalfelületek, mind 

nem-vonalfelületek esetében használható, 

 alkalmas a leggyakoribb hengeres és kúpos szerszámok gyártásgeometriai elemzéséhez, 

 tetszőleges profilú hengeres és kúpos csavarfelületek közös, azonos matematikai 

eszközrendszerre épülő modellben, együtt tárgyalhatók. 

Az ívelt profilú csiga esetén a felületek görbületei a felületi normális azonos oldalára esnek, vagyis 

egy konkáv-konvex felület találkozik, így a palástnyomás vagy elegánsabban a Herz-feszültség sokkal 

kisebb, ezért a felület kopása töredékére csökken. Ezért jó a hatásfok, alacsony a zajszínt, nagy az 
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élettartam.  

2.3. ábra

A fogkialakítás elve, a gördülő vonal helyzete

a) a csigafogaknak konkáv fogprofiljuk van az egyenes vagy domború 

helyett.

b) a gördülő vonal (d01 ) a csigán a fejkör közelében van, vagy azon kívül 

esik, a fogmagasság közepe (dm1) középátmérő helyett.

 
 

Hengeres, Kúpos, Íveltkúpos csiga, ívelt csiga és csigakerék kacsolódása 

 

Technológiai és geometriai elemzésre alapozva meghatároztam a csavarfelületek geometriailag helyes 

gyártásának módját. Az analitikus és numerikus elméleti vizsgálatok eredményeit, valamint a gyártási 

és minősítési kísérletek tapasztalatait összefoglalva a következőket állapítom meg:  

 a kifejlesztett eljárás alkalmazásakor a köszörűkorong profilja, a így - korongszabályozás okozta 

átmérőváltozástól függetlenül a burkolás révén - azonos csavarfelületet, tehát csereszabatos 

hajtópárt – kapunk eredményül.  

 a tengelymetszetben ívelt profilú csigahajtások technológiájában tudomásom szerint elsőként 

alkalmaztam ezt az új módszeret, kiküszöböltem a korábbi eljárások nehézségeit és pontatlanság 

okozó hatásait.  

A kidolgozott általános matematikai modell alapján lehetővé vált a csavarfelületek háromkoordinátás 

mérőgépeken való ellenőrzése.  

Univerzális jellegű lefejtő készüléket terveztem, amelynek működési lényege a megfelelő 

köszörűkorong profil kialakítása. Számítógépes tervező munkahelyet hoztunk létre, amely a 

munkadarab felület vezérgörbéje, az emelkedés és a bekezdés adataiból kiindulva – az általam 

kifejlesztett szoftverrel – alkalmas a munkadarabbal kapcsolódó, mint kétváltozós függvény 

előállítására (direkt módszer), valamint a szerszám legyártásához szükséges CNC korongszabályzó 

berendezés input adatainak mindenkori generálására. Ezáltal a tervezés és gyártás CAD/CAM 

integrációja valósul meg, amely CAQ fázissal is kiegészülhet. A CNC köszörűkorong lefejtő készülék 

végső soron a CAD/CAM/CAQ integráció kulcseleme, amely perspektivikusan megteremti CIM 

rendszerben építhető köszörű gyártócella létrehozásának lehetőségét (lásd Difi-CD fejezetben).  

Az ún. kinematikai módszer alapján behatóan elemeztem a kúpos spiroid hajtások gyártásgeometriai 

sajátosságait azon célból, hogy geometriailag egzakt felületek folyamatos köszörűkorong-

szabályozással történő előállításának lehetőségeit feltárjam. Sikerült olyan matematikai 

összefüggéseket levezetni, amelyek a megmunkálás közbeni érintkezési vonalak helyzetét elemző 

paraméterek számítását lehetővé teszik. A kifejlesztett számítógépi program a gyártásgeometriai 

számítások mellett segítséget nyújt a kvázioptimális technológiai paraméterek interaktív 

meghatározására is. Az elméleti összefüggéseket kísérleti gyártás során ellenőriztem. A gyártás a 

három spiroidhajtás-tipus (archimedesi, konvolut, evolvens) direkt leképzésének elve alapján történt. 

Az eredmények azt mutatták, hogy jó minőségű hajtóművek (pontossági osztály: 6-7) gyárthatók. Az 

új típusú korongszabályozó berendezés – akár hagyományos, akár CNC szerszámgéppel egybeépítve – 

lehetőséget ad spiroid hajtások gazdaságos gyártására is, a CAD, CAM, CAQ, ill. CIM integrációra a 

gépgyártástechnológiában és konstrukciós tervezésben. Az új eredmények közvetlenül felhasználhatók 

a műszaki felsőoktatás fejlesztésében, mind a nappali, mind a posztgraduális képzésben, valamint az 

iparban bevezetett gyártási eljárások formájában több év óta folyamatosan hasznosulnak. A 

legfontosabb eredményeket know-how vagy szabadalom, ill. találmányi bejelentés védi. A „ProMAT” 

továbbfejlesztett matematikai modellt, amely a gépgyártástechnológiát lefedi (lásd XII. mellékletben)  

A modell alapján legyártott új szabadalmaztatott íveltprofilú kúposcsiga hajtómű látható a fenti képen, 

a Difi-CAD fejezetben a CIM rendszer részeként. Ez a matematikai modell nagy könnyebbséget ad a 

különböző gyártástechnológiák, gyártásgeometriák összehasonlítása, gyors elemzése és az RP-vel 

kapcsolatba lévén a termék előállítás az elemzéshez egyszerűvé válik.  
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52. Doktori iskola. A tudományos fokozatok megszerzésének körülményei, feltételei alapvetően 

megváltoztak az 1990-es évek első felében, az un. PhD fokozat megjelenésével. Elmaradt a dr.univ és 

megjelent a PhD fokozat, amelyet azon intézmények adhatnak, amelyek Doktori Iskolákat tudtak 

alapítani. Hazánkban jelenleg 29 felsőoktatási intézmény képes arra, hogy ilyen iskolákat 

működtessen. Te is egy ilyen Doktori Iskola tagja és tudományterületi vezetője vagy. Mit tudhatunk e 

tevékenységedről? 

 

 

A Doktori Iskola kialakítása 1991-ben kezdődött és pályázatot adtuk be, a feltételrendszer 

biztosítására. Gépészmérnöki Kar Doktori biz. elnöke: Páczelt István. A gyártási rendszerek 

témacsoport pályázata a nevemen futott43. Gépgyártástechnológia alprogram vez. Dudás Illés, 

Mechanikai technológiák alprogram vez. Tisza Miklós, Hegesztés alprogram vez.: Romvári Pál, 

Képlékenyalakítás alprogram vez.: Voith Márton. A Gépgyártástechnológiai Tanszék a Miskolci 

Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán működő Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori 

Iskola oktatásában tárgyak előadásával, kutatásban oktatói és doktoranduszai révén vesz részt. 

Ma a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola vezetője: Tisza Miklós.  

Az Iskola oktatási-kutatási programjai az alábbi három tématerületekre oszthatók: 

 Gépészeti alaptudományok tématerület vezetője: Páczelt István. A képzés során a hallgatók az 

egyetemi tanulmányokra építve mélyebben ismerkednek meg a szilárd- és a folyékony testek, a 

véges szabadságfokú rendszerek és a keverékek mechanikája, termodinamikája és gépei 

tudományterületekkel, továbbá önálló kutatómunkát végeznek. 

 Gépek és szerkezetek tervezése tématerület vezetője: Döbröczöni Ádám. A program keretében a 

hallgatók a legszélesebb körben értelmezett gépekkel (hidraulikus, pneumatikus, elektromos, 

elektronikus, intelligens, stb.) és azok elemeinek fejlesztési elveivel, a műszaki feladatok optimális 

megoldásaival ismerkednek meg a műszaki tudományok és a társtudományok legkorszerűbb 

módszerei alapján. 

 Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok tématerület vezetője: Dudás Illés. 

 Mechanikai Technológia: Tisza Miklós. 

 Szerelés: Kundrák János. 

 Szerkezetintegritás: Tóth László korábban.  

Az oktatási-kutatási program magába foglalja a gyártási technológiák legkülönfélébb területeit az 

anyagtudományi alapoktól az előgyártó eljárásokon keresztül a gépipari alkatrészgyártásig, és a 

mérnöki szerkezetek üzemeltethetőségi feltételeinek biztosításáig. 

Engedtessék meg, hogy mindenekelőtt egy kis megjegyzést szenteljek annak, hogy a beszélgetőtársam 

Tóth László tudományterülete is integrálódott a Sályi István Doktori Iskola témájába.  

A Tanszékeink között 1975-ben volt egy konferencia - a Mechanikai Technológia és a 

Gépgyártástechnológia közös kutatásairól, az eredményekről- ahol mindketten felléptünk. Jól 

emlékszem, hogy milyen jóízű szakmai vita volt, hogyan szakad az anyag és milyen szépen terjed a 

repedés. Ezen csodálkoztunk a kollégáimmal együtt, hogyan örültök annak, hogy a gépgyártás 

szempontjából szépen, helyesen legyártott termék hogyan megy tönkre.  

Azóta a Sályi István Doktori  Iskolában - vezetéseddel -„Szerkezet integritás” címszó alatt egy teljesen 

új tudományterületté nőtte ki magát ezen szakterület. 

A PhD képzésben való részvételem: Vezetője voltam a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar, Sályi 

István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola “Gyártási folyamatok” doktori alprogramjának (1991-

1993), illetve alapító tagja az újra szervezett “Sályi István Doktori Iskolának” és résztémavezetője 

vagyok a “Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok” alprogramnak is. 

Résztémavezetőként kb.25 fő PhD képzésében vettem részt. Öt személy témavezetője voltam, akik dr. 

univ, C.Sc., PhD. fokozatot szereztek Csóka János dr.univ., Óváriné, Balajti Zsuzsanna PhD, habil. 

Korábbi, végzett: Bányai Károly, dr.univ., Dudás László CSc, Bodzás Sándor PhD.  

A doktori iskolában oktatott tárgyaim: Forgácsoláselmélet, Technológiai folyamatok és 

gyártórendszerek, Számítógépes gyártástervezés (Társelőadó: Berta Miklós), Kinematikai felületek, 

megmunkálások és gyártóeszközök. Eddig. 45 fő tudományos minősítési folyamatában vettem részt 

különböző minőségben (témavezető, bírálóbizottsági tag, elnök, vizsgáztató, stb.). Ezt mutatja be a 

                                                      
43 Dudás Illés: Pályázat a Gyártási folyamatok doktori program akkreditálására. ME GM Kar, 1993. febr. p.112. 
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következő névsor: 

 Bányai Károly (dr.techn., témavezető),  

 Bányai Károly  Ph.D abszolutórium, témavezető), 

 Balogh András (Ph.D bíráló bizottság elnöke), 

 Barna Balázs (dr. techn. bíráló biz. tag), 

 Bendefy András (Ph.D védés biz.tag, BMGE 2018), 

 Békés Attila (dr. techn. szigorl. biz. tagja), 

 Bernáthné, Kaszala Lilla (dr.tech. szigorl.biz.tagja), 

 Bodzás Sándor (Ph.D témavezető, 2014), 

 Horia Alexandru Cioban (Ph.D biz. bíráló, Kolozsvár 1999),  

 Csehi Sándor (dr.tech.szigorl.biz.tagja), 

 Deszpoth István (dr.tech.szigorl.biz.tagja), 

 Dr. Simon Vilmos újvidéki professzor (D.Sc akadémiai doktori bizottságban, bíráló), 

 Dobránszky János (az MTA doktora bíráló biz. tag 2015), 

 Dudás László (C.Sc témavezető), 

 Éltető Gábor (dr.techn. szigorl.biz.tagja), 

 Fehér József (dr.techn. szigorl.biz.tagja), 

 Fülöp Tibor (Ph.D. a bíráló biz.elnöke, ME-n az első végzett PhD 1998-ban a Sályi DI-ban). 

 Groma István (Ph.D bíráló), 

 Haraszkó Csaba (Ph.D Szigorl.biz. tagja, BMGE 2017), 

 Illés Béla (Ph.D a bíráló bizottság elnöke), 

 Kari-Horváth Attila (Ph.D bíráló Szent István Egyetem), 

 Kálázi Zoltán (BME dr. univ bizt. tag), 

 Kis Mihály János (Ph.D bíráló biz. bíráló, 1999 Kolozsvár), 

 Kovács György (D.Sc habitus vizsgálat), 

 Kövesi Gyuláné (dr.techn. vizsga biz. tag), 

 Laczik Bálint (C.Sc, bíráló), 

 Ládi Zsolt (dr. techn bíráló biz. tag), 

 Mándy Zoltán (Ph.D témavezető, abszolutórium), 

 Maros Zsolt (Ph.D szigorlat, vizsgabizottsági tag), 

 Monostoriné Hörcsik Renáta (Ph.D témavezető, abszolutórium), 

 Nyíri József (Ph.D szigorlat, vizsgabizottsági tag), 

 Papp Tamás (dr. techn vizsga biz. és bíráló biz. tag), 

 Pál György (dr. techn bíráló biz. tag), 

 Patkó Gyula (habil, bíráló biz.tagja), 

 Sánta Csongor (dr.techn vizsga biz.tagja), 

 Simon Vilmos újvidéki professzor (D.Sc akadémiai bíráló bizottságban bíráló), 

 Strelecz László (dr. techn. bíráló biz. tag), 

 Szabó András (Ph.D, a bíráló bizottság elnöke, 1998), 

 Takács György (dr. techn bíráló biz. elnöke), 

 Tolvaj Béláné (dr.techn. szigorl. biz. tagja), 

 Török Imre (Ph.D, a bíráló bizottság titkára), 

 Váncza József (C.Sc, bíráló bizottsági tagja), 

 Vékony Sándor (dr.techn, szigorl.biz.tagja), 

 Vértesi Gábor (D.Sc akadémiai bíráló bizottságban tag). 

Jelenleg 4 PhD-hallgatóm van: Bányai Károly: Új típusú spiroid hajtások gyártásgeometriája 

((abszolutóriummal rendelkezik), munkahelyi védés megtörtént 2007-ben), Mándy Zoltán: 

Csavarfelületek előállítása intelligens holonikus gyártórendszerben (abszolutóriummal rendelkezik), 

Monostoriné H. Renáta: Bonyolult alakos felületek minőségbiztosítása (abszolutóriummal 

rendelkezik), Ábel József: Hajtópárok kapcsolódásának modellezése (másodéves Ph.D hallgató). 

Difi-CAD Mérnökiroda Kft-nél biztosítom doktoranduszaimnak a kutatás legfontosabb feltételeit, 

eszközeit a Sályi István Doktori Iskolával, ill. a Miskolci Egyetemmel kötött megállapodás alapján. 
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53. Tudományos konferenciák. Életelvem: Nem elég tudni, a tudást el is kell tudni adni! Aki a 

tudományos élet területére tévedt, annak feladat és kötelessége is a megszerzett tudást a „világ 

színpadán” elő-, eladni! Ennek egyik leghatékonyabb eszköze a hazai és nemzetközi konferenciák 

szervezése, lebonyolítása. Tapasztaltam, hogy ebben tényleg egyetértünk. Kérlek, győzd meg ennek 

fontosságáról a Tisztelt Olvasókat is! 

 

 

Most nem vitatkozok veled, igazad van, mert meggyőződésem, hogy a tudományos konferenciák 

szervezése a sok munka ellenére igen hatékony formája a kapcsolatteremtésnek, amely az oktatás-

kutatás fejlesztése és a személyes kapcsolatok kialakulása szempontjából a legjobb lehetőség. Ezért én 

tanszékvezetőként is arra törekedtem, hogy minél több szakmai konferenciát szervezzünk. Néhány 

felsorolást engedjenek meg - a legfontosabbakat - a rövid képbe helyezés céljából. 

 

Főbb konferenciák a Tanszékem szervezésében: 

 A Tanszék 40 éves jubileumi és a 25. jubileumi szerszámkonferencia 1993.  

 Szerszámkonferenciák 1993, 1996, 2000, 2004, 2007. években.  

 Jubileumi Konferencia, 50 éves a tanszék 2002. (Bálint emlékérem „A TECHNOLÓGIA 

TUDOMÁNYÉRT – PRO SCIENTIA  TECHNOLOGIAE” kitüntetés alapítása 2002.) 

 Bálint szobor avatása 1999. 50 éves a Miskolci Egyetem, 

 microCAD F szekció 1992-től évente. 

 MPV Konferenciák: Sz.Sz.B. Megyei Tudományos Testület létrehozása 1992 (elnökségi tag) 

 MPV létrehozása (1997-2009), tudományos titkára voltam 10 éven át. MPV konferenciák 

szervezése. 

 ICMI Tokyo 1996, elnöke vagyok az ISMTII’98-nak Miskolcon. 

 Részt vettem 1989-ben „Negyven éves a Gépészmérnöki Kar Konferencia” szervezésében, 

mint dékánhelyettes.  

Megszerveztem a Gépészmérnöki Kar kutatási eredmények bemutatása c. kiállítást a régi aulában. E 

kiállításban a Gépészmérnöki Kar minden tanszéke bemutathatta oktatási-kutatási eredményeit.  

 

Néhány kiemelés a nevesebb Szerszámkonferenciákról: 

 Az 1985-ben megrendezésre került VI. Szerszám- és Szerszámanyag Szimpóziumon újabb 

témakörrel bővült a rendezvény, amelyen most már a gyártórendszerekre vonatkozó előadások is 

elhangzottak. A Szervező Bizottság titkára voltam. 

 Újabb fordulópontot jelentett az 1989-ben megrendezésre került VII. konferencia, mely már a 

„VII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás” címet viselte, mintegy rögzítve az idők során 

tapasztalt fejődést. A megelőző konferenciákon is részt vettek ugyan külföldi előadók, de ez volt 

az első, amikor a külföldi előadások száma meghaladta a hazaiak számát, alátámasztva a 

konferencia külföldi elismertségét. A Szervező Bizottság titkára voltam. 

 Szerszámkonferencia kezdetéről: 25. éves VIII. Jubileumi Nemzetközi Szerszámkonferencia, 

1993. Előzményként meg kell említeni, hogy 1968-ban megrendezett első konferencia címe 

„Forgácsoló szerszámok konferenciája” volt. A hat szekcióban 42 hazai előadás hangzott el, 5 

hazai kiállító vállalat bemutató kiállításával párhuzamosan. Ezt követően bővül az elnevezés, és a 

továbbiakban „Szerszám- és Szerszámanyag Konferencia” volt a rendezvény megnevezése. A 

konferenciákon általában hat szekcióban hangzottak el az előadások, egyre növekvő számban. Az 

előadók között egyre több külföldi is szerepelt, s a konferenciákkal párhuzamosan megrendezésre 

kerülő kiállításokon is megjelentek a külföldi kiállítók. Az előadások, valamint a kiállítások már 

nemcsak a forgácsoló, hanem egyéb eljárások szerszámaihoz is kapcsolódtak, teljesebbé téve a 

konferenciák témakörét.  

E konferencia a tekintetben is tartalmazott megújulást, hogy a szekciók között már 

„fogazatmegmunkáló szerszámok” címmel új terület eredményei is megvitatásra kerültek, mivel a 

budapesti Fogaskerék Konferencia 1983 óta nem lett megszervezve. A konferenciák fő célkitűzése volt 

a hazai szerszámgyártás és ellátás segítése, a fajlagos szerszám felhasználás csökkentése, - a különféle 

szerszámanyagok, bevonatok és szerszámok tervezése, gyártása és üzemeltetése terén elért hazai és 

külföldi új eredmények számbavétele, hazai fejlesztési célok meghatározása, különös tekintettel az 
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automatizált műszaki tervezés nyújtotta CAxx módszerek eredményeire, lehetőségeire. 1985-től német 

nyelvű összefoglaló kötetet is kiadtunk a nejem tökéletes nyelvismeretére alapozva. 2000-től csak 

angol nyelven jelentek meg konferenciák anyagai.  

A jubileumi konferencia e haladó szellemi elvárásoknak s igényeknek kíván eleget tenni annak 

reményében, hogy a következők is hasonló sikerrel kerülnek megrendezésre. A konferenciánk 6 

szekcióban végezte munkáját és ennek megfelelően készült el a kiadvány is. A szekciók sorszám 

szerint az alábbiak:  

(1) Szerszámanyagok és bevonatok,  

(2) Forgácsnélküli alakító szerszámok,  

(3) Forgácsoló szerszámok,  

(4) Fogazatmegmunkáló szerszámok,  

(5) Szerszámalkalmazási vizsgálatok,  

(6) Gyártórendszerek szerszámozása, CAD/CAM szerelőrendszerek.  

 

Ez a szakmai találkozó szolgálta a konferencia sorozatunk indulása (1968) 25 éves jubileumi 

évfordulójának köszöntését is. Tisztelettel köszönve mindazoknak a munkáját, akik önzetlenül, 

fáradtságot nem ismerve szervezték, irányították a konferenciák munkáját és sikerre vitték azt. 

 

 

A jubileumi torta felvágása 

Kovács Ferenc rektor 

felügyeletével Miskolc, 1993 

 

Kordoss József tsz. alapító 

professzor elismerő és köszönő 

levelét lásd. a X. mellékletben. 

 

Ez a konferencia „A MAGYAR 

HONFOGLALÁS 1100-adik 

ÉVFORDULÓJA” tiszteletére 

lett megrendezve. A résztvevők 

mintegy 77 külföldi (13 

országból) és 30 hazai előadás 

hangzott el, 200 résztvevő és 10 

kiállító mutatta be legújabb 

eredményeit.  

 

 

 

IX.Szerszámkonferencia, 

Miskolc 1996. - a 

Honfoglalás 1100 éves 

évfordulóján - Farkas 

Ottó rektor fő 

védnökségével 

 

Elnökség: Takács János, 

Bakondi Károly, Cselényi 

József, Patkó Gyula, 

Fehér István polg.m.h., 

Farkas Ottó rektor, Dudás 

Illés elnök, Lierath F., 

Weinert K, Artinger István 
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54. Világkonferencia. Emlékeim szerint egy ragyogó és nagy visszhangot kiváltó nemzetközi 

konferenciát szerveztél Lillafüreden mintegy 20 évvel ezelőtt. Ez ténylegesen nagyban hozzájárult 

ahhoz a Miskolci Egyetem újabb szakmai területen képviseltethesse magát a világ „színpadán”. 

Mondanál erről a rendezvényről néhány szót? 

 

 

Kínai és japán egyetemek után a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszékén került 

megrendezésre a főként méréstechnológiával és intelligens eszközök tématerületekkel foglalkozó, 

„Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments” 

(ISMTII’98)” elnevezésű nemzetközi szimpózium, melynek az elnöke voltam. Ennek előzménye, 

hogy 1996-ban Tokióban az ICMI (The International Committe on Measurements and 

Instrumentation) elnökévé választottak. 

  

ISMTII’98 adatai, Chairman, I.Dudás, 2-4 szeptember 1998. Miskolc-Lillafüred, Hungary 

 

A résztvevők száma 250 fő, ebből 70 fő külföldi 17 országból, Albániától Tayvanig, Japántól Egyesült 

Királyságig. A Konferencia 12 szekcióban átfogta a világ méréstechnikai csúcstechnikáit, mind 

szoftver, mind hardver vonatkozásában. Óriási erőt nyújtott ez a magyarországi méréstechnika 

szembesülésére és továbbfejlesztésének szükségességére. Első alkalom, hogy világkonferenciát 

szerveztünk itt Miskolcon. Nagy megtiszteltetés volt, hogy az alapítástól a 4. konferencia szervezése 

már Miskolcon történt. Igen jó benyomással távoztak a vendégek mind szakmai és mind emberi, baráti 

vonatkozásban. Kifejezésre juttatták elismerésüket az alapító professzor LI Zhu, Bessenyei Lajos 

rektor és Nárai Szabó Gábor az MTA főtitkára is. Társszervezők: Magyar Tudományos Akadémia, 

IMEKO, GTE, OMFB, CIRP International Institution for Production Engineering Research. A 

kiadványt a Springer Kiadó gondozta, ISBN 963 8455 578, p.528. Ezt a kiadványunkat a következő 

ISMTII konferenciákon, mint követendő mintát mutatták be nem kis örömünkre. 
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ISMTII’98, Lillafüred (a teljesség igénye nélkül ülő sor balról a 4. Feld M., Lierath S., Staut K.J., 

Lierath F., Osanna H., Zahwi S.Z., Tóth T., Nárai Sz. G., Bessenyei L. rektor, Dudás I. elnök, 

Hollanda D., Kobold T. Miskolc polgárm., Lie Zuh alapító elnök, Jablonski R., Sawaba M. és 

Bányai K., állósor: Szabó S., Durak Basa M. N., Horváth M., Erdélyi F., Monostori L., Csibi V., 

Nagy S., Dietzsch, M., Patkó Gy., Takada K., Berta M., Gao, Y. titkár, Varga Gy. titkár 

 

                
 

Dudás Illést 1996-ban Tokyoban az ICMI tagjává és az ISMTII konferencia elnökévé választották. 

A képen a Kairói Egyetem professzora Zahwi S.Z. a következő elnök, Dudás Illés, Lie Zuh és 

Takada Koji láthatóak. Jobb oldali képen a miskolci Gépgyártástechnológiai Tanszék MTA 

kutatócsoport tagjai, mint szervezőstáb látható 

 

Az ISMTII konferenciát Kínában alapították a felső képen Prof. Lie Zuh (balról a 

harmadik) az alapító majd a 2. konferencia Tokyoban volt Simakobe Prof. 

vezetésével és a 3. az 1996-os Yokohamai következő elnök a kairói egyetem 

professzora Sachvi (balról az első) látható.  

 

Springer Kiadó, ISMTII ’98 Konferencia kiadványa 

 

Sponzorok: DEXTER, Diósgyőri Papírgyár, Invest-Trade Kft., IMFA, MTA, 

Miskolci Egyetem, OMFB, TVK, M-METRONIC, MITUTOYO. 
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55. Tudományos Titkár. Az INTERNET-en keresgélve találtam egy olyan címet44 is, amely - tudomásom 

szerint – téged is érint. Ez a Magyar Professzorok Világtanácsa (MPV). Tudhatnánk többet erről, és az 

ebben betöltött szerepedről? 

 

 

Az MPV-ben betölttt tudományos titkári tevékenységem. Az MPV fő feladata. (IV. melléklet).  

Az 1992-es évben alakult az MTA támogatásával a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Tudományos 

Testület, felismerve azon tényt, hogy a tudományos hozzájárulás nélkül a gazdasági –társadalmi 

felemelkedés nem remélhető. A Tudományos Társaság elnöke a kezdeményező Kecskés Mihály 

professzor lett, aki nagy szeretettel, hozzáértéssel, igen nagy lélekkel gondozta, irányította e testületet, 

hiszen ő is szabolcsi születésű. Azonnal megkereste az elszármazott professzorokat, így kapcsolódtam 

én is be e munkába 1993-ban. Az Egyesület tevékenysége különböző szekciókon keresztül valósult 

meg, amely az agrártudománytól, az orvostudományon, a teológiai tudományon át a teljes 

felsőoktatási, oktatási, kutatási területet átfogta.  

Alapvető cél a rendszerváltás után, közvetlenül, a Kárpát-medencei professzorok összefogása volt. 

Óriási szerepe volt ennek, hiszen korábban az ismert nehézségek miatt alig ismertük egymást. Már az 

első előadás alatt kiderült, hogy mekkora technikai, terminológiai különbségek, néha nyelvi 

nehézségek is vannak, a különböző helyekről érkező kollégáknál. Nem véletlenül kezdeményezte az 

MPV, hogy a tudományos társaság egyik kiemelkedő tevékenysége legyen többek között a magyar 

nyelv ápolása. 

 

1997. novemberében volt a Kárpát-medencei Professzorok Első Találkozója Nyíregyházán, majd 

ennek nyomán, 1998. áprilisában a Magyar Tudományos Akadémián szerveztük meg a Magyar 

professzorok első világtalálkozóját. Az MTA védnöksége alatt megtartott világtalálkozón 300 

professzor vett részt 17 országból. A résztvevők, Vízi E. Szilveszter az MTA akkori alelnöke 

javaslatára Kecskés professzort megválasztották a Világtanács elnökének, majd az Ő javaslatára 

engem a Világtanács tudományos titkárának, a későbbiekben a Világtanács díszelnöke lett Oláh 

György Nobel-díjas kémikus, aki sajnos már itt hagyott bennünket. A Világtanács évenként 

megrendezte a Kárpát-medencei, valamint kétévente a Magyar Professzorok Világtalálkozóját. Ezeken 

és az év közbeni tudományos üléseken megvitatott problémákból levont következtetéseket ajánlások 

formájában a Magyar Kormánynak és más illetékes szerveknek küldtük meg, illetve közzétettük. Főbb 

rendezvények a hazain túlmenően: Erdély, Felvidék, Délvidék, Svájc, stb. Ezek a találkozók óriási 

érdeklődés közepette zajlottak, hiszen csak példaként említem, hogy Erdélyben, ebben az időben 

40.000 magyar nyelvű egyetemista volt. Itt sürgetővé vált akármilyen segítségnyújtás. Természetesen 

tevékenységünk az egész világra kiterjedt a Kárpát-medencei, az Európai és Tengeren-túli Régiókat 

reprezentáló három alelnök révén.  

Felkérésünkre több alkalommal az OM államtitkárai (pl. Kiss Ádám), a külügyminiszter (Martonyi 

János), az MTA vezető személyiségei részt vettek, illetve előadást tartottak. Például az 5 éves 

jubileumi konferenciánkat, amelyet az MTA dísztermében 2002-ben tartottunk a köztársasági elnök 

(Mádl Ferenc sajnos már ugyancsak távozott közülünk) személyesen is megtisztelte, aki nagyra 

értékelte az MPV tevékenységét, amely ez időben közel 1000 főt számlált 26 országból. Néha 

konferenciánk után a jól végzett munka 

eredményeként, jó hangulatú olykor cigányzenével 

kísért esti szabadfoglalkozás volt, elnökünk 

szorgalmazásának eredményeként.  

 

Csoóri Sándor (1930-2016.) Kossuth-díjas költő, 

író, politológus. 1956. népzenész ifjú Muzsikus 

Népzenei Együttes alapítója), a Magyarok 

Világszövetsége elnökével a magyar professzorok 

világtanácsának konferenciáján, és Dudás Illés 

az MPV tudományos titkára Budapest,1996 

 

                                                      
44 http://www.zmne.hu/Forum/00febr/mpv.htm 
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Az 5. Jubileumi kiadványunk előszavával, amelyben utolsó bekezdésként azt fogalmazta meg az 

elnök: „Személy szerint szerencsésnek tartom magam, hogy professzor társaimmal önzetlenül olyan 

ügyet szolgálhatunk, amely az egyetemes tudományt, a felsőoktatást, a magyar ifjúságot, hazánk 

felemelkedését, a jövőt tartja szem előtt.” 

Az MPV Műszaki 

Tudományok 

Szakbizottságának 

alakuló ülése a BME-n 

(elnök Dudás Illés, 

titkár Benyó Zoltán). 

MPV elnökségi ülése a 

Miskolcon a szenátusi 

teremben 1999-ben, 

ahol áttekintettük az 

eddigi és jövőbeli 

feladatainkat. Ez egy 

mérföldkő volt a 

szervezet életében 

 

Az MPV fent vázolt szellemiséget 

átvéve 2010-ben létrehoztuk 

Besenyi Lajos rektor 

kezdeményezésére a Magyar 

Professzorok Nemzetközi 

Szövetségét, hogy az új helyzetnek 

megfelelő módon és formában 

tovább vigyük az eredeti 

gondolatot, hogy tovább 

munkálkodjunk pl. a Kárpát-

medence magyar nyelvű 

felsőoktatás fejlesztésében. Elnöke 

Besenyei Lajos professzor lett. 

 

 
 

Mádl Ferenc köztársasági elnököt fogadjuk az MTA előtt, az MPV 5. jubileumi konferencián (2002) 

Kecskés professzor az MPV elnöke húzatja a feleségem kedvenc nótáját, Miskolc 

Kecskés Mihály elnökünk a jól végzett munka után mindig szerette emlékezetessé tenni a találkozót 

 

Kecskés Mihály elnökünk a jól végzett munka után mindig szerette emlékezetessé tenni a találkozót a 

Kárpát-medencei résztvevők legnagyobb örömére. 
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56. MPV konferenciáiról. Emlékeim szerint a Magyar Professzorok Világtanácsának munkájába és 

tevékenységébe is bekapcsolódtál és hallomásaim szerint ennek eredményességébe jelentős energiát 

fektettél. Mondanál számomra (is) ennél többet? Biztosan vannak olyan motívumok, amelyek a Tisztelt 

Olvasó ismereteit is bővítené! 

 

 

A Világtanács ernyőként fogja össze a magyar szellemi tőke jelentős részét képviselő hazai és a Föld 

különböző országaiban élő magyar egyetemi tanárokat, professzorokat, fórumot biztosítva 

kiemelkedően közhasznú, intenzív együttműködésükhöz, mellyel a jövő zálogát képviselő magyar 

ifjúság érdekeit, a nemzet felemelkedését szolgálják. A Világtanács hídként szolgál a határon túli és 

hazai magyar kapcsolatokban.  

A Magyar Professzorok Világtanácsa (MPV) (a Kárpát-medencei professzorok, ill. más országokban 

élő magyar anyanyelvű professzorok összefogását, közöttük lévő kapcsolat erősítését, a magyar nyelv 

ápolását tűzte ki célul. Ennek érdekében több konferenciát szervezett. MPV 3. konferenciáját 

Miskolcon szerveztük meg igen baráti, magas szinvonallú szakmai, kitünő légkörben (1999, 2002). 

 

MPV Konferencia Miskolci Egyetem Főépületének régi bejárata előtt (1999) Patrubány Miklós, a 

Magyarok Világszövetségének elnöke, Dudás Illés az MPV titkára, Vízi E. Szilveszter, az MTA 

alelnöke, Kecskés Mihály az MPV elnöke a résztvevők gyűrűjében 

 

1999. szeptember 10-11-én a Miskolci Egyetem I. előadójában volt - az MTA a Magyarok 

Világszövetsége, az Oktatási Minisztérium védnöksége alatt több támogató segítségével - a Kárpát-

medencei Magyar Professzorok MPV Közgyűléssel egybekötött 3. találkozója.  

 

A találkozó célja és feladatai:  

1. Az alábbi témakörök megvitatása 

 A környezet- és természetvédelem oktatása, kutatása. 

 Együttműködés a felsőoktatás és kutatás terén a Kárpát-medencében. 

 A felsőfokú intézményekbe jelentkezők felkészültsége. 

 Sokoldalú szakemberek képzése a magyar felsőoktatásban (párhuzamos képzés). 

2. Ajánlások megfogalmazása a Magyar Kormánynak 

3. A Magyar Professzorok Világtanácsa közgyűlésének megtartása.  
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A Konferenciát megnyitotta: Vizi E. Szilveszter, az MTA alelnöke. 

A vendéglátók részéről Besenyei Lajos a Miskolci Egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket, majd 

megtartotta „A Miskolci Egyetem múltja, jelene és jövője.”című nagyszabású előadását. 

Plenáris előadók: Kiss Ádám helyettes államtitkár, OM., Berényi Dénes Külföldi Magyar 

Tudományosság elnöke, Gyulai József MTA Műszaki Tudományok Osztálya elnökhelyettese, Szabó 

Miklós rektorhelyettes, Patkó Gyula rektorhelyettes. Dudás Illés szekció elnök. 

 

A résztvevők a Díszaulában koncerten vettek részt (Mariupoli Priazovsky Egyetem Reneszánsz 

Együttese). Részvétel a Miskolci Egyetem jubileumi tanévnyitó ünnepségén. 

A Kárpát-medencei Magyar Professzorok 3. Találkozójának ajánlásai a kormányzat számára (lásd IV. 

melléklet). 

Egy jellegzetes motívumot emelnék ki, miután az MPV konferenciákat, az elcsatolt országrészekben 

Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján és több alkalommal Erdélyben is megszerveztük, amely nagy-

nagy esemény volt minden alkalommal. Minden konferenciát a kormány számára készített ajánlás 

zárta. Ezek egyik hozaléka és talán Miskolcon fogalmazódott meg legpregnánsabban az erdélyi 

magyar nyelvű egyetem megalapításának szükségessége. Ebben Kiss Ádám államtitkárnak óriási 

szerepe volt - aki már a nyíregyházi konferenciák alkalmával is támogatta - a Hollanda Dénes, a 

későbbi marosvásárhelyi Sapiancia Egyetem dékánja felvetését erre vonatkozóan. Természetesen ezt 

mindannyian az MPV vezérkara, benne Bessenyei Lajost, a Miskolci Egyetem rektorát és jómagamat, 

valamint Kecskés professzornak elévülhetetlen érdemét ebben.  

 

Vizi E. Szilveszter az MTA alelnökének elismerő levele a konferencia, illetve a tanszék látogatása után 

(X. melléklet). 

 

Szabad legyen az ekkor szerzett konferenciák hangulatáról, eredményességéről egyetlen példát 

felhozni a csíkszeredai „Romániai magyar felsőoktatásról szóló konferenciát 2001. szeptember 7-8. 

Csíkszereda. A kiadványhoz Zsombori Vilmos, a Hargita megye önkormányzatának vezetője írta a 

következő előszót. 

 

„Előszó. Tisztelt Hölgyem/Uram! 

A kiadvány, melyet kezében tart, fénykép. Dokumentum tehát Hargita megye, Csíkszereda 

történelmének egy olyan momentumáról, amikor eljött hozzánk a világ. Először jött el közel száz 

magyar egyetemi tanár, kutató a világ több országából, hogy közösen térképezzék fel a romániai 

magyar felsőoktatás mai helyzetét, hogy ennek jövőképét a szellem fényével megvilágítsák. Emlék 

is ez a fénykép száz magyar egyetemi tanár személyes találkozójáról, a helyiekkel való 

találkozásukról. És végül, emlékeztető e fénykép, hogy eszünkbe juttassa: múltbéli tartalmas és 

örömteli pillanatainkat nem szabad csak néma emlékként elraktároznunk. De kell: erőt, 

bölcsességet merítenünk belőlük – jövőbeli feladatainkhoz. A kellemes percek ajándéka – 

felelősség. Tisztelt Hölgyem/Uram! Forgassa e kiadványt azzal a szeretettel, amellyel 

szerkesztették, azzal a bölcsességgel, amellyel tartalmát vendégeink megfogalmazták és azzal a 

tudattal, hogy most már Ön is rajta van a fényképen. 

Zsombori Vilmos sk. 

Hargita Megye Önkormányzatának elnöke” 

 

Ez az Előszó jól mutatja, hogy milyen hatása volt ezeknek a konferenciáknak és mennyire 

megmozgatta a helyiek kulturális, szakmai és tudományos aktivitását. Az MPV fent vázolt 

szellemiséget átvéve 2010-ben létrehoztuk Besenyi Lajos rektor kezdeményezésére a Magyar 

Professzorok Nemzetközi Szövetségét, hogy az új helyzetnek megfelelő módon és formában tovább 

vigyük az eredeti gondolatot, hogy tovább munkálkodjunk pl. a Kárpát-medence magyar nyelvű 

felsőoktatás fejlesztésében. Elnöke Besenyei Lajos professzor lett. Elnökségi tagok: Dávid László, 

M.Csizmadia Béla, Dudás Illés, Füleky György, Illés Mária, Miklós László, Rosivall László, Turcsányi 

Károly és Mezei Pál.  
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57. Dékánhelyettes. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának – akkori nevén – vezetésébe is 

bekerültél egy periódusra Páczelt István dékánunk egyik helyetteseként. Mivel jómagam távolról 

szemléltem az e szinten futó tevékenységeket kérlek, mondj valamit erről a feladatodról. Emlékeim nem 

csalnak, és téged ismerve csodálkozom is egy kicsit, hogy szakmai tevékenységed mellett még erre is 

fordítottál némi figyelmet. Rólad köztudottan az terjedt el, hogy a szakmának él és legfeljebb „állandó 

ellenzéki”.  

 

 

Valóban, 1989. 07. 1-jével a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánhelyettesi kinevezést 

kaptam Páczelt István dékánsága idején. Nagy megtiszteltetésnek vettem és természetesen igyekeztem 

ellátni örömmel ezt a feladatot is. Ebben az időben Patkó Gyula dékánhelyettes (aki később Rektor 

lett) és Szintay István dékánhelyettesekkel láttuk el ezt a megbízatást. Az én tevékenységem az 

oktatás-nevelés területén, elsősorban a nemrég bevezetett moduláris oktatási rendszerrel kapcsolatos 

tapasztalatokat kellett elemeznem, a további fejlesztéshez felhasználásához. Páczelt István dékán úr a 

60-as évek elején a Mechanikai tárgy gyakorlatait vezette a tankörünkben, és a csoport egyik kedvenc 

tanára volt és maradt a mai napig. Ez megkönnyítette a hivatali kapcsolattartást is. Új szakokat 

indítottunk, így a minőségszabályozási szak is, amely érinti tanszékünket, ekkor került bevezetésre. 

Ezen túlmenően erre az időszakra esett a Gépészmérnöki Karon a Műszaki Informatikai szak 

megerősítése a Villamos mérnökképzés alapjainak lerakása, amellyel kapcsolatban különböző 

feladataink voltak. Ez tanszékünket annyiban érintette, hogy két neves tanár Tóth Tibor és Vadász 

Dénes átkerültek az Informatikai Intézethez, így többletfeladat megoldására kényszerültünk a 

Gépgyártástechnológiai Tanszéken. Én ekkor vettem át - és az ipari gyakorlatom ismereteit jól 

felhasználva- átalakítottam és előadtam a mai napig a Gyártórendszerek tervezése c. tárgyat, amely 

meghatározó a mi szakmánkban. A nevelés területén az 1989-es tanévben a korábbi szakirányú 

tagozódást megváltoztattuk, és évfolyamonkénti patronálói rendszert vezettünk be. A korábbi 

tanszékhez rendelt hallgatói képviseletet célszerűségi okokból a jövőben a dékán megbízottak látják el. 

Nagyon fontos feladatunk volt az oktatói munka hallgatói véleményezésének megszervezése, 

működtetése.  

A tudományos kutatómunka, az oktatás, a személyzeti és gazdálkodási munka képezte fő feladatainkat. 

Én személy szerint többek között  dékáni tanács-, a nevelési-, a fegyelmi-, az ipari kapcsolatok- és a 

lakáselosztó bizottság elnökeként láttam el a dékánhelyettesi feladatomat. Nagyon sok oktatás-

szervezési feladat és személyzeti jellegű munka is terhelte az időnket. Személyzeti munka 

vonatkozásában az oktatói állomány frissítése és az anyagi helyzet jelentős javítása képezte a 

feladatainkat.  

Javaslatomra minden hétvégén áttekintettük az adminisztrációt és az elintézetlen levélre azonnal 

válaszoltunk. Mivel korábbi munkahelyemen, ahol minősített iratokkal is dolgoztunk, megszoktam ezt 

a szigorú rendet. Tanszékvezetőként sokszor nem értettem, amikor másfél évig nem kaptam választ pl. 

a Minőségbiztosítási Szakirány fontosságára tett B.Sc előterjesztésemre az aktuális Dékántól. Ez nem 

volt egyedi eset ez a hozzáállás akkor és ez nem támogatta a fejlesztést, a haladást. Nem is értettem 

soha ezt az időhúzási taktikát. Sajnos az egyetemi hierarchikus rendtartás ezt megengedte. Mindenek 

ellenére sikerült elintézni, hogy a mai - többek között - is legnépszerűbb Minőségbiztosítási szakirány 

működik. Csak pozitívabb hozzállással messzebbre jutottunk volna.  

Közben jött a rendszerváltás és élénken emlékszem rá, amikor azzal kerestek meg a hallgatók közül 

néhányan 1989 őszén, hogy meddig lesz még a vörös csillag a régi főépület tetején a "Kőkatival" egy 

irányban. Kértem a türelmüket, hogy ez megoldódik az események folytán, mint ahogy ez be is 

következett, csendben, nyugodtan. Igen emlékezetes az 1989-es ősz, amikor Erdélyből hivatalosan, 

vagy a zöld mezőn keresztül jöttek át a hallgatók a decemberi román forradalommal bezáróan. Én 

lettem megbízva ennek kezeléséve. Kezdetben, az erőmű melletti egyetemi munkásszálláson helyeztük 

el őket eléggé kezdetleges viszonyok között. Papírdobozokba helyeztük a magukkal hozott tárgyakat 

és nagyrészt matracon aludtak. Szerencsére ez a helyzet nem sokáig állt fenn és a hallgatói létszám is 

egyre szaporodott, így nem sokkal később a selyemréti felújított és átalakított munkásszállásból lett 

kollégiumba került elhelyezésre az immáron 90-120 fős hallgatói létszám. Már az 1989 évi karácsonyi 

ünnepséget itt tartottuk a Kar részéről Tőkéczi Ilona, Patkó Gyula dékánhelyettes, akivel 

együttműködve foglalkoztunk a hallgatókkal és én vettem részt ezen az igen megható, kicsit könnyes 

karácsonyi ünnepségen. Ezek az öröm könnyei voltak, hogy végre a határon túli területről is 
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tömegesen fogadhattunk magyar anyanyelvű hallgatókat. Természetesen részükről az aggódás is 

nagyon nagy volt, hogy mi is lesz otthon Erdélyben és mi lesz a magyarokkal. Itt kezdődött az azóta is 

tartó kitűnő Erdélyi kapcsolat személyesen Miskolccal. Az eseményeket ismerjük azóta, és ma már 

elfogadható jó kapcsolat van a Kárpát-medencei magyarok között. Ebben nagy szerepe van az MPV, 

(vagyis a Magyar Professzorok Világtanácsának), amelynek 10 évig tudományos titkára voltam. 

 
1989.06.30-án történt váltáskor. Páczelt István lett a dékán. Balról jobbra: Dudás Illés új 

dékánhelyettes, Márkus Endréné, Marika hivatalvezető, Komócsin Mihály, Joó Gyula korábbi 

dékánhelyettesek, Páczelt István dékán, Szintay István korábbi és új dékánhelyettes, Patkó Gyula új 

dékánhelyettes.  1990.03.15. Ünnepség a szenátusi teremben. Kovács Ferenc rektor, Páczelt István 

dékán, Dudás Illés dékánhelyettes, Patkó Gyula dékánhelyettes 

 

Feladataim közé tartozott 1989-ben a Kar 40 éves konferenciának szervezésében való részvétel. Ez 

egy sokrétű feladat volt, két dolgot emelnék ki. Javaslatomra a volt dékánok arcképével korsót 

készítettünk, valamint a Kar kutatási eredményeit bemutatandó kiállítást szerveztünk az Ipari 

Kapcsolatok Bizottságával együttműködve. Készítettünk egy kutatási témajegyzéket, füzetet, 

amelyben a tanszékek ezirányú tevékenységét foglaltuk össze.45 Ez jó lehetőség volt a Kar és 

Tanszékek számára, hogy mind az oktatás, mind a kutatás témáit egységes kiállítási tárolókba, erre a 

célra gyártott táblákon bemutathatták. 

 

40 éves a Gépészmérnöki 

Kar, korsó a dékánok 

arcképével.  

Bal oldal: Szádeczky 

Kardos Elemér, Kónya 

Albert, Sályi István, 

Petrik Géza, Jobb oldal: 

Terplán Zénó, Czibere 

Tibor, Lévai Imre, Páczelt 

István 

 

Igen hasznosak és a 

későbbiek során 

tanulságosak voltak a 

dékánhelyettesként eltöltött éveim. Megismerhettem az ipari vezetés mellett az Egyetemen működő 

vezetési hierarchikus szinteket, jól felismertem a kettő közötti lényeges különbségeket, megértettem, 

hogy az oktatás és kutatás színvonalának megőrzése, javítása a karon milyen feltételek mellett, milyen 

nehézségek árán biztosítható. Természetesen az itt szerzett tapasztalatokat jól fel tudtam használni a 

későbbi tanszékvezetői tevékenységem során, miután az akkori kar egyik legnagyobb tanszékének - 

Gépgyártástechnológia - vezetője lettem, ahol az Egyetem indulásától 1949-től csak itt adtak ki 

diplomaterveket 1963-ig. Megtiszteltetés volt ez is számomra.  

                                                      
45 Páczelt István, Dudás Illés: A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar tanszékei kutatási 

tevékenységének témajegyzéke. 1989. Nyomdaszám: GD 1260-89.NME. p.50. 
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58. Lökés, inspiráció a publikáláshoz. Könyved jelent meg angol nyelven. Ezzel kiléptél a világ 

szakmai „színpadára”. Nálunk, magyaroknál, nem igazán magától értetődő lépés. Publikációid, 

konferenciákon való szerepléseid bizonyára valamiképpen ösztönző lehetett számodra. De miképpen is 

valósulhatott meg ennek megjelentetése?  

 

 

Az angol nyelvű könyvem megírásához óriási lökést adtak - a következőkben leírt esetek, amely a 

munka felgyorsítását és végül a könyv megjelenését eredményezte, melynek címe: The theory and 

practice of worm gear drives. A könyv Angliában jelent meg először, majd az USA-ban is Professzor 

K.Staut, a Haddelsfild Egyetem Gépészmérnöki Kar dékánjának biztatására. Tanulságként álljon itt a 

következő két eset: 

 

Egyik eset 

Egy San Diegói Konferencián elhangzott előadásom után (Illés Dudás: Generation of Spiroid Gearing. 

De-Vol. 88, Proceedings of the 7th International Power Transmission and Gearing Conference, ASME 

1996. pp.805-811.) keresett meg levélben - 1997 augusztusában minket a General Motors Detroiti, 

illetve a Delphi-beli gyárából az autó kormányműveket kutató vállalat munkatársa -, hogy készítsünk 

nekik jó hatásfokú alacsony zajszintű spiroid csigahajtást. Hivatkozva az említett konferencián és 

korábban megjelent cikkeinkben közöltekre. Mi a konstrukciót elkészítettük és legyártottuk a GM-nek 

a mintapéldányt. 1998 áprilisában ezt a mintapéldányt át is adtuk miután Miskolcon a munkatárs 

megkeresett bennünket és kutatási szerződést helyezett kilátásba a továbbiakat illetően. A 

mintapéldány pontossága meghaladta az általuk hozott, máshol gyártott próbadarabokét, mivel mi már 

ekkor rendelkeztünk azzal az általam kifejlesztett matematikai modellel, amellyel optimálni lehetett a 

gyártásgeometriát. Ezt a berendezést is szabadalmaztattuk. 

Nem tudom van-e kapcsolat e között és a később történtek között, miszerint néhány hónappal a 

látogatás után betörtek a tanszékvezetői szobámba és a külső rács lefeszítésével és az ablak 

betörésével a belső titkársági ajtók feltörésével, és a betörő csak azokat a CD-ket vitte el, ami ezeket a 

fejlesztéseket tartalmazta. Lehet, hogy semmi köze a két ügynek egymáshoz, de mindenesetre érdekes 

eset volt. Mindez arra adott inspirációt, hogy eredményeinket kellőképpen megismertessük a világgal. 

Kell az ilyen lökés, amely további inspirációt ad a megkezdett eredményes kutatás folytatásához. 

 

Másik eset 

1996 áprilisában a Drezdai Konferencián találkoztam F. Litvin professzorral személyesen, aki 

korábban már többször volt a Miskolci Egyetemen. Ő Szentpétervárról került Chicago-ba. A tanszéki 

történetet bemutató füzet átadásával kérte vegyük fel őket is azok sorába, akikkel a Miskolci Egyetem 

Gépgyártás-technológiai Tanszéke együttműködést tart fent.  

 

Litvin prof. felvette a Chicagoi Egyetemet a mi külföldi partnerkapcsolataink listájára (XV. melléklet).  

 

Ezután 1996. októberében San Diegóban találkoztunk, ahol az ő szekciójában tartottam előadást, 

nagyon megtetszett neki, hogy mi mind az ívelt profilú csigahajtásokat, mind a kúpos csavartfelületet 

és lefejtőmarót is tudunk geometriailag helyesen köszörülni. Majd Intézetében Chicagóban folytattuk 

október 11-12-én a szakmai megbeszéléseket. Ezeket a gyártási eljárásokat mi már ekkorra (1972, 

1988) szabadalmaztattuk. 

1998. augusztusában egy publikációt kaptam Litvin professzortól melyet a NASA jelentetett meg. 

Faydor L. Litvin Development Gear Technology and Theory of Gearing NASA Lewis Research Center 

Cleveland, Ohio 44135, NASA RP-1406. E publikációba felsorolásra került, a jelentősebb spiroid 

kutatóhelyek és eredmények, de mi nem szerepeltünk közötte, pedig ekkorra már a szükséges CNC - 

korongszabályozó gépet is szabadalmaztattam. Ezt jeleztem a professzor Úr felé és elküldtem neki a 

publikációimat, amelyről az volt a véleménye, hogy eredményeimet mielőbb publikáljam tudományos 

kiadványokban. Hatalmas lökést adott ez nekem és felgyorsítottam a fordítás alatt álló és kiadásra váró 

könyvem nyomtatás alá való rendezését, amelyet K. Staut prof. (Huddersfieldi Egyetem dékánja) 

koordinált. I. D.: The Theory & Practice of Worm Gear Drives, Penton Press, London, United 

Kingdom, 2000. ISBN1 8571 80275, I. D.: The Theory & Practice of Worm Gear Drives, Kogan Page 

US Sterling, USA, 2004. ISBN 190399661 9 könyveimet. 
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Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a kutatási feladatok megoldásán túl jelentős szerepe volt az azonnali 

publikálásnak az eredmények eladása (megismertetése) céljából. Illés fiam, aki ez időben a 

Cambridge-i Egyetem hallgatója volt, sokat segített abban, - hogy a Magyarországon lefordított 

angolt, amelyet úgy ítéltek meg, hogy angol-angolra kellene áttenni-, ezért kérték a fiamat, hogy 

részletesen nézzék át ennek a kritériumnak megfelelően a könyvet. Így sikerült általuk is elfogadott 

angol-angolra finomítani. 

A könyvhöz a korábbi együttműködésünk eredményeként Litvin professzor írt előszót, amelyből az 

alábbiakban idézek: Idézet az előszóból: 

„Dudás Illés, a Miskolci Egyetem kiemelkedő professzora könyvének előszava nagyszerű 

alkalom, hogy felidézzem a Miskolcon tett látogatásaimat, melyek során kiváló tudósokkal és 

kedves magyar barátokkal volt szerencsém találkozni.”(…) 

„Az a legnagyobb jutalom egy tudós számára, ha követői vannak, és én Magyarországon sok 

követőt találtam. Az örömöt, hogy követőim lehetnek, talán Henry Wadsworth Longfellow 'A 

nyílvessző és a dal' című híres verséből vett idézet fejezi ki legjobban: 

„Kilőttem egy nyilat a levegőbe. Azt sem tudom hol, leesett a földre;(…) 

Mert oly sebes volt a röpte Tekintet sem követhette. 

Most egy dalt leheltem a levegőbe Azt sem tudom hol, leesett a földre;  

Élénk és éles tekintet, A dal gyors röptét követed?  

Egy tölgyfában, messze-messze előre Megtaláltam a nyilamat, s nem törve;  

és (de, E L.) a dalt, mi úgy szól, mint régen, megtaláltam újra egy barát szívében." 

Remélem, hogy ez a rövid bevezető megmagyarázza, miért vagyok hálás a lehetőségért, hogy 

előszót írhatok Dudás professzor nagyon értékes könyvéhez (…) 

Semmi kétség afelől, hogy a könyv a fogaskerekekkel foglalkozó kutatók és mérnökök hasznos 

kézikönyve lesz. "  

 

2000-ben vendég professzor voltam Litvin professzor meghívására Chicago-ban és így volt 

lehetőségünk a csigahajtások továbbfejlesztésében eredményesen együttműködni. 

Nem sokkal előtte jelent meg Litvin prof. e témában írott könyve így méltán lehet mondani, hogy 

ezidőben ez a két könyv 

volt a világban e témában 

az újdonság 46, 47. 

Ma az angol nyelvű 

könyveimet világszerte 

lehet kapni, amelyre jó 

visszajelzések érkeznek. 

2007-ben megjelent ma-

gyarul is, amelyre szintén 

kedvező hivatkozásokat 

kapok. Ezt egy igen nagy 

eredménynek tartom, mert 

a könyveimben publikált 

matematikai módszerrel és 

gyártási eljárással évtize-

dek óta készülnek gépek, 

berendezések az iparban a 

korszerű csigahajtásokkal. 

 

 

F. Litvin professzorral a Chicagoi Ilonaiszi Egyetem egyik bejárata előtt 2000. december 

                                                      
46 Litvin. F.: Fogaskerék kapcsolás elmélete, Műszaki Könyvkiadó, 1972. p.605. 
47 Dudás I.: The Theory & Practice of Worm Gear Drives, Penton Press, London, United Kingdom, 2000. ISBN1 

8571 80275, I. D.: The Theory & Practice of Worm Gear Drives, Kogan Page US Sterling, USA, 2004. ISBN 

190399661 9 



 

 

126 

 

59. Nevezetes professzorok (1). Életünk során sok-sok kiváló emberrel találkozhatunk szakmánk 

művelése kapcsán. Ezek között mindig akadnak olyanok, akik nekünk a „prima – primissima” díjjal 

érnek fel, akik életünket, szakmai tevékenységünket jelentősen befolyásolják. Kit emelnél ki te a saját 

kapcsolatrendszeredből? 

 

 

Sok neves professzorral volt lehetőségem pályafutásom alatt találkozni. Említhetném saját 

területemről a teljesség igénye nélkül: Bálint Lajos, Bakondi Károly, Bercsey Tibor, Drahos István, 

Gribovszki László, Horváth Mátyás, Kordoss József, Lévai Imre, Petrik Géza, Sályi István, vagy a 

gépszerkezettan részéről Terplán Zénó professzorokat, vagy külföldiek részéről, Csibi V., Goldfarb V.I., 

Grabcsenko A., Gyenge Cs., Hollanda D., Lierath F., Linke H., Litvin F., Feld M., Harasymowicz J., 

Kyusojin A., Fuentes A., Kőnig W., Maros D., Pay J., Perepelica B., Shimokohbe A., Szolvij B., Stout 

KJ., Weck M., Winter H., és sorolhatnám a professzorokat, akikre ezúton is szívesen gondolok és 

köszönöm a több évtizedes együttműködésüket. Ezt a néhány megjegyzést csak azért tettem, hogy ne 

az a képzet legyen az olvasóban, hogy miért szűkítem le az általam kiválasztott professzorok 

személyére az ismertetést. Mert olyan ez, mint az egyenlők közül a kiválasztottak. Legyen szabad 

elsőként a szakmám, a fogazatok, a csavarfelületek, a kapcsolódáselmélet miatt Litvin professzort 

említeni. 

 

   
Litvin professzor dolgozószobájában University of Illinois at Chicago 1998-ban 

Konzultáció a kísérleti kutató laboratóriumban Litvin Professzor és a Ph.D. hallgatókkal 2000 

Prof. Goldfarb, Prof. Litvin, Dudás Illés a Litvin professzornak a Miskolci Egyetem Dr.honoris 

causa átadása után (Chicago University Gear kutató laboratórium) 

 

Litvin F., a chicagoi Univ. of Illinois professzora (1) 

Litvin professzor úr munkáját már 1972-ben a kisdoktorimnál megismerhettem a magyar nyelven 

megjelent könyve révén. Ennek fordítását magyar nyelvre Terplán és Drobni professzorok 

szorgalmazták. A kandidátusimnál és a nagydoktorimnál pedig az általa kifejlesztett mátrix geometriai 

eljárást jól fel tudtam használni. 

Terplán prof. 1972-ben megkérdezte tőlem a kisdoktori védésem után, hogy mit szólok „Litvin: 

Fogaskerék kapcsolási elmélete” c. könyvéhez? Kitűnő, nélkülözhetetlen eredeti munka. Mint 

gyakorló mérnök is jól fel tudom használni, bár ehhez a matematikai alapokat igen jól kell ismerni. 

Később a további disszertációmnál erről teljes mértékben meggyőződtem.  

1996-os Drezdai Konferencián nagyon tetszett Litvin professzornak az általa is kutatott csigahajtás új 

típusával kapcsolatos előadásunk  (IV. fejezet),  amely egy új szemléletet vitt be a kapcsoló képek, ill. 

hordképek lokalizációjára. Az előadás után történt beszélgetés egy további erős kapacsolat alapját 

képezte.  

A San Diego-i konferencián találkoztunk ismételten Litvin professzorral, amikor is meghívott a 

Chicagoi Egyetemen működő GEAR Technology laboratóriumába. Ez 1996-ban történt, a képen a 

professzor úr dolgozószobájában bemutattam a csigával kapcsolatos találmányaimat. Mivel a 

köszörülési módszerem az ő módszerének ismeretében készült, így kiküszöböltem a beállítási 

nehézségekből adódó hibákat48, vagyis a Litvin módszernél az érintkezési görbe csak akkor lesz 

síkgörbe, ha a köszörűkorong és csiga normál transzverzálisában esik a köszörűkorong szimmetria 

síkja. Ezt szinte lehetetlen beállítani a gyakorlatban lévő gépen, pl. KM-250 Csepeli gép esetén, a 

                                                      
48 Dudás I.: The Theory and Practice of Worm Gear Drives, Penton Press, London, 2000, p.:314. 
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ténylegesen ma működő hagyományos menetköszörű gépeken. Elméletileg matematikai szempontból 

tökéletes a Litvin féle megoldás.  Az én módszeremnél, amit éppen a képen magyarázok, a 

köszörűkorong szimmetria síkja esik a normál transzverzálisba. Noha ez esetben az érintési görbe 

térgörbe, de az általam javasolt csigáról való visszafejtés alapján mindig azonos csavarfelületet kapunk 

eredményül. Mivel matematikailag nincs lényeges különbség az eljárást illetően, erre mondta a 

professzor úr a fejéhez kapva: „Kedves Kollégám! Sajnálom, hogy ez nem nekem jutott eszembe.” Úgy 

érzem, hogy ezzel alapoztam meg, hogy a 4 év múlva megjelenő könyvemhez Litvin professzor úr írt 

előszót, amelyben méltatja ennek a módszernek, ill. könyvnek az előnyeit, a tudományos értékét. 

Közben Litvin professzort a Miskolci Egyetem, kezdeményezésemre Dr.h.c. címmel tüntette ki, 

amelyet én adhattam át neki Chicagóban. Ez számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, amivel Nagy 

Aladár professzor, volt rektorhelyettes bízott meg ezzel. Ezt Litvin professzor úr is nagy 

megtiszteltetésnek vette, és minden lehetséges helyen megemlíti, hogy a Miskolci Egyetem 

díszdoktora. Az intézetében eltöltött néhány hónap alatt jól megismerhettem az amerikai Ph.D. képzés 

rendszerét, részt vehettem ebben a képzésben és közös kutatási irányokat tudtunk meghatározni. 

Ez igen meghatározó volt az én további tudományos munkámban és nagyon sok publikációt cseréltünk 

és együttműködtünk a továbbiakban. Az utóbbi időben a Julia lányán keresztül tartottuk a kapcsolatot, 

mivel professzor úr kb. 2 év óta nem kezelte önállóan a számítógépet, lévén 103 éves.  Mell.: (2. kötet 

XV. melléklet, 60. szülinap, 2017. értesítés) 

Lévai Imre professzor a nem lineáris kerekek témában, Drahos István professzor pedig az F. Litvin 

féle ívelt profilú csigahajtások kapcsolódások elemzésével kötődött Litvin professzorhoz. Mindkét 

professzor jó kapcsolatot ápolt. Lévai Imre professzor F. Litvin első látogatásánál az egész szakmai 

tolmácsolást magára vállalta.  

 

  
 

Látkép az intézetből, ill. a belvárosból Chicagoban 

Professzor Kennedy-vel az Illinois Egyetem Gépészmérnöki Kar dékánjával 2000. decemberi 

tanévzáróra indulva 

   
 

Litvin dolgozószobájában a két magyar vendég  Felkészülve az évzáró szenátusi ünnepi  

szakmai megbeszélést folytat     ülésre 
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60. Nevezetes professzorok (2). Láttam nálad egy fényképet, amelyen Teller Ede mellett állsz. 

Jómagamnak könyvgyűjteménye van a „Mars-lakók” együtteséről és külön-külön a tagokról is. A 

világhírű tudósainkat oktató Trefort Ágoston Gyakorlóiskolai érettségijét követően előbb 

Németországba, majd az Egyesült Államokba került méltán világhírű tudósáról miképpen tudod 

kibővíteni Hargitai István kiváló könyvét? 

 

 

Sok nevezetes professzor lenne még, pl.Neumann János,  Gábor Dénes, Wigner Jenő, Szilárd Leo, 

stb., de a kötöttségek miatt itt csupán Teller Ede professzorról beszélünk ez esetben. 

Nem szeretnék bókolni, de tényleg igazad van. Sok-sok tartalmas könyvet, cikket írtak azzal 

kapcsolatban, hogy a XX. század fejlődését Budapesten álmodták meg, vagy legalábbis a 

fővárosunkban – és zömmel a Trefort Gimnázium volt diákjai – kezdeményezték. Azt viszont tudom, 

hogy én személyesen mit és hogyan éltem meg találkozásunk során. 

Nekem szerencsém volt, hogy találkozhattam a világ egyik legnevesebb tudósával, többek között a 

hidrogén-bomba megalkotójával. Őszintén örültem, hogy a sors ezt lehetővé tette. Teller Ede méltán 

világhíres fizikus, a rendszerváltozás után szorosabb kapcsolatot tartott szülőföldjével, 

Magyarországgal.  

Mindannyian sokat tudunk Teller Edéről. Nagy élmény volt, hogy az egyik előadása után, amelyet a 

BME-n tartott, találkozhattam professzor úrral és titkárnőjével. Adódott egy kis beszélgetésre 

lehetőség és érdekelte, hogy én mivel foglalkozom.  

Mivel felvetődött, hogy én is foglalkoztam az iparban a védelmi ipar termékgyártásával, így adódott a 

téma is. Vagyis a kérdésem az volt, hogy professzor úr milyennek látja a paksi Atomerőmű 

biztonságtechnikájának módszerét, korszerűségét, színvonalát. Ez a rövid, de tartalmas beszélgetés 

ettől a hatalmas tudóstól arra a meggyőződésre juttatott, hogy itt minden a legnagyobb rendben van, 

nem kell nyugtalankodni és a technikai megoldást illetően ezt ő jó színvonalúnak tartja.  

Hálás vagyok ezért a rövid találkozóért,, aminek végén névjegy cserénél mondotta, hogy nincs nálam 

névjegykártya, de szívesen írok egy autogramot az ön névjegykártyájára.  

Így őrzöm ezt az aláírást, azóta is a dolgozó szobám szekrényén, mint egy ereklyét, amelyről naponta 

eszembe jut a fizika, mint tudomány és Teller professzor nagyszerűsége.  

 

Teller Ede professzorral a Magyar Tudósok II. 

Találkozóján a BME előtt, ahol szót váltottunk az 

atomerőművek biztonsági kérdéseiről. A képen egy 

autogramot ad emlékül egy névjegyem hátlapjára 

 

 
 

Autogram emlékül Teller Edétől 

 

Teller Ede születésének 100. évfordulóján tiszteletére ülést tartottak a Magyar Tudományos 

Akadémián. Hargitai István előadó véleménye alapján49. Teller Ede nagy tudós volt, már a 

tudományos teljesítménye alapján is érdemes volna arra, hogy ünnepeljük. Nem voltak nagy 

korszakalkotó felfedezései, azonban különlegesen hatalmas befolyást gyakorolt az Egyesült Államok 

és a világ történelmének alakulására. Ő volt a 20. század talán legbefolyásosabb tudósa, 

                                                      

49 Hargitai István: a MTA-án Telle Ede születésének 100. évfordulóján. http://www.origo.hu/tudomany/20080205-teller-ede-

arcai-hargittai-istvan-es-pallo-gabor-eloadasaiban.html 
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Magyarországon született, és 18 éves koráig Budapesten élt. A hidrogénbomba mellett a 

csillagháborús tervben játszott szerepe vetődhet fel kérdésként Teller Ede megítélése kapcsán, szerepe 

e programban  különösen ellentmondásos volt. Sokat foglalkozott azzal a kérdéssel, hogyan lehetne a 

"kölcsönösen garantált megsemmisítés" politikája helyett védelmi biztosítékot kialakítani.  

Az 1986-os reykjavíki szovjet-amerikai csúcstalálkozón Gorbacsov felajánlotta Reagannek, hogy 

kölcsönösen szereljék le a támadó atomfegyvereket, és cserébe azt kérte, hogy az SDI-t ne engedjék ki 

a laboratóriumi kísérletek szintjéről. Ez valódi elismerése volt az SDI-nek és Tellernek, függetlenül 

attól, hogy az elképzelés megvalósítható lett volna-e vagy sem. 

Palló Gábor másik előadó véleménye szerint megállapítható50, hogy az Egyesült Államokban a széles 

értelmiségi körök Tellert nemcsak nem szerették, hanem nem is becsülték. A fizikus szakmában persze 

nagyra tartották eredményeit, tudását, főleg ötletességét, azonban hogy nem kívánatos személlyé vált, 

ennek oka az Oppenheimer-ügy volt. Lényege, hogy a nagy tekintéllyel rendelkező Robert 

Oppenheimer a Los Alamosi fegyverkészítő laboratórium igazgatója és az atombomba-készítés 

szakmai irányítójának az 1950-es években meg kellett, hogy újítsa engedélyét, mely lehetővé tette, 

hogy hozzáférjen nagy nemzetbiztonsági kockázatú hadititkokhoz. Mivel kommunista kapcsolatokkal 

rendelkezett, megbízhatósága kétségessé vált. Az ügy kivizsgálása közben Teller Edét is 

meghallgatták, aki úgy nyilatkozott, hogy Oppenheimer nem megbízható.  

Ne feledjük, hogy Oppenheimer korábbi főnöke volt Los Almosban. Ezután Oppenheimer nem kapta 

meg a clearance-t, és ezzel kizáródott a hadifejlesztésekből. Kollégái féltékenységgel voltak irányába, 

volt főnöke elleni árulással vádolták Tellert, és hátat fordítottak neki.  

Ez Teller pályafutásában szakadást okozott, a bélyeg örökre rajta maradt, és sohasem talált vissza 

többé abba a fizikus közösségbe, amelynek korábban tagja volt. És ekkor még csak ötven éves sem 

volt, előtte állt a kutatói élet igazi érett korszaka. Azonban, ha Magyarországról nézzük, Teller 

megítélése akár gyökeresen más is lehet.  

Hiszen úgy is elmondható ez a történet, hogy volt az Egyesült Államokban egy fantasztikus 

képességű, fontos ember, aki éjjel-nappal azon törte a fejét, hogyan lehetne a Szovjetuniót tönkretenni. 

Egy ember, aki a fizikusi, tudományos karrierjét világmegváltó eszmének áldozta fel.  

A fizika, a szép egyenletek felírása nagyon fontos dolog, de számára az emberiség legnagyobb 

problémái jelentették az igazi feladatot. Kitalált egy megoldást. Azt, hogy tönkre teszi a Szovjetunió 

teljes katonai komplexumát: hatalmas pénzösszegek árán olyan fegyverkezési versenyre kényszeríti, 

amelyet a Szovjetunió nem képes elviselni, összeomlik a terhe alatt.  

Ha úgy vesszük, végül is ez történt. Amikor Reagan elnök Reykjavíkban Gorbacsovval a 

csillagháborús tervek korlátozásáról tárgyalt, és Reagan majdnem aláírta a korlátozást, Telleréknek 

sikerült elérni, hogy ez ne történjen meg. Ezzel pedig a Szovjetunió olyan helyzetbe került, amit nem 

tudott megoldani, mert a háta mögött álló fejlesztési potenciál nem volt alkalmas arra, hogy 

versenyképes eszközöket fejlesszen ki. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy a Szovjetunió, ill. a 

kommunizmus megdöntésében óriási szerepe volt Teller Edének.  

Persze, így idézve, jócskán primitivizálja a történteket, hiszen a Szovjetunió nem csak azért dőlt össze, 

mert a csillagháborús terveket rákényszerítették, de ez is súlyos fejszecsapás volt. Tellernek hatalmas 

része volt abban, hogy ez megtörtént, és hogy megváltozott a világ. A történet akár így is elmesélhető. 

Megjegyzem, hogy ebben az időben igen neves magyar tudósok dolgoztak Amerikában, így Naumann 

János a korszerű számítógépek megálmodójaként tisztelhető. Wigner Jenő és Szilárd Leó az 

atombomba fejlesztésében játszottak szerepet. és Gábor Dénes, akinek emlékszobáját láttam az MIT-n, 

ahol mint a hologram felfedezőjének atyját tisztelik. Részt vettem a MIT Konferencián, ahol volt egy 

szűk körű megbeszélés – meghívások alapján – az Egyetem fejlesztéséről, a laborok technikai 

felszereléséről, a kutatási irányokról. Jóleső érzés volt magyarnak lenni, amilyen tisztelettel beszéltek 

Gábor Dénes tevékenységéről, mint a hologram atyjáról. Igen kellemes légkörben zajlott ez a 

nemzetközileg vegyes összetételű ülés. Ezekről a tudósokról elég sok publikáció, könyv jelent meg és 

terjedelmi okok miatt itt csupán ezek megemlítésére kerülhetett sor.  

                                                      

50 Palló Gábor: a MTA-án Telle Ede születésének 100. évfordulóján. http://www.origo.hu/tudomany/20080205-teller-ede-

arcai-hargittai-istvan-es-pallo-gabor-eloadasaiban.html 
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61. Nevezetes professzorok (3). Tanulunk – tanítunk – barátainkkal, kollégáinkkal együtt dolgozunk az 

újabb eredményekért. Így élünk a szakmai életünk sodrásában. A „tanulunk-tanítunk” szegmensbe már 

bepillanthattunk. A közös tevékenységeidből mit tudnál kiemelni, kihangsúlyozni? 

 

 

Engedd meg, hogy Lévai professzorral kezdjem, akit hallgató korom óta ismerem, mivel kezdettől 

tetszett a fogazás, amelyről már korábban szóltam, hogy segédmunkás koromban egy fogazógépen 

dolgoztam. Miután Imre bácsi tartotta a fogazással foglalkozó előadások nagy részét, így hamar 

megismerkedtünk. Éppen dékán volt, amikor a DIGÉP-ből 1983-ban az Egyetemre kerültem. Nagyon 

kedvesen fogadott és üdvözölt új helyemen. Nagy lépésekben haladva, a kandidátusi és a nagydoktori 

kapcsán, mint a bizottság tagja, igen szoros kapcsolatba kerültünk.  

 

Több OTKA témában dolgoztunk együtt Lévai I., és Drahos I. professzorral. Ezen kutatások 

eredménye a félkúpos csigahajtás, amelynek lényegét Dudás Illés: „Csigahajtások elmélete és 

gyártása”, Műszaki Könyvkiadó, 2007. p.235. írta meg a 9. fejezetben Lévai professzor. Legyártottuk 

a modelleket, amelyek szépen működnek, a továbbfejlesztésükkel célszerű foglalkozni. 

 

Az egyik téma a különleges csigahajtások voltak. 1991-ben részt vettem a hirosimai Fogaskerék 

konferencián, ahol Goldfarb professzor tartott előadást a keresztirányú hajtásokról.  

Felhívtam Lévai professzor figyelmét, hogy lépéshátrányban vagyunk, mert mi már régen 

foglalkozunk ezzel a hajtással, de még nem gyártottuk le. Nekem pedig csak az volt az eredmény, 

amely vasba öltözött, működő hajtást eredményezett. Ez a felvetés annyira megtetszett Lévai 

professzornak, hogy az OTKA témájává tettük ennek vizsgálatát és meghatároztuk a geometriai 

méretezés alapjait. Ennek eredménye lett, hogy az időközben kiadásra előkészített „Csigahajtások 

elmélete és gyakorlata” című könyvem. Szóba került egy baráti, családias beszélgetésen, amelyről a 

következő kép tanúskodik a lakásunkban. Ahol nagyon hangulatos találkozó volt, oda-vissza náluk is.  

 

Ezen a megbeszélésen felajánlottam, hogy ezt a kutatási eredményt méltó helyen publikáljuk, mint 

már említettem, ez meg is történt. Különleges csigahajtások. A lenti képen Lévai professzor erről a 

kutatásról beszél az általam szervezett XII. Szerszámkonferencián. 

 

 

Lévai professzor előadása közös 

kutatásunkról a félkúpos csiga-

hajtásokról a XII. Szerszám-

konferenciánkon a MAB 

Székházában 2007. 09. 6-8. 

 

Lévai Professzor 2012.02.10. én 

látogatást tett az Invest-Trade Kft. 

– Difi-CAD cégeknél. A 

feleségem előtt jóleső módon 

fejtette ki „Illés te egy olyan 

magyar tudós vagy, aki a 

matematikai megoldáson túl-

menően le is gyártotta a 

hajtóműveket és kész ipari 

terméket kaptunk eredményül” – 

Gratulálok, és további jó munkát 

kívánok. Sajnos ezután nem sokkal Lévai Professzor Úr is elhagyott bennünket. Élete utolsó percéig 

szoros szakmai kapcsolatban voltunk, szívesen konzultáltuk együtt a 4 doktoranduszomat és 

publikáltuk eredményeinket. Imre bácsi eltávozása után nagy űr maradt. Nekem és 

doktoranduszaimnak, akik heti rendszerességgel, de néha naponta találkoztunk és szakmáztunk a 

tanszéken, nagyon hiányzik. 
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Lévai professzor és felesége Margó a Dudás házaspárnál 

 

 

Lévai Imre professzor szoboravatóján (balról jobbra Óváriné Balajti Zsuzsa rektorhelyettes, mellette 

Lévainé Margó Asszony, jobbra Lévai Imre professzor lánya Lévai Ágnes és Dudás Illés) 

 

De sajnos ez már visszafordíthatatlan és csak a legmagasabb tisztelettel és szeretettel gondolunk rá.  

A legnagyobb tisztelettel említett igen aktív Lévai Imréné a Professzor Úr Kedves felesége Margó 

Asszony kezdeményezésére és többünk támogatásával szoboravatásra került sor (2014. 10. 17-én).  

 

Avatóbeszédet mondott Illés Béla tanszékvezető és a képen látható Óváriné Balajti Zsuzsa 

rektorhelyettes – a korábbi Ph.D hallgatóm, aki Lévai professzor úr elnökletével védte meg Ph.D-jét – 

mondta el.  
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62. Utazás a Föld körül (1). Egy-egy elejtett szavad, mondatod arra utalt, hogy körbeutaztad a földet, 

miközben a többnyire szemed előtt lebegett a „minimális befektetés, maximális hozadék” elv is. Azaz 

nem csupán utaztál, és nem kifejezetten „nézni”, hanem „látni” és „láttatni akartál". Mindez hogyan 

történt? 

 

 

Sok szerencse kellett ahhoz, hogy így összejöjjön minden! 1996-ban a 3. ISMTII alkalmával 

Tokyoban, ill. Yokohamában volt a konferencia és emlékszem, hogy egy csütörtöki napon hazautaztam 

Tokyoból, egy napot voltam Miskolcon és szombaton már New York-ban voltam. Már akkor 

megfogalmazódott bennem, hogy mennyivel költséghatékonyabb lett volna Tokyoból az óceánon át 

utazni New Yorkba. Beszéltünk róla Umezava professzorral, aki szintén részt vett a San Diegoi ASME 

konferencián, mint fogaskerekes. Szerencsékre összejött ez alkalommal, hogy Japánon keresztül körbe 

repülhettem a Földet. Ebben a csodálatos körútban alapvetően a szakmai háttér dominált. 

Az ISMTII (Measurement Technology and Intelligent Instruments) Sendaiban konferencián vettem 

részt 2007. szeptember 26-án. Ez a konferencia egy sorozat része, amelynek IV. konferenciája, mint 

említettem korábban, 1988-ban Miskolcon, Lillafüreden volt megrendezve. Ennek a nagysikerű 

konferenciának előzménye a III. konferencia, Yokahoma-ban (Japán), amely konferencia keretében 

megválasztottak az ICMI (The International Committee on Measurements and Instrumentation) 

tagjának. Már feltűnt az ebédnél, hogy a menü között szerepelt „paprikás csirke magyar módra”. Ez 

előjele volt, hogy ez a konferencia a következő 

alkalommal Miskolcon lesz megrendezve. 

 

Yokahoma-ban paprikás csirke magyar módra a 

konferencia ebédkínálatában (2007) 

 

A Senda-i konferencián (2007) az a megtiszteltetés ért, hogy életműdíj kitüntetést kaphattam. Ez 

nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Pekingi Egyetem rektora, a Kairói Egyetem 

professzora, az Esseni Egyetem professzora mellett én kaphattam meg ezt az igen rangos kitüntetést. 

Ennek az útnak folyamányaként körberepülhettem a Földet mivel Sendaiból illetve Tokióból az 

óceánon át Los Angelesbe, majd San Franciscoba, illetve onnan Frankfurtba, Budapestre repülhettem. 

Szeretnék röviden egy kis ízelítőt adni ennek a fantasztikus utazásnak a hangulatáról, tartalmáról. Azt 

engedje meg a Kedves Olvasó, hogy ne annyira a szakmai részt emeljem ki - ami természetes igen 

tartalmas velejárója ennek az útnak -, hanem mint utazási élményt mutassam be azt, mivel ez nagyobb 

olvasói igényt elégíthet ki. 

Egy kis fizika az érzékeltetéshez. Egy életre szóló élmény, amikor Tokióban 2007. szeptember 29-én, 

szombaton 16:55 felszálltunk, a repülési idő Los Angelesig 12 óra, az időeltolódás 8 óra, átléptük 

eközben a dátumvonalat és így megérkeztünk Los Angelesbe 10:52-kor ugyanazon a napon, 

szombaton, vagyis visszafelé mentünk időben, mivel keleti irányban repültünk, elébe mentünk a 

bekövetkezendő időnek. Tokióban ekkor már vasárnap volt, hajnali 3 óra, Budapesten pedig szombat 

este 10 óra. Így a dátumvonal átlépése miatt egy új napfelkeltét éltünk át a repülőn, amely ugyanaz a 

nap volt, amelyet Tokióban előző nap reggel már láttunk, vagyis ha a kedves olvasó még tudja követni 

2007. szeptember 29-én kétszer láttam felkelni a Napot. Így volt egy 12 órás újabb szombatunk Los 

Angelesben, amelynek nagy részét a hosszú repülés és 

„Jetlag” ellenére igyekeztünk kihasználni.  

 

Képzelje el a kedves olvasó, hogy az utas hátrafelé néz 

a repülőgépből, amint leszáll a nap Tokió irányába, 

még halvány a látóhatár, amikor néhány óra múlva a 

gép orránál megjelenik egy világos fény, vagyis 

kezdődik egy új nap egy repülőúton belül, fantasztikus 

élmény. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen 

utazásnak részese lehettem. Új nap születése ott fent a 

gépen hatványozottan mutatja az idő múlását, az élet 

törékenységét és egyben nagyszerűségét.  
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Utazás a föld körül (Budapest – Frakfurt,Tokyo,Los Angeles, San Francisco, Frankfurt, Budapest) 

Frankfurt-Tokyo 

Tokyo-ban csipkehuzatos japán taxiban 

 

 Repülési 

idő 

Távolság Időeltolódás  

Budapest-Frankfurt 140 2500 km 0 IX. 22. 

Frankfurt-Tokyo 
1055 

1350→745 
≈12.000 km +7 óra Érkezés: IX. 23. 

Tokyo-Los Angeles 
950 

1655→1052 
≈10.000 km +8 óra 

Érkezés: IX. 29. 

Új nap: IX. 29. 

Los Angeles- San 

Francisco 

950 

1405→1052 
600 km  0 IX. 30. 

San Francisco- Frankfurt 
116 

1655→1521 
≈12.000 km +9 óra 

X. 4. 

X. 5. 

Frankfurt- Budapest 
1030 

1235→1405 
≈1.500 km 0 X. 5. 

Összesen ≈37.600 km 
 

 

 

Egy megjegyzést a korábbi években Patkó Gyula rektorhelyettessel utaztunk a Mitutoyo céghez, mivel 

a Tanszékünk szeretett volna egy 3D koordinátás mérőgépet vásárolni.  

 

A fogadtatásunk óriási tiszteletet mutatott és a magyar zászlót is felvonták ezen alkalomból. Aztán a 

kölcsönös üdvözlések után kiderült, hogy ők ismerik a Dudás nevet, mivel, hogy a korábbi 

munkahelyemen különleges termékekkel foglalkoztam és ahhoz vásároltunk több mérőgépet tőlük.  

 

Nekünk már akkor volt olyan szoftverünk, hogy körasztal nélkül is tudtunk csavarfelületet mérni. Ez 

rendkívüli módon érdekelte őket és hajlandók lettek volna az árba ezt beszámítani, mivel ez 

megnövelte a gép alkalmazhatóságát. Meglepett az ő tájékozottságuk a fogadott külföldi vendégekről. 

Nagyon felkészülnek minden találkozóra, tárgyalásra még a résztvevőkből is, de ezt igen udvariasan 

teszik.  
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63. Utazás a Föld körül (2). SENDAI, számomra a töréssel foglalkozó világkonferenciák indító székhelyét 

jelenti. Takeo Yokobori professzor ötleteként 1965-ben szervezték meg először a négy évenkénti 

seregszemlét. Én sajnos nem láthattam ezt a mindenki által dicsért helyet, de te igen! Mit tapasztaltál? 

 

 

Előadásom, résztvevők száma, témái 

Előadásom címe: I.Dudás and G.Varga: CCD Measurements for the Examination of Wear of cutting Tools. 

ISMTII 2007. The 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments. 

September 24-27, 2007. Tohoku University, Sendai, Japan. p.301-305. 

Szekció: QS257 Chair prof. I. Dudás: Uncertainty, traceability & Calibration & Ordinary Session. 

September 27. 2007. Tohoku University, Sendai, Japan. Résztvevők száma: 350 fő, 60 szekcióban 

hangzottak el előadások. 

                       
A konferencia vezérkar egy, részével „welcome drink” közben M.Dietzsch,  A. Shimokohbe, M. Sawabe, 

R.Jablonszki, jobboldali, Dudás I. Nanotechnológiás pontosságú megmunkálás J., Hideki Hayasaki 

      
Sandaiban egy kicsi ház. Sandai külvárosában egy kicsi, tipikus, de nagyon pedáns japán ház kertjével. 

Praktikus parkolási eszköz a fizetés, és a fizetés nélküli távozás meggátolására 
 

A zsúfoltság egy másik példája a parkolás. Autót csak az 

vehet, aki tudja igazolni, hogy van parkolóhelye. Egy 

parkolóhely bérleti díja havi 20 ezer yen is lehet. Japánban 

kitalálták az emeletes utcai parkolót, amikor az autót 

emelővel emelik fel, mint a szervizben, hogy egy másik 

alá tudjon állni. Így dupla mennyiségű autó fér el. A 

japánok sokat dolgoznak. Az életük nagy részét a 

munkahelyükön töltik. Este későn mennek haza, 8-11 óra 

között, és reggel 9-kor kezdenek. Az egyik kobei 

ismerősöm mondta: náluk a doktoranduszok bent 

maradnak az intézetben éjszakára, hogy az utazással se 

teljen az idő. Ezt Chicagoban és Kyotóban is 

megtapasztaltuk.  

 



 

 

135 

 

  
 

Előző oldali képen: Dudás Illés kitüntetése életmű díjjal. A díjat átadja Xiengqian Jiang UK, 

Hadderfield, az ICMI elnöke és Yongsheng Gao, Hongkong, az ICMI titkára 

Kitüntetettek balról jobbra, Prof. Dudás Illés, Miskolci Egyetem, Prof. Yetai Fei a pekingi egyetem 

rektora, Volker Herbert Hans a Hesseni Egyetem professzora, és Sarwat Zahwi a Cairói Egyetem 

professzora 
 

 

Köszönet az elismerésért feleségem születésnapján 

2007. szeptember 26 

 

Prof. Jeru Hayasaki Tokyo Institute of Technology, 

Hiroomi: Ogasaware, Ogasawara Precision 

Laboratory Ltd. elnöke, Dudás I., Jamahita, Hideki 

Hayasaki, Jamakita, a japán precíziós megmunkálás 

vezető egyéniségeivel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrorendszerek, eszterga, szívkatéter bolygómű, mikrofogaskerekek 
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64. Utazás a Föld körül (3). A „Japán csodáról” sokat és sokszor lehetett hallani. Egyetemünk kapcsán 

pedig a Nagaoka University of Technology51 kifejezésről. Ez a relatíve fiatal (1976-ban megnyílt) egyetem 

kereste kapcsolatát a világ többi egyetemével, így – az akkori – Nehézipari Műszaki Egyetemmel is. Te mit 

tapasztaltál ottléted során? 

 

 

A Nagaokai Egyetemmel 1991-tól van kapcsolatunk. Elsősorban a finommechanikai vagy precíziós 

megmunkálás területén van együttműködésünk. Többször volt cserelátogatás mindkét részről kölcsönösen. 

A képen lineáris asztallal történő kísérletről konzultálunk. A CCD kamerás mérést a japán előzmények után 

építettük meg Miskolcon, ahol a környezetbarát megmunkálásoknál és az általános 

gépgyártástechnológiánál alkalmazott pozicionálás, ill. szerszámkopás mérésére, utánállítására, beállítására 

használjuk. De ugyanígy a szereléstechnológia területén az alaksajátosság megállapítására, ill. a 

munkadarabok osztályozására is alkalmazzuk.  

 

      
A Nagaokai Egyetem kutató laboratóriumában, Prof.Tanabe Ikuoval  

jobb oldalon Miskolcon, a mérés alapelvét a japán Kollégákkal közösen kutattuk és alkalmaztuk 

 

                 
 

Japán kert részlet                                                        Fogaskerék múzeum  

 

A következő képeken, Sinkanzen érkezése után a vasalt egyenruhában lévő takarító személyzet lép fel a 

vonatra vasalt munkaruhában. Jól látható a kékkel felrajzolt várakozó hely, ahol pontosan meg fog állni a 

megfelelő számú kocsi. A vonaton az ülések forgathatóak egy pedál és csap segítségével, így mindig 

beállítható a helyes menetirány szerint, vagy társaság összefordíthatja a székeit. Telefon, internet, ivóvíz, 

csomagtér minden kocsihoz tartozik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
51 http://www.4icu.org/reviews/2729.htm 
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Sinkanzen mozdony. 

Egyenruhás takarító személyzet fellépése a vonatra a Sinkanzen érkezése után 

 

                               
 

Japán Kollégáink: Prof. Akira Kyusojin, Prof. Janabe          Gyakorlás a számunkra új evőeszközökkel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiroshima az atomtámadás központja, 1991. Dudás I. 

 

Hiroshimában 1991-ben MPT’91 International Conference on Motion and Power Transmissions c. 

konferencián vettem részt. Előadásom: I. Dudás: Manufacturing of Helicoid Surfaces in CAD/CAM 

System. MPT’91, pp.339-344. A képen az emlékpark centrumában a hiroshimai atomtámadás 

központjában a kereskedelmi épület mellett vagyok. Fantasztikusan szépen megépített kegyeleti hely van 

a környéken, és mint ahogy én is, minden turista igyekszik a lélekharangot megszólaltatni illendő 

módon. 
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65. Utazás a Föld körül (4). Kedves Illés Barátom! Hogy is van az, hogy egyetlen 24 órán belül 

kétszer lehet napfelkeltét látni, azaz gyorsítani az „öregedés” folyamtatát? No azért nem kell 

megijedni, ilyen gyorsan azért nem öregszel! Legalábbis nem látszik rajtad! 

 

 

No, azért sohasem sietettem az öregedést! Egyébként is csak egyszer fordult elő velem, hogy 24 

órában kétszer láthattam meg a napfelkeltét! Egyébként mielőtt hozzákezdenénk e történethez, 

érdekességként említem meg, hogy ezen a Jumbo Jet amerikai gépen meglehetősen koros 

stewardesekkel találkozik az ember, ez nem lenne baj, de a kiszolgálás „kellően takarékos”. Az 

Európában megszokottal szemben egy italt szolgálnak fel, a másodikat csak akkor teszik le, ha előre 

fizetsz. Ezt tapasztaltuk egyébként az amerikai konferenciákon is. Ezt csak azért bátorkodtam 

megjegyezni, hogy az ember nem így képzeli el az egyébként gazdag Amerikát, de lehet, hogy ezért 

gazdag.  

 

Egy kis fizika az érzékeltetéshez. Egy életre szóló élmény, amikor Tokióban 2007. szeptember 29.-én 

szombaton 16:55 felszálltunk, a repülési idő Los Angelesig 12 óra, az időeltolódás 8 óra, átléptük 

eközben a dátumvonalat és így megérkeztünk Los Angelesbe 10:52-kor ugyanazon a napon szombaton 

vagyis visszafelé mentünk időben, mivel keleti irányban repültünk, elébe mentünk a bekövetkezendő 

időnek. 

Képzelje el a kedves olvasó, hogy az utas hátrafelé néz a repülőgépből, amint leszáll a nap Tokió 

irányába, még halvány a látóhatár, amikor néhány óra múlva a gép orránál megjelenik egy világos 

fény, vagyis kezdődik egy új nap egy repülőúton belül, fantasztikus élmény. Hálás vagyok a sorsnak, 

hogy egy ilyen utazásnak részese lehettem. Új nap születése ott fent a gépen hatványozottan mutatja az 

idő múlását, az élet törékenységét és egyben nagyszerűségét.  

 

               
 

Tokyo - Los Angeles Időeltolódás érzékeltetése, kétszer éltük át a szombati 

napot (a második 12-órás volt) 

 

 

 
 

Naplemente Japán irányában visszanézve 
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Naplemente ebből a pozícióból   Leszálláshoz készülődünk Los Angeles előtt 

 

 

      
 

Napfelkelte Los Angeles irányából 

 

 

 
 

Új nap születése, helyesebben ezt már láttuk Los Angelesbe, ma másodszor kel fel a szombati nap.  

Csodálatos érzés, egyben jól érzékelteti az idő múlását, helyesebben a mulandóságot 
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66. Utazás a Föld körül (5). Most, 2017. szeptember 30.-án 11.39-kor, amikor e lappal foglakozom, 

Los Angeles-ben, Kaliforniában még szeptember 29.-éjjele van, 2 óra 39 perc a helyi idő, azaz az idő 

eltolódás -7 óra. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy a negatív előjel az oktatás színvonalára is 

érvényes. Mit tapasztaltál az ottani egyetemeken? 

 

 

Egyszerűen fogalmazva! Maradjunk azon leegyszerűsített megjegyzésnél, hogy a helyes válaszért 

tekintsük meg az egyetemek pozícióit a világ egyetemeinek rangsorában52. A következtetéseket pedig 

mindnyájan önmagunk is megfogalmazhatjuk! 

 

     
 

Érkezés Los Angelesbe, találkozás Felszeghi István professzorral, meghívónkkal 

Látogatás a Los Angelesi Műszaki Egyetemen 

. 

A Kaliforniai Állami Egyetem (UCLA Univ. Calf. et. Los Angeles) a világ legrangosabb 200 

egyetemének listáján a 32. helyet foglalja el. Alapítva 1990-ben, hallgatói létszám: 40.000 Fő, 4000 

oktató, 337 féle képzési irányt oktat. A nemzetközi hallgatók száma közel 4000, a Nobel-díjasok 

száma 15. Nos ezt az Egyetemet sikerült megtekintenem a magyar származású itt dolgozó Felszegi 

professzor meghívására. Együttműködési megállapítást körvonalaztunk a környezetmegmunkálások 

terén, mivel ebben az időben intenzíven foglalkoztunk ezen témával, és az Ő Egyetemükön is kiemelt 

téma ez.  

Látogatást tettünk a San Franciscoi Egyetemen, amelyhez a Golden Gate hídon keresztül jutottunk el. 

Szeretnék néhány szót szólni, erről a méltán híres hídról, amely építésének idején a világ legnagyobb 

függő hídja volt, ma, ha jól tudom, a második helyen áll.  

 

    
 

A Golden Gate hídon haladtunk át   Látkép a Golden Gate-re 

 

                                                      
52 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings 
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A Golden Gate híd építésének története nagyvonalakban 

A Golden Gate híd (magyarul Aranykapu): az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb 

függőhídja, amely a Csendes-óceánt és a San Francisco-öblöt elválasztó szorost íveli át. A San 

Francisco-félsziget északi csúcsán elterülő San Franciscót köti össze Marin megyével. A Golden 

Gate híd építését 1933. január 5-én kezdték el, és 1937. május 27-én adták át a gyalogos 

forgalomnak, ezt követően 27 évig, a New York-i Verrazano-Narrows híd elkészültéig; a világ 

leghosszabb függőhídja volt. 

A San Francisco városát jelképező, közel 3 km hosszú, vöröses színben pompázó Golden Gate-

híd53 ma is a világ egyik legkedveltebb turistalátványossága. A híd szülőatyjaként nyilvántartott 

Joseph Strauss hídépítő mérnök függőhíd építésére vonatkozó javaslatát az amerikai 

hadügyminisztérium már 1924-ben elfogadta, az építési munkálatok azonban csak kilenc évvel 

később, 1933-ban kezdődhettek meg, csaknem öt évig elhúzódtak. Fáradozása nem volt hiábavaló, 

hiszen az elkészült remekművet 1964-ig a világ leghosszabb kábelhídjaként tartották számon. 

Rengeted film készült a híd építésének embert próbáló körülményeiről, nemcsak az építkezés 

viszontagságairól, hanem Strauss sikerért folytatott szenvedélyes, olykor kíméletlen harcát is, 

melynek később ő maga is áldozatul esett. 

Legnagyobb támaszköz 1280 m 

Nyílások száma 3 

Teljes hosszúsága 2737 m 

Szélesség 27,43 m 

Magasság (víztől a pilon tetejéig) 227 m 

Sávok száma 6 + gyalogos 

Tervező Joseph Strauss, Charles Alton Ellis, Irvin Morrow és Leon Moissieff. 

A híd azóta San Francisco szimbóluma lett. Az Amerikai Építészek Intézete 1999-ben listát állított 

össze az USA legnépszerűbb építményeiről, a Golden Gate híd az 5. helyen szerepelt. A hatsávos út 

mellett a hídon gyalogosan és kerékpárral is lehet közlekedni. A híd alatt nagy a hajóforgalom. 

A híd egy feszített vázas szerkezetű függőhíd, melynek két hatalmas acélkonzolja között 1280 méter a 

távolság. A két óriási torony között feszülő két fő kábele amellett, hogy megtartja a hídpályát, a 

nyomást és a feszítőerőt a tornyokon át a híd két végén lévő horgonyokhoz továbbítja. 

Meglátogattam a Kaliforniai Berkeley Egyetemet, amely Egyetemet 1968-ban alapították és az USA 

egyetemei közül a Harward, Stanford, MIT után a negyedik helyen áll.  

 
Térd protézis modell (Miskolci 

Egyetem)

 
 

Látogatás a Berkeley Egyetemen, ahol elsősorban a Rapid prototyping eljárást tanulmányoztuk 

 

Megállapítottuk, hogy a Berkeley Egyetemen azonos módon modellezik és gyártják az orvosi 

implantátumokat, mint mi Miskolcon. Példaként mutatjuk a nálunk előállított térd protézist, ill. 

combcsont implantátumot. Az egyik doktoranduszom ma ezzel foglalkozik. Ezen túlmenően egy 

korábbi látogatás során az MIT Egyetemen egy fejlesztési megbeszélés részese lehettem, - mint már 

említettem - ahol előadást is tartottam egy konferencia keretében. A Harward Egyetemet is volt 

szerencsém meglátogatni, de ezekről, a látottakról, a tapasztalatokról egy külön tanulmányban lehetne 

beszámolni. 

                                                      
53 53 https://hu.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_híd 

 

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/A_legnagyobb_t%C3%A1maszk%C3%B6z%C5%B1_f%C3%BCgg%C5%91hidak_list%C3%A1ja
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCgg%C5%91h%C3%ADd
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Csendes-%C3%B3ce%C3%A1n
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/San_Francisco-%C3%B6b%C3%B6l
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/1933
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_5.
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/1937
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_27.
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/New_York
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Verrazano-Narrows_h%C3%ADd
https://hu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Strauss&action=edit&redlink=1
https://hu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Alton_Ellis&action=edit&redlink=1
https://hu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Irvin_Morrow&action=edit&redlink=1
https://hu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Leon_Moissieff&action=edit&redlink=1
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Ker%C3%A9kp%C3%A1r
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67. Utazás a Föld körül (6). Körbejártad a világot. Egy körpályán mozogva szükségszerűen 

visszatérünk a kiinduló pontra. Budapestről indulván ide érkeztél. Milyen volt a visszaút utolsó 

szakasza és milyen új tapasztalatokat szereztél egy olyan kompakt utazás kapcsán, amikor földrészek 

mentalitását hasonlíthattad össze.  

 

 

Az amerikai tartózkodásunk utolsó állomásaként meglátogattuk a San Franciscói Állami Egyetemet. 

Az Egyetem egy rendkívül modern épületegyüttesből áll, mint a képen látható is, hatalmas parkok 

vannak, amelyet a hallgatóság kellően ural. A vendéglátónk egy perzsa származású úr szívesen 

bemutatta a laboratóriumi felszerelésüket és hosszasan elbeszélgettünk a lehetséges 

együttműködésekről. Őket is rendkívül módon érdekelte a környezetbarát technológiákról végzett 

kutatásunk eredménye, amelyet mi a Gépgyártástechnológia V. kötetben foglaltunk össze.  

 

   
 

Látogatás a San Francisco-i Egyetemen, az óceán partján lévő egyetem parkja 

Laboratóriumi látogatás 

 

                            
 

Indulás haza Európába, hogy teljes legyen a kör  Los Angeles - Budapest 

Találkozás a világ legnagyobb (244 cm, kosaras) emberével a frankfurti repülőtéren 

 

Talán összegzésként néhány szubjektív benyomás Japánról és az USA-ról, amelyet a körutazás során 

érintettem. Úgy emlékszem rá, hogy a Sony cég fejlesztési igazgatója Kikuchi Makato nemzetközi 

hírű tudós írt a japán csodáról, hiszen ő a japán elektronikai robbanás megvalósítója. Talán a legjobb 

példa erre a megbízhatóság kérdése. Az emberek az utóbbi időben úgy elmélkedtek az elektronikai 

alkatrészek és eszközök megbízhatóságáról, mint ami a legjobb a világon. Egy nemzetközi fórumon 

erről beszélve, azt mondták, hogy nézzük az SOS esetét, amely alatt egy félvezető eszközt kell érteni. 

Amerikai mérnökökkel beszélgetve azt jegyezték meg, hogy az eszközök gyakran eltörnek. Ez 

meglepett engem, mondotta Kikuchi úr. Japánban mi ezt nem tapasztaltuk. Vizsgálat után rájöttem, 

hogy valóban köze van a „megbízhatóság-technológiához”, ugyanis a gyártás során magas 
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hőmérsékletet alkalmaznak. Az amerikai gyárakban, ha vége a munkaidőnek, a munkások 

kikapcsolják a berendezéseket és rohannak haza. A hőkezelő berendezés hőmérséklete lecsökken és 

már törik is a zafir. Japánban egészen más a helyzet. A dolgozók tisztában vannak azzal, ha egy tétel 

még a kemencében van, mielőtt kikapcsolnák az áramot, végig kell a munkafolyamatot vinni. Az 

USA-ban „a jó munka” a vezetés felelőssége. Ez esetben ők végeznek rossz munkát, hiszen a feladat 

meghaladta a rendelkezésre álló munkaidőt. A munkásnak nincs felelőssége, ő haza mehet. Az SOS 

problémája nem annyira a jó és rossz munkavégzésben, mint inkább az eltérő társadalmi szokásokban 

gyökerezik.  

 

Talán még egy megjegyzést, ugyanaz a szerző úgy írta le, hogy a japánok csoportszellemben 

dolgoznak, mint egy összekapcsolt rugóhálózat, ha egyet megpendítünk, akkor mindegyik átveszi a 

mozgást. Addig az amerikaiaknál az egyéni teljesítmény a fontosabb. A rugók gyengék, de az egyének 

erősek benne, így a rezgéseket kevésbé veszik észre.  

 

 

Japán és az Egyesült Államok társadalmi modellje 54 

 

 

A pedáns munkára való hajlam az egész országban a 

tisztaság, rend, fegyelem vonatkozásában látható 

Japánban, azért ez Amerikára kevésbé jellemző. Nem 

azért írtam ezt le, hogy egy fantasztikus utazás végén 

valamilyen rossz ízű megjegyzést tegyek. Nincs rá 

okom. Csupán ezzel a példával akartam érzékeltetni, hogy a két ország vagy társadalom 

berendezkedés alapvető különbségét.  

 

Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy hosszú évek óta dédelgetett álmom teljesült, ezzel a 

körutazással. Többször voltam már Amerikában és Japánban egyaránt, de ez a folyamatos körút egy 

újfajta megvilágítást adott, talán egy kicsit arra is rávilágított, hogy milyen kicsi a mi világunk és 

mégis sok problémával terhelt az emberek élete, kapcsolata, viszonya egymáshoz. Ez persze 

alapvetően a mi hozzáállásunkon múlik, vagy múlhat. Én kívánom, hogy minél több ember tapasztalja 

meg ezt a nagyszerű érzést, amely elfogja az embert egy ilyen utazás során és próbáljuk meg az 

életünket úgy szervezni, felépíteni, hogy az emberi jólét és boldogság elérhető közelségben legyen és 

tegyünk meg mindent egymás iránti toleranciával és tisztelettel, jóindulattal. Hiszen az emberi élet 

olyan rövid és törékeny. 

 

    
 

Napfelkelte Európában   Jó reggelt EURÓPA, Jó reggelt itthon, JÓ ITTHON 

                                                      
54 Makato Kikuchi: Japán csoda japán szemmel. Műszaki Könyvkiadó, 1987. ISBN 963 10 7095 5.  
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68. Publikációk. Szokták volt mondani némi iróniával, hogy az nem is konferencia az, amelyen Dudás 

Illés nincs jelen és nem tart előadást! E megjegyzést részben megalapozza a részletes publikációs 

listád, amelyben nagy súllyal szerepelnek az ilyen típusú szereplések, amelyek – szerintem” – 

hasznosak, mert mint szokták volt mondani: „nem elegendő tudni, a tudást el is kell adni”! A 

konferenciák pedig piacterei ennek. Valamilyen áttekintést kaphatunk „szakírói” tevékenységedről? 

 

Miután a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT-ben), illetve a (II. melléklet) tartalmazza a teljes 

publikációs listát. Ezesetben csupán egy összesítést mutatunk be. Az összesítés felépítése követi a 

szokásos tudománymetriai adatoknak megfelelő csoportosítást. Úgy gondolom, hogy a műszaki 

könyvek, majd a folyóiratok felsorolása után a konferencia kiadványok egyre nagyobb súllyal 

szerepelnek. Véleményem szerint egy konferencián való szereplés egyrészt megmérettetés magának az 

előadónak és természetesen az előadott tudományterületnek is. Ezért fontosnak érzem az ilyen irányú 

kiadványok szerepeltetését is. A szakmai előadások pedig, főleg idegen nyelven megfelelő 

magabiztosságot és kapcsolatépítési lehetőséget alakíthat ki. Kicsit büszke vagyok rá, hogy az 

összesítésben szereplő szám meghaladja az ezret. Persze ehhez igen kitartó, következetes munka és 

eredmény kellett, amelyben - szeretném megjegyezni, valahol már említettem is, hogy a DIGÉP-ben 

töltött kezdő évek alatt kezdeményezésemre bevezettük a szabadszombati mérnökök egymás közötti 

előadásokat, amelyeket DIGÉP Műszaki Közleményekben jelentettünk meg. Ez egy rendkívül jó 

gyakorlásnak tekinthető a későbbi publikációs tevékenységet illetően. Csak ajánlani és kívánni tudom 

minden fiatalnak, hogy minél hamarabb, minél többet, minél tartalmasabb kutatásról tudjanak 

megfelelő szintű közleményt megjelentetni. Szeretnék egy megjegyzést tenni – saját életemben lévő 

példák alapján, hogy minden szerzőtársam igyekezzen az etikus magatartás szerint dolgozni, és 

betartani és mások munkájára érdemének megfelelően tisztességgel hivatkozni és a plagizálást irtani 

kell. Konkrét szomorú példáim vannak  saját tapasztalatomból.Ezt ezesetben nem részletezem, de 

szeretném felhívni  a figyelmet hogy ma már olyan szoftveres ellenőrzésre van lehetőség, hogy  az 

azonosságot vagyi s a plagizálást könnyen ki lehet szűrni Etika-Etika-Etika és eredmény kell a saját 

jogú publikációhoz és akkor nem lesz semmi gond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Disszertációk 3 

II. Könyvek, könyvrészletek: 

1. Műszaki könyvek, egyetemi jegyzetek 20 

2. Műszaki könyvek szerkesztése 8 

3. További könyvek, könyvrészletek 5 

III. Folyóiratokban, tudományos kiadványokban lektorált közlemény: 

1. Külföldi folyóiratokban lektorált idegen nyelvű közlemény 71 

2. Belföldi folyóiratokban lektorált idegen nyelvű közlemény 32 

3. Magyar nyelvű folyóiratban lektorált közlemény 34 

4. Magyar és idegen nyelvű, nem lektorált közlemény  5 

IV. Konferencia kiadványok: 

1. Nemzetközi idegen nyelvű konferencia lektorált anyaga 184 

2. Nemzetközi idegen nyelvű nem lektorált kiadványa 66 

3. Magyar nyelvű konferencia lektorált kiadványa 52 

4. Nemzetközi konferencia magyar nyelvű nem lektorált kiadványa 21 

5. Egyéb (népszerűsítő) publikációk 11 

V. Szakmai előadások, melyek nyomtatásban is megjelentek: 

1. Idegen nyelvű szakmai ea., melyek nyomtatásban is megjelentek 247 

2. Magyar nyelvű szakmai ea., melyek nyomtatásban is megjelentek 63 

VI. Oktatási, tervezési segédletek 10 

VII. Kutatási jelentések, tanulmányok 69 

VIII. Szabadalom, know-how, újítás 17 

IX. Előadások, amelyek nyomtatásban nem jelentek meg 82 

Nyomtatásban megjelent összesen 673 

Szakmai előadások összesen 392 

MINDÖSSZESEN 1065 

Hivatkozások: Függő: 201 db, Független: 474 db, Hirsch index: 11 677 
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A publikáció eredményességét mutatja az alábbi példa: 

 

Wednesday, January 31, 2018 12:14 PM  

Idézet (George Kaptay <kaptay@hotmail.com>): 

 

Kedves Illés, 

Tájékoztatlak, hogy a ME Tudományos Tanácsának felkérésére (aminek  tavaly ősz óta elnöke 

vagyok), kiszámoltuk a ME és jogelődei  H-indexét, ami 67-re adódott a Google Scholar szerint (azaz 

van 67  olyan cikk, amire legalább ugyanennyi hivatkozás érkezett). Az erről  szóló kéziratot csatolom. 

Ebből azt látod, hogy Te is a legjobb 67  cikk szerzői között vagy, amihez gratulálok. Ezt elismerendő 

a  Rektor 2018. február 8-án 14:00-kor kezdődő évzárón Emléklapot fog  átadni Neked. Ezért azt 

kérem, hogy ezen az ünnepségen jelenj meg.  Erre majd egyszer (talán még a héten) meghívót is kapsz 

majd a  Rektor úrtól, ami lassan, de biztosan készül. Jelezz vissza kérlek,  hogy tudsz-e jönni? 

köszi, George 

 

 
 

A Tudományos Bizottság elnöke által összeállított tájékoztató anyag 1. sz. táblázata szerint ezzel a 

hivatkozási index-el a gépészek közül az első helyen állok 

 

 

javascript:popup_imp('/horde3/imp/compose.php',700,650,'to=kaptay%40hotmail.com');


 

 

146 

 

69. A Difi-CAD-ről. Az elmúlt időszakban egyre többet hallottam tőled a Difi-CAD kifejezést és az ott 

folyó munkát. Ehhez párosult az immáron „megkövesült” állandó meghívásod. Megtettem, és igazán 

meglepődtem, ahogyan az utolsó fejlesztési eredmények (külsőség tekintetében viszont”ősrégi”) 

berendezésekből a mai kor színvonalán működő, szabadalmakkal védett eszközöket varázsoltál. 

Olyanokat, amelyek a jövő megmunkálási technológiáját reprezentálja a csigahajtások egyes 

területein. Engedj bepillantani bennünket e területbe!  

 

 

A tanszéki  tudományos kutatás fejlesztése fapados professzor korom óta részemről teljes intenzitással 

itt a Difi-CAD-nél történik. Miután a tanszékvezetésem ideje letelt, az új vezető igyekezett távol 

tartani a kutatási projektektől. A cég alapvetően a CAD, CAM, CAQ, ill. CIM témák fejlesztésére 

koncentrál. Kezdetben mérőeszközök klímatizálás, gyártórendszerek témával is foglalkozott. Kiemelt 

témának tekintendő, hogy sikerült a csepeliek által gyártott 1975-ben prototípusként kivitelezett KM-

320 típusú menetköszörű gépet megszerezni, amelyet működőképtelen állapotban kaptam meg. Ez 

természetesen nem „ősrégi”, de kellően koros berendezés, hiszen a legutolsó félbehagyott fejlesztése 

(1975) a Csepeli Szerszámgépgyárnak. A gépet PLC vezérlésű automatizálással láttam el és lehetővé 

vált kúpos hajtások előállítása a korábbi újításom alapján legyártott mechanikus korongszabályzóval, 

illetve CNC vezérlésű egységgel kiegészítve. A korong méretének ellenőrzését CCD kamerával 

végezzük, így a kopás utáni újraszabályozás az általunk kifejlesztett szoftverek alapján 

automatizálható. Egy csigahajtásra alkalmazható holonikus, illetve CIM intelligens gyártórendszer 

kialakításán dolgozunk. A gyártástól a megvalósulásig megfelelő szoftvereket fejlesztettünk ki, így a 

legkülönbözőbb hajtópárok állíthatók elő. Az irodalomból ismert két megoldás, a direkt eljárás, 

amelynek során ismerjük a legyártandó felületet és keressük hozzátartozó szerszám gyártásgeometriai 

kialakítását. A másik eljárás az un. indirekt eljárás, amikor ismert a szerszám és ehhez keressük meg 

matematikai módon a legyártott hajtóelem geometriai kialakítását. Természetesen a legyártott 

hajtópárokhoz a kísérleti hajtóműház is elkészült, így annak bejáratása és bemérése is megvalósult. 

Mivel ez szabadalom, ezért ha úgy tetszik, ez iparilag késztermék lehet (XIV., XXII., XXIII. mell.).   

 

 

Dudás I. Szabolcs 

és Dudás I. a Difi-

CAD alapító leve-

lének aláírásakor 

az otthoni dolgozó-

szobánkban 1996. 

Difi-CAD új csar-

nok 2017.03. 15-re 

menedzseléséért 

Urbán Zsanett, az 

Invest-Trade jogászának köszönet a precíz, szakszerű munkájáért.  

Prof. Torma András Rektor úr látogatása az 

új Difi-CAD csarnokban egy szakmai napra 

 

Az itt kutató doktoranduszok bemutatták 

eddigi eredményeiket, miután Monostoriné 

Hörcsik Renáta és Mándy Zoltán a PhD 

dolgozatát készíti, Dr. Balajti Zsusza, a 

habilitációjára készül. Rektor Úr örömmel 

vette az itt látható intenzív munkát, és mint a 

képen látható, az egyik csiga modellt is 

szeretettel vette a kezébe, miután tiszteletbeli 

gépésszé, helyesebben a tanszéken, ill. a 

Difi-CAD-ben működő „csigaiskola 

tagjává” fogadtuk.  
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Csavarfelületek előállítása intelligens integrált gyártórendszerben 
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70. Tanulmányutak. Azt már tudjuk, hogy korábbi munkahelyeden, a DIGÉP-ben többször adódott 

lehetőséged külföldi utazásokra. Ennek mozgatórugói alapvetően a szakmaiságod és nyelvtudásod 

voltak. Hogyan alakultak lehetőségeid itt a Miskolci Egyetemen? Kérdezem ezt azért, mert jómagam – 

aki 1969-2016 között voltam oktatója e szerveznek – az egyetemi keretből soha egyetlen fillért sem 

kaptam külföldi útjaimhoz. „Te talán szerencsésebb csillagzat alatt születtél” e területen. 

 

 

Hogy szerencsésebb volt-e az én csillagzatom?! Ezt hagyjuk, de ne feledd, én dolgoztam az iparban és 

az egyetemi „adminisztrációban” is. De a legfontosabb, hogy volt igazi eredményem, ami alapja 

lehetett a tanulmányutaknak, a meghívásoknak, a konferencián való részvételeknek. A III. melléklet 

tartalmazza utazásaim listáját.  

 

Főbb tanulmányutak, nemzetközi konferenciák 

Korábbi munkahelyemen a DIGÉP kiküldetésében több alkalommal töltöttem rövidebb, hosszabb időt 

Németország, Svájc, Olaszország, Szovjetunió és Csehszlovákia, stb. jelentős gépipari vállalatainál, 

technológiai folyamatok, ill. berendezések tanulmányozásával - ezzel kapcsolatos tárgyalásokat 

vezettem - átvételével, beüzemelésével. A Miskolci Egyetemről a Harkovi, a Gdanski, Krakkói és 

Sofiai, Aacheni, és a Müncheni és Chicagoi Műszaki Egyetemeken, stb. voltam tanulmányutakon. 

1992-ben 2 hónapos Manager képzésen én vettem részt a Németországi Fraunhofer Intézeteiben 

(Bremen, Aachen, Dortmund, Hamburg, München, stb.) az OMFB megbízásából, ahol Fraunhofer 

kutatóintézetek kutatásszervezését és működését tanulmányoztuk. További célja volt ennek a 

tanulmányútnak - többek között - a Magyarországon megalakított Bay Zoltán Intézet üzemeltetésében 

való vezető kiválasztása. Ma már tudjuk, hogy a résztvevők többségéből később egyetemi felső 

vezető, rektor, rektorhelyettes, dékán, intézetek igazgatója, vagy tanszékvezető lett.  

 

Vendég professzor voltam a Chicago-i Egyetemen 2000-ben. A fentieken túlmenően összességében 

több mint 170 utazás a világban különböző konferenciákon, tanulmányutakon - vagy egyéni 

kezdeményezés útján, így (IV. melléklet): 

Európa minden országában, továbbá: Ázsia: Kína, India, Singapur, Malaysia, Vietnam; Afrika: 

Egyiptom, Dél – Afrikai Köztársaság; Közel kelet: Izrael; Távol kelet: Japán; Ausztrália: Sydney, 

Perth, Amerika: USA, (Boston, Chicago, Harvard, Hawaii, Los Angeles, MIT, San Francisco), 

Kanada, Brazília, Mexikó - kutatásaimhoz kapcsolódó egyetemein volt lehetőségem különböző 

minőségben látogatást tenni. Néhány nevezetes kép, amely mindenkit érdekelhet, tehát nem feltétlen a 

tudományos teljesítmény hangoztatásával. Inkább utunk színes mellékleteként tekinthetőek. A 

tudományos eredményt a publikációinkban, ill. hivatkozások mutatják.  

 

 

Dél-Afrika, Capetown a 

konferencia fogadásán vettünk 

részt, ahol „zenekarban 

dobolhattam”  

 

Megjegyzem, középiskolás 

koromban, az „Élet és 

Tudomány” c. folyóirat járt 

nekem és abban sokat olvastam a 

busmanokról. Ezen a fogadáson 

megadatott, hogy egy busman 

származású lánnyal táncolhattam, 

akit a szigorú apa a tánc után 

rögtön haza is vitt. Mindenesetre 

nagy élmény volt számomra a 

középiskolás cikk olvasása után.  
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Utazás a piramisok között Egyiptom, Kairo, Giza, Szállodánk erkélyéről. San Diego-i Power 

Transmission and Gearing konferencián Bányai Károly kollégámmal, barátommal 

 

Példa néhány utazás érdekes eseményéről (nem szakmai szempontból):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóreménység-fok, Fokvárosban 1998     Rio de Janeiro show műsor 1999. Az „az a szép-az a szép 

akinek a szeme kék” - játszotta a zenekar, így a magyar becsület védelem tettekre sarkallta az 

emberfiát  

 
Taj Mahal, Agra, In dia, 2003  Havanna, parlament előtt egy múzeális autóban,Tianjin 1997, Kínai 

Nagyfal  

 

                    
 

NewYork Kereskedelmi Központ előtte 2000, utána 2005  (Dudás I.,Török G., Orosz E. New Jersey)  

Las Vegas Casinóban (Dudás Iné, Dudás I.) 
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71. Akadémiai Díj. „Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál!” – hangzanak Madách szavai az Ember 

Tragédiájából. Hagyjuk most a madáchi magasságokat és térjünk vissza ide létünk szférájába. 

Dolgoztál sokat, gondolkodni tudtál (tudsz még most is!). Az ilyen munkának előbb – utóbb megjön a 

hazai vagy/és nemzetközi elismerése. Téged milyen elismerések értek utol?  

 

 

Hála, több ilyenben is volt részem és ennek örülök, hiszen úgy gondolom, hogy egyetlen elismerés 

sem szabadon, érdemtelenül potyogott ölembe az égből. Mindig valaki, valamiért előterjesztett, azt 

többen megvitatták és nem „hullottam át a szitán”. Kezdjük az Akadémiai Díjjal, amikor 2010-et 

írtunk. MTA honlapról: „Akadémiai Díjat vehetett át Dudás Illés, az MTA doktora, a Miskolci 

Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszékének egyetemi tanára, valamint a Nyíregyházi Főiskola 

Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszékének részfoglalkozású egyetemi tanára. Dudás 

Illés a csigahajtások terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos kutatói tevékenységéért, az 

általa kidolgozott matematikai modellen alapuló, szabadalmakkal védett gépészeti rendszerek 

kifejlesztéséért, valamint Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és Magyarországon, e 

témakörben  megjelent könyveiből megismerhető eredményeiért kapta a díjat. 

 

Szakterülete a gépgyártás-technológia, a gyártásgeometria, a gyártórendszerek, a csigahajtások, 

valamint a CAD-, CAM-, CAQ-, CIM-technikák Dudás Illés kutatói és egyetemi oktatói 

tevékenységében kiválóan ötvöződik a magas szintű tudományos kutatás az ipari-gyakorlati 

alkalmazással. Ez adódik abból is, hogy 17 évig az iparban dolgozott konstruktőrként és 

gyártásfejlesztőként. Alkalma volt konstrukciók tudományos fejlesztésére és gyártásgeometriájának 

elemzésére, gyártórendszerek megépítésére.”  

 

Magyar Tudományos Akadémiai Díj átvétele 2010, az MTA 186. közgyűlésén 

Pálinkás József, az Akadémia elnöke átadja az Akadémiai Érmet Dudás Illésnek 

 

Az új tudományos eredmények hozzájárultak a gépgyártás-technológia tudományának belső 

fejlődéséhez, főként a kinematikai gyártásgeometria és a bonyolult alakos felületek befejező 

megmunkálásának elmélete terén. Az új eredmények közvetlenül felhasználhatók a műszaki 

felsőoktatás fejlesztésében. Eredményei az iparban bevezetett gyártási eljárások formájában több év 

óta folyamatosan hasznosulnak a legkülönbözőbb konstrukciókba beépítve. 

 

A legfontosabb eredményeket know-how vagy szabadalom, illetve találmányi bejelentés védi. 

Tevékenysége révén egy „csigaiskola” alakult ki, amelyhez több már megvédett, illetve folyamatban 

lévő PhD téma és tudományos kutató kapcsolódik. Dudás Illés tudományos tevékenységéért, a 

gyártásgeometriai és hajtóműfejlesztési kutatási tevékenységéért 2004-ben Akadémiai – Szabadalmi 

Nívódíjat, 2007-ben Életmű-díjat vehetett át Japánban. 

Több egyetem tiszteletbeli professzora, illetve az első magyar professzor, aki a Kolozsvári Műszaki 

Egyetemen ezt a kitüntetést megkapta. 
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Akadémiai Díj, 2010. Érem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadémiai Díj, 2010. Oklevél 
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72. Szabadalmi-Akadémiai Díj. Ha már az Akadémiai Díjjal kezdted, folytassuk egy hasonló nevű, de 

korábban átvett díjjal, az Akadémiai - Szabadalmi Nívó Díjjal. Ezt miért érdemelted ki? Mi húzódik 

meg ezen elismerés mögött? 

 

 

Rövid válaszom akár provokatív, amolyan” Dudás-féle” is lehetne: életem szakmai munkássága, 

szakmai eredményeim szabadalmaztatott megoldásai. 

 

A gépészeti berendezések során kifejlesztett és szabadalmaztatott eljárások elismeréseként 2004. 

Akadémiai - Szabadalmi Nívó Díjat vehettem át Keviczki László az akadémia alelnökétől és Bendzsel 

Miklós a Szabadalmi Hivatal elnökétől.  

 

     
 

Szabadalmi díj átadása 2004. Keviczki László az MTA alelnöke, Bendzsel Miklós az Országos 

Találmányi Hivatal elnöke (VI. melléklet) 

 

 

Szabadalmi díj oklevele 2004 

 

A Szabadalmi Díj átvételéhez azt kérte a 

Hivatal, hogy egy neves diákom tartson egy 

laudációt. Így került sor az akkori legjobb 

diplomatervezőmre a választás, aki 

bekapcsolódott a tanszéki „Csigaiskola” 

kutatócsoport munkájába és egy új 

eredményeket hozó diplomatervet készített a 

spiroidhajtások terén. Ő ezelőtt nem sokkal 

jött haza Japánból, részképzésről és igen 

szépen haladt a japán nyelv elsajátításával. 

Ennek köszönhetően egy japán érdekeltségű 

cégnél helyezkedett el végzés után.  

 

 

Elnézést kérek az olvasótól, hogy a laudáció 

részben már korábban elhangzott ismereteket 

tartalmaz. Azonban, mivel ez már a 

Szabadalmi Hivatal honlapján is megjelent, 

ezért úgy gondoltam, hogy a teljes terjedelmű 

laudációt közzé tesszük. Remélem, a kedves 

olvasónak is elfogadható ez a fajta 

tájékoztatás.  
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Oravech Csaba V. évf. gm. hallgató laudációja Dudás Illésről: 

„Dudás Illés a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszékének vezetője, a műszaki tudomány 

doktora. Középiskolai tanulmányait a kisvárdai Bessenyei Gimnáziumban végezte.  

Egyetemi tanulmányait 1966-ban fejezte be a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán, okleveles 

gépészmérnökként. 1973-ban egyetemi doktori, 1982-ben kandidátusi, 1991-ben a műszaki tudomány 

doktora tudományos fokozatot szerzett.  

Az egyetem befejezése után 17 éven át a Diósgyőri Gépgyárban dolgozott önálló tervezőként, majd 

osztályvezetőként. Munkakörében jelentős konstrukciós és technológiai fejlesztési eredményeket ért el, 

valamint gyártórendszereket tervezett a különleges termékek előállításához.  

Hajtóművek konstrukciós kialakításának és korszerű gyártásának minősítési módszerének kutatási 

eredményeiből tudományos fokozatokat szerzett, illetve társszerzőkkel szabadalmat jelentetett be. A 

Diósgyőri Gépgyár az ívelt profilú csigahajtásokat a szabadalom alapján a mai napig gyártja. A 

csigahajtás terén elért eredményeit külföldön is alkalmazzák. Szabadalmai alapján a kábelgyártó 

gépekhez megszűnt a nyugati import, amely az elmúlt évtizedekben igen jelentős gazdasági eredményt 

hozott. Szakmai tevékenységében kiválóan ötvöződik a magas szintű tudományos kutatás az ipari-

gyakorlati alkalmazással. 

A szabadalmaihoz felhasznált tudományos kutatás a csigahajtások terén több Ph.D dolgozatban, 

illetve doktori disszertációban járult hozzá a budapesti, a miskolci valamint több külföldi 

műegyetemen tudományos címek megszerzéséhez.  

Dudás professzor szabadalmai az általa kifejlesztett matematikai modellen alapulnak, amely lehetővé 

teszi bármely csavarfelület egyetlen modellben való vizsgálatát. Ezek képezik az időközben Angliában 

és Amerikában megjelent könyvei alapját is, melyek méltán fémjelzik alkotó munkáját.  

Az utóbbi években, négy kötetben jelentette meg a Gépgyártástechnológia legkorszerűbb fejezeteit, 

mely az egyetemi oktatáson túlmenően, a gyakorlatban is jól használható, hiánypótló munka.  

Számos nemzetközi és hazai szervezet tagja, illetve vezetője, e tisztségei közül kiemelendő az MTA 

Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártórendszerek Albizottságának elnöki, a Magyar 

Professzorok Világtanácsának tudományos titkári tisztsége. 1996. és 1998. között  az International 

Comittee of Measurement and Instrumentations szervezet elnöke volt. Mindemellett több hazai és 

nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán a Sályi István Doktori Iskola alapító tagja és egyben 

vezetője a „Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok” alprogramnak. 

A szabadalomhoz kapcsolódó kutatások jelenleg a tanszéken működő akadémiai kutatócsoport keretén 

belül, illetve OTKA támogatás mellett és Ph.D munkaként folytatódnak. Tulajdonképpen egy 

„csigaiskola” alakult ki Miskolcon. 

Magam, mint a Miskolci Egyetem hallgatója szeretném megjegyezni, hogy Dudás Illés professzort a 

gépészmérnök hallgatók 1987-ben, 1988-ban és 1996-ban tiszteletbeli évfolyamtárssá fogadták, 2000-

ben pedig a Hallgatói Önkormányzat kiváló oktatói diplomával tüntette ki. „ 
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73. Doktor honoris causa. A Miskolci Egyetem keretei szűknek bizonyultak számodra a professzori 

titulushoz. Igaz ezt a Köztársasági Elnök adta át számodra, de kaptál te más – nem hazai egyetemtől – 

is ilyen címet. Ezt nevezzük „díszdoktori”, vagy „Honoris Causa” címnek. Kitől, mikor és miért 

részesültél ilyen elismerésben? 

 

 

A Kolozsvári Műszaki Egyetemhez fűződő baráti, kollegális kapcsolataimról már beszéltem. Tényleg 

öröm volt velük dolgozni, valóban sok mindent éltek át, és éltek meg. Belsőm pedig mindig arra 

ösztökélt, hogy amiben tudok, segítsek. Így történt, hogy 2002. novemberében a Kolozsvári Műszaki 

Egyetem Dr.h.c kitüntetésben részesített. Ezt elsősorban a két egyetem közötti hosszú együttműködés 

tudományos és szakmai szempontból való működtetése, az oktatás és tudományos kutatás terén elért 

eredmények alapján kaphattam meg. 

 

Doktor honoris causa kitüntetés:  

 

   
 

2002. novemberében a Kolozsvári Műszaki Egyetem Dr.h.c kitüntetésben részesített 

 

  
 

Előadás és hallgatóság 

 

Elhangzott angol nyelvű ábrákkal, német nyelvvel. Előadás címe: Illés Dudás: Trends in Production 

Engineering. Dr. h.c. presentation, Kolozsvár, 21.11.2002. 
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Prof. h. c. 

Kolozsvár

 
 

A Kolozsvári Egyetem prof. h c címmel ismerte el tudományos eredményeimet. Prof. h.c., felső 

képem George.Achimas professzor, dékán, lent Marozs Dezső és Danyi József Kecskeméti E. rektor 

 

A Harkovi Egyetem prof. h c címmel ismerte el és az 

együttműködés terén kifejtett több évtizedes 

aktivitásomat 

 

Előadásom: Inspection of Griding Wheel profiles by 

CCD chameras. Interpartner, 2002 Harkov. 

 

A Gödöllői Szent István Egyetem pedig címzetes 

egyetemi tanári címet adományozott részemre. 

Előadásom címe: Gépgyártástechnológia 

fejlesztésének lehetőségei. 

 

Dudás Illés címzetes egyetemi tanár oklevél Gödöllő Szent István 

Egyetem, 2007 

 

Előadásom: Gépgyártástechnológia fejlődési lehetőségei, Gödöllő, 

2007.  

A Gödöllői Egyetemmel több évtizedes kapcsolatom van, 

kölcsönösen részt vettünk egymás Záróvizsga Bizottság 

munkájában, én a gödöllői Doktori Iskola külső tagja voltam és 

kitűnő együttműködés volt például a Rapid Prototyping, ill. a 

gépgyártástechnológia területén.  
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74. Fapados professzor. A lehetséges kérdések kavarognak a fejemben. Mire is kérdezzek rá? Az 

oktatással kapcsolatban, avagy a Difi-CAD cégedre? Mi okozza ezt a rám nem nagyon jellemző 

bizonytalanságot? Az ok egyszerű; tudom a Difi-CAD-ben is folytatódik az oktatás, képzés. Ez utóbbi a 

doktoranduszaidhoz kötődik, noha - még – semmilyen „hivatalos” dokumentumban nem található az 

ilyen jellegű megnevezés. Okosíts ki bennünket! 

 

 

Mindenekelőtt a kérdésedre válaszolva, van együttműködési megállapodása a Miskolci Egyetemmel 

és a Nyíregyházi Egyetemmel is, valamint a Sályi István Doktori Iskola elnökével a doktorandusz 

képzés vonatkozásában. 2007. június 30-án lejárt a tanszékvezetői megbízatásom. A tanszék ebben az 

időben nemzetközileg elismert, jó gazdasági állapotban, megfelelő tudományos színvonalon került 

átadásra. Az adminisztrációtól felszabadult időm még jobban ki lett használva a tudományos kutatás 

terén. Ebben az időben még OTKÁ-m is volt, amely támogatta a tudományos kutatást. Részt veszek 

továbbra is az MTA-ATB munkájában, a kari, doktori és habilitációs bizottság munkájában. Négy 

doktoranduszom volt ebben az időben, és mivel a tanszéken kialakult „új helyzet” arra késztettek, 

hogy a szabadalmaztatott tudományos eredményeimet a továbbfejlesztés érdekében egybetartsam, így 

ezeket az eszközöket a Patkó Gyula Rektor úr engedélyével a Difi-CAD kiscégemhez áttelepítettem. A 

kutatás itt azóta is megfelelő körülmények között folyik tovább a mai napon is. A Tanszéken viszont 

sajnos leépült a fogazás kutatása. Tovább folytatom egy PLC vezérlésű menetköszörűgép fejlesztését, 

valamint CNC vezérlésű korongszabályozóval való összekapcsolását, és mint a másik fejezetben 

bemutattam egy komplett CIM rendszer megépítését. Úgy gondolom, ha a régi munkahelyem 

nagyipari vállalatként működne tovább, akkor ma ez egy új ipari termék lehetne. De nem adtuk fel a 

reményt, hogy megtaláljuk ennek hasznosítási módját. Ma már +1 MK250 típ. menetköszörűgép és 

fogaskerék Niles köszörűgép, ill. 3 db fogaskerék mérőgép (evolvens vizsgáló 1 profilos, 2 profilos 

legördítő készülék) adja a technikai lehetőség gerincét.  

Az oktatási területen megmaradtak a korábbi tárgyaim, és a kari közös "Gépgyártástechnológia II”, 

„Gépgyártástechnológia alapjai”, valamint a ”Gyártás és gyártórendszerek tervezése”. Ezeket a 

tárgyakat a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után is még én oktatom ma is. Párhuzamosan a 

nyíregyházi Főiskola félállású, illetve kutató professzoraként, majd 70 év fölött óraadóként végeztem 

tevékenységemet. Nagyban segítette a munkámat, hogy a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai 

Tanszékén már működött egy "fogazó-csigaiskola", melynek mintájára a Nyíregyházi Főiskolán, ill. 

ma már Egyetemen is kialakítottam a "menetfelületekkel foglalkozó kutatócsoportot". Igen intenzív 

munka folyt ebben a kutatócsoportban is. Ezt reprezentálja az is, hogy 2014-15-ös évben egy év alatt 

10 darab IP cikket írtunk doktoranduszaimmal és 2014-ben szabadalmat kaptunk egy új típusú Spiroid 

ívelt profilú csigahajtásra. Ma már egy továbbfejlesztett ProMAT nevű matematikai modellt hoztam 

létre, amely a teljes gyártástechnológiát lefedi. Nagy az érdeklődés, a hivatkozás e munkára most pl. 

egy CIRP konferenciára kaptam meghívást, hogy a Springerben megjelent cikkem alapján ismertessem 

ezt az új modellt.  

2016-ban új csarA Difi-CAD új csarnoka tudományos kutatóhelyként működik mind a gépek, 

szerszámok, ill. egy általános CIM rendszer fejlesztés révén. Ugyanakkor ma is órákat tartok – így a 

gyakorlat teljes bekapcsolásával a nappali tagozaton előadásaimon résztvevő hallgatóknak a 

vonatkozó speciális területekről. 

ZVB tagja voltam és vagyok évtizedek óta és vagyok ma is a társintézményeknél, pl. kb. 20 éve a 

Gödöllői Szent István Egyetemen (társelnök), a Nyíregyházi Egyetemen (elnök), Miskolci Egyetemen 

a Habilitációs Bizottság (tagja), a Sályi István Doktori Iskolában – oktatásban részt veszek, rész-

témavezető vagyok és alapító tagja az Iskolának. Jelenleg négy Doktoranduszom van.  

Példaként említem a ZVB-ot 2017-ben Gödöllő Gépgyártástechnológiai szakirány. A grafikát Zsidai 

László tanszékvezető egyetemi docens, ez esetben a bizottság elnöke készítette valós képek alapján. 

Zsidai László gyermekkora óta érdeklődéssel fordult a szabadkézi és a műszaki terület felé egyaránt. 

Kezdetben karikatúrákat, barátokról, kollégákról, tanárokról készített. Tudományos területe a 

tribológia, elsősorban polimerekkel kapcsolatban. Államvizsga Gépipari Technológiai Intézet 

Gépgyártó BSc, és MSc szakirányok Ma már a tudományos munkája (CIM, FMS rendszer) mellett 

híres, nemcsak arról hogy a Gépipari Technológiai Intézet munkatársairól egy folyosónyi anyagot 

készített, megörökítve az élet legérdekesebb pillanatait, - hanem nyugodt lelkiismerettel mondhatom -, 

hogy művészi színvonalon készíti grafikáit. Köszönöm ezt a munkát Zsidai kollégának.  
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Dudás Illés ZVB társelnöke, 2017. Szent István Egyetem Gödöllő 2016 

ZVB Bizottság Gödöllői Egyetem 2016. (Balról jobbra Prof. Pálinkás István korábbi elnök, int.ig., 

Dudás Illés, Zsidai László elnök, Reith János (Direkt Line Kft.), Kakuk Gyula (Vaskerék Kft.) 

 

Mit kellett volna másként csinálni? Ilyenkor – számadás idején – felvetődik ezen okos kérdés. 

Legszívesebben mindent úgy csinálnék, mint eddig tettem. Ez azonban nagyon olcsó poén lenne. Talán 

még tudatosabban készülnék a felnőtt korra, amely megalapozottabb szakmai és privát kapcsolatok 

kialakítását tenné lehetővé. Természetesen ez filozófiai tétel, mert ezt megalapozza az a körülmény, 

amelybe beleszületett az ember. Én úgy gondolom, a családom minden tagja és én is az adott 

lehetőséggel jól sáfárkodtunk, vagyis ugyanezt csinálnám még egyszer. 

Jelenlegi tervek: Vannak most is terveim, vagyis szeretném folytatni a tudományos kutatást, az 

oktatást, amíg lehet az utazásokat, de ma már elsősorban a családra kell gondolni. Úgy gondom, hogy 

gyerekeim pályán vannak, az unokáinkat pedig támogatni szeretném.  

A Jövő: Szeretném, ha egy nyugodt, megelégedett jövő várna közvetlen környezetemre, de a Családon 

túlmenően a tudományos Felsőoktatásra, és magára az Országra, Nemzetre.  

Sokan, sokszor és nagyon sok nyelven megfogalmazták azt az alapigazságot, hogy „A múlt, a jelen és 

a jövő egy és oszthatatlan”. Ez nem a változatlanságot jelenti, hanem a folyamatos változást tükrözi, 

abban az értelemben a régiből a jót megtartva építkezünk tovább. Baj csak akkor van, ha a változás 

„forradalmi”. Ez mindig, mindenkor és minden területen anarchiát idéz elő még akkor is, ha a 

változtatás szándéka pozitív is! Ilyenkor ugyanis „alap nélkül kívánunk építkezni” Ez pedig a 

lehetetlen kategóriája! A „zűrzavar” legszemléletesebben a társadalmak forradalmi változásaiban 

követhető. Betöltvén a 75. életévemet, és életem két meghatározó csoportjában tevékenykedvén bizton 

állítom, hogy csak a „gyengék és gyávák” nem vitatják meg elképzeléseiket a jövőképük formálására. 

 
Egy korábbi ZVB Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék. Balról jobbra: Szabó S., 

Csermely T., Nagy I., Tolvaj Ildikó, Pálinkás I., Dudás I. elnök, Cser I, Balogh A., Léderer P.), A 

jobb oldali képen az Elnök Svidró Róbert újdonsült gépészmérnöknek gratulál 

 

Összességében rendkívül jó rálátásom alakult ki a különböző oktatási intézményekben végzett 

tudományos oktató-kutató munkáról. Törekedtem rá, hogy kölcsönösen részt vegyünk egymás 

munkáiban, amely a szakosítás összehangolására és az esetleges fejlesztési irányok egyeztetésére is jó 

lehetőséget adott.  
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75. Ipar és Egyetem kapcsolat. A „felsőoktatás-ipar” kapcsolata, ennek minősége, hatásfoka egész 

gazdaságunk meghatározó eleme. E kapcsolatrendszerben mindkét oldal „szereplői” és a működtetés 

„érdekeltségi rendszere” egyaránt fontos. Én azt tapasztaltam folyamatosan, hogy nem igazán alakult 

ki koherens kapcsolat felsőoktatás és ipar között. Te, aki az „iparból jöttél”, miben látod az okokat?  

 

 

Miután 17 évig a gyakorlatban az ipari csúcstechnikák közepette dolgozhattam és szereztem 

tudományos fokozatot, így nagyon is érdekelt az új, most már egyetemi státuszból szemlélt „Egyetem 

és Ipar kapcsolat” (a továbbiakban minden esetben nagy kezdőbetűvel fog szerepelni e két szó, amikor 

a jelenséget és annak szereplőit kívánjuk említeni). Kezdjük az alapvető sajátosságokkal. Egyetem 

szerepe: tudás megőrzése és bővítése, átadása a generációknak. Ipar szerepe: a piac igényeinek 

kielégítése termékekkel és szolgáltatásokkal. Közös érdek: a mindenkori tudás minél szervesebb 

beépítése a termékekbe, szolgáltatásokba. Gyakran mondják úgy is e törekvést, hogy minél több 

legyen a „hozzáadott érték”. E cél megvalósításához elengedhetetlen az Egyetem és Ipar szerves 

kapcsolata. Anyagtudományi hasonlattal élve a „koherens határfelület”. Ez így leírva mindenképpen 

nagyon egyszerű, de tudomásul kell vennünk, hogy mindkét oldalon érdekek állnak, dolgoznak. 

Leegyszerűsítve. Az „egyetemi embert” nem igazán érdekli azon eszközpark, amely rendelkezésre áll 

megbízóinál arra, hogy elgondolásait megvalósítsa. Az „ipari ember” pedig természetszerűen az adott 

vállalat eszközrendszerének figyelembevételével tervez. Az eltérő érdekeket még lehetne sorolni az 

anyagi, jövedelmi motivációk figyelembevételével is. Tény, hogy az Egyetem és Ipar egymásra utalt. 

Ez nem lehet kérdés és fontossága a gazdaság szempontjából szerte a világon alapvető. Amelyik 

ország koherens kapcsolatot tud megteremteni e két fél között, az „szárnyal”, amelyik nem, az csupán 

„kullog”. A keretek kialakításában mindenképpen vannak „strukturális” és „emberi” tényezők. A 

strukturális megoldások között szerte a világon születtek „Technológiai Centrumok”, „Kutató 

Központok”, „Kutató Intézetek”, „Innovációs Centrumok (Parkok)”,„Kiválósági Centrumok”, stb. Az 

elnevezések sorát még lehetne folytatni. Az emberi sajátosságok a működtetés tekintetében lehetnek 

nagyon lényegesek. Az egyetemek, ha abban látják „erősségüket”, hogy mennyi kutatással foglalkozó 

egységet „gyúrnak be struktúrájukba” és azokat az oktatást ellátó intézményi felelősök alá rendelik, 

akkor könnyen érdekellentétek léphetnek fel. Erre számos példa hozható fel akár hazai tapasztalatok 

alapján is. Éppen ezért célszerű az érdekeltségi, finanszírozási oldalról megközelíteni az „Egyetem és 

Ipar” kapcsolatát. A létező struktúrák a következők: 

 Iparvállalatok kutató csoportja, intézete. A finanszírozás vállalati nyereség (pályázati is lehet, 

ha ehhez a fenntartó hozzájárul), a feladat pedig a vállalt piaci részesedésnek növelése. 

 Egyetemi, amely a meglevő tudásbázisra épül. A finanszírozás pedig nagyon is vegyes, 

változó az egyéni, az esteleges vállalti érdekek érvényesítése szerződéses formában, pályázati, 

nem finanszírozott és csupán a tudományos „ranglétrán történő előrehaladást szolgálja”, stb. 

Ebben az esetben azonban mindig megjelenik az „egyetemi eszközpark” 

felhasználhatóságának feltételrendszere az „infrastruktúrától az unikális berendezésig” 

terjedelemben. 

 Non-profit kutató intézetek állami vagy alapítványi működtetéssel. Finanszírozás saját 

bevételből és alapítványi (vagy állami esetleg területi) támogatással. E struktúra 

mindenképpen „kvázi piaci szereplő”. Ennek mértéke a támogatás nagyságától függ. Annak 

hiányában, teljes mértékben a piacról kell fenntartania önmagát a fizetések biztosításától 

kezdve az infrastruktúra megteremtésén keresztül annak bővítéséig. 

 Az akadémiai kutatóintézetek, ezek csupán a volt a szocialista országok „öszvér megoldásai”, 

hiszen lényegüket tekintve mindinkább az előző pontban érintett „non-profit” struktúrához 

hasonlítanak azzal, hogy működtetésükért az egyes országok tudományos akadémiái felelősek 

meghatározott állami támogatások mellett. 

Az előzőkben részletezett struktúrák közül az első (az ipar által finanszírozott) teljes mértékben 

logikus működésű, az egyeteminél a jövedelmi viszonyok (oktatásért biztosított fizetés és kutatással 

szerzett kiegészítő jövedelem) és az infrastruktúra felhasználásának körülményei számos probléma 

forrása. A non-profit struktúránál a tulajdonosi és támogatási háttér teljes szabályozatlansága okoz, 

akár a struktúra létét veszélyeztető gondokat. Ugyanezen problémák jelentkeznek az akadémiai 

tulajdonú intézményeknél azzal kiegészülve, hogy e struktúrában még a tudományterületek súlyozása 

is direkt módon megjelenik.  
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Az 1980-as években a műszaki felsőoktatással foglalkozó egyetemek sorra keresték azokat a 

szervezeti megoldásokat, amelyek az „Egyetem és Ipar” jobb koherenciáit hívatottak megoldani. Mint 

jeleztem, az iparban eltöltött 17 év tapasztalatai alapján igyekeztem minden ilyen útkeresésbe 

bekapcsolódni, azokban tapasztalataimat hasznosítani. Hogy milyen eredménnyel? Erre a kérdésre 

nehéz egyértelmű választ adni. Tény, hogy máig nem alakult ki olyan unikális struktúra, amelyet az 

„Egyetem és Ipar” közösen elfogadott volna. Nézzük azokat a próbálkozásokat, amelyekben 

személyesen vettem részt. 

Első vonulat, 1986. áprilisában a Miskolci Egyetem „Tudományos Park/Innovációs Park” létesítése 

érdekében Kapolyi László miniszterhez címzett előterjesztést készített. Amelyet 1986. április 11-én 

Czibere Tibor rektor írta alá. 

Indoklás: A népgazdaságban kialakult helyzet eredményeként indokolt, hogy a tőkés importot minél 

nagyobb mértékben hazai gyártással helyettesítsük.  

Ismert, hogy a bonyolult geometriai szerszámok jelentős részét ebben az időben (1986) kizárólagosan 

importból biztosítottuk. Ez az előterjesztés alapvetően megalapozta egy új kutató bázis létrehozását. 

Kapcsolatrendszere: alapvetően az NME-re, de más szellemi kapacitás kutatási eredményeire, mint 

inputra épített olyan szervezet létrehozására irányult, amely elsősorban az ipar számára hasznosítható 

eljárásokat, termékeket fejleszt ki, képes bekapcsolódni a nemzetközi fejlesztési központokba, 

eredményérdekeltségi keretek között működik bel- és külföldi piaci igényeknek megfelelően. Az 

előterjesztés mellékleteit alapvetően én állítottam össze, 1986. április 21-i aláírásom szerint.  

Másik vonulat, hogy 1987-ben létrejött az Észak-magyarországi Innovációs Centrum (Park), amelynek 

igazgatói tanácsa 1987. november 6-i ülésén jóváhagyta a Tudományos Tanács tagjaira történt 

előterjesztést, amelyet Nagy Aladár készített elő. Ennek tagja lettem én is, mint kandidátus, az NME 

Gépgyártástechnológiai Tanszék docense. Ez a későbbi jól működő ICT alapja volt Csomai Zoltán 

vezérigazgató vezetésével.  

Harmadik vonulat, hogy a Miskolci Egyetem, a Szegedi Egyetem és a BME az OMFB szervezésében 

egy 12 tagú delegációt küldött ki a német Fraunhofer struktúra működésének tanulmányozására a 

magyarországi honosítás céljából.  

Utazás célja:  

1. Részvétel az OMFB által szervezett, az FhG-nál rendezett menedzserképzésen. 

2. A Magyarországon létesítendő hasonló intézethálózat alapításának előkészítése. 

A Miskolci Egyetemről: Patkó Gyula, Tóth László, Dudás Illés, Csizmadia László, Kirner 

Dezső lett kijelölve. Ez a tanulmányút 1992. szeptember 29- és november 25-e között történt.  

 

A kiküldetéssel kapcsolatos megállapítások55: 

1. A kiutazók egy komoly szűrőn estek át olyan bizottsági meghallgatáson, amelynek elnöke 

Pungor Ernő akadémikus volt, tagjai a 3 érintett egyetem rektora (rektorhelyettese) és Pungor 

akadémikus által kijelölt OMFB szakemberek. A meghallgatott mintegy 30 emberből lett 

kiválasztva a kiutazók köre. A mintegy két hónapos tanulmányút tapasztalatait beszámoló 

formájában előzetesen átadtuk. A Miskolci Egyetemen létesítendő Intézetre vonatkozó 

javaslatainkat megfogalmaztuk. 

 

2. A Német- Magyar Műszaki Együttműködési Bizottság december 15-én az OMFB-ben tartott 

ülésen, amelyen a Művelődésügyi Minisztérium, OTKA, stb. képviselői is jelen voltak, mind a 

12 fő röviden szóban – idegen nyelven – is fejtette elképzelését. Ezen az ülésen Pungor 

akadémikus azon kérdésére, hogy kik vállalnák el főállásban egy Intézet vezetését, a 12 ember 

közül 8 nemmel válaszolt (mind az 5 szegedi és 3 miskolci) alapvetően a gazdálkodási 

feltételrendszer pontos keretrendszerének nem kellő definiáltsága miatt. Ennek eredményeként 

épülhetett fel hazánkban a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Pungor Ernő 

főigazgató irányításával három városban, Szegeden, Miskolcon és Budapesten.  

                                                      
55 Dudás Illés: ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, tszv.,egyetemi tanár. Utijelentés a németországi Fraunhofer 

Gesellschaft-Intézeteiben történt kiküldetésről. NME, Miskolc, 1992. XII.01. p.11. 
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Kedves Illés Barátom! Te vagy újból csak a „győztes”! Az eddigi 75 kérdés kapcsán megismertelek – 

úgy hiszem – kellő részletességgel. A bennem kialakult kép tónusai sokasodtak, árnyaltabbak is 

lettek. Arról viszont tökéletesen meggyőztél, hogy fantáziád és ezeket megvalósító energiáid 

végtelenek. Ne hagyjuk abba a könyvet itt, a 75. kérdést követően! Az beszélgetés során felvetődött 

témákat próbáljuk a már jól bevált keretek közzé formálni!  

76. Bálint érem, könyv, kiállítás, szobor. A Miskolci Egyetem öreg diákjaitól sokszor hallható kifejezés 

a „Bálint-biblia”, utalva arra, hogy a tanszék szakmai tevékenységének megalapozásában, hírnevének 

kialakításában Bálint Lajos professzor történelmi léptékben is valóban maradandót alkotott. Emlékeim 

szerint ezt a munkásságát kívánja megőrözni az általad kezdeményezett „Bálint Emlékérem”. A 

hátteréről kérlek, mondj néhány mondatot”. 

 

A tanszék 1996-ban emlékkiállítást szervezett Bálint Lajos és Fridrik László korábbi elhunyt 

tanszékvezetők tiszteletére. Ennek kapcsán emlékfüzetet jelentettünk meg és alapítványt hoztunk 

létre.56 Az 1966-ban végzett gépészmérnökök évfolyamfelelőse, Dudás Illés kezdeményezésére a 

korábban végzett diákok anyagi támogatásából 1999. augusztus 27-én a gépgyártástechnológia hazai 

tudományos megteremtőjéről, Bálint Lajos professzorról szobrot avathattunk a Miskolci Egyetem 

díszaulájában.57  Tiszteletére emlékérmet alapítottunk (lásd a 42. kérdést). Bálint Lajos emlékéremmel 

kitüntetettek névsora: 

Sorsz. Név Dátum 

1 Patkó Gyula 2002. Szeptember 02. 

2 Gyáni Károly 2002. Szeptember 02. 

3 Ludvig László 2002. Szeptember 02. 

4 Tajnafői József 2002. Szeptember 02. 

5 Fridrik László 2002. Szeptember 02. 

6 Gribovszki László 2002. Szeptember 02. 

7 Molnár József 2002. Szeptember 02. 

8 Kazár László 2002. Szeptember 02. 

9 Szűcs János 2002. Szeptember 02. 

10 Orosz László 2002. Szeptember 02. 

11 Fancsali Józsefné 2002. Szeptember 02. 

12 Leskó Balázs 2002. Szeptember 02. 

13 Bakondi Károly 2002. Szeptember 02. 

14 Horváth Mátyás 2002. Szeptember 02. 

15 Friedhelm Lierath 2002. Szeptember 02. 

16 Ildiko Maňkova 2002. Szeptember 02. 

17 Jozef Gawlik 2002. Szeptember 02. 

18 Wlodzimierz Przybylski 2002. Szeptember 02. 

19 Csaba Gyenge 2002. Szeptember 02. 

20 Eugen Pay 2002. Szeptember 02. 

21 Dénes Hollanda 2002. Szeptember 02. 

22 Bálint Lajos 2002. Szeptember 02. 

23 Bakondi Károly 2004. május 18. 

                                                      
56  Dudás I.: Emlékfüzet 6.  Bálint Lajos egyetemi tanárról és Fridrik László egyetemi docensról a 

Gépgyártástechnológiai Tanszék egykori vezetőiről. Miskolc, 1996. p.41. 
57  Dudás I., Gyáni K., Papp Jné, Bányai K.: Emlékfüzet 7.  Bálint Lajos professzorról. Miskolc, 1999. augusztus 

27-29. p.114. 
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24 M. Feld 2004. május 18. 

25 Artinger István 2004. szeptember 9 

26 Kecskés Mihály 2004. szeptember 9. 

27 Páczelt István 2004. szeptember 9. 

28 Csibi Vencel 2004. szeptember 9. 

29 Szabó Ottó 2004. szeptember 9. 

30 Varga Gyula 2004. szeptember 9 

31 Lévai Imre 2004. szeptember 9. 

32 Farkas Ottó 2005. január 31. 

33 Péter László 2006. november 30. 

34 Kodácsy János  2007. január 

35 Pálinkás István 2007. január 

36 Szabó András 2007. január 

37 Szántó Jenő 2007. január 

38 Nagy P. Sándor 2007. január 

39 Pap József 2007. március 22. 

40 Pap Józsefné 2007. március 22. 

41 Csermely Tibor 2007. március 22.  

42 Berta Miklós 2007. március 22. 

43 Nagy Sándor 2007. március 22. 

A tanszékvezető lépése jelentősen segítette az oktató- és tudományos munkát, a tanszéki könyvtár, 

melynek állománya ekkor több mint 10.000 szakkönyv, 1.400 bekötött külföldi és hazai folyóirat volt, 

melynek fele angol és német nyelvű. Ma már egy leépített, kb. 3000 egységből álló torzó a volt 

tanszéki könyvtár. Nagyon sajnálom. 

             
Bálint szobor avatása előtt a Tanszék 

könyvtárában 1999.Bálint Lajos szobor 

leleplezése Dudás Illés tanszékvezető és Cselényi 

József dékán.Bálint Lajos szobor leleplezése után 

Dudás Illéséknél baráti beszélgetésnél (balról 

jobbra: Dudás Illésné, Fridrik Lászlóné, Bálint 

Lajosné, Dudás Illés, Gyáni Károly) 
 

A jövő gépészmérnökéért, Fridrik László 

alapítvány: Egyetemünk Gépészmérnöki Karán 

igen számottevő diákhagyományok alakultak ki. 

Ezeket is segíti „A Jövő Gépészmérnökéért” 

Alapítványa, mely 1996 márciusában Dudás Illés 

tanszékvezető, egyetemi tanár kezdeményezésére és részvételével lett alapítva. 
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77. Társadalmi, közéleti tevékenységeim. Kedves Illés Barátom! Azt senki nem állíthatja rólad, hogy a 

„sarokban meghúzódó csendes ember vagy, akinek hangja nem hallatszik”. Sőt, inkább folyton 

nyüzsgő, tenni akaró, hangjukat hallatni akarók prominens képviselője vagy! Ez megnyilvánul abban 

is a „közélet” legkülönbözőbb szervezeteiben felbukkansz és hallatod szavad, kimondod véleményed. 

Néhány ilyen szervezetet bemutatnál? 

 

 

Igazad van, nem vagyok „csendes nyuszi”, de nem is akartam az lenni sohasem, nem is leszek 

mindaddig, amíg van mondanivalóm, szakmai meggyőződésem és erőm arra, hogy kimondjam. Örök 

optimistaként pedig hiszek abban, hogy a közösségek kemény vitákban kikristályosodott 

megoldásokkal juthatnak folyamatosan előrébb. Ki nem állhatom, hogy ha a szakmát kevésbé ismerő 

kolléga, akár vizsgán, pláne államvizsgán, nem mer a hallgató felé egyértelműen határozott vélemény 

lenni. Véleményem, hogy a vizsgán a nem kellő ismerettel rendelkező hallgatót nem szabad 

átengednii. Nem lehet, hogy rendszer legyen, hogy mindig mindenti átmegy, ez színvonalcsökkenést 

eredményez. Az utóbbi időben ezt tapasztalom.Ez nem ösztönöz tanulásra és új ismeret megszerzésére. 

 

A  IV. és V. melléklet tartalmazza az ez irányú tevékenységeimet. Néhány funkciómat kiemelnék ezek 

közül: 

1976-1983 OKFT A/3. „A gépgyártás általános rendeltetésű alkatrész és részegység gyártásának 

fejlesztése, Áttétművek és Tengelykapcsolók Munkacsoport tagja 

1980 MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Gépészeti Szakbizottság Gépkonstrukció 

Fejlesztési Munkabizottság tagja 

1980-tól  Folyóiratok Szerkesztőbizottságának tagsága: GÉP, Gépgyártástechnológia, (Gearle 

Technology) 

1981 – 1983 In the frame of the A3 Project of the Hungarian Middle Distance Research and 

Development Committee; Project title: „Manufacturing developing of spare parts and 

subgroup of the structural units for general used in the machine industry”. Member of 

the subcommittee (signed G7) for Gear Transmissions and Power Transmissions. 

1981-1983 GTE Központi Automatizálási Szakbizottság vezetőség tagja 

1981-1985 MTA Gépészeti Szakbizottság, Hajtóművek Munkabizottság titkára 

1982- GTE Központi Fogaskerék Szakbizottság tagja 

1984- GKFT Szerszámtanács tagja 

1984-1987 NME Ipari Kapcsolatok Bizottság tagja 

1985 A VI. Szerszám- és Szerszámanyag Szimpózium Szervezőbizottság tag, titkár 

1985- MAB Gépészeti Szakbizottságának Anyagismereti és Technológiai Munkabizottságának 

tagja 

1987-1995 NME Ipari Kapcsolatok Bizottság elnöke 

1988- Észak-magyarországi Innovációs Centrum (Park) Rt. Tudományos Tanácsadó Testület 

tagja 

1992   MTA Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Tudományos Bizottság Tagja 

1992  Az MTA Anyagtudomány és Technológiai Bizottság tagja 

1992- Izsevszk (USSR), Technical periodical review in English and Russian languages. 

Member of the editorial board. Title in Russian: „Peredacsai Transzmisszii”. 

1992- „Borsodi Műszaki Gazdasági Élet” szakmai folyóirat Szerkesztő Bizottság tagja 

1992-2005 Az MTA Anyagtudomány és Technológiai Bizottság gyártórendszerek Albizottság 

Elnöke  

1993-   microCAD Konferencia Gépgyártástechnológiai Szekció elnöke 

1993  A VIII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke 

1995 MTA Sz.Sz.B. Megyei Tudományos Testület elnökségének tagja 

1996   International Committee of Measurements and Instrumentation (ICMI) Konferencia 

elnökévé választva, Tokyo, Japan. 

1996 A IX. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke 

1996- Bay Zoltán Kutatóintézet Tudományos Tanács Tagja 

1996-1998 Az MTA Gépgyártástechnológia Tanszék kihelyezett kutatócsoport vezetője 

1997- The Japan Society for Precision Engineering, tag 
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1997-2008  MPV Tudományos titkára  

1997-től  The Japan Society for Precision Engineering, tag 

1998 IMECO R14  Magyar Referens 

1998- A X. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke.  

1998 4th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, 

elnök, Miskolc, Lillafüred, Hungary, szervezőbizottság elnöke 

1999 - 2009 Scientific Secretary of World Council of Hungarian Professors 

2004 A XI. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke 

2005-től  MTA ATB tagja 

2007 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments 

ISMTII 2007, nemzetközi tudományos bizottsági tag, Sendeai, Japan 

2007 A XII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke  

2009 The 9th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent 

Instruments ISMTII 2009, nemzetközi tudományos bizottsági tag, Saint Petersburg, 

Russia. 

2011 Magyar Professzorok Nemzetközi Szervezete alapító és elnökségi tagja. 

2011 The 10th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent 

Instruments ISMTII 2011, nemzetközi tudományos bizottsági tag, Daejeron, South 

Korea. 

2011-től  MPNSZ alapító elnökségi tagja vagyok ma is. 

2012 A XIII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság tagja 

2013 The 11th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent 

Instruments ISMTII 2013. Aachen, Németország. 

2014-2018 OGÉT International Conference on Mechanical Engineering, Scientific Committee. 

Kolozsvár. 

 

Engedtessék meg, hogy a legújabb megbízatásomról kicsit részletesebben szóljak, a 2011-ben alakult 

MPNSZ - amelynek elnöke Bessenyei Lajos rektor-emeritusz – szövetségről, céljáról és feladatairól. 

A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének célja és feladata: ernyőként fogja össze a magyar 

szellemi tőke jelentős részét képviselő hazai és a Föld különböző országaiban élő magyar egyetemi 

tanárokat (aktív, nyugdíjas, címzetes kutató és vendég professzorokat). Fórumot biztosít a felsőoktatás 

(oktatás) és a tudományos kutatás fejlesztése terén kifejtett intenzív együttműködésünkhöz, mellyel a 

nemzet felemelkedését, a jövő zálogát jelentő magyar ifjúság érdekeit szolgálja. Segít kiaknázni az 

országos célok elérésére és megvalósítása végett a Magyarországon és a külföldön élő magyar és nem 

magyar állampolgárságú, vagy magyar származású (magát magyarnak valló) professzorok együttese 

által képviselt jelentős szellemi erőt:  

1. a professzorok szakmai tevékenységének és elérhetőségi adatainak regisztrálásával, adatbank 

(internet) létesítésével,  

2. a hazai és a határon túli magyar professzorok egymás közti kapcsolatainak és együttműködésének 

kiszélesítésével, jövőbeni ápolásával,  

3. a magyar (felső) oktatás és tudományos kutatás színvonalának megerősítését és fejlesztését célzó 

kapcsolatok együttműködések létrehozásával, illetve elősegítésével. 

A MPNSZ kiemelt feladatának tekinti azt, hogy a külföldön élő és a magyar oktatás és kutatás 

színvonalát kellőképpen reprezentáló, annak hírnevét öregbítő magyar professzorok – akik igen erősen 

kötődnek a hazához - megfelelő fogadtatásban, elismerésben részesüljenek idehaza. 

 

Feladatom elnökségi tagként: Szeretném megemlíteni, hogy jelentősnek tartom a szervezetünk 

céljának megfelelő konferenciák szervezését, így: a fenntarthatóság és környezetvédelem 

vonatkozásában. Mindkét cél az emberiség és az élet hosszú távú megmaradásának célját tűzi ki. 

Ennek megfelelően kell takarékoskodnunk a Föld lehetőségével, az energia kiaknázása, kiváltása, 

takarékos alkalmazása révén a növekvő emberiség létszámához képest a megfelelő egészséges 

élelmiszer biztosításával, de talán a legkritikusabb tényezővel, az ivóvíz ellátással. Szervezetünk 

nagyszabású konferenciája nagy szakmai visszhangot váltott ki és javaslatainkat eljuttattuk a korábbi 

gyakorlatnak megfelelően (MPV korszakából) a kormányzati szervekhez. Úgy gondoljuk, javaslatunk 

beépült a hosszú távú fejlesztési tervekbe. 
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78. Kitüntetések. Ha az ember sokat dolgozik és mindezt „láthatóvá is teszi” azzal, hogy rendszeresen 

a közösségek ismert és elismert szereplői, formálói, akkor nem maradnak el a különböző elismerések. 

Természetedet ismerve; szeretsz dolgozni, a „nyüzsgést” sem veted meg. bizonyára számos 

kitüntetésben volt részed!  

 

Azért nem ennyire egyszerű a helyzet! Lényegesen többre van szükség ahhoz, hogy a kitüntetések 

„megtalálják az őt megillető személyt”. Talán úgy is mondhatnám, hogy „egymásra kell találniuk”. Ez 

pedig összetett és bonyolult folyamat. Életem során úgy gondolom, hogy elég sok kitüntetésben, 

elismerésben volt részem, amiért hálás vagyok a sorsnak. Szakmai kitüntetések, elismerések: (IX. 

melléklet) 

 GTE Egyesületi Érem (1978) 

 Kiváló Újító (1982) 

 Kiváló Dolgozó (1982) 

 Tiszteletbeli évfolyamtárs a NME Gépészmérnöki Karán (1985) 

 GTE Egyesületi Érem (1988) 

 Wroclawi Műszaki Egyetem "Medalem Naukowej Skoly Obróbki Sciernej" (1988) 

 A Technika Fejlesztéséért Érem (1988) 

 GTE Műszaki Irodalmi Díj (1990) 

 GTE Egyesületi Érem (1993) 

 A Technika Fejlesztéséért Érem (1993) 

 MTA Szabolcs-Sz-Bereg Megyei Tudományos Testülete, „Gróf Lónyai Menyhért díj”, 

Emlékérem (1995) 

 Emlékgyűrű, tiszteletbeli évfolyamtárs a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán (1996) 

 Kiváló Oktató Diploma ME Hallgatói Önkormányzat (1996) 

 Bütykös Főgépész Díj, Kolozsvár (1997) 

 Fehér Dániel Nemzetközileg Ismert Kutatómunkájáért MPV (1998) 

 Váci Mihály Érem, Nyírkarász (1998) 

 Emléklap, Nyírkarász fejlesztéséért, Nyírkarászi Képviselő Testület (1998) 

 Kari Jubileumi Aranyérem az ME Gépészmérnöki Karának 50 éves Jubileuma alkalmából 

(1999) Kolozsvári Műszaki Egyetem 1999., Tiszteletbeli professzor (Prof. h.c.),  

 Diploma of Honorary Professor of the Faculty of Machine Building, University of Cluj-

Napoca (1999) 

 Kiváló Oktató Diploma, Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata (2000) 

 Pro Universitate et Scientia, Magyar Professzorok Világtanácsa (2000) 

 Erdélyi Magyar Tudományos Társaság fejlesztéséért 10 éves jubileumi érem(Kolozsvár, 2000) 

 Pro Universitate et Sciencia (2000 MPV) 

 Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2000) 

 Diploma of Honorary Doctor of the Faculty of Machine Building, University of Cluj Napoca 

(Dr.h.c.2002) 

 Harkovi Műszaki Egyetem (2002) Tiszteletbeli professzor (Prof. h.c.), 

 Fehér Dániel (2002 MPV) 

 Signum Aurelium Universitade (Miskolci Egyetem 2002) 

 Miskolc Város Ezüst Érem 2002. 

 MTA – MSZH Szabadalmi Nívódíj 2004 

 Medal Za Zaslugi Dla Politechniki Gdanskiej – érem, (Gdansk, 2006) 

 Címzetes Egyetemi Tanári, Szent István Egyetem (Gödöllő, 2007), 

 EMT Emlékérem 65. születésnap, Kolozsvár, 2007.  

 ICMI Lifetime Contribution Award by Conference of Committee of ISMTII 2007, Tohoku 

University, Sendai, Japan.  

 Pro Facultatis Emlékérem Nyíregyházi Főiskola 2007. 

 MTA – Akadémiai Díj 2010. 

 Bálint Lajos Pro Scientia Tecnologiae, Technológiatudományért érem, Miskolci Egyetem, 

Gépgyártástechnológiai Tanszék, 2012. 
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 A Miskolci Egyetemért Érdemérem, Miskolci Egyetem, 2012. 

 Nyírkarász község Díszpolgára 2014. 

 Magyar Érdemrend Tiszti keresztje: 2016. augusztus 16. 

 50 éves Aranydiploma 2016. augusztus. 

 Emléklap átadása a Google Scholar szerinti legtöbbet hivatkozott publikációra 2018.02.08. 

         
Tiszteletbeli évfolyamtárs a NME Gépészmérnöki Karán (1985) 

GTE Egyesületi Érem átvétele Terplán Zénó az egyesület elnökétől (1993) 

Patkó Gyula rektor úr Miskolci Egyetemért Érdemérmet adott át 2012  

      
Tiszteletbeli évfolyamtárs a NME Gépészmérnöki Karán (1985) Középen Molnár András elnök 

Tiszteletbeli évfolyamtárssá választottak, Szakestély 1996. Bal oldalon Kozári Katalin G502 

konzulens. Diplomaterv: „Mozgó”-képes előadási módszer és „vetített” –képes gyártás 

 
Kobold Tamás polg.m. a 60. éves születésnapomon és a Miskolc Város Ezüstérmével tüntetett ki. 

2002. szeptember 02. Mellette Agg Géza, Művelődési Minisztérium részéről köszöntött 

Farkas Ottó rektor, Magyar Bálint miniszter, Dudás Illés tszv, Rontó Miklós tszv, Patkó Gyula 

rektorhelyettes a Széchenyi Ösztöndíj átvételénél, 1997 

 
 

Magyar Érdemrend Tiszti keresztje: 2016. augusztus 16. Átadja Lázár János a Miniszterelnöki 

Hivatalt vezető miniszter, Áder János köztársasági elnök megbízásából 

Torma András rektor átadja a Googlor Scolar legtöbbet hivatkozott publikációkról az Emléklapot 
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79. Családi Kör. A szűkebb és tágabb értelemben vett igazi közegünk, amelyben feloldódhatunk a 

CSALÁD. Ebben otthonosan mozgunk, jól érezzük magunkat, „hús-vér- érzésvilág” egyesít bennünket. 

Nálam ez a „Tóth-napok” keretében testesül meg, amelyet évenként szerveztünk. Nálatok voltak ilyen 

napok?  

 

 

De még mennyire! Az ilyen találkozások a feltöltődést, a „vissza a tiszta forráshoz” érzetet és a 

gyermekkori tisztaságot keltik fel bennem minden egyes alkalommal. A nagy Dudás család minden 

születésnap, nevezetes ünnepek alkalmával Nyírkarászon a családi házban 

találkozott. Így volt ez 1981. áprilisában is, mint a kép is mutatja. 

Édesanyám többek között az általa készített csigatésztával, ill. húslevessel 

várt bennünket. Ez a „borda” amelyen a csigatésztát készítette, a mai 

napig lakásunk féltve őrzött ereklyéje  

 

Borda csigatészta készítéshez 

 

És természetesen az elmaradhatatlan nagy családi asztal a húsvétkor 

szokásos megszentelt étekkel. Ez a katolikusok legnagyobb ünnepe. A 

képen a család egy részlete az akkor 3 éves, ma már nagy lányommal, 

Bettikével, aki megkapta az első kis pászkás kosarát és őrzi azt. 

Az utazás előtti szokásos kép a szülői ház előtt. Senki nem gondolta, hogy ez az utolsó kép 

édesanyámról. Összesen 124 db levelet őrzök Édesanyámtól, főleg egyetemista koromból. Akkor még 

nem volt könnyen elérhető telefon, SMS, e-mail, és más hírközlő eszköz, csak a levélírás. Az utolsó 

levele, amelyből bátorkodtam mellékelni egy részletet. 

 

Húsvét Nyírkarász, 

1981. április 

 

A kapunk ellőtt 

indulásra készen. 

Utolsó fénykép 

Anyukámról 

 

 

 
 

Édesanyámtól kapott 124. és egyben utolsó levél 

 

 

A levél ma már kortörténeti leírásnak tekinthető. A levél utolsó sora arra kéri a családot, hogy amint 

lenni szokott:” jöjjön haza az ünnepre mindenki, hiszen lesz olyan időszak amikor már nem lesz hova 

jönni.”Ez szinte egy megérzése volt édesanyámnak. Az ünnep után szerdán rosszul lett, bevitték 

Kisvárdába a kórházba (75 éves koráig soha nem volt kórházban). Csütörtökön reggel Erzsike, Nórika 

lányom és én meglátogattuk. Az orvos tesztelésként kérdezte őt, megismeri-e, hogy ki van itt? Ő 

legtermészetesebben mondta, hogy a „legkisebb fiam”. Ebben az időben még nem tudták pontosan, 
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hogy mi baja van, inkább csak tapogatóztak. Az orvos szerint mivel mellkasi fájdalomra panaszkodott, 

azt mondta, hogy 3 nap múlva megröntgenezik. Eljövetelkor még Nórika visszalépett és megitatta 

anyukámat, erre anyukám mondta, hogy „aranyos vagy Nórikám”. Ezek voltak az utolsó szavai. Innen 

hazamentünk a 15 km-re levő Nyírkarászba, szülőfalumba Édesapámhoz. Mire 15 órakor 

visszamentünk a kórházba, már csak azt közölték, hogy anyukám eltávozott.  

 

Visszatérve a levélre, talán érezte ezt. Így ért véget egy édesanya, nagymama becsületes, szorgalmas 

munkával, küzdelemmel – a XX. század minden fontosabb eseményét átélve - de a család iránti nagy-

nagy szeretetben, boldogságban telt élete. Úgy gondolom ez egy megérzése volt Édesanyámnak, ezért 

tartottam fontosnak, hogy ezt az ő emlékére közöljem. ÉDESANYÁM EGY HÉT MULVA 

ELTÁVOZOTT AZ ÉLŐK SORÁBÓL.  

 

De az élet ment tovább, mignem Édesapám 2001-ben 97 éves korában, (soha nem volt semmilyen 

gyógyintézményben), szintén eltávozott. Ezután lakásunkat a képen látható nővérem Etelka és 

kisöcsém Kaczur Attila és Kaczur Éva unokák vették 

birtokba, majd 2005-ben új lakás épült a régi helyére. 

Természetesen, mint a képen is látható, ma is 

összejön a család a régi ősi fészekben, és újra részt 

vettünk 2017-ben a pászkaszentelésen.  

 

Szülőházunk előtt Etelka nővérem, Éva leánya és 

Attila fia 

 

A második kép egy szabolcsi kirándulás után. Ez a 

kirándulás elsősorban Dorka kívánságára jött létre, 

amely fantasztikus élmény volt mindannyiunk 

számára. Áttekintettük a Tiszahát történelmi 

eseményeit, amely mind technikai, mind kulturális 

vonatkozásban csúcs-eredményeket mutatott és 

láttatott velünk. Egy kicsit engem is meglepett, bár 

ismerem a környéket, hogy milyen sok szép táj 

építészeti érdekesség és barátságos, emberszerető 

emberek lakják Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.  

 

 

Egy szabolcsi kirándulás alkalmával a Nóra 

lányomék és a nyírkarászi, rokonsággal az új 

építésű szülőházunk udvarán 
 

 

Templomi pászkaszentelés. A Dudás Mihály – Orosz Mária család két legkisebb ükunokája, Betti 

lányom lánya Palkó Blanka (4) és kisöcsém lánya Tirpák Anna (2) az első pászkaszentelő kis kosárral.  

Pászkaszentelésről fényképek (2017. Nyírkarász) 
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80. Születésnapok. Te „németes” (is) vagy, így eredetiben az életre szóló közmondás: „Saure Wochen,. 

frohe Festen” így hangzik. Életedben kitartóan és keményen dolgoztál, azaz a „a hetek, hétköznapok 

igencsak savanyúnak tűnhettek”. Az ünnepek azonban nálad is mindig vidámak és emlékezetesek 

lehettek. Kiemelnél ezek közül néhányat? 

 

 

A következő fejezetekben a mindig is meghatározó születésnapi programokról és gratulációkról 

szeretnék szólni. Tudom, hogy korlátozott a terjedelem, ezért inkább a barátaim megemlítésére 

szorítkozom a felsorolásoknál. Ha valakit kihagytam volna, már most elnézést kérek. Szeretném a 

kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolataink révén megköszönni a jókívánságokat mind a Tanszék, 

mind az Egyén nevében és szempontjából és további jó együttműködést kívánunk magunknak. Mindig 

gondban vagyunk, ha valamit szeretnénk kihangsúlyozni, kiemelni. Önkényesen – mint számomra 

legemlékezetesebb élmények – a következőkről szeretnék szólni: Miskolc Vigadó (60), Miskolc Város 

Díszterme (65.); City Hotel (70); Nyíregyházi Egyetem (70), és nagycsaládom körében 2012. 

Miskolc-Tapolcán, Kitty Hotel (70) születésnapom megünneplése. 

 

Számomra talán a születésnapok jelentették mindig a „megállókat”, mert ez egy olyan esemény, 

amelyre az ember kicsit számadást készít, előbb szűk családja körében, mit tettem, mit csináltam, mit 

értem el. Mit thettem volna másként. Talán Gaugin festménye alapján elgondolkodunk ezen, hogy 

„Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? Volt szerencsém eredetiben Bostonban látnom ezt az 

alkotást, amely a - katekizmus három alapvető kérdésére: "Honnan jön az emberiség?" "Hol lesz?", 

"Hogyan halad az emberiség?". –próbál választ adni. Bár a későbbi életben Gauguin hangosan 

antiklerikussá vált és a"hol?" lett a legfontosabb kérdés, amelyet Paul Gauguin a művészetében 

kutatott. Gauguin jelezte, hogy a festményt jobbról balra kell olvasni, a három fő figuracsoport pedig a 

címben feltett kérdéseket szemlélteti. A három, gyermekes nõ képviseli az élet kezdetét; a középső 

csoport jelképezi a fiatal felnőttkor napi létét; és a végső csoportban, a művész szerint "egy idős 

asszony lábánál "egy furcsa fehér madár ... a szavak hiábavalóságát jelenti". 

 

Paul GAUGIN,  

(1848-1903) 

 

Where Do We 

Come  

From? What Are 

We? Where Are We  

Going? 

 

Boston, Museum 

of  

Fine Arts, 141x376  

cm. 

 

 

Természetesen a szűk családon kívül a nagyobbik családban is elhelyezi az ember magát, majd a 

szakmában, a szakmai munkahelyen is. Ezért több alkalommal is tartottunk nagyobb szabású 

szülinapot. Aktív koromban ez összefüggött az általam szervezett konferenciákkal, hiszen ezt láttam 

külföldi kollégák esetében is.  

Így a 60 éves születésnap a családi ünnepség mellett kötődött az 50 éves tanszéki jubileumi 

konferenciához és annak egyik rendezvénye volt a 60. születésnapom. Ezért a következő képsorozattal 

egy felvillantást szeretnék tenni kedves kollégáim, vezetőim részéről megnyilvánuló gratuláció 

érintésével, legalább egy-egy kép erejéig.  

A 60 év talán gyerekkorom óta azért volt fontos számomra, mert édesanyám mindig azt mondta az 

öregedés kezdetén: „Hatvan fele, haza fele”. Ez egy kicsit furcsán hangzik, de ezt a pontot mégiscsak 

fontosnak tartottam megjegyezni.  

 

Honnan jövünk?  Hol vagyunk?  Merre megyünk?

Paul GAUGIN, (1848-1903)

Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?

1987. (Boston, Museum of Fine Arts, 141x376 cm) 
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60 éves születésnapomon a Miskolci Vigadóban, - a nagy családom egy része 

   
 

A 60 éves nagyapa és a 2 éves Dorka unoka szülinapja 

Család (Betti, Erzsike, Nóra, Dorka, Én és Illés fiam 

 

   
 

Besenyei L. rektor gratulál 

Besenyei L. rektor és Patkó Gy. rektorhelyettes az ünnepségen 
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81. Folytatódnak a 60. születésnapi gratulációk. A Tanszék 50 éves jubileumi, Dudás Illés 60 éves 

születésnapi fogadás a Miskolci Vigadóban a különböző egyetemek, intézmények, barátok 

gratulációjával. Hatvanadik születésnap baráti, tanszéki körben lett megtartva- „A születésnap 

egyfajta számadás is” - mint említetted. Ismervén lényedet, hozzáállásodat, mentalitásodat egy-egy 

ilyen esemény nem csupán a szűk családi körre szorítkozik. Vagy tévedtem? 

 

 

Ahogy fiatal korunkban mondtuk „talált, süllyed”! Valóban mindig számos barátom, ismerősöm, 

kollégám, munkatársam társaságában ünnepeltem. Én ilyen vagyok és így érzem magam igazán jól. A 

következő néhány fényképpel őket szeretném megörökíteni nem csupán a magam, hanem következő 

generációk számára is. Mondom ezt azért is, mert számosan már most is csak lelkünkben vannak itt, 

hiszen már csupán sírhantjait érinthetjük. 

 

    
 

A helyettesem Cser I. köszönt szülinapomon. Gribovszki L. prof., tszv.elődöm köszöntője 

 

                                       
 

Gribovszki L. prof. és felesége; Páczelt I. prof. és felesége, Patkó Gy. prof. rektorhelyettes  

Lévai I. prof, és felesége, Less N. DIGÉP 

 

     
 

Tanszéki munkatársak és családtagjaik  

Családi körben Betti lányom és Erzsike feleségem a tortával 

 



 

 

171 

 

                                       
 

Kolozsvári E.G.Laziea prof. rekt. és Gyenge Csaba prof. 

A.Grabchsenko Harkov, és Horváth Mátyás Prof. BME 

 

  
 

Farkas O. prof. gratulál, Réti Almee nyelvt.  H. Osanna prof. Bécsből 

 

                               
 

 

F. Lierath professzor Magdeburgból  Hollanda D. és Máté M. professzorok  

Marosvásárhelyről 

 

                           
 

Szántó J. prof., Dunaújvárosi E    Bercsey T. prof. BME köszöntője  
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82. Születésnapi (65) gratulációk. Téged ismerve nem ússza meg a Tisztelt Olvasó ennyivel a 

fényképgyűjteményed nézegetését. Van-e tarsolyodban még néhány felvétel a születésnapjaidról? 

 

 

De még mennyire! Ez azonban nem öncélú. Mint jeleztem a fényképek bemutatásával célom az utókor 

tájékoztatása, a ma benyomásinak megőrzésével. Az ember idősebb korára rengeteg fényképet gyűjt, 

és albumjaiba rendezve őrzi. A következő generáció már csupán az albumokat rakosgatja egyik helyről 

a másikra, a rákövetkező generáció, ha felüti valamelyiket, már csodálkozva kérdezi „kik vannak a 

fényképeken”? Ebből a szemszögből pillantva a „most” fényképeire, nagy a felelősség abban, hogy 

mit, ill. kit őrzünk a jövő számára. Így én is gondban vagyok a választás tekintetében. De vállalnom 

kell egyben azt is, hogy a kiválasztás szubjektív. 

 

             
 

ICT-2007 Konferencia elnöksége  Orosz Lajos alpolgármester  

 

 
Monok Ildikó vonósnégyes vezetőjének köszönöm a 65. születésnapi ünnepi műsorát  

Dudás Betti, Szederkényi főo. és családja.,Dudás I.né, Dudás I.  

 

    
 

Japán barátaink Sugai Hiroyuki; Yoshii Kazuo; Tanabe Ikuo prof. 

Gyulai J. professzor (MTA Műszaki Osztály vezetője) gratulál 
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N.V.Ivan prof.balról a második) és munkatársai a Brassói Műszaki Egyetemről 

Prof.Csibi V., az EMT elnöke A Kolozsvári Műszaki Egyetemről  

 

                                   
H.Lantos gratulációja, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Lengyelország 

A lengyel szakma doenje Prof. J. Harasymowicz a Krakkói Műszaki Egyetemről  

 

 

Prof.Szigeti F. gratulál Nyíregyházi Egyetem    A Család a 65. éves születésnapi tortával 

 

 
M.Feld jobbról a második – és mts-ai Gdansk     F.Lierath professzor Magdeburgból gratulál 
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83. Folytatódnak a 70. gratulációk (1). Tanszéki és Nyíregyházi képek. 

            
 

A BME részéről Mátyási Gy. prof. gratulál  A magdeburgi küldöttség 

 

 

 
Bessenyei L. rektor. emeritusz gratulál   Patkó Gy. rektor köszöntője 

 

Hetvenedik születésnap, konferencia Nyíregyházi Egyetemen Dudás Illés tiszteletére 

 

 
Szigeti F.c tszv. köszöntője    A hallgatóság egy része 

 

 
 

Dudás I. előadása      Hallgatóság 
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Elnökség: Illés B. ME dékán, Szigeti F. tszv. Sikolya L. dékán Nyíregyházi E. 

Prof. Szigeti F. előadása 

 

 
 

Dudás I. előadása    Prof. Horváth R. előadása NYE, 

 

            
 

Hallgatóság     Illés B., Berta M., Lengyel A. a fogadáson 

 

      ..  

   Fogadás          Fogadás: Kaczur É., Kaczur O., Dudás I., 

Pásztor i. és fia Pásztor I. Nyírkarász 
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84. A  (70) gratulációk (2). 

       
Fogadás Dudás Iné és az előadók Dudás I., Monostori 

R., Mándy.Z. 

                 
A nyíregyházi főiskola bejáratánál Kaczur A. Dudás I.né, Dudás I. és Péter L.   

Kaczur A., Dudás I. és Kaczur É.Nyíregyházi Főiskolán 

 

Hetvenedik születésnap tanszéki körben City Hotel Miskolc  

 

    
Tanszék és dékáni vezetés köszöntése   Dudás I., Gribovszki L. és Molnár J. 

             
Leskó B. gratulál      Az ünnepelt az ajándékaival 
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Nagycsaládom körében 2012. Miskolc-Tapolcán, Kitty Hotel (70) születésnapom megünneplése 

 

 
 

 

 

 

 

 

70. születésnapomon  

családommal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Szülinapomon feleségemmel  
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85. Szabadidő, hajókázás. Többször hallottam tőled azt a kifejezést, hogy van egy „szent dolog” 

számodra: nyári hajókázás az Adrián. Én, aki nyáron csak többnyire úszok (sohasem kevesebbet 150 

km-nél) a vizet ismerem és szeretem, de a „hajózás” – sajnos – érzését még nem éltem át. Próbálj 

bennünket bevezetni ennek örömeibe! 

 

 

Kezdjük az elején! A „hajózás élményét, örömét” kaptam és nem „kaptam ki” magamnak. Kaptam, 

mégpedig a Fiamtól, Illéstől, aki 2005-ben kezdett vitorlázni, Németországban megszerezte a tengeri 

hajóvezetői engedélyt és 2011-ben megvette első tengeri vitorlását. 2011 februárjában együtt 

látogattuk meg a szlovéniai Begujében lévő Elan hajógyárat, ahol részletesen bemutatták nekünk a 

folyamatot és itt találkoztunk először az akkor még darabokban lévő leendő Csámborgóval. Illést 

mindig is vonzotta a bíz, az utazás, a szabadság, a végtelen, a tengeri vitorlázás pedig éppen ezeket 

adja meg az embernek. Igen kedvelt kikapcsolódás a családdal való vitorlázás az Adrián. 

 

Vitorlázás Illés fiam hajójával a Trieszt-öbölben 2011 nyarán 

 

Fiumei-öböl, Szent István csatahajó emlékhely 

megkoszorúzása és Zadarból Adriára való kijutás, 

hajózási történetek. Fiumei-öböl 2011. első utunk 

szlovéniai Portoroz kikötőjéből a Trieszti-öbölbe 

vitorlával. Sima utunk volt oda, azonban a Júlia 

Alpokból egyre erősödő széllökések zúdultak az öbölre. 

A 35 láb hosszú hajónkat a 16 méteres árbocunkkal 

olyan mértékű szél érte, hogy a hat fős családi 

legénység, ahogy igyekeztünk kiegyensúlyozni a hajót, 

ugyancsak ugráltunk a fedélzeten, hogy ellensúlyozzuk 

a szél erejét, ami játékszerként röpítette a 6 tonnás hajót. A kapitány, Illés fiam mondta, hogy semmi 

pánik, de mi tagadás, első tengeri vitorlás élményként nekünk, laikusoknak ez egy kicsit erősre 

sikerült. Azóta persze ennél sokkal izgalmasabb körülmények között is vitorláztunk és ma már tudjuk, 

hogy ez is ugyanúgy része a hajózásnak, mint a nyugodt motorozás egy szélcsendes napon. 

 

 

 

A 2016-os családi túra 

2016.07.27. Piros útvonal, a Dugi Otok északi 

csücskében megkerülése, Pantera-öböl, Veli Rat-i 

világítótorony, Veli Rat városa 

 

-2016.07.24. A tavalyi egy hetes vitorlázás első napján 

Sukošan kikötőjéből Zadar érintésével – a fehér útvonal 

mentén – a Sakarun-öbölbe érkeztünk és itt töltöttünk 3 

napot bóján, meg persze az Amarcord strandbüfé 

teraszán.- 

 

-2016.07.28. – narancsszínű útvonal – az SMS Szent István csatahajó szerencsétlen elsüllyedése 

helyének meglátogatása és a tenger megkoszorúzása az elesett hősök emlékére. Mint ismeretes ez a 

csatahajó volt a legkorszerűbb fegyverzettel és páncélzattal ellátott hajó az Oszták-Magyar 

Monarchiában. 1918. június 9-ről 10-re virradóra indult a Pólai haditengerészeti kikötőből a nyílt 

tengerre (az Otrantói-szorost lezáró tengeri blokádot akarták tengeri ütközetben megszüntetni). A 

hajnali ködben egy olasz motorcsónakos egység Rizzo kapitány vezetésével megközelítette és 

megtorpedózta a hajót, amely rövid időn belül kettétört és hullámsírba merült. A látogatás idején a 

nyílt tengeren szép időnk, de erős szelünk és hullámok voltak (1,5-2,0 méter), így ez a szakasz is 

izgalmas volt. 
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2016.07.28. Zöld útvonal: Silba-Punta Skala-

Osljak Sukosan 

 

 

2016.07.28.  Zöld útvonal – Punta Skala-n – a 

szállodánk kikötőjében – felvettük Betti 

lányomékat, a kis unokámmal és útközben 

delfincsapattal találkoztunk, Ošljak szigete 

mellett horgonyoztunk, fürödtünk. 2017-ben 

Dél-Dalmáciát vitorláztuk végig családi körben, 

a 75. születésnapom ünneplése idén egy Kakan 

szigetéről a Krka folyón fel a vízesések előtti 

Skradin kikötőjéig tartó kellemes úton történt. 

 

Úton Sukošanból Kakanra    Családi legénység 2017-ben a Pašmani-csatornában 

 

Mindhárom útból azt a következtetést vontam le, hogy a vitorlázás egy olyan sport, amelynél a fizika, 

mint tudomány, valamint az időjárás ismeretét és a technikai lehetőségek összhangját kell 

megteremteni ahhoz, hogy élvezetessé és biztonságossá tegyük számunkra az egyébként morcos 

tengeri időjárást is. Ehhez a mi esetünkben egy igen jól képzett kapitány – Illés fiam – és párja, Ágota 

tesznek rendszeresen komoly erőfeszítéseket a jó eredmény érdekében. 

  

 

75. születésnap ünneplése Skradinban a Krka folyón frissen vásárolt kagylóval 

Adria, Zadar 2016, Blanka kormányoz, miközben körözünk a delfinek körül. 

Blankával tortaszeletelés a hajón, születésnapomra szóló tortát frissen hozták Budapestről 
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86. Szabadidő, síelés. Az én szememben a „hajózás” a meglett férfiak olyan „passziója”, amelyben 

már nem igen van szüksége fizikai teljesítményére. Fiatalabb korunkban még inkább a mindenkori 

erőnlétünk látható eredményeinek bemutatására törekszünk, azaz láttatni igyekszünk magunkat. Ez 

persze nem dicsekvés, ez életkorunk velejárója. Te melyik területet – mondhatnám „sportot” 

részesítetted előnyben? 

 

 

A válaszom egy nagyon rövid, kétbetűs szóval elmondható: sí, avagy kissé hosszabban a síelés. 

 

A család egyik összetartó programja volt hosszú éveken keresztül a síelés. Természetesen gyerekeim 

lényegesen jobban művelik ezt a sportot, hiszen jóval fiatalabb korban kezdték el ezt a kitűnő sportot. 

Fiam az amerikai Sziklás-hegységben tanult meg sízni, amikor ott volt középiskolás. Lányaim 

Ausztriában tanultak velünk együtt. Mi a 90-es évektől kezdődően a karintiai Bad Kleinkirchheim-ban 

kezdtünk síelni egy kitűnő síoktató kíséretében (Hans …). Ezen a síterepen rendkívül jó 

pályaadottságok, technikai felszerelések és igen kulturált környezet biztosított. Kb. 100 km hosszú 

pályarendszert lehet végigsízni, amely a legenyhébb kék pályáktól a pirosokon át a legkeményebb 

fekete pályákig minden tudásszinthez sok és változatos pályát biztosít. Nagyon kedvező időszakokat 

fogtunk ki éveken keresztül. Egy alkalommal azonban szeles időben, mikor már a kabinokat le szokták 

állítani és már nem ajánlatos síelni, a feleségem elment még egy körre. Messziről láttam, hogy egy 

piros kabátos síelő eldőlt. Ez sajnos a feleségem volt, mire odaértem, már két német síelő ápolásba 

vette, mivel eltört a karja. Néhány perccel ezelőtt ezen a helyen beszélgettünk, hogy milyen jó, hogy 

be van kamerázva a pálya. És itt történt a probléma.  Elég meredek lejtőn voltunk ahhoz, hogy csak 

motoros szánnal lehessen megközelíteni, mellyel a helikopterhez lehetett őt vinni. Klagenfurtban 

ebben az időben épült egy új baleseti kórház, ahol meg is műtötték a karját, utána pedig még jó ideig 

lábadozott. Azóta egy kicsit óvatosabban síelgetünk.  

 

Az évek során más karintiai síterepeket is kipróbáltunk, többek között Nassfeld és Obertauern 

pályarendszereit. Mindegyik helyen gyönyörű pályák és kiszámítható hóviszonyok vannak, csodálatos 

környezettel és megfelelő technikai kiszolgálással. 

 

 

 

Síelés 2013. Nassfeld, Ausztria  Dudás I., Dudás Erzsébet, Dudás I. Szabolcs 

Séta a szállodánk előtt 

 

 



 

 

181 

 

 

  
 

…………..   

 

A síelés emlékezetes pillanatai 

  

                    
 

Obertauern 2014.    Obertauern 2014. Illés és Ágota a legbátrabb pályán. 

 

 ..    

 

Síiskola, az edzőnkkel    A csoportunkkal 
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87. Díszpolgár. Tamási Áron csodálatos szavai szerint ”Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 

legyünk benne”. Az „otthon” leginkább a szülőhely. Nincs annál nagyobb öröm, ha a szülőhely is úgy 

gondol ránk, mint mi rá, azaz díszpolgárává fogad! Te ezt megélhetted, de hogyan? 

 

 

Nagy igazságot mondtál! Én pedig mindezt átéltem! 2014. szeptember 27-én szülőfalum, Nyírkarász 

község Díszpolgárrá fogadott, illetve avatott. Ez egy óriási megtiszteltetés, megcáfolja azt az általános 

tételt, hogy "senki nem lehet próféta a saját hazájában". Természetesen nagyon jólesik, hogy ezt az 

elismerést megkaphattam saját szűkebb pátriámban, Szabolcs megyében, Nyírkarász községben. 

Örömmel jegyzem meg, hogy a korábban megírt egyetemi tankönyveimben is mindig szívesen 

hivatkozom Nyírkarászi származásomra. Én úgy gondolom, hogy a szabolcsi nép a földrajzi területből 

adódóan nem egy gazdag réteg, de igen becsületes, igen munkaszerető és saját lábán megállni akaró 

embertípus. Nem véletlen, szociológiai tanulmányok is megmutatják, hogy mennyire nem mobilis, 

nem akar feltétlenül elkerülni Szabolcsból. 

Szabolcs szerintem kellően nem ismert az országban. Ha egy kicsit turisztikai szempontból is ismertté 

tennénk, hogy milyen sok Árpád-házi templom (Pl. Csaroda - "mezítlábas notre dame") található, vagy 

irodalmi vonatkozásban Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula stb., vagy éppen a Rákóczi 

szabadságharcban való részvétel, a Rákóczi vár Vaján, vagy az 1437-es parasztfelkelés Tarpai Márton 

révén. Nem beszélve a gyönyörű tájakról, a Tisza felső folyásáról, vagy a három határ szögletéről, 

amely ma Erdély, Kárpátalja és Felvidék által behatárolt területet adja meg. Ebben a könyvben is erre 

törekedtem.  

 

Hozzászólásom az ünnepségen 

Kapcsolatom a megyével:  

 

„Nyírkarásznak, szülőfalumnak, rendszeres látogatója és támogatója vagyok. Mindig szívesen 

gondolok a gyermekkorra, hiszen nyolcan voltunk testvérek és én a legkisebbként mindig csak 

támogatást kaptam szüleimtől (Dudás Mihály és Orosz Mária) és testvéreimtől (József, Etelka, Irén, 

László, Miklós, Mihály, István). Sajnos ma már csak ketten vagyunk életben a nyolcból (Laci és Én).  

Szívesen gondolok vissza tanítóimra, tanáraimra, így Fábián János igazgató és tanító úrra, Leskó 

Magda tanárnőre, Móré Imre biológia tanárra, akinek hatására majdnem állatorvos lettem, Perjén 

Irén tanárnőre, Sztráda Gyuláné, Manyika földrajz tanárnőre.  

Ez utóbbi három tanár, illetve tanárnővel volt szerencsém a Váci Mihály Általános Iskola névadó 

ünnepségen személyesen is találkozni.  

Osztálytársaim közül megemlítek néhány nevet Amászta Margit, Gubcsi József, Harcsik Irén, Horváth 

Mihály, Kapin Margit, Kulin Zoltán, Lesku Mária, Pacsuta Péter, Sebők Malvin, Tóth Árpád, stb. 

Mizsák Illés, Orosz Illés és Dudás Illés alkotta a három „szentet”, akik minden csíntevésben benne 

voltak.  

Az iskola mellett mindig szívesen gondolok a Földvárra, arra az emlékoszlopra, amely 1948-ban 

nagyapám avatott fel, mint a falu legöregebbje. A három Templomra, különösen a házunkkal szemben 

lévő Görög Katolikus Templomra, a hősök emlékművére, a futballpályára, a kedves szőlőhegyre és 

egyáltalán az egész szívemnek kedves falura. Természetesen a szüleim, akik hála istennek hosszú életet 

éltek belém plántálták a munka, a testvéri és a haza szeretetet. E három fogalom vezérelte eddigi 

tevékenységemet is.  

Ma a nagy családból csak Etelka, G. Kaczur Jánosné családja, illetve leszármazottai nővérem és 

családjából Kaczur Éva tanítónő és Kaczur Attila kisöcsém családja, Berencsi Éva, Kaczur Orsi és 

Kaczur Attila élnek Nyírkarászon. Etelka családjának sokat köszönhetünk, mert ők gondozták 

szüleinket és később Kaczur Éva Etelkát, mint Édesanyját.  

A kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban többször volt lehetőségem – a Bessenyei Akadémia 

Tagjaként előadást tartani és rendezvényen részt venni.  

A gimnázium után segédmunkás lettem a budapesti Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyárában (az 

iskola akkor, nem javasolta egyetemi tanulmányaimat az akkori politikai viszonyoknak megfelelően, 

hanem a termelőmunkában való elhelyezkedésemet támogatta egyetemi tanulmányaim megkezdése 

előtt).  

Ezután a Miskolci Egyetemre kerültem és 1966-ban gépészmérnökként végeztem, majd a Diósgyőri 
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Gépgyárban dolgoztam párhuzamosan a Miskolci Egyetemen oktattam, ahol 1982-től főállású 

egyetemi oktatóként dolgoztam. Családommal azóta is Miskolcon élünk, illetve a három gyermekem 

(Nóra, Illés és Betti) és két unokám párhuzamosan Budapesten is letelepedtek.  

1992-től tanszékvezető professzorként dolgoztam a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai 

Tanszékén. 70 éves korom óta professzor emeritus vagyok. Ma is végzem oktató és kutató munkámat. 

A kapcsolatom a megyével mindvégig fenn maradt és 1992-ben Nyíregyházán létrehoztuk a Szabolcs 

Szatmár Bereg Megyei (SZSZB Megyei) Tudományos testületet. Ennek óriási szerepe volt az MTA 

kihelyezett bázisaként a tudományos munkát folytatni, koordinálni a három határ szegletében. Ennek 

talaján jött létre a vasmegyeri születésű Kecskés Mihály professzor - aki Kecskés Malvinkának, Dudás 

Jánosnénak, a Szilvike édesanyjának nagybátyja – vezetésével és többek között az én személyes 

közreműködésemmel a Magyar Professzorok Világtanácsa. 1999 - 2010-ig ezen egyesület tudományos 

titkára voltam. Arra büszke vagyok, hogy a Magyar Professzorok Világtanácsa Szabolcs – Szatmár – 

Bereg Megyében jöhetett létre. Ennek keretében egy tanulmányban (Az ipari kibontakozás Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében) mutattuk be a megye  helyzetét. Ezt a tanulmányt Zilahi József, a Megyei 

Közgyűlés elnöke elismerően szólt és megköszönte ezt a munkát58.  

Majd létrejött a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ) 2011-ben, melynek elnökségi 

tagja vagyok. Ezen egyesületnek már Budapest a székhelye, de szabolcsi eredetű.  

A Nyíregyházi Főiskolán közreműködésemmel jött létre a gépészmérnök-képzés, illetve a 

gépgyártástechnológiai szakirány és egy hatékony tudományos kutatócsoportot hoztam létre. Ma is 

tartok itt előadásokat és végzünk kutatásokat.  

Szeretném elérni: (1) Állítsuk vissza a hősök emlékművét régi fényébe azáltal, hogy újra turulmadarat 

helyezzünk el rajta. (2) Írjuk meg Nyírkarász történetét. 

Ezúton is tisztelettel köszönöm az Önkormányzatnak, hogy Díszpolgárrá fogadott.” 

 

Idézet az Észak-Kelet Magyarország c. újságból (2015. szeptember)  

Az Itthon vagy – Magyarország, Szeretlek! - rendezvény részeként Nyírkarász községben Falunap 

keretében ünnepeltek. A sok színes program közel ezer főt vonzott a Váci Mihály Általános Iskola 

központjába. Félegyházi Gábor Polgármester úr és munkatársai szakszerű vezetésével nagyszabású 

ünnepségre került sor. A Falunap egyik fénypontja volt az elszármazott két professzor Díszpolgári 

címmel való kitüntetése. A Díszpolgári cím olyan erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és 

háláját fejezi ki a településükről elszármazott, de azért sokat tevő, vagy tevékenységével a település 

hírnevét öregbítő, kitüntetett személynek. Félegyházi Gábor polgármester a Képviselő- Testület 

megbízásából Díszpolgári címet adott át: Pacsutáné Prof. Bíró Borbála, az MTA doktora, a Corvinus 

Egyetem Professzora és Prof. Dudás Illés, az MTA doktora, a 

Miskolci Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola professzora részére. 

A kitüntetettek az emléklap szerint „Nyírkarász község lakossága 

érdekében kiemelkedő tevékenységéért” kapták az elismerő 

címet. Az új Díszpolgárok kitűnő kapcsolatot ápolnak 

Szülőfalujukon túlmenően a Megyével is.  

Gratulálunk Nyírkarásznak az ünnepséghez, a két kitűnő 

tudósnak kívánunk további eredményes tudományos munkát és 

kitűnő eredményeket. 

 

Nyírkarász Község Önkormányzata Díszpolgári címet adományozott, Nyírkarász, Fő út 21. (bal 

oldalt Félegyházi Gábor Polgármester, középen Pacsutáné Prof. Bíró Borbála Professzor Asszony és 

jobb oldalt Dudás I. Prof. 

 

Ezúton is tisztelettel köszönöm, hogy szülőfalum, Nyírkarász, Díszpolgári cím adományozásával 

ismerte el eddigi tevékenységemet. Nagyon büszke vagyok Nyírkarászi születésemre, a Nyírkarászi 

szorgalmas, nagy munkabírású, egyenes gerincű, tehetséges emberekre. Engedjék meg, hogy ezúttal 

néhány könyvem adományozásával mutassam be tudományos munkám egy szeletét. Ezen könyveimet 

a műszaki felsőoktatásban mindenütt használják, de az angol nyelvű könyvem az egész világon ismert, 

kedvelt. Még egyszer köszönöm, hogy Díszpolgárrá fogadtak. 

                                                      
58 Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés elnökének levele (1995. szeptember 20.)  
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88. Szülei, családja. Igazi gyökereinket a szűkebb és bővebb család jelenti számunkra. gyermekko-

runkban a szűkebb, közeledvén a földi lét határához ez a kör egyre bővül. A Te köröd most milyen tág? 

 

 

Édesapám: DUDÁS MIHÁLY testvérek száma 8, Nyírkarász,1904. november 18. – Nyírkarász, 2001. 

január 05. Általános iskola: Görög katolikus hat elemi 1910-1916 között. Fő foglalkozás: földművelő. 

Szüleim, nagyszüleim: Dudás Mihály, Kontra Mária. Édesanyám: OROSZ MÁRIA testvérek száma 

12, Tiszabezdéd, 1906. december 17. – Nyírkarász, 1981. április 10.; Általános iskola 1912-1918. 

Házasságkötés: Lesku Mihállyal 1925-ben. Gyerek: Lesku József Orosz Mária – Dudás Mihály 1929-

ben házasságot kötött. Gyerekeik: Etelka, Irénke, László, Miklós, Mihály, István, Illés.  

 

Nagyszüleim: Orosz József és Ragyák Mária 

Akik Tiszabezdében, ill. Petneházán éltek, rokonaink a 

Pára családok, ill. Székelyben a Szlavik családok és 

leszármazottai Baktalórántházán az Orosz családok és 

leszármazottai. 

 

Dudás Mihály és Orosz Máriával 1929-ben házasságot 

kötött. Dédnagyszüleim Kárpátaljai származásúak. A 

képen állva a nagybátyám Orosz Lajos és felesége Matyi 

Erzsébet, nagymamám ölébe Orosz András. Ezek a 

nagybátyámék és családja Kanadában telepedtek le. Ez a 

kép mutatja be őket 50 éves házassági évfordulójukon 

családja körében.  

Szüleim 1935-ben vették meg a görög katolikus 

templommal szemben lévő telket, amely telken egy kis 

ház állt, amelyet a későbbi új lakásépítésnél egy szoba 

erejéig fel is használtak. 

1937-ben költöztek a jelenlegi Fő u 81. szám alatti 

lakásba. Építkezés: 1948-1949. Katona: 1942. július. 21-

től 3 hónap (Nyíregyháza – huszár). 1944. február, 

Kassára történő bevonulás, majd a nagycsaládra való 

tekintettel nem vitték a frontra, hanem leszerelték. 1945-

ben a Nyírkarászi UFOSZ (Újonnan Földhözjutottak Országos Szövetsége) helyi elnöke  

 

Egyháztanács tagja:  1940-1980 között, 1960-ban bekényszerítették a TSZ-be, 1964. márciusban 

leszázalékolták. 1960. alapító tagja az ÁFÉSZ-nek. Édesapja: Dudás Mihály, nagyapám (1861-1951) 

egyházgondnok 50 éven keresztül, 18 évig Nyírkarász bírója. Gyerekek száma: 8, unokák: 20, 

dédunokák: 26, ükunoka: 6, (2012-os adat). 
 

   
 

Nyírkarászi Egyháztanács tagjai  Gaál Gyula esperes és közvetlen segítői 

bal felső sorban áll a 2. helyen édesapám Jobb első sorban 2. helyen ül édesanyám 
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Nyírkarász-Anarcs és körzete FMSZ ÁFÉSZ 

alapító tagjai (Dudás Mihály édesapám harmadik 

sor, balról a második) 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Széchenyi díj bemutatása (1997) Édesapámnak;   Édesapám 93. születésnapján a hét testvéremmel a 

szülői háznál (Miklós, Jóska, Irénke, Laci, Apukám, Illés, Etelka, István) 
 

 
Apukám az első Wartburgommal a családi ház udvarán 1971. (Akkor ez nagy dolog volt, öt év 

várakozás után saját erőből vásárolva) 

A bátyám, és ezzel a család első kocsija 1959. Opel Capitan. Illés, Apukám és Laci 

Édesapám a dédunokákkal 

 

 
 

Orosz Lajos nagybátyám (keresztapám) édesanyám öccse, családja körében Kanadában 

Az ünneplő család – Apukám 93 éves - Nyírkarászon 
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89. Családfa. Az előző kérdés kapcsán illusztráltad a „családi kör” tágasságát így 75 éves korodban. 

Ahogy a kör tágul, úgy a kerület vonalai halványulnak, elmosódnak. Ez sokunkat további munkára 

ösztökél, a „családfa kutatására”. Te nem jártál így?  

 

 

Ó, ne is mond! Mennyi időt is töltöttem ezzel! De erre - meggyőződéssel mondom – nem szabad 

sajnálni az időt! A céltudatos jelen, de főképp a célirányos jövőkép igen fontos a mai ugyancsak 

bonyolult világban. Ahhoz, hogy céltudatosan irányíthassuk jelenünket, ismernünk kell a múltunkat, a 

jelen tudatos befolyásolása pedig meghatározza a jövőnket. A múlt ismerete rendkívül fontos a jövő 

szempontjából, így a családok ismerete segítheti, a Honnan származunk, mik vagyunk a jelenben és 

hová tartunk, hová megyünk gondolatsor. A múlt század hetvenes éveiben egy esti beszélgetés során 

családi házunkban elmélkedtünk ezen kérdésekről. Majd Szüleim 50. házassági évfordulóján 1979-ben 

döntöttem el, hogy a családfát összeállítom és megszerkesztem. 

Édesanyám azonnal sorolta az ősei adatait, majd Édesapám tette ugyanezt és megszületett az első 

tintás verzió előzetese. Majd a nagyszülők és dédszülők és ükszülők és szépszülők adatainak igen 

nehézkes begyűjtésével az első papírra az akkori technikának megfelelő pauszra a sokszorosítás miatt 

változatot), amelyről 1994-ben apukám 90 éves születésnapjára számítógépes változat állt elő. Ezután 

2004-ben további adatok pontosításával, dédunokákkal egészített változat készült el. A jelenlegi 2012. 

07. 19-i változat a családfa ötletadójának 70. születésnapjára állt össze. A családfa kutatás ma eléggé 

divatos. Nagyon szép dolog, ha az ember az őseiről minél többet megtudhat, és azt rendszerbe foglalja, 

pl. ennek kapcsán tudtam meg, hogy nagyapám testvére részt vett az 1848-as szabadságharcban, majd 

Bosznia Herczegovinában katonáskodott 12 éven keresztül, vagy másik testvére a falunk határába egy 

fogadót üzemeltetett (Kormos-kocsma), amely egyben postakocsi lovainak cseréjét is biztosította a 

családi legenda szerint. Nagymamám testvére római katolikus pap volt, stb., stb. Magyarországon 

általában a 18. század végétől vezetik a kisebb településeken is az egyházi anyakönyveket. Ezért az 

eddig való visszakeresés, ha legalább a származási helyet és időt ismerjük, viszonylag könnyen 

elérhető. Nekem nagyon szórakoztató és izgalmas dolog volt, hogy mintegy száz személyig (a 100-as 

Blanka unokám) és 200 évig visszamehettem a családtagjaimnak megismerésében és rendszerbe 

foglaltam azt. Persze ebben volt segítségem.  

Óriási segítség volt az édesanyám és édesapám kitűnő memóriája. Egy Nyírkarászi 

otthontartózkodásom alatt- ebben az időben ezt igyekeztem gyakran megvalósítani. Később Kaczur 

Éva kishúgom - akinek mind a nővérem, azaz az édesanyja és a szüleim idős korban való ápolásában 

óriási szerepe volt és ezúton is köszönet érte - aki pedagógus szülőfalumban, így a helyi egyházi 

könyvek adatainak felkutatásával is és a községházán fellelhető adatokkal nagy segítségemre volt. Ma 

(2017) a Görögkatolikus Egyház Tanács tagja. Ebből emeltem ki néhány vázlatot, amely szűkebb 

családi kapcsolataimat mutatja be.59 

 

A Dudás-Orosz család 

családfája. Miskolc, 2012. 

07. 19. p.100. 

 

Családfa előtt Laci 

bátyámmal 2012. 70. 

születésnapomon 

 

A célom az volt, hogy ami 

kevésbé dokumentált - 

régmúlt idő adatait - még 

jobban ismertté tegyük, hisz a mai nyilvántartás egyszerűvé teszi az unokák, dédunokák, a majdani 

szépunokák adatainak rögzítését. Természetesen további feladat az egyes családok történetének teljes 

megismerése és az eredmény rögzítése a lehetőségek határáig. 

                                                      
59 Dudás I.: A Dudás-Orosz Család Családfája. Miskolc, 2012.07.19. p.100. Kézirat. 
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Családfa: Dudás Illés – Kordélyos Irén – Domján Erzsébet 

  



 

 

188 

 

EPILÓGUS 
 

A Prológus a mű elején bemutatja az olvasnivalót, a megkérdezettet. Ezt próbálja az Epilógus 

viszonozni a Kérdezőt és a vele való kapcsolatot bemutatni, ugyanakkor köszönetet mond 

mindazoknak, akik valamilyen módon a megkérdezett értékes életét és a vele kapcsolatos könyvet 

valamilyen formában támogatták, segítették.  

Először is szeretném megmagyarázni, hogy az eddig megjelent könyvektől eltérően miért is tettem be 

a 3. lapra a hála és köszönet mondatot. Igen, elsősorban a Teremtőnek, Szüleimnek, Testvéreimnek 

tartozok köszönettel, hogy egyáltalán egy olyan nagycsaládba születhettem 8. gyerekként, amely egy 

kitűnő iskola volt az egymás iránti tolerancia, a segítőkészség, megkockáztatom, a barátság 

kialakításához. Mindezek egy ilyen közösségben gyakorolhatóak. Ha ehhez hozzájön a szülők által 

belénk plántált hazaszeretet, munkaszeretet, és nem utolsó sorban egymás iránti tisztelet, akkor úgy 

érzem, hogy egy becsületes, igyekvő emberpalánta nőhet ki. Természetesen saját családomnak, 

feleségemnek, gyermekeimnek, unokáimnak külön kell köszönni azt a légkört, amely lehetővé tette azt 

az életvitelt, amelybe megvalósíthattam elképzeléseimet. Szeretném megjegyezni, az általános iskolás 

tanítóimtól kezdve a professzorokig, később a munkatársaim és barátaim segítsége is egész életemben 

támaszt nyújtott.  

Mint említettem a „Tanulni nem szégyen, nem tudni és nem pótolni a hiányosságokat, annál inkább” 

életfilozófiám, remélem kivehető az olvasott könyvemből, hogy azt az alapelvet követtem, hogy a 

tanulmányaink, helyesebben, az iskola arra való, hogy megtanuljunk tanulni. Ennek kapcsán legyen 

tudásvágyunk és legyen sikerélményünk. Legyen szerencsénk az alkotás örömét megtapasztalni és 

ezzel megtaláljuk azt a munkát, amit szeretünk és ettől kezdve ez már nem munka, hanem egy 

szeretettel végzett tevékenységsor. Ezekkel a gondolatokkal készítettem ezt a könyvet, amely 

tulajdonképpen egy áttekintés az életemről. Én bízom benne, hogy a könyvből kiolvasható életvitelem 

lehet példa, amikor az ember egy faluból elindulva, az adott iskolai lehetőséget jól kiaknázva (persze a 

mi időnkbe is kitűnő tanítók, tanárok vettek körül bennünket) el lehet jutni kellő becsvágy esetén az 

ismeretszerzés magasabb fokához is. Ebből a könyvből az is látható, hogy én iparban dolgoztam 17 

évig és ezt az időszakot életem legtermékenyebb időszakának tekintem. Volt megoldandó feladat, volt 

lehetőség ezt bizonyítani, vagyis a célt elérendő megoldást kidolgozni. Meg kell jegyeznem, hogy az 

ipari légkör keményebb, de célratörő, feladatorientált, egyenes volt. Az egyetemi légkör számomra egy 

kissé misztifikált és nehezen kiszámítható, sok az egymás munkáját gátoló tényező, amely adódik 

abból is, hogy olyan gyakorlati tanszéken, ahol én is dolgoztam, ma már senki nincs, akinek ipari 

gyakorlata lenne, ami elképesztő, megmagyarázhatatlan és indokolatlan hiány! Pl. Németországban 

olyan tanszékvezetőket neveznek ki gyakorlatias tanszékekre, akiknek több éves ipari, vezetői 

gyakorlata van. Ott egy professzornak kell, hogy legyen ipari tapasztalata, mielőtt egy gépelemek, 

vagy szerszámgépek, mechanikatechnológia, vagy gépgyártástechnológia tanszéken kíván 

elhelyezkedni, nem beszélve a vállalatirányítási munkáról. 

 

Ezután engedje meg a kedves olvasó, hogy néhány gondolattal kifejtsem kapcsolatunkat Tóth László 

professzortársammal, amely ma már barátságnak nevezhető.  

 

Kedves Tóth László professzor barátom, nagy köszönettel tartozom neked, hogy meggyőztél arról, 

hogy érdemes ezt a könyvet elkészíteni, és valószínű lesznek olyan jövőbeli pályakezdők, akik talán 

meríthetnek is belőle.  

 

Néhány sor az előzményekről: 

1. Tulajdonképpen taníthattalak volna is vagy legalábbis lehettünk volna Kollégák, mivel mindig 

nagyon szerettem a metallográfiát. Amikor már a DIGÉP-ben dolgoztam, meglátogatta a technológiai 

Főosztályunkat - Farkas Józsefné Mónika, volt tanárnőnk - és azt mondta, hogy nem is tudtam, hogy 

itt dolgozik a nagy metallográfus, Dudás Illés. Ez nekem ott sokat jelentett, megnőtt az ázsióm az 

akkori munkahelyemen. Azonban már '67-ben meghívtak a Gépgyártástechnológiai Tanszékre, 

természetesen az Anyagtudomány ehhez a területhez szorosan kötődik.  

Talán ennek is köszönhető, hogy az utóbbi időben,- Erdélyben az FMTÜ 2014 Kolozsvár, illetve 

Észak-magyarországi konferencia Debrecen 2015,- volt lehetőségünk egymás után tartani plenáris 

előadást és ezek szakmailag igen jól épültek egymásra. 
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2. A Tanszékeink között először 1975-ben volt egy konferencia - a Mechanikai Technológia és a 

Gépgyártástechnológia közös kutatásairól, az eredményekről- ahol mindketten felléptünk.  

Jól emlékszem, hogy milyen jóízű szakmai vita volt, hogyan szakad az anyag és milyen szépen terjed 

a repedés. Ezen csodálkoztunk a kollégáimmal együtt, hogyan örültök annak, hogy a gépgyártás 

szempontjából szépen, helyesen legyártott termék hogyan megy tönkre.  

Azóta a Sályi  István Doktori  Iskolába - vezetéseddel -„Szerkezet integritás” címszó alatt egy teljesen 

új tudományterületté nőtte ki magát ez a szakterület. 

 

3. 1982-ben Németországban együtt voltunk a Fraunhofer Intézeteket tanulmányozó két hónapos 

tanulmányúton, az OMFB megbízásából, amely szakmailag és emberileg és barátilag is rendkívül 

hasznos, kellemes volt. 

 

4. A Bay-Loginál tanácsadó (főmunkatárs) voltam, - ahol te igazgató - egy időben, így több szakmai 

megbeszélésen, konzultáción, konferencián (pl.1995. Törésmechanikai Konferencia) vehettünk részt 

közösen. 

 

Egy olyan időszakban éltem, tanultam, amelynek korosztályom tagjaival együtt szinte részesévé 

váltunk az emberiség életében bekövetkezett nagy változásoknak. Gondolok itt arra, hogy én már a 

király nélküli Magyarországon születtem, de a 2. világháború és következményeit átélve pl. a már 

említett padlás lesöprések időszakát, majd 1956 a reményt nyújtó kezdeti szakaszát újra a diktatúra 

követte, végül mégiscsak bekövetkezett a már nagyon várt rendszerváltás. Ezen időszak sokunknak 

okozott buktatókat, de ezekből igyekeztem megerősödve kijönni (pl. segédmunkás voltam 1 évig, 

hogy ezzel a háttérrel egyetemre járhassak.). A sors által adott út kezdete vezetett a tudományos 

pályám alapjainak megtapasztalásához. Ezekről a történelmi időszakban lévő örömteli és kevésbé 

örömteli periódusokon át próbáltam képet adni a megfogalmazott kérdések alapján. Talán ez az új 

technika is okozta, hogy megváltoztak az emberi viszonyok. Megváltozott az emberi érintkezés, 

kapcsolattartás kultúrája. Mindemellett teljes optimizmussal vallom, hogy az új digitális technika is 

lecseng abban a vonatkozásban, hogy az emberek, utódaink felismerik, hogy az emberi kapcsolatokat 

a szeretetet és annak előnyeit semmi nem helyettesítheti! 

 

Remélem, hogy ez a könyv tanulságos lehet, vagy egyes esetekben támogatást nyújt a 

pályakezdőknek.  

 

Köszönöm mindazoknak, - akik részt vettek a könyv létrehozásában -, a segítségét. Külön köszönöm 

az Invest-Trade Kft. és Difi-CAD munkatársainak és a családom aktív, támogató közreműködését. Név 

szerint is köszönöm Kriveczky Béla gimnáziumi történelemtanáromnak, a későbbi Nyíregyházi 

Egyetem Történelem tanszékvezetőjének, hogy áttekintette a SzSzB megyei részt; Molnár Sándor, a 

Vaji Kastélymúzeum igazgatójának segítségét, Janka György professzornak az egyháztörténeti 

kutatásaim kapcsán nyújtott konzultációt. Köszönöm Kaczur Éva tanítónő, kishúgom hathatós 

segítségét, amely felér a helytörténész munkájával, Nyírkarász vonatkozásában a tiszta forrással, 

amivel segítette tevékenységemet. Köszönöm a könyv szerkesztésében - Huszák Péterné, Mándy 

Zoltán, Szabó Ákos - és gépelésében közreműködő kollégák - Csomós Eszter, Sándor Andrea - 

közreműködését. Végül, de nem utolsó sorban még egyszer köszönöm Tóth László 

professzortársamnak, beszélgetőtársamnak a sok-sok észrevételét, tanácsait, néha erősebb 

megfogalmazásait, amelynek eredménye lett ez a könyv.  

 

Köszönöm, hogy elolvasta a könyvemet. 

 

Miskolc, 2018. 04. 22. 

 

Dudás Illés 
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I. Melléklet 
 

DR. DUDÁS ILLÉS 

Szakmai életrajza 

 

Név: Dr. Dr. h.c. Prof. h.c. mult. DUDÁS ILLÉS, D.Sc. 

 

Beosztás: okl. gépészmérnök, professor emeritus 

 

Jelenlegi m. helye: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar Gyártástudományi Intézet  

(Gépgyártástechnológiai Tanszék) H-3515 Miskolc-Egyetemváros, 

Nyíregyházi Egyetem, Műszaki és Mezőgazdasági Kar (ma: Műszaki és Agrártudományi 

Intézet) Műszaki Alapozó, Fizikai és Gépgyártástechnológiai Tanszék, 4400 Nyíregyháza, 

Kótaji út 9-11. 

 

Lakás:  3526 Miskolc, Katowice u.8/g. 

 

E-mail: illes.dudas@uni-miskolc.hu 

 

Születési adatai: Nyírkarász, 1942. július 19. 

 

Anya: Orosz Mária (1907-1981) 

Apa: Dudás Mihály (1904-2001) 

Testvérek: József (1926-1998) (apja neve: Lesku Mihály), Etelka (1930-2008), Irén (1932-2000), László 

(1934-), Miklós (1935-2006), Mihály (1938-1963), István (1939-1995) 

 

Családi állapot: nős, három gyermek, kettő unoka  

Feleség: Domján Erzsébet, (1948) élelmiszermérnök (Humbold Egyetem, Berlin, 1972) 

Gyermekek: Nóra (1969) (anyja neve: Kordélyos Irén) orvos, Debreceni Orvos Tudományi Egyetem (1995), 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (2006), unoka: Kiss Dorottya (2000) 

Illés (1976) közgazdász, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, B.A (1998.) M.A (2000.)   

M.Phil, Cambridge, 1999. 

Erzsébet (1978) jogász, Pécsi Janus Pannonius Egyetem (2002), Európai Szakjogász (2004), 

Jogi szakvizsga (2007), unoka: Palkó Blanka (2012) 

 

Tanulmányai: 

1948-1956 Általános Iskola, Nyírkarász 

1956-1960 Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda 

1961-1966 A Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolci Egyetem) Gépészmérnöki Karának hallgatója 

1966 Okleveles gépészmérnök 

2000 meghívott ösztöndíjas professzor Chicagoi Illinois-i Egyetemen (csigahajtások kutatása) 

 

Beosztások, eddigi munkahelyei, beosztásai az iparban: 

1960-l961 A „Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyára”-ban segéd-, majd betanított munkás fogazó gépen 

dolgozott.  Az itt szerzett gyakorlati tapasztalat egész pályáján hasznos alapokat jelentett. 

1966-l974 Pályáját a Diósgyőri Gépgyárban kezdte, ahol a Gyártmánytervezési Főosztály Húzógép 

Szerkesztési Osztályán önálló tervezőként dolgozott. Tevékenysége a drót húzógépek, 

csévélőgépek, daruk, hajtóművek, mechanizmusok tervezéséhez kapcsolódott.  

1974-1975 Kutatócsoport vezetője, melynek keretében a korszerű csigahajtások konstrukciós fejlesztésével, 

minősítésével foglalkozott. 

             1976-1979  A „Gyártástervezési Osztály” vezetője,  

             1979-1983 A „Gyártástervezés és Fejlesztési Osztály” vezetője E munkakörben gyártástervezéssel, 

gyártásfejlesztéssel, a gyártási folyamatok illetve gyártórendszerek kidolgozásával foglalkozott. 

 

A Miskolci Egyetemen: 

1967-1971   meghívott gyakorlatvezető, előadó 

1971-1972   mellékfoglalkozású egyetemi tanársegéd 

1972–1982   részfoglalkozású oktató 

1982-1983   mellékfoglalkozású egyetemi adjunktus 

1983-1992   főállású egyetemi docens 

1989.07.01. -1991.06.30.  a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese 

1992.01.01.-1992.07.01.  tanszékvezető, egyetemi docens 

1992.07.01.-2007.06.30.  tanszékvezető, Miskolci Egyetem, Gépgyártástechnológiai Tanszék, 

egyetemi tanár 

1996-1999   MTA Támogatott Kutatócsoport vezető 

1997-2001   Széchenyi Professzori Ösztöndíj 
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1998-2001   MTA Társult Kutatócsoport vezető 

2005.09.01.-         a Nyíregyházi Egyetemen (Főiskolán) részfoglalkozású egyetemi tanár 

2007.07.01.-2012.07.19.  Miskolci Egyetem, egyetemi tanár 

2012.07.20.-   Professzor Emeritus 

Vezetői tevékenység: Tanszékvezetőként a számítástechnika, gyártásinformatika, az NC–CNC technika, valamint az idegen 

nyelvismeret fokozását tűzte ki célul. Kiterjedt nemzetközi tudományos kapcsolatot épített ki és jelentősen nőtt a tud. 

fokozatok száma a tsz-en. A Gépészmérnöki Kar Sályi István Doktori Iskola alapító tagja, és vezetője a” Gépészeti 

anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok” alprogramnak. E témában „Csigaiskola” jött létre a Tanszéken.  

Tudományos fokozatok címe, kelte: 

1973   műszaki egyetemi doktor (Dr. techn.), Miskolci Egyetem 

1982   a műszaki tudomány kandidátusa (C.Sc.), MTA 

1991   a műszaki tudomány doktora, az MTA doktora (D.Sc.) 

Mindhárom disszertációja gyakorlati feladatot, szükségletet oldott meg. 

 

Tiszteletbeli professzori cím: 
Kolozsvári Műszaki Egyetem 1999.,  Tiszteletbeli professzor (Prof. h.c.),  

Harkovi Műszaki Egyetem (2002)      Tiszteletbeli professzor (Prof. h.c.), 

Szent István Egyetem Gödöllő,           Címzetes egyetemi tanár 2007 

 

Tiszteletbeli doktori cím: Kolozsvári Műszaki Egyetem, 2007. (Dr. h.c.) 

Kutatási területek: Gépgyártástechnológia, gyártásgeometria, gyártórendszerek, csigahajtások hajtópárok és 

gyártóeszközeinek fejlesztése, előállítása, környezetbarát technológiák, minőségbiztosítás, CAD, CAM, CAQ, CIM 

technikák.  

 

Tudományos továbbképzés: Kezdetben önálló tervezőként, majd csoportvezetőként, osztályvezetőként irányította 

beosztottainak tevékenységét, egyetemi tanárként munkatársainak, beosztottainak tudományos tevékenységét. Ennek 

eredménye 2 Dr. univ, 1 kandidátusi fokozat, 2 db PhD fokozat, 1 db habilitált doktori fokozat.  

 

Szakmai egyesület tagsági tevékenysége: Több tudományos és nemzetközi bizottság (MTA-ATB, MAB, IMECO, ICMTII, 

Magyar Professzorok Világtanácsa alapító tagja és tud. titkára, Magyar Professzorok Nemzetközi Szervezetének alapító 

elnökségi tagja stb.), szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának, nemzetközi konferenciák programbizottságának vezetője, 

tagja. Kitüntetései: Több kitüntetés birtokosa: Akadémiai Szabadalmi Nívódíj (2004), MTA Akadémiai Díj (2010), ICMI 

Lifetime Contribution Award by Conference of Committee of ISMTII, Tohoku Egyetem, Sendai, Japán (2007) stb.  

 

Publikációs tevékenysége: Több, mint 600 db publikációban (szakcikk, konferencia közlemény, tanulmány), további 400 db 

tudományos előadás, valamint több szabadalom know-how és bevezetett újítás keretében adott számot kutatási-tudományos 

eredményeiről. Kiemelendő, The Theory & Practice of Worm Gear Drives című könyve, amelyet 2000-ben az Egyesült 

Királyságban, 2004-ben pedig az Amerikai Egyesült Államokban is kiadtak. Magyarul 2007-ben jelent meg Csigahajtások 

elmélete és gyártása címen. A Műszaki Könyvkiadó gondozásában megjelent Gépgyártástechnológia I–V. köteteiben foglalta 

össze a gépgyártástechnológia korszerű ismereteit.  

 

Jelenleg beosztása: Mind a mai napig aktív, professzor emeritusként több tárgyat ad elő a nappali tagozaton és a Ph.D 

képzésben, emellett részfoglalkozású professzor a Nyíregyházi Egyetemen. Igen büszke arra a felvetésére, melyet az idén 

aranydiplomás évfolyama harmincéves találkozóján 1996. augusztus 31-én évfolyamfelelősként és tanszékvezetőként tett. 

Javaslatával, mely szerint állítsanak szobrot Bálint Lajos Professzor emlékére, az évfolyam, az Egyetem és a Kar vezetése is 

egyetértett. A szobrot 1999. augusztus 28-án avatták az Aulában. A Tanszék, 50 éves jubileuma alkalmából a „Bálint Lajos 

Pro Technology Science” emlékérmet alapította a művelők és támogatók elismerésére. „A jövő Gépészmérnökéért” c. 

alapítványt hozta létre a képzés, ill. a hallgatók támogatására. 

 

Vállalkozása: Difi-CAD Mérnökiroda Kft. (Miskolc) ahol többek között hajtóművek, gyártórendszerek, kutatásával, 

fejlesztésével, gyártásával foglalkozik. Jelenlegi három doktorandusza részben itt végzi kutatómunkáját. 

Publikációk jegyzéke az MTMT tárában található.  

 

 

Legfontosabb tudományos publikációk az elmúlt évekből: 

 

1. 1 .Dudás, I.: Theory and Practice of Worm Drives, Penton Press, London, 2000. p. 315., ISBN 1 85718027 5 

 

2. 2, Dudás I.: Gépgyártástechnológia I. A gépgyártás-technológia alapjai, Műszaki Könyvkiadó; 2011. p.: 583., ISBN 

978-963-16-4030-4 

 

3. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai; Műszaki Kiadó, Budapest, 

2011., ISBN 978-963-16-6003-6   

 

4. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III. A. Megmunkáló eljárások és szerszámaik, B. Fogazott alkatrészek gyártása és 

szerszámaik; Műszaki kiadó, Budapest, 2011, ISBN 978-963-16-6531-4 
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5. Dudás I., Cser I.: Gépgyártástechnológia IV., Gyártás és gyártórendszerek tervezése 2. kiadás, Műszaki Kiadó, 

Budapest, 2010., ISBN 978-963-16-6517-8 

 

6. Dudás I., Friedhelm, L., Varga Gy.: Gépgyártástechnológia V. Környezetbarát  technológiák a gépgyártásban, 

Forgácsolás szárazon, minimális hűtéssel - kenéssel, Műszaki Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 987-963-16-6500-0 

 

7. Dudás, I.: Csigahajtások elmélete és gyártása, Műszaki Kiadó, Budapest,2007, ISBN 978-963-16-6047-0.  

 

8. Dudás, I.: Optimization and Manufacturing of the Spiroid Gearing, 4th World Congress on Gearing and Power 

Transmission, Paris, France, 1999. pp. 379-388. 

 

9. Dudás, I.: Modern Measuring Technique as a Device of Effective Quality Assurance of Machine Production, Part of 

Proceedings of SPIE Vol. 3832. Sensors and Controls for Intelligent Machining and Manufacturing Mechantronics, 

Boston, USA, 1998 

 

10. Dudás, I.: Up-to-date Method for Geometrical Inspections of Helicoid Surfaces, ISMTII’96, Hayama, Japan, Sep 30 -

Oct. 03. 1996, pp. 443-450. 

 

11. Dudás, I.: Generation of Spiroid Gearing, The 7th International Power Transmission and Gearing Conference, San 

Diego, California, USA, October 6–9, 1996, pp. 805-811. 

 

12. Dudás, I., Bodzás, S.: Geometric analysis and mathematical modelling of spiroid worm, Journail Technological 

Engineering, number 2/2011, volume VIII, Zilina, Csehország, pp.: 6 – 9., (ISSN 1336 - 5967) 

 

13.  Dudás, I., Bodzás, S.: Production geometry analysis, modeling and rapid prototyping production of manufacturing 

tool of spiroid face gear, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer, ISSN 1433-3015 

(Online), 2012.07.19. (Online), ISSN 0268-3768 (Print), Volume 66, Issue 1 - 4., pp. 271 – 281., 2013. 04. (Print), (IF 

1.58), DOI 10.1007/s00170-012-4323-9, 

 http://www.springerlink.com/content/t12l4xh51g664266/?MUD=MP 

 http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-

0&aqId=2362785&download=1&checkval=5131188b9d22673b4f7f1f6eb76f3a2e 
 

14.  Dudás, I., Bodzás, S.: Measuring technique and mathematical analysis of conical worms, International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, Springer, ISSN 1433-3015 (Online), 2012.09.14. (Online), ISSN 0268-3768 

(Print), Volume 66, Issue 9 (2013), pp. 2075 -2085, 2013. 05. (Print), (IF 1.58), DOI 10.1007/s00170-012-4483-7, 

 http://www.springerlink.com/content/97744668843ukp07/ 

http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-

0&aqId=2388273&download=1&checkval=51c4b487d0f43b24be21924d58a0daf9 
 

15.  Dudás, I., Bodzás, S., Mándy, Z.: Solving the pitch fluctuation problem during the manufacturing process of conical 

thread surfaces with lathe center displacement, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 

Springer, ISSN 0268-3768 (Online), 2013.06.14. (Online), Volume 66, Numbers 9 – 12 (Online), ISSN ISSN 0268-

3768 (Print), Volume 69, Issue 5 (2013), pp. 1025 - 1031 (IF 1.5 ). DOI 10.1007/s00170-013-5010-1, 

 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00170-013-5010-http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-

0&aqId=2485615&download=1&checkval=b52fa61a5054910ead25d69d932b7803 
 
16. Dudás, I., Bodzás, S., Dudás I. SZ., Mándy, Z.: Development of spiroid worm gear drive having arched profile in 

axial section and a new technology of spiroid worm manufacturing with lathe center displacement, International 

Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer, ISSN 0268-3768 (Online), 2015.03.14. (Online), Volume 

77, Number 5-8. (2015), (IF 1.779). DOI 10.1007/s00170-015-6953-1.   

http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-015-6953-1 

 http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0- 

0&amp;aqId=2806330&amp;download=1&amp;checkval=bafa6f3fd5a12bfed8e5ee82b0518466 
 

17. .  Dudás, I.: The extension of the general mathematical model developed for helicoidal surfaces to the whole system of 

manufacturing technology and production geometry (ProMAT), The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, Springer London, Print ISSN 0268-3768, Online ISSN 1433-3015 , doi:10.1007/s00170-

015-8233-5, September 2016, Volume 86, Issue 5–8, pp 1557–1572 

 

18.   Bodzás, S., Dudás, I., Horváth, R., Dudás, I. Sz., Mándy, Z.: Measuring and analysis of noise level of a new 

geometric, arched profile conical worm gear drive in axial section, Machine Design, Volume 5, Numbers 2, 2013, 

Novi Sad, Serbia, pp. 75 – 78., ISSN 1821-1259. 

 

http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2362785&download=1&checkval=5131188b9d22673b4f7f1f6eb76f3a2e
http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2362785&download=1&checkval=5131188b9d22673b4f7f1f6eb76f3a2e
http://www.springer.com/alert/urltracking.do?id=Ld40564Maa538bSb039671
http://www.springer.com/alert/urltracking.do?id=Ld40564Maa538bSb039671
http://www.springer.com/alert/urltracking.do?id=L1f9bfecMc73f64Sb039671
http://www.springer.com/alert/urltracking.do?id=L1f9bfecMc73f64Sb039671
http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-015-6953-1
https://link.springer.com/journal/170
https://link.springer.com/journal/170
https://link.springer.com/journal/170/86/5/page/1
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II. Melléklet - Publikációk jegyzéke 
 

DR. DUDÁS ILLÉS 

Publikációk jegyzéke 

I. Disszertációk 
1. Dudás I.: Simplified production and qualification of worm drive having arched profile, University Doctoral 

Dissertation /Dr.Techn./, Miskolc, 1973. p. 120., Ívelt profilú hengeres csigahajtások egyszerűsített gyártása és 

minősítése. Egyetemi Doktori Disszertáció, Miskolc, 1973., p.: 120 

2. Dudás I.: Development of tooling and production of worm drives having arched profiles, Candidate Dissertation 

/C.SC/, Miskolc, 1980. p. 153 + 30, Ívelt profilú csigahajtások szerszámozásának és gyártásának fejlesztése. 

Kandidátusi értekezés, Miskolc, 1980., p. 1 

3. Dudás I.: Theory of production of helicoid surfaces, Academical Doctoral Dissertation /D.SC/, Miskolc, 1988. p.250., 

Csavarfelületek gyártásának elmélete. Akadémiai doktori disszertáció, Miskolc, 1988., p. 250. 

 

II. Könyvek, könyvrészletek 

1. Műszaki könyvek 

1. Dudás I.: Theory and Practice of Worm Drives. Penton Press, London, 2000. p. 315. ISBN 1 8571 8027 5 

2. Dudás I.: Gépgyártástechnológia I. A gépgyártástechnológia alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 

2000. p. 583. ISBN 963 16 4030 2 

3. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai.  Egyetemi tankönyv. Miskolci 

Egyetemi Kiadó, 2001. p. 319. ISBN 963 661 478 4 

4. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III. A. Megmunkáló eljárások és szerszámai. B. Fogazott alkatrészek gyártása és 

szerszámaik; Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003. p. 539. ISBN 963 661 572 1 

5. Dudás I-Cser I. Gépgyártástechnológia IV. Gyártás és gyártórendszerek tervezése. Egyetemi tankönyv; Miskolci 

Egyetemi Kiadó, 2003.ISBN 963 661 629 9 

6. Dudás I.:Gépgyártás-technológia I. A gépgyártás-technológia alapjai Műszaki Könyvkiadó; 2004. p.: 583. ISBN 963 

16 4030 2.  

7. Dudás I.:Theory and Practice of Worm Drives. Kogan Page US., USA, 2004., p.: 314. ISBN 9039 9661 9. 

8. Dudás I. –Balajti Zs. –Bányai K. –Berta M. –Cser I. –Felhő Cs. – Jósvai J. – Pék D. –Varga Gy. – Vas Z.: 

Forgácsolástechnológia számítógépes tervezése, HEFOP jegyzet, Miskolc, 2005. p.: 182 

9. Dr. Cser István - Dr. Dudás Illés - Dr. Berta Miklós - Dr. Varga Gyula - Felhő Csaba - Dr. Balajti Zsuzsanna - Dr. 

Kardos Károly - Dr, Pintér József - Kozma István - Horváth Balázs - Vas Zoltán: Számítógépes gyártás és rendszerei -

Rapid Prototyping, HEFOP jegyzet, Miskolc,2005. p.: 238. 

10. Dr. Cser István - Dr. Dudás Illés - Felhő Csaba – Szabados Gábor: Gyártás és gyártórendszerek számítógépes 

tervezése, Szakmérnöki jegyzet, Miskolc, 2006., p.: 193. 

11. Dr. Dudás Illés – Dr. Molnár József – Dr. Szabó Ottó – Szabó Sándor – Felhő Csaba: Gyártóeszközök számítógépes 

tervezés 

12. Dudás I.: Csigahajtások elmélete és gyártása, Műszaki Kiadó, Budapest, 2007,ISBN 978-963-16-6047-0.  

13. Dudás I.:Gépgyártás-technológia I. A gépgyártás-technológia alapjai Műszaki Könyvkiadó; 2007. p.: 583. 

14. Dudás I.:Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai; Műszaki kiadó, Budapest, 

2007. 

15. Dudás Illés - Friedhelm Lierath - Varga Gyula: Környezetbarát  technológiák a gépgyártásban, Forgácsolás 

szárazon, minimális hűtéssel - kenéssel, Műszaki Kiadó, Budapest, 2010., pp. 308, ISBN 987-963-16-6500-0 

16. Dudás I. - Cser I.: Gépgyártástechnológia IV., Gyártás és gyártórendszerek tervezése 2. kiadás, Műszaki Kiadó, 

Budapest, 2010., pp. 339, ISBN 978-963-16-6517- 

17. Dudás I.: Gépgyártástechnológia I. A gépgyártástechnológia alapjai. Műszaki Könyvkiadó, 2011., pp. 583 

18. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai. Műszaki Könyvkiadó, 2011., 

pp. 313, ISBN 978-963-16-6003-6 

19. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III. A. Megmunkáló eljárások és szerszámai. B. Fogazott alkatrészek gyártása és 

szerszámaik; Egyetemi tankönyv, Műszaki Kiadó, 2011., p.538, ISBN 978-963-16-6531-4 

20. Dudás, I.: A forgácsolás technológiájának fejlesztési irányai. pp.: 89-110., A technológia helyzete és jövője című 

kiadvány, Szerkesztő: Dr. Prohászka János (Társszerzők: Dr. Bakondi Károly, Dr. Szabó András, Dr. Kodácsy János). 

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, Budapest, 2001., p.: 214., ISBN 963 508 270 3 

2. Műszaki könyvek szerkesztése 
1. Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments Proceedings; Edited by I. 

Dudás Miskolc, Lillafüred, Hungary, Sept. 2-4, 1998., p.: 527. ISBN 963 8455 578. 

2. The International Conference on Tools, ICT-2000, „In the year of the MILLENNIUM”, Proceedings; Edited by I. 

Dudás 2000. szeptember 6-8., pp.: XI-XII., ISBN 963 661 434 2, p.: 470. 
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3. 3Developing Tendencies of Production Engineering, Production Processes and Systems, Volume 1 (2002), Miskolc 

University Press, 2002, p. 272. HU ISSN 1215-0851 Edited by I. Dudás 

4. The International Conference on Tools, ICT-2007. Proceedings; Edited by I. Dudás - O. Szabó - Gy. Varga: 2007. 

szeptember ISBN 963 661 434 2 

5. Proceeding of the 11th International Conference on Tools : ICT-2004, Edited by I. Dudás, Konferencia helye, ideje: 

Miskolc, Magyarország, 2004.09.09-2004.09.11., Miskolc:University of Miskolc, 2004. XII, 424 p 

6. Production Process and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Edited by I. Dudás, Volume 1 (2002) 

HU ISSN 1215-0851  

7. Production Process and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Edited by I. Dudás, Volume 2 (2002) 

HU ISSN 1215-0851  

8. Production Process and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Edited by I. Dudás, Volume 4 (2002) 

HU ISSN 1215-0851  

3. További könyvek, könyvrészletek 
1. Dudás, I.: Emlékfüzet Bálint Lajos egyetemi tanárról és Fridrik László egyetemi docensről a Gépgyártástechnológiai 

Tanszék egykori vezetőiről. A Gépgyártás-technológiai Tanszék rövid története. Miskolc, 1996, p. 41. ISSN 1217-

5927, ISBN 963 661 2846 

2. Dudás, I.: Emlékfüzet Bálint Lajos professzorról. Miskolc, 1998. augusztus 27-28., p. 114., ISSN 1217-5927 

3. Dudás, I.: A Tanszék rövid története, oktatási és kutatási tevékenysége. Miskolc, 1999. augusztus 24., p. 22., ISSN 

1217-5927-8 

4. Dudás, I.: Short history of the department, educational and research activity. Miskolc, 2000, p. 20., ISSN 1217-5927 

5. Dudás, I.: 50 éves a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéke. A Publication of the University of Miskolc 

Production Processes and Systems,, Volume 2. (2002), Miskolc University Press, 2002, p.: 160.   

6. Dudás Illés: A nyirkarászi görökatolikus Kőtemplom 200. évfordulójára. Örökségünk Könyvkiadó, p.304. ISBN 

978 615 5788 10 9. (Dudás Illés: 80-89 oldalig, 173-185, 213-218 és 221-222). 

7. Dudás Illés: Ifjan-Éretten-Idősen. Beszélgetőtárs: Tóth László. Örökségünk Könyvkiadó Kft. 2018.p.310. 

 

III. Folyóiratokban, tudományos kiadványokban lektorált közlemény 

 

1. Külföldi folyóiratokban lektorált idegen nyelvű közlemény 
1. Dudás I.: Vereinfachte Herstellung und Qualitätsbeurteilung der Zylinderschneckengetriebe mit Bogenprofil - Publ. 

TUHI, Machinery, vol. 37. 1983. pp.: 135-156. 

2. Dudás I.: Verfahrensmethoden zur Berechnung und Herstellung von Hohlflanken-schneckengetrieben, 6. 

Vortragstagung mit Internationaler Beteiligung Fertigung und Gütesicherung im Zahnradgetriebebau, Magdeburg, 

l983. szeptember 28- 29. pp.: 186-190.  TH Otto von Guericke Magdeburg. 

3. Dudás I.: Analysis of tool geometry and production geometry of spiroid drives, Volume of production Engineering 

26., 1986. pp.: 166-169. 

4. Dudás I.: Tocsnoe izgotovlenie cservjacsnüh peredacs sz krivdinejnüm profilem, Rezanie i insztrument 38/87. "Visa 

Skola", Harkov, 1987. pp.: 80-85. 

5. Dudás I.: Nagy S.: Beiträge zur Entwicklung von CAPP-Systemen, Wissenschaftliches  Symposium "Erneuerung von 

Prozessen und Erzeugnissen durch Schlüsseltechnologien, Magdeburg, TU. "Otto von Guericke" Magdeburg, 1988. 

08. 31 - 09. 01. Wissenschatliche Zeitschsift TU Magdeburg 33 (1989) pp.: 105-112. 

6. Dudás I.: Dr. Fridrik L. - Dr. Vadász D. - Dr. Nagy S. - Dr. Szabó S.: Modulare Werkzeughandhabungs-untersysteme 

zur Flexiblen Fertingungs-systemen, TU Magdeburg, Wiss. Zeitschriften, 33 (l989) pp.: 113-118 

7. Dudás, I.: Manufacturing of Helicoid Surfaces in CAD/CAM System, International Conference on Motion and Power 

Transmissions, MPT '91, 1991. november 23-26. Japán, Hiroshima, pp.: 339-344. 

8. Dudás, I.: Herstellung von Helikoidoberflächen und ihrer Werkzeuge in dem CAD/CAM System Internationale 

Konferenz über Rechnorinegrierte Fertigungssysteme Zakopane, Marz. 24-27. 1992. Politechnika Slaska, Mechanika 

Nr. 1171 pp.: 27-34. 

9. Dudás, I.: Predstavlenie gelikoidnykh poverkhnostej v sisteme CAP/CAM Vysokie tekhnologii v mashinostroenie, 4-

8. okt.1992. Harkov pp.: 42-43. 

10. Dudás, I.: Projektiroványije profilnüh slifoválnüh krugov gylja abrabotki vintovüh poverhnosztyej sz 

iszpolzoványijem EBM Rezányije i insztrument, Minyisztyersztvo Abrazoványija Ukrajnü 48’1993 ISSN 0370 - 

808X, Harkov, pp.: 163. - 172. 

11. Dudás, I.- T. Csermely - Gy. Varga: Anwendung der Messtechnik zur Beurteilung von Entwurf und Konstruktion 

Elektrotechnik und Informationstechnik - Verbandszeitschrift 4/1994. Wien, pp.: 150-154.   

12. Dudás, I.- Zsolt Bajáky.: Measurement of helical surfaces in CIM-system Computational Mechanics Publications, 

Southampton Boston, ISBN: 1 85312 367 6, ISBN: 1 56252 291 4, Mechatronics 21-23. Sept. 1994. Budapest, pp.: 

23-28. 

13. Dudás, I.: Profiling devices of grinding wheel for geometrically correct manufacturing of helicoid surfaces 

Computational Mechanics Publications, Southampton Boston ISBN: 85312 367 6, ISBN: 1 56252 291 4, 

Mechatronics 21-23. Sept. 1994. Budapest, pp.: 28-34 
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14. Dudás, I. Csermely - Gy. Varga: Computer aided measurement technique of experiments performed by tools with 

defined geometry Computational Mechanics Publications, Southampton Boston ISBN: 1 85312 367 6, ISBN: 1 

56252 291 4, Mechatronics 21-23. Sept. 1994. Budapest, pp.: 35-41.  

15. Dudás, I.: Representation of helicoid surfaces in the CAD/CAM Gearing and Transmissions 1. 95, The scientific 

journal of Association of Mechanical Transmision Engineers, assisted by Gearing Committee of IFToMM Izhevsk, 
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Gy., Dr. Kundrák J., Less N., Ludvig L., Maros Zs., Papp Z., Vadász D., Varga J.,Vékony S.) 
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15. Csavarkompresszor orsók gyártásgeometriájára és gyártóeszközeire kidolgozott javaslat. Tanulmányrészlet a 

"Csavarkompresszor forgórészének kifejlesztése" c. BME270.024/87-7. sz. munkához, NME-Miskolc, l987. XII. 

l2. p. l2. BME, (Témavezető: Dr. Bercsey T.) 

16. Különleges profilú lefejtőmarók tervezése és gyártása. Szm. 268-XXV-26/87. (Témavezető: Dr. Dudás Illés) 

Kutatási jelentés 

17. Mikromotorok alkatrészeihez mikronközeli gyártástechnológia kidolgozása. A mikronközeli forgácsolás, gyártási 

előkísérletek. NME Miskolc, l987. ÁMSZ. 5l9-XXV-8/87. 

18. ELKO Diesel motor Gyárthatóságának vizsgálata. NME Miskolc, l987. Szm. l7-XXV-3/87. (Témavezető: Dr. 

Dudás Illés) 

19. Vonalfelületű csigahajtások csigakerék lefejtőmaróinak fejlesztése. Kutatási jelentés: Szm-269-XXV-27/87. l988. 

IV. l5. (Közreműködő: Dr. Bányai K., Csóka J.)  (Témavezető: Dr. Dudás Illés) 

20. Elektrosalakos átolvasztással és különféle hőkezelési eljárással előállított kísérleti marószerszámok 

éltartamvizsgálata. Szm-l49-XXV-l3/88. (Közreműködő: Dr. Szabó S., Csóka J.) Miskolc, l988. október ,  

(Témavezető: Dr. Dudás Illés) 

21.  Az Energy Release adalékanyag alkalmazásának forgácsolási vizsgálata. Kutatási jelentés. Nytsz.: T-7/5-017-4 

MEKSZ Miskolc, 1990. (Társszerzők: Dr. Pap J., Dr. Szabó S.) 

22. Dohány kocsányozógép rotorjának fejlesztése, tervezése, kivitelezése. ME Gépgyártástechnológiai Tanszék. Szm: 

4002993/1993. (Társszerzők: Dr. Csermely T., Korpás K., Kövesi Gy., Dr.Patkó Gy.) 

23. Központosított (kari v. egyetemi) gépészeti gyártó-részleg létesítésére. ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, 1993. 

24. Bonyolult geometriájú forgácsolószerszámok (fogazat-, csiga megmunkálók, alakos marók, stb.) hazai ellátásának 

helyzete, a fejlesztés javasolt irányai. ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, 1994. Társszerzők: Dr. Szabó S. 

25. Bőrhálósító készülék fejlesztése. ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Szm: 4940054/ 1994. Társszerzők: Korpás 

K., Kövesi Gy., Dr. Schäffer J. 

26. Norton hántolófej gyártástechnológiájának kidolgozása és a hántolófej legyártása. Tanulmány. ME 

Gépgyártástechnológiai Tanszék, Ny.Sz.:4950104. Társszerzők: Kövesi Gyula, Gádori Attila, Dr.Schaffer József 

27. Experimentelle Untersuchung des Bohrprozesses. Programm STD-2 EC ERB CIPACT 930167, 1. Bericht, 

Miskolc, 1994. június.(Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Dr. Csermely Tibor, Dr. Tolvaj Béláné, Dr. Bányai Károly, 

Korpás Kálmán) 

28. Experimente Untersuchung des Bohrprozesses Programm STD-2 EC ERB CIPACT 930167, 2. Bericht, Miskolc, 

1994. június. (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Dr. Csermely Tibor, Dr. Tolvaj Béláné, Dr. Bányai Károly, Korpás 

Kálmán)  

29. Experimente Untersuchung des Bohrprozesses Programm, STD-2 EC ERB CIPACT 930167, 3. Bericht, Miskolc, 

1994. június. (Társszerzők: Dr.Varga Gyula, Dr. Csermely Tibor, Dr.Tolvaj Béláné, Dr. Bányai Károly, Korpás 

Kálmán) 

30. Fogazott hajtópárok és hajtások optimálása, kapcsolódás elméletének és tribológiájának továbbfejlesztése. Kutatási 

jelentés. OTKA nyilv. sz. : 655 / 1 (5-326 BME) 655 / 2. része 1994. 

31. Az ipari kibontakozás lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tanulmány Nyíregyháza, 1995. március, pp. 

97. Készült az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület Gépipari alkalmazások 

Munkabizottsága által szervezett „Mit tehetnénk a megyéért?” Kerekasztal Konferencián (1994. október 01.) 

elhangzottak alapján. Témavező: Dr. Dudás Illés. (Társszerzők: Dr. Paulik László, Dr. Péter László) 

32. Fogazott hajtópárok és hajtások optimálása, kapcsolódás elméletének és tribológiájának továbbfejlesztése. 

Zárójelentés. OTKA nyilv. sz. : 655 I / 3 (5-326 BME) 1995. (Társszerző: Dr. Bercsey Tibor) 

33. Umweltgerechte Zerspanungstechnik - Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD - 

2EC jelű, ERB CIPACT 930167  témaszámú) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt. 

Universität Miskolc, Lehrstuhl für Maschinenbautechnologie. Bericht, 1995 dec., pp.:27. (Társszerző: Dr.Varga Gy. 

,Dr. Csermely T. ,Dr. Tolvaj B. ,Dr. Bányai K. ) 

34. Umweltgerechte Zerspanungstechnik - Reduzierung und Ersatz vonFertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD - 

2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt. Universität 

Miskolc, Lehrstuhl für Maschinenbautechnologie. 5.-6. Bericht, 1996, pp.:57. (Társszerző: Dr. Varga Gy. ,Dr. 

Csermely T. ,Dr. Tolvaj B. , Dr. Bányai K. ) 

35. Umweltgerechte Zerspanungstechnik - Reduzierung und Ersatz vonFertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD - 

2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt. 

Universität Miskolc, Lehrstuhl für Maschinenbautechnologie. Bericht, 1996, pp.:9. (Társszerző: Dr. Varga Gy. ) 

36. Gyógyszeripari szerszámok fejlesztése, tervezése és kísérleti gyártása. Tanulmány. Nyilv. sz.: 495 0344 1996. 

(Társszerző: Kövesi Gyula, Kövesi Gyuláné) 

37. Műanyag aprítógép kések gyártástechnológiájának kidolgozása, prototípus késkészlet legyártása. Tanulmány. 

Nyilv. sz. : 496 0123 1996. (Társszerző: Kövesi Gyula) 

38. Extruder granuláló fejek gyártástechnológiájának kidolgozása, prototípusok legyártása. Tanulmány. Nyilv. sz.: 496 

0182 1996. (Társszerző: Kövesi Gyula) 

39. Környezetvédelem, ipar helyzete (Gépipar; járműgyártás, háztartási gépgyártás) Tanulmány pp. 31. Azonosítási 

szám: 1/1996. Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Horváth Mihály, Luhály Attila) 

40. Környezetvédelem, ipar helyzete (Tematikus feldolgozású témák). Tanulmány. Azonosítási szám: 2/1996. 

Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Horváth Mihály, Luhály Attilaé 

41. Technológiai modellezés és analízis CNC esztergálási munkautak pontosítására. Tanulmány pp. 34. Azonosítási 

szám: 3/1996. Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Kidolgozta: Dr. Szabó Sándor). 

42. Hengeres fogaskerék előállítása csigamaróval. Tanulmány pp. 26. Azonosítási szám: 4/1996. Témavezető: Dr. 

Dudás Illés. (Kidolgozta: Dr. Molnár József) 
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43. Dörzsköszörülés empírikus modellje különös tekintettel az anyagleválasztási folyamatra. Tanulmány pp. 21. 

Azonosítási szám: 5/1996. Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Kidolgozta: Dr. Szabó Ottó). 

44. Nagysebességű marás – mint újszerű gyártási eljárás. Tanulmány pp. 29. Azonosítási szám: 6/1996. Témavezető: 

Dr. Dudás Illés. (Társszerző: Horváth Mihály) 

45. Intelligens automatizálás a csigahajtások tervezésében, gyártásában I. Tanulmány,Azonosítási szám: 7/1996. 

Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Társszerzők: Dr. Bányai Károly, Dr. Csermely Tibor) 

46. Csigahajtások fogazáselméleti bemutatása, és a csigák köszörülésénél használt köszörűkorong profilozó készülék 

ismertetése. Tanulmány pp. 27. Azonosítási szám: 8/1996. Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Társszerző: Tóth István) 

47. Forgácsoló technológiák komplex analízise I. Tanulmány pp. 34. Azonosítási szám: 9/1996. Témavezető: Dr. 

Dudás Illés. (Társszerző: Dr. Varga Gyula) 

48. CNC pályageneráló szoftverek szimulációjának vizsgálata. Tanulmány. Azonosítási szám: 10/1996. Témavezető: 

Dr. Dudás Illés (Társszerzők: Dr. Cser István, Dr. Berta Miklós) 

49. Gyártási rendszerek analízise. Tanulmány pp. 39. Azonosítási szám: 11/1997. Témavezető: Dr. Dudás Illés. 

(Társszerző: Dr. Szabó Sándor) 

50. Szoftverismertető a technológiai modellezés és analízis CNC esztergálási munkautak pontosítására. Tanulmány pp. 

20. Azonosítási szám: 12/1997.Témavezető: Dr. Dudás Illés, (Társszerzők: Luhály Attila, Szabó József) 

51. Szoftverismertető a bonyolult geometriájú forgácsoló szerszámok tervezésére. Tanulmány,  pp. 67. Azonosítási 

szám: 13/1997. Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Társszerzők: Dr. Bányai Károly, Bajáky Zsolt). 

52. CIRP’95-96 annotációk. Tanulmány. Azonosítási szám: Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Társszerzők: Szabó József, 

Gyovai János) 

53. Intelligens automatizálás a csigahajtások tervezésében, gyártásában II. Tanulmány. Azonosítási szám:    

Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Társszerző: Dr. Bányai Károly) 

54. Gyártási rendszerek analízise II. Tanulmány. Azonosítási szám: Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Társszerző: Dr. 

Szabó Sándor). 

55. Forgácsoló technológiák komplex analízise II. Tanulmány, Azonosítási szám: Témavezető: Dr. Dudás Illés. 

(Társszerző: Dr. Varga Gyula) 

56. Dudás I. – Szabó S. – Varga Gy. – Berta M. – Tolvaj Bné – Csapó B. – Tóth G.: XIV. Furatmegmunkálás 

szerszámozása, technológiai paraméterek meghatározása jellegzetes alkatrész forgácsolásához, 2002. március 1., 

témaszám: KKK 6010079/040500, pp. 22 

57. Berta M. – Csapó B. – Dudás I. – Szabó S. – Varga Gy.: A „Solenoid” ház-alkatrész furatmegmunkálásának 

fejlesztése „Stama” megmunkálóközpontra, Miskolc, 2002. január, témaszám: 4/KKK/2001.-1., pp: 45 

58. Dr. Dudás Illés - Dr. Csermely Tibor: Ellenőrző-, mérő- és vizsgálóberendezések felügyelete (68 oldal) 

KKK6010014/040500/QE 11-00 Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13 

59. Dr. Dudás Illés - Szentesi Attila, Tóth Gábor – Bordás P.: Szerelési folyamatok szabályozása (14 oldal) 

KKK6010014/0as40500/QE 09-01, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13.  

60. Dr. Dudás Illés - Dr. Varga Gyula – Tóth Sándor: Fémmegmunkáló folyamatok szabályozása (18 oldal) 

KKK6010014/040500/QE 09-02, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13. 

61. Dr. Dudás Illés - Szentesi Attila – Menyhért Barna: Műanyagfeldolgozó folyamatok szabályozása (17 oldal) 

KKK6010014/040500/QE 09-03, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13. 

62. Dr. Dudás Illés - Dr. Csermely Tibor: Statisztikai és problémamegoldó módszerek (20 oldal) 

KKK6010014/040500/QE 20-00, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13. 

63. Dr. Dudás Illés - Dr. Gyenge Csaba: Rapid prototyping eljárások elemzése, 2002, Miskolc – Kolozsvár, p. 20 

64. Rapid Proto-typing alkalmazása az iparban. NATO pályázat, 2002. 

65. CCD kamerás mérési rendszerek kifejlesztése a gépipari minőségbiztosítás területén, OTKA zárójelentés, Miskolc, 

2002. (Témavezető: Dr. Dudás Illés) (Társzerzők: Bányai K., Varga Gy., Sztermenné N. H., Szentesi A., Tóth G., 

Felhő Cs.) 

66. Intelligens gyártórendszerek elméletének kiegészítése a kinematikai felületpárok esetére, OTKA zárójelentés, 

Miskolc, 2002. (Témavezető: Dr. Varga Gyula), (Társszerzők: Bányai K., Berta M., Cser I., Csermely T., Vargy 

Gy.). Rapid Proto-typing orvosi alkalmazásai. NATO pályázat, 2003-2004. 

67. Új geometriájú spiroid hajtások kutatása, gyártásgeometria kidolgozása. OTKA zárójelentés 2005. (Témavezető: Dr. 

Dudás Illés) 

68.  „A gyártásgeometria és a kapcsolódás jellemzőinek komplex vizsgálata korszerű csigahajtások esetében” OTKA K 

63377. A kutatás időtartama: 2006-2010. (Témavezető: Dudás Illés.) Difi-CAD Mérnökiroda Kft., kutatóbázis, 

Ph.D. kutatómunkák végzése, fejlesztések.  

 

VIII. Szabadalmak, know-how, újítás: 
1. Dudás, I.: Számjegyvezérlésű köszörűkorong-profilozó berendezés, és eljárás annak szakaszos, illetve 

köszörülés közbeni folyamatos vezérlésére. Találmány lajstromszáma: 207 963, 1988. 09. 21. (OTH) 

2. Dudás, I.–Drobni, J.–Ankli, J.–Garamvölgyi, T.: Berendezés és eljárás főmetszetben ívelt profilú csigahajtópár 

geometriailag helyes gyártására alkalmas köszörűkorong profilozására. Szolgálati találmány, szabadalmi 

lajstromszám: 170118. Szabadalmi bejelentés napja: 1983. 12. 27. 

3. Dudás I.-Bodzás S.-Dudás I. Sz.-Mándy Z.: Konkáv menetprofilú spiroid csigahajtópár és eljárás annak 

köszörüléssel történő előállítására. Találmány lajstromszáma:, Szabadalmi bejelentés napja: 2012.07.04. 

4. Dudás I.: Nagy teljesítményű csigák megmunkálása univerzális marógépen AK-498. Diósgyőri Gépgyár 1971. 

5. Dudás I. - Zeitl Á. - Kollár I.: Kétprofilos legördíthető csigahajtás vizsgáló készülék kiegészítése, AK-494. 

Diósgyőri Gépgyár 1972. 
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6. Dudás I. - Csacsovszky J.: DMGE-35O típ. gyűjtő egyeneshúzó felső dobjának gyártástechnológiája, K-ll2l. 

Diósgyőri Gépgyár 1972.  

7. Dudás, I.: Equipment and procedure for profiling of grinding wheels used for production of geometrically 

proper worm driving pairs having arched profile in the axial section, Service Patent, number of the patent: 170 

118, Date of announcement: 27. 12. 1983. Társszerzők: Garamvölgyi Tivadar, Drobni József, Ankli János. 

8. Dudás I. - Varga L.: DKC-450 és DKC 600 típ. kötegcsévélők bolygóművének konstrukciós-technológiai 

módosítása K-l907.  1975. 

9. Dudás I.: "ZA" típ. archimedesi csiga gyártásának módosítása H-3982 Diósgyőri Gépgyár, 1975 

10. Dudás I.: Speciális csigatengelyek termelékenyebb gyártása H-3869. Diósgyőri Gépgyár, 1977 

11. Dudás, I.: Development of grinding wheel dressing equipment for worm drives having arched profile, Accepted 

and applied innovation, Miskolc, 1978. DIGÉP A-2843. 

12. Dudás I.: Csigakerék lefejtő szerszámának helyes kialakítása, A-284O Diósgyőri Gépgyár, 1978. 

13. Dudás I. - Ankli J. - Hajnik L. - Zeitl Á.: Csigakerék lefejtőmaró gyártása Elfogadott és bevezetett újítás. 

Miskolc,  DIGÉP, A-3266. l982 

14. Dudás I.: Hátraesztergált fogó tárcsamaró számítógéppel segített tervezése csigaorsók gyártásához.   Elfogadott 

és bevezetett újítás. Miskolc, DIGÉP. K-3964. l983. 

15. Dudás I.: Csigakerék lefejtő szerszámai tervezése és gyártása NME Know-how, 70/88. II/4. 

16. Dudás I.: CNC grinding wheel dressing equipment, procedure for continuous and non-continuous control when 

grinding, Patent, Number in Hungary 207 963, 21. 09. 1988. 

17. Dudás I., Bodzás S., Dudás I.SZ., Mándy Z.: Ívelt kúpos csiga szabadalom 

IX. Konferencián, rendezvényen elhangzott előadás (nyomtatásban nem jelent meg): 
1. Csigahajtások minősítésének korszerű módszerei, csigatípusok geometriája. DIGÉP-MEO l974 

2. Fogazatok megmunkálása. Budapest, GTE Fogaskerék Szakbizottság, l980. 

3. Gyártástervezés szerepe a korszerű gyártórendszer kialakításában. DIGÉP-KÜM l98l 

4. Forgácsolás gyorsacél szerszámmal. KM-DIGÉP Gyorsacél Szeminárium Miskolc, l984. okt. l0. 

5. Voproszü sznabzsenija insztrumentami, geometrii porizvodsztva i takzse klasszifikacii pri proizvodsztve 

szovremennüh reduktorov. Harkov, Kaf. Rezania materialov i rezsuscsie insztrumentü. l984. okt. l5. 

6. Szerszámtervezés számítógép alkalmazásával, ÉTT. Szerszámok élettartamának növelése.Miskolc, l984. nov. 8. 

7. Ívelt profilú csigahajtások geometriája és gyártása. Békéscsaba, GTE-HAFE l985. VI. 9. 

8. Tocsnaja izrabotka cservjacsnüh peredacs sz.profilnoj modifikaciej. Várna "Zubcsatüje peredacsi '85." 3. 

Nacionalnaja naucsno tyechnicseszkaja Konferencia, l985. IX. l2-l4. 

9. Fejlődési tendenciák a gépgyártástechnológiában a 6. EMO alapján. BMKH '86. GTE l986. május 22. Miskolc 

10. Fogazatmegmunkálás rugalmas gyártórendszerben. XXIV. Borsodi Műszaki és Közgazdasági Hetek. l986. 

június 3. Gépgyártás- technológiai nap. Rugalmas gyártórendszerek. NME 

11. A gyártási folyamat és a hatékony termelés kapcsolata. XXIV. Borsodi Műszaki és Közgazdasági Hetek.l986 

VI.5. 

12. Entwiklung der Werkzeug-, und Fertigungsgeometria von Verzahnungen an der Technische Universität für 

Schwerindustrie in Miskolc. Politechnika Rzeszowka, l987. XII. l3-l6. 

13. Helicoid felületek és szerszámaik előállítása. MicroCAD '88 II. 25-27. (Társszerző: Csóka J.) 

14. Csavarfelületek CIM-rendszerbe való előállításának geometiai ellenőrzésének új lehetőségei. MITUTOYO 

(Japán) Szimpózium, Budapest, Kereskedelmi Center, l988. 04. l2. 

15. Új módszer fogazatok 3D mérőgépen történő ellenőrzésére. BMH '88. NME l988. VI. 2. (Társszerző: Dr. 

Bányai K.) 

16. Csigahajtások hatásfoka növelésének lehetőségei. Pécs, l988. október l9. A Baranya megyei GTE által rendezett 

„Gépipari Műszaki Vezetők Klub"-jának alakuló ülésén elhangzott előadás. 

17. Csigahajtások hatásfoka növelésének  lehetőségei. GTE Pécs, l988 

18. Csavarfelületek előállítása CAD/CAM rendszerben. II. EMT Tanácskozása. Nagyvárad, l99l. április l2. 

19. Kinematikai- és szerszámfelületek geometriailag helyes gyártása, CNC korongszabályozó kifejlesztése, 

Miskolc, l99l. V. 

20. Herstellung der Schraubenflächen in, CAD/CAM System. International Autriebstechnik seminar Pozsony, 18-

23. Maj.1992. Előadás: ÚSTAV MATERIALOV A MECHANIKY STOROJOV SLOVENSKEJ 

AKADEMIEVI 

21. Herstellung von Helicoidoberflachen und ihrer Werkzeuge in CIM System International Scientific Conference, 

TECHNOLOGY'92. Kosice 1992.szept.8. 

22. Erfahrungen in den Fraunhofer Instituten von Deutschland, und die Möglichkeiten der Gründung von 

Fraunhofer-Ähnlichen Instituten in Ungarn Fraunhofer Management GmbH., München, 24. November 1992. 

(Társszerzők: Gy. Patkó, L. Tóth, D. Kirner) 

23. Kontinuerliches Abrichten von profilierten Schleifscheiben durch CNC-Steuerung. (Társszerző: Dr.Csermely 

Tibor) 

24. Számítógépes gyártástervezés. EMT Országos Szakmai Napok, 1993. október 22-24. Sepsiszentgyörgy 

25. The Trends of the Development and the  Application of Computer Aided Manufacturing Process Planning. 

CAD/CAM'93. International Conference, Bucharest, 10-11. dec. 1993. Társszerzők: Dr.M.Berta, Dr.I.Cser 

26. Umweltgerechte Zerspanungstechnik - Reduzierung und Ersatz von. Fertigungshilfsstoffen beim Bohren  ( STD 

- 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú ) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt 

Workshop - on elhangzott témanyitó előadás ( németül ) : 1994. febr. 21. , Dortmundi Egyetem , Németország  

27. Trends in development of production engineering. MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos 

Testülete Regionális tudományos ülése. Erdély, Nagybánya, 1994.V.19. 
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28. Rezolvarea unor probleme de rezistenta prin metoda elementului finit. Organizeaza un ciclu de conferinte in 

constructia de masini. Prelegerile se vor desfasura in ziua de 20 mai 1994 orele 10oo in sala C 15., 

Universitatea Baia Mare 

29. Umweltgerechte Zerspanungstechnik - Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren ( STD 

- 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt. 

Workshop - on elhangzott előadás (németül) : 1994. szept. 26. , Miskolci Egyetem Magyarország 

30. Csigahajtópárok gyártása hordkép optimalizálással. A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos 

Testületének tudományos ülése, Nyíregyháza, 1994. szeptember 30.-október 1 

31. Az ipar helyzetelemzése, lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Tudományos Testülete Közgyűlése 1994 október 0 

32. Gyártási folyamatok fejlesztésének tendenciái. ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi 

Tudományos Konferencia - kari plenáris ülések. 1995. szeptember 7. (Társszerzők: Dr. Tisza Miklós, Dr. Voith 

Márton) 

33. Umweltgerechte Zerspanungstechnik - Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren  ( STD 

- 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú, Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt Workshop 

- on elhangzott előadás (németül): 1995. május. 22. , Wroclawi Egyetem , Lengyelország 

34. Burkolófelületek mátrix geometriai vizsgálata. ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi 

Tudományos Konferencia - poster előadások. 1995. szeptember 7. 

35. A számítógéppel integrált gyártórendszerek (CIM) tervezésének és megvalósításának lehetőségei. ME 

fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia - poster előadások 1995. 

szeptember 7. 

36. Nagypontosságú kúpos csavarfelületek előállításának elemzése. ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett 

Jubileumi Tudományos Konferencia - poster előadások. 1995. szeptember 7. (Társzerző: Radócz Csaba) 

37. Transzverzális fúrógép rezgések dinamikai  modellezése. ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett 

Jubileumi Tudományos Konferencia - poster előadások. 1995. szeptember 7. (Társszerzők: Dr. Csermely Tibor, 

Dr. Varga Gyula) 

38. Helikoidok előállítása automatizált rendszerben. ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi 

Tudományos onferencia - poster előadások. 1995. szeptember 7. (Társszerző: Dr. Bányai Károly) 

39. A gépgyártás fejlesztésének tendenciái (Korszerű gyártási eljárások) SZIF KGF Jubileumi Tudományos 

Ülésszak TECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ. Győr, 1995.okt.25. 

40. Qualitätssicherung in der flexiblen Fertigung Programm Innovate Produktionstechniken, Otto-von-Guericke-

Universitat Magdeburg 1995.nov.08. 

41. Umweltgerechte Zerspanungstechnik - Reduzierung und Ersatz von. Fertigungshilfsstoffen beim Bohren  ( STD 

- 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú ) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt. 

Bohrversuche zur Minimalmangenbearbeitung (aussere Zuführung) von Grauguss GG 20. Workshop - on 

elhangzott előadás : 1995. nov. 20. , Plseni Egyetem , Csehország 

42. Umweltgerechte Zerspanungstechnik - Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren  ( STD 

- 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú ) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt 

Bohrversuche zur Minimalmangenbearbeitung (aussere Zuführung ) von Grauguss GG 20. Workshop - on 

elhangzott előadás : 1996. május 20. Magdeburgi Egyetem, Németország. 

43. Umweltgerechte Zerspanungstechnik - Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren ( STD 

- 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú ) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt. 

Workshop - on elhangzott előadás (németül) : 1996. nov. 04. , Dortmundi Egyetem , Németország. 

44. Minimalmengenschmierung bei der spanenden Bearbeitung von Al-Teilen bei AHM Teil I. AUDI Hungaria 

Motor Kft., Győr am 21. 01. 1997 

45. Új fejezetek a gépgyártás fejlesztésében. Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok. Kossuth Lajos 

Tudományegyetem, Debrecen 1997. október 16-17. 

46. Minimalmengenschmierung bei der spanenden Bearbeitung von Al-Teilen bei AHM Teil II.  AUDI Hungaria 

Motor Kft., Győr am 29-30. 10. 1997. 

47. A jövő csúcstechnológiája. A Magyar Tudomány Napja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos 

Konferencia, GATE, Nyíregyháza, 1997. november 6. 

48. Mérnöki tevékenység a felsőoktatás, tudományos kutatás és fejlesztés szemszögéből. Bessenyei György 

Gimnázium, Bessenyei Akadémia. Kisvárda, 1997. november 13. 

49. A tankönyv és más információs anyagok beszerzésének és cseréjének megszervezése. Kárpát-medence Magyar 

Professzorainak Első Találkozója (10. Szekció) (Nyomtatott alakban jelentés készült). Nyíregyháza, 1997. 

november 14-15. 

50. Korszerű csigahajtások gyártásgeometria elemzése. Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság 

Gyártási Rendszerek Albizottság ülése, 1998.ápr.15. ME Gépgyártástechnológia Tanszék. 

51. Mikroforgácsolásnál az atomsíkok elcsúszásakor bekövetkező hőmérsékletváltozás analízise. Az MTA 

Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártási Rendszerek Albizottság ülése, 1998.ápr.15. ME 

Gépgyártástechnológia Tanszék. Társszerzők: (Dr.Szabó Ottó, Gurzó József) 

52. Környezetbarát fúrási kísérletek. Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártási Rendszerek 

Albizottság ülése, 1998.ápr.15. ME Gépgyártástechnológia Tanszék. Társszerzők: (Dr.Varga Gy., Dr.Bányai K., 

Dr. Csermely T., Dr.Kövesi Gy., Dr.Szabó O., Dr.Szabó S., Dr.Tolvaj Béláné) 

53. A tankönyv és más információs anyagok Világtalálkozója (beszerzésének és cseréjének megszervezése Magyar 

Professzorok Első 10. Szekció) (Nyomtatott anyagban jelentés készült) Budapest, 1998. április 21-23. 
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54. Tudományelméleti alapok a gyártási rendszerek analíziséhez. MTA Anyagtudomány és Technológiai 

Szakbizottság Gyártási Rendszerek Munkabizottságának alakuló ülése, BME 1998. május 30. 

55. OPENING SPEECH. Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent 

Instruments, Miskolc, Lillafüred, Hungary, Sept. 2-4, 1998 

56. Measurement of Grinding Wheel Wear by CCD Cameras. Metrology for Quality Control in Production Wienna, 

Austria, 1998. (Társszerzők: Dr. Bányai Károly, Dr. Varga Gyula) 

57. Production of Helicoid Surfaces in Intelligent Manufacturing System, Surface Finish Measurement’ 2-Day. 

Workshop, University of Huddersfield. 2-3 December 1998.  

58. A gépipari technológia és mérések korszerű fejlődési irányai. „A tudomány eredményei és középiskolai oktatás” 

Gépészeti Szekció, Szakmai nap, 1999. január 16. 

59. Oktatás-módszertani és kutatási tapasztalatok a karbantartás-javítás oktatásának területén a Miskolci Egyetem 

Gépgyártástechnológiai Tanszékén. Karbantartást és Javítást Oktatók Konferenciája, Nyíregyháza, 2000. január 

24-2 

60. A műanyagbevonatok alkalmazása a javítástechnológiában. Karbantartást és Javítást Oktatók Konferenciája. 

Nyíregyháza, 2000. január 24-25. 

61. Introduction about University of Miskolc, the Faculty of Mechanical Engienering, the Department of 

Production Engineering Vendégprofesszori előadás 

University of Illinois at Chicago; Chicago, Sept 15 – Dec. 15, 2001. 

62. The Situation of the Development of Worm and Spiroid Gear Drives in Hungary 

Vendégprofesszori előadás 

University of Illinois at Chicago; Chicago, Sept 15 – Dec. 15, 2001. 

63. The Basis of the General Mathematical Model is the Generation and Geometrical Definition of Cylindrical and 

Conical Worm Gear Drives, Together with the Design Model of Milling Cutters 

Vendégprofesszori előadás 

University of Illinois at Chicago; Chicago, Sept 15 – Dec. 15, 200Intelligent Automation of Design and 

Manufacture of Worm Gear Drives 

Vendégprofesszori előadás 

University of Illinois at Chicago; Chicago, Sept 15 – Dec. 15, 2001 

64. Környezetvédelem, környezetbarát technológiák 

Műszaki Tudományos Ülésszak (Magyar Tudomány Napja) 

Kolozsvár, 2001. november 3 

65. A Kolozsvári Műszaki Egyetem vendégprofesszori előadásai német, angol és magyar nyelven: 

Herstellung von Schraubenflächen im Automatischem System. 

66. Experimentelle Untersuchung des Bohrprozesse 

67. Allgemeine Tendenzen der Entwicklung der Produktionstechni 

68. Manufacturing and Qualification of Drives With Good Efficiency and High Load C 

69. Gyártás- és szerszámgeomeria tervezésének módszere csavarfelület egzakt előállításához. 

70. Hoch- und Spitzentechnologien der Fertigungstechnik – Entwicklungsstand und – Perspektiven 

71. Zur Enstehung von Verzagnungsabweichungen Spanend Bearbeiteter Zylinderräde 

72. Verfahren zur Weichbearbeitung von Zahnrädern 

73. Fejlesztési irányzatok a gépgyártásban. Környezetkímélő gépipari technológák. Minimálkenés – 

szárazmegmunkálás szimpozium. Kecskemét, 2002. április 5. 

74. Fúrás szárazon és minimálkenéssel. Környezetkímélő gépipari technológák. Minimálkenés – 

szárazmegmunkálás szimpozium. Kecskemét, 2002. április 5. 

75. Herstellung von Schraubenflachen im Automatichem System. Trend sin Production Engineering, Dr. h.c. 

előadás, Kolozsvár, 2002 November 21 

76. Rapid prototyping  at the University of Miskolc. University of Exeter Innovation Center. 26. január 2005. (UK) 

(Társszerzők: Dudás Nóra, Varga Gyula, Felhő Csaba) 

77. A gépgyártás fejlődési tendenciái. Környezetbarát technológiák. Nagyvárad, 2002. szeptember 5-7. 

78. Analysing of Helicioid Surfaces Having the Same Axis by Mathematical Model 

79. Polytechnic University of Cartagena, Department of Production Engineering, 

Cartagena, Spain, September 13, 2006. (Társszerzők: Bányai Károly, Varga Gyula) 

80. Development of the Universal Thread Milling Machine, Polytechnic University of Cartagena, Department of 

Production Engineering, Cartagena, Spain, September 13, 2006. (Társszerzők: Bányai Károly, Varga Gyula) 

81. Production Geometric Analysis of Helicoid Surface in Intelligent Integrated Manufacturing Systems, 

Polytechnic University of Cartagena, Cartagena, Spain, February 11, 2014. 
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III.Melléklet - Tanulmányutak, meghívások, vendégoktató, külföldi konferenciák 

 Kiutazás időpontja Kiutazás helye Látogatások. Kiutazás célja 

1.  1977. október 24-28. NDK 

Modul Művek 

Karl-Marx Stadt 

Tanulmányút 

Kúpfogazó gépek tanulmányozása, gépi 

beruházás 

2.  1978. augusztus 28. – 

szeptember 2. 

NSZK 

Coburg 

Waldrich Coburg 

Speciális megmunkálásokhoz szükséges 

berendezések tanulmányozása, gépi beruházás 

3.  1978. november 22-28. Svájc 

Thun 

Eidgenössische Konstruktions 

Werkstätte 

Speciális megmunkálásokhoz szükséges 

berendezések Fotkatanulmányozása, gépi 

beruházás 

4.  1980. szept. 10-18. Csehszlovákia 

Brno International Maschinenmesse 

Speciális berendezések tanulmányozása 

5.  1980. október 8-11. NSZK 

Pegnitz, Frankfurt, Manheim, 

Frankenthal 

KSB (Klein, Sunzein und Bekert) szivattyúk 

tanulmányozása, licenc vásárlás előkészítése 

6.  1980. november 4-7. NSZK 

Frankfurt, Stuttgart, Etlingen, 

Aalen, Mönchenglandbach, 

Düsseldorf, Solingen 

SHW, Scharman, Wotan, Lorenz-AG, Maho, 

Forst megmunkáló központok és berendezések 

konstrukciós és technológiai tanulmányozása, 

gépi beruházás 

7.  1980. november 9-10. Svájc 

Zürich, Seon 

Fehlmann, Oerlikon különleges fogazatok 

gyártóberendezések tanulmányozása, gépi 

beruházás 

8.  1980. nov. 10-12. Olaszország 

Milánó, Verona 

Pama, Ceruti, Mandelli spec megmunkáló 

berendezések és eljárások, konstrukcók 

tanulmányozása 

9.  1981. okt. 27. – nov. 3. Svájc 

Thun 

Studer nagypontosságú köszörülési eljárás és 

gép tanulmányozás, gépátvétel 

10.  1982. február 1-6. Szovjetunió 

Moszkva 

Köszörűgépgyár, fogazatok tanulmányozása, 

gépi beruházás 

11.  1982. július 5-7 Szovjetunió 

Moszkva 

Szovjet Szabadalmi Hivatal 

Tal-83. Berendezés és eljárás főmetszetben 

ívelt profilú csiga geometriailag helyes 

gyártására alkalmas köszörűkorong 

profilozására című szabadalom műszaki 

megbeszélése 

12.  1982. aug. 2-7. NDK 

Karl-Marx Stadt, Berlin 

Modul Művek, Október 7 Gyár 

Különleges fogazatok és berendezések 

tanulmányozása 

13.  1982. aug. 8. – 23. NDK 

Dresda, Bad-Düben 

Egyetemi látogatás 

14.  1983. jan. 31. – febr. 6. NDK 

Kral-Marstat, Berlin, Magdeburg, 

Drezda 

IGYR tanulmányozás 

15.  1983. szeptember 27-30. NDK 

Magdeburg 

6. Vortragstagung mit Zahnradgetriebe bau 

16.  1983. nov. 21-24. NDK 

Drezda 

Zahnradgetriebe 1983 Konferencián részvétel, 

előadástartás 

17.  1984. október 14. – 

november 4. 

Szovjetunió 

Harkov 

Kharkovi Műszaki Egyetem, tanulmányút, 

előadás tartása 

18.  1985. szept. 20-26. NSZK 

Hannover 

6. EMO látogatása, tanulmányút, ICP Miskolc, 

előtanulmány 

19.  1986. április 22-25. Ausztria, Bécs Bécsi Műszaki Egyetem, tanulmányút 

20.  1986. június 17-21. NSZK 

Düsseldorf 

METAV-86 tanulmányút 

Innovációs centrum előkészítése, rektori 

megbízatás 

21.  1986. szept. 14-20. Lengyelország 

Krakkó 

IX. Wissenchaftliche Schleifschule 

konferencián előadás tartása 

22.  1986. szept. 22-27. NDK 

Magdeburg 

7. Fogaskerék Konferencia, előadás tartása 

23.  1987. október 30. – 

november 4. 

NSZK 

Düsseldorf – Neuss 

Mitutoyo, méréstechnika tanulmányozása, 3D 

(gépátvétel előkészítése) 

24.  1987. december 14-16. Lengyelország 

Rzeszow 

Egyetemi cserelátogatás 
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25.  1988. február 7-12. NDK 

Karl-Marx-Stadt 

VII. Oberflächen Kollokvium előadás tartása 

26.  1988. május 25-28. Lengyelország, Kosalin Nass’88 Konferencián előadás tartása 

27.  1988. aug. 5-26. Szovjetunió 

Kijev, Kharkov, Leningrád 

Tanulmányút különböző egyetemek, intézetek, 

üzemek 

28.  1988. augusztus 30. – 

szeptember 2. 

NDK 

Magdeburg 

Wissenschaftliche Tagung előadás tartása 

29.  1988. október 12-15. Lengyelország 

Musina 

Schleifschule Szekcióvezetés, előadás-tartás 

30.  1989. február 26. – március 3. Németország 

München 

Konferencián való részvétel 

31.  1989. október 9-15. Bulgária 

Szófia 

Szófiai Egyetem tanulmányút, előadás tartása 

(lejárt útlevéllel) 

32.  1989. október 21-28. Szovjetunió 

Mariopol 

Tanulmányút, előadás 

33.  1989. november 5-9. 

(XI.09. berlini falbontás) 

NDK 

Drezda, Berlin 

Nemzetközi fogaskerék konferencia, meghívott 

vendég 

34.  1990. január 16-20. Lengyelország 

Krakkó 

Jubileumi IOS konferencia előadás, 

szekcióvezetés, tanulmányút 

35.  1990. április 19-25. NSZK, Ausztria 

Essen, Bécs 

Krupp-Vidia tanulmányút, keményfém gyártás 

tanulmányozása, Bécs CIM Intézet 

36.  1990. aug. 26-31. Jugoszlávia 

Dubrovnik 

ICED’90 Konferencia előadás 

37.  1990. október 17-20. Lengyelország 

Krakkó 

IOS konferencia előadás, szekcióvezetés 

38.  1990. december 5-7. Németország 

Magdeburg, Braunsweig 

Magdeburgi, Braunsweig-i Egyetemen 

tanulmányút, együttműködés létesítése 

39.  1991. február 12-15. Németország 

Magdeburgi Műszaki Egyetem 

Braunschweig 

Részvétel a Gépgyártástechnológiai és 

Minőségbiztosítási Intézet alapítása alkalmából 

rendezett tudományos ülésen. 

40.  1991. február 28. – március 1. Németország 

Müncheni Műszaki Egyetem 

Mönchener Kollokvium ’91 Kollokviumon 

való részvétel, kapcsolatfelvétel (Prof. Wech 

D.Sc.) 

41.  1991. április 19-20. Románia 

Nagyvárad 

EMT II. Országos Találkozó előadás tartása, 

együttműködés kialakítása 

42.  1991. szept. 16-21. Lengyelország 

Gdansk 

A Miskolci Egyetem és a Gdanski Egyetem 

közös konferenciáján előadás tartása 

43.  1991. november 20. – 

december 2. 

Japán 

Tokyo, Hirosima, Kyoto 

„International Conference on Motion and 

Power Transmissions” című konferencián való 

részvétel és előadás tartás. 

44.  1992. március 24-27. Lengyelország 

Zakopane 

CIM’92 konferencián részvétel és előadás 

tartás. 

45.  1992. május 18-23. Cseh és Szlovák Köztársaság 

Pozsony 

„A gépegységek és készülékek tervezése, 

vizsgálata és elemzése tudományos alapjai” 

című konferencián előadás tartása. 

46.  1992. június 8-11. Románia 

Kolozsvári Műszaki Egyetem 

Szakmai előadástartás, kapcsolatok kiépítése, 

erősítése. 

47.  1992. szeptember 29. – 

november 25. 

Németország 

München 

Bremen 

Hamburg 

Aachen 

Dortmund 

(A Fraunhofer Intézetek tanulmányozása). 

Részvétel a Fraunhofer Management GmbH 

által szervezett menedzsertanfolyamon, ahol a 

Német Szövetségi Köztársaságban a 

Fraunhofer Intézetek működési, kutatás-

szervezési és projekt-menedzselési módszereit 

tanulmányoztam a magyarországi 

intézményhálózat kiépítése létesítése 

szempontjából. 

Módom volt meglátogatni a: 

Fraunhofer Gesellschaft, Fraunhofer 

Management GmbH, München, 

Fraunhofer-Institut für Angewandte 

Materialforschung, Bremen, 

Fraunhofer-Institut für Schicht- und 

Oberflächentechnik, Hamburg, 

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, 
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Aachen, 

Rheinisch-Westflälische Technische 

Hochschule, Aachen, Laboratorium für 

Werkzeugmaschinen und Betriebslehre, 

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und 

Logistik, Dortmund, 

Universität Dortmund, Lehrstuhl für 

maschinenelemente, Lehrstuhl für Gestaltung 

und Handhabungstechnik, Institut für Spanende 

Fertigung Intézetek (OMFB-Miskolci Egyetem 

küldötte). 

48.  1993. szeptember 15-18. Cseh Köztársaság 

Brno 

4. Intern. DAAAM Symposiumon való 

részvétel, előadás tartása, kapcsolat kiépítése. 

49.  1993. október 13-16. Románia 

Kolozsvár, Kugir 

MTM’93 Konferencián előadás tartása. 

Plenáris előadó, szekcióvezetés 

50.  1993. október 21-25. Románia 

Erdélyi Magyar Műszaki 

Tudományos Társaság 

„II. Országos Szakmai Napok” rendezvényen 

előadás tartása. 

51.  1993. december 9-12. Románia 

Bukaresti Műszaki Egyetem 

MicroCAD’93 Konferencián való részvétel, 

megnyitás 

52.  1994. február 19-23. Németország 

Dortmund 

STD-2 EG projekt megbeszélés, előadás 

tartása 

53.  1994. március 10-13. Lengyelország 

Zakopane 

CIM Konferencia szekcióvezetés, előadás 

tartása 

54.  1994. április 17-22. Olaszország 

Udine, Velence 

Szakmai tanulmányút a GTE szervezésében 

55.  1994. május 1. Ukrajna 

Harkov, Alusta 

microCAD Konferencia, előadás tartása 

56.  1994. május 19-21. Románia 

Nagybányai Egyetem 

Előadás tartása, megbeszélések. 

57.  1994. május 28. – június 2. Lengyelország 

Politechnika Gdansk 

Szakmai előadások tartása, tapasztalatcsere. 

58.  1994. október 10-21. Japán 

Tokió (Műszaki Egyetem) Nagaoka 

Nagaoka University of Technology 

Tanulmányút, előadások tartása a „Department 

of Mechanical Engineering” Szakmai 

Szemináriumon 

59.  1994. október 27-29. Szlovénia 

Maribor 

DAAAM. Konferencián előadás tartása, 

szakmai együttműködés egyeztetése. 

60.  1994. november 6-15. Singapoore Nanyang Technic University ICARV’94. 

Konferencián előadás tartása. 

61.  1994. december 3-12. Ausztrália 

Perth, Sydnei Egyetemek 

ASZTRIB’94 4. Nemzetközi Tribológiai 

Konferencián előadás tartása, 

kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere. 

62.  1995. április 6-8. Románia 

Kolozsvár 

Konferencián való részvétel, előadás tartása. 

63.  1995. április 17-24. Anglia, London 

UMIST Manchester 

Előadás tartása a MATADOR konferencián, 

kapcsolatfelvétel. UMIST Manchester 

64.  1995. május 20-24. Lengyelország 

Wroclawi Műszaki Egyetem 

AZ STD-2 jelű EK projekt soron következő 

munkatárgyalásán való részvétel, előadás 

tartása. 

65.  1996. május 18-22. Németország 

Magdeburg 

Workshopon való részvétel, előadás tartása, 

beszámoló a kutatás állásáról. 

66.  1995. október 10-14. Románia 

Kolozsvár 

Konferencián való részvétel, előadás-tartás. 

67.  1995. október 25-29. Lengyelország 

Krakkó 

6. Nemzetközi DAAAM Konferencián előadás 

tartása és részvétel a krakkói társintézet 50 

éves jubileumán. 

68.  1995. november 5-12. Németország 

Magdeburg 

Előadás tanszéki szemináriumon és részvétel a 

Rapid Prototyping Konf.-án. 

69.  1995. nov. 18-22. Csehország 

Pilsen 

Munkatárgyaláson való részvétel, előadás 

tartása, beszámoló a minimál kenés, 

szárazmegmunkálás kutatás állásáról. CIPA 

3050 

70.  1996. március 14-16. Románia 

Kolozsvár 

Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka 

Plenáris előadás tartása. 
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71.  1996. április 12-14. Románia 

Erdély 

OGÉT’96 Konferencián való részvétel, 

plenáris előadás, szekcióvezetés 

72.  1996. április 20-26. Németország, Drezda 

International Conference on Gears 

Konferencián való részvétel, előadás tartása, 

kapcsolatépítés. Németország, Dresda 

73.  1996. szeptember 20. – október 

3. 

Japán Kyoto, Hayama, Tokió 

Egyetemek 

ISMTII’96 Konferencián való részvétel, 

előadás tartása. 

74.  1996. október 6-9. USA, New York 

San Diego, Chicago 

7th Power Transmissions and Gearing 

Konferencián előadás tartása 

75.  1996. október 17-19. Ausztria 

Bécs 

7th International DAAAM Symposiumon 

előadás tartása. 

76.  1996. november 2-6. Németország 

Dortmund 

EK projekt záró ülésen való részvétel, előadás 

tartása, beszámoló a szárazmegmunkálás 

kutatás helyzetéről 

77.  1996. december 2-4. Ausztria 

Bécsi és Grazi Egyetem 

Szakmai megbeszélés, az európai 

méréstechnikai helyzet áttekintése. 

78.  1997. március 20-23. Románia „Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka” 

Konferencián való részvétel, előadás tartása, 

kapcsolatbővítés. 

79.  1997. május 23-25. Románia V. Országos Gépész Találkozón előadás 

tartása, részvétel a rendezvényen, Tudományos 

Bizottság tagja 

80.  1997. június 28. – 

július 11. 

Kína 

Tianjin, Pekingi Egyetem 

Hong-Kongi Egyetem 

Előadások tartása az MTM’97 International 

Conference on Mechanical Transmissions 

Konferencián, szekcióvezetés 

81.  1997. november 25-27. Ausztria 

Bécs 

4th Mikro- und Nanotechnologei International 

Colloquim rendezvényen előadás tartása, 

szekcióvezetés 

82.  1998. január 27. – február 2. Franciaország 

Párizs 

Int. Institution for Production 

Engineering 

CIRP Bizottsági ülésen való részvétel. 

ISMTII’98 Konferencia CIRP rendezvényként 

való elfogadtatás 

Szekció munkában való részvétel. 

83.  1998. május 14-18. Németország 

Magdeburg 

Innovation und Tradition 

Jubileumi ünnepségen való részvétel, prof. 

Lierath 60 éves. 

84.  1998. június 27. – július 6. Dél-Afrikai Köztársaság 

Cape Town 

Production and Operations Society 

Conference 

Előadás tartása. 

85.  1998. július 20. – augusztus 2. Kanada 

Banff 

Vinnipeg-i Egyetem, 

Vancuver-i Egyetem 

6. IASTED Int. Conf. Roboting and 

Manufacturing Konferencián előadás tartása, 

tanulmányút, kapcsolatépítés 

86.  1998. szeptember 7-10. Ausztria, Bécs 

6th ISMQC IMEKO Symposium 

Wien 

Konferencián előadás tartása, IMECO L14 

Bizottsági tag, magyar referensként 

megválasztva 

87.  1998. szeptember 23-28. Lengyelország 

Gdanski Műszaki Egyetem 

Konferencián előadás tartása, közös 

kutatásainkról 

88.  1998. október 27. – november 

13. 

Amerikai Egyesült Államok 

New York (Columbiai Egyetem), 

Washington (University of 

Maryland), 

Boston (Harvard Egyetem) 

Photonics Eawst Conference előadások tartása, 

szekcióvezetés, Tudományos Bizottság tagja. 

A Bostoni MIT és Harvard Egyetemek, a New 

yorki Columbia Egyetem és a Washingtoni 

Maryland Egyetem meglátogatása. 

89.  1998. november 28. – 

december 4. 

Nagy-Britannia 

University of Cambrige, 

University of Huddersfield, 

The Nottingham University of Trent 

Részvétel a professzori beavató előadáson 

(Huddersfield, Gépészmérnöki Kar dékánja) 

TéT Projekt előkészítés. 

90.  1999. március 13-18. Franciaország, Belgium 

Párizs, Brüsszel 

IV. World Congress on Gearing and Power 

Transmissions. Előadás tartása a konferencián. 

NATO beiktatásunk- 

91.  1999. március 25-27. Románia 

Kolozsvári Műszaki Egyetem 

Ph.D. védésen részvétel bizottsági tagként, 

bírálóként (Horia Alexandru Cioban) 
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92.  1999. április 13-17. Nagy-Britannia 

London 

Kogan Press, 

Cambrige-i Egyetem 

Oxfordi Egyetem 

Könyvkézirat megbeszélése, átadása. 

Projekt előkészítés. 

93.  1999. május 2-8. Németország 

Otto-Von-Guericke University of 

Magdeburg 

Ösztöndíjas tanulmányút. 

Socrates-Erasmus előadások tartása. 

Meghívott előadó. 

94.  1999. május 13-16. Románia 

Kolozsvár 

Ph.D Bizottságban bírálóként való részvétel 

(Kismihály János). 

95.  1999. június 11-15. Lengyelország 

Politechnika Krakowska 

TéT együttműködés keretében kutatás. 

96.  1999. június 18-21. Svájc 

Zürich, Loasanne 

Európai Magyar Professzorok Első 

Találkozója. Plenáris ülés vezetése 

97.  1999. szeptember 15-26. Amerikai Egyesült Államok 

Boston, New York, Washington 

SPIE’s Internat. Symp. 

Konferencián való részvétel, szekcióvezetés, 

Tudományos Bizottság tagja 

98.  1999. október 27. – november 

06. 

Brazília 

Rio de Janeiro, Sao-Paulo, Brasilia 

(főváros) 

ENEGEP’99 Tudományos 

Konferencia,  

Konferencián való részvétel, kapcsolatfelvétel 

99.  2000. március 26. – április 08. Nagy Britannia 

Middlesex University, London 

University of Oxford 

Ösztöndíjas tanulmányút. 

100.  2000. május 10-15. Nagy Briatannia 

Cambridge-i Egyetem 

Látogatás, kapcsolatfelvétel 

101.  2000. június 13-18. Izrael 

Ben Gurion University of the Negev, 

Beér-Seva, Tel-Aviv, Jeruzsálem 

The 28th Israel Conference on Mechanical 

Engineering elnevezésű konferencián való 

részvétel, előadás tartása. 

102.  2000. július 8-12. Németország 

Magdeburg 

TéT együttműködés, előadás tartása 

103.  2000. szeptember 15. – 

december 15. 

Amerikai Egyesült Államok, 

Univ. of Illinois at Chicago, Kansas 

City, 

Visiting professor, prof Litvin meghívására. 

Csigahajtás kutatása. 

 

104.  2000. szeptember 15. – 

december 15. 

Kanada 

Winnipeg, Sascatschevan 

Látogatás, kapcsolatfevétel 

105.  2001. április 5-9. Kína 

Chongquing 

International Conference on Mechanical 

Transmissions elnevezésű konferencián való 

részvétel, előadás tartása. Szervező Bizottság 

tagja. Kapcsolatfelvétel külföldi egyetemek 

oktatóival, kutatóival. 

106.  2001. március 22-25. Románia 

Kolozsvár 

A Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka 

című rendezvényen előadás tartása. 

Tudományos Bizottság tagja. 

107.  2001. április 25-30. Románia 

Kolozsvár 

Országos Gépészeti Találkozón előadás 

tartása. Tudományos Bizottság tagja 

108.  2001. május 24-27. Románia 

Nagybánya (Baia Mare) 

International Multidisciplinary Conference 

elnevezésű konferencián előadás tartása. The 

Internatioanl Honorary Organizing Committee 

tagja. 

109.  2001. június 11-13. Románia 

Nagyvárad 

Magyar Szakírók Egyesületének alapító tagja. 

110.  2001.augusztus 27. 

szeptember 3. 

Németország 

Magdeburg 

Kutatómunka, projekt megbeszélés 

111.  2001.szeptember 25-29. Egyiptom 

Giza-Cairo, Alexandria, Luxor 

(Theba) 

5th ISMTII International Symposium on 

Measurement Technology and Intelligent 

Instruments konferencián előadás tartása 

112.  2001.okt. 4-6. Erdély 

Kolozsvár (Cluj-Napoca) 

Annals of MTeM for 2001 & Proceedings of 

the 5th International MTeM Symposium 

konferencián vendégprofesszori előadás 

tartása. 
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113.  2001.okt.24-27. Németország 

Jéna 

Annals of DAAAM for 2001 & Proceedings of 

the 12th International DAAAM Symposium 

konferencián előadás tartása. 

114.  2001. november 2-8. Románia 

Kolozsvár 

Vendégoktató. Előadások tartása 

115.  2002.márc. 22-23. Románia 

Kolozsvár 

Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka című 

rendezvényen előadás tartása 

116.  2002. április 25-28. Románia 

Székelyudvarhely, Kolozsvár, 

Marosvásárhely 

OGÉT, felkért plenáris előadó 

117.  2002. július 02-22. Németország 

Otto-Von-Guericke University of 

Magdeburg 

ERASMUS oktatói ösztöndíjas tanulmányút 

118.  2002. júl. 25-aug. 25. Írország, Észak-Írország, Skócia, 

Anglia 

UK Egyesült Királyság 

Dublin, Belfast, Durham, Edinbourg, Glasgow, 

London, egyetemek meglátogatása (egyéni 

kezdeményezés) 

119. 2 2002. szept. 05-08. Románia 

Nagyvárad 

Partiumi Keresztény Egyetem 

Magyar Professzorok Világtanácsa, Magyar 

Professzorok III. Világtalálkozója 

Elnökségi ülés, szekcióvezetés 

120.  2002. szept. 11-20. Ukrajna 

Harkovi Egyetemen Prof.h.c. 

kitüntetésem 

Csúcstechnológiák konferencia, 

Rendezvényeken részvétel, előadástartás 

 

121.  2002. szept. 11-20. Törökország 

Isztambul 

Isztambuli Egyetemen kapcsolatfelvétel. 

122.  2002. okt. 23-30. Ausztria 

Bécs 

DAAAM Symp., Bécs, TÉT megbeszélés, 

Magdeburg, TéT rendezvényeken való 

részvétel, előadástartás 

123.  2002. október 23-30. Németország 

Magdeburg 

Meghívott előadó 

124.  2002. nov. 01-30. Románia 

Kolozsvár 

Kolozsvári Műszaki Egyetem 

Dr.h.c. kitüntetés (november 21.) 

NATO ösztöndíjas tanulmányút 

Magyar Tudomány Napja Erdélyben 

(november 23.), előadás, szekcióvezetés, 

elnökség 

125.  2002.dec.14-19. Lengyelország 

Gdansk 

Lengyel-Magyar Közös Szimpózium, 

előadások tartása, együttműködések 

kimunkálása 

126.  2003 május 7-11. Németország Magdeburg Rendezvényen részvétel, előadástartás 

127.  2003. július  Portugália, Madeira Madeirai Egyetem 

Kapcsolatfelvétel 

128.  2003. október 1-5. Románia 

Kolozsvár 

Plenáris előadás tartása 6. MTeM konferencián 

129.  2003. december 6-15. India 

Új Delhi 

University of New Delhi 

APORS konferencia 

előadás tartás, kapcsolatfelvétel 

130.  2003. december 6-15. Sri Lanka 

Colombo 

University of Colombo 

APORS konferencia 

előadás tartás, kapcsolatfelvétel 

131.  2004. febr. 27.-márc. 8. Szlovákia, Kassa CEEPUS projekten való részvétel, előadás 

tartása 

132. 0 2004. május 15-19. Lengyelország, Gdansk Előadástartás, 

Lengyel-Magyar Szeminárium 

133.  2004. július 25-27. Románia, Csíkszereda Kárpát-Medencei Magyar Professzorok 8. 

találkozója 

134.  2004. augusztus 9-21. USA, Los Angeles, Hawaii, Kauai MSO konferencia Hawai-on, előadás tartás 

Kapcsolatfelvétel Los Angelesben az UCLA 

Egyetemen 

135.  2004. október 14-19. Ausztria 

Bécs 

Előadás tartása a 3. Precíziós Megmunkálások 

Konferencián. 

136.  2005. január 8-14. Franciaország, Párizs LEONARDO csereprogram együttműködés 

(CNAM előkészítés) 

137.  2005. január 22-27. Nagy-Britannia, University of 

London. Exeter, Simpleware Ltd., 

Innovation Centre 

Tanulmányút, megbeszélés, RP 

együttműködés, előadás tartása 

Megbeszélés a Kogan Page Kiadóval 

138.  2005. ápr. 30. - máj. 7. Franciaország, Párizs LEONARDO csereprogram együttműködés, 

CNAM továbbképzés akkreditálás, előadás 

tartása 
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139.  2005. május 23-27. Cseh Köztársaság, Zlin, Prága Konferencián részvétel, előadás tartása 

University in Zlin International Tools 

Conference, Prágai Egyetemen 

kapcsolatfelvétel 

140.  2005. jún. 23. – júl. 8. Szlovákia, Kassa CEEPUS tanulmányút és előadások 

141.  2005. július Görögország, Korfu, Albánia Kapcsolatfelvétel 

Egyéni kezdeményezés 

142.  2005. szeptember 3-8. Nagy-Britannia, Huddersfield, 

London 

Előadástartás, szekcióelnök, megbeszélés, 

ICMI bizottsági tag 

143.  2005. szept. 12-13. Szlovákia, Kassa Development of Metal Cutting DMC2005. 

konferencián való részvétel, előadástartás 

144.  2005. október 6-8. Románia, Kolozsvár MTeM konferencián Plenáris előadás tartása, 

szekcióvezetés 

145.  2005. okt. 27. – nov. 3. USA, New York, Boston 

MIT, Harward Egyetem, 

Columbia University 

IASTED 2005 Konferencián való részvétel, 

kapcsolatépítés, szekció vezetés 

146.  2005. október 17-19. Ausztria, Bécs ICPM Konferencián plenáris előadás tartása 

147.  2006. március 1-30. Románia, Kolozsvár XI. FMTÜ Konferencián való részvétel, 

Plenáris megnyitó előadás, CEEPUS 

tanulmányút, előadások 

148.  2006. április 27-30. Románia, Marosvásárhely OGÉT, előadás tartása 

149.  2006. május 1-5. Horvátország, Rijeka, Fiume CEEPUS tanulmányút, előadások 

150.  2006. máj. 31.-jún.4. Lengyelország, Gdansk 60. évi Jubileumi Konferencián előadás 

tartása, Kitüntetésem. 

151.  2006. aug. 04. – aug. 18. Olaszország, Málta, Szicília Kapcsolatfelvétel, egyéni kezdeményezés 

152. 2 2006. szeptember 9-15. Spanyolország, Barcelona, 

Cartagena, Lloret de Mar 

Konferencián (TMT-2006) előadás tartása 

TCA program megbeszélés a Cartagenai 

Egyetemen 

153.  2006. október 25-28.. Szerbia, Novi Sad CEEPUS programban való részvétel, 

kapcsolatfelvétel 

154.  2006. okt. 30. – nov. 15. Mexikó Kapcsolatfelvétel, egyéni kezdeményezés 

155.  2006. július 26. Oroszország, Szentpétervár ISMTII 2007 Konferencia, előadás tartás, 

Konferencia Bizottság Tagság 

156.  2006. Olaszország, Szicília Egyetemek látogatása 

157.  2007. március 01. – 31. Románia, Kolozsvár CEEPUS előadás 

158.  2007. ápr. 25. – máj. 7. Románia, Kolozsvár CEEPUS előadások tartása, OGÉT 2007. 

Konferencián Plenáris meghívásos előadás 

tartása 

159.  2007. szept. 22. – okt. 3. 

Világkörüli Út  

Japán, USA (Tokyo, Sendai , 

Nagaoka, Los Angeles , San 

Francisco) 

Konferencia (meghívásra) 8th International 

Symposium on Measurement Technology and 

Intelligent Instruments, ISMTII 2007., USA  

160.  2007. október 6-8. Románia, Kolozsvár MTEM Konferencia, Plenáris előadás 

161.  2007. október 22. Erdély Kolozsvár  Szekció vezető 

162.  2007. november 01-30. Románia, Kolozsvár CEEPUS előadás 

163.  2008. március 01-28. Románia, Kolozsvár FMTÜ plenáris előadás, Kolozsvár 

164.  2008.szeptember. 25-27. Románia, Kolozsvár, Brassó Plenáris előadás 

165.  2008. szeptember.01-10. Kuba, Santa Clara Előadás 

166.  2008. június Ciprus Egyetemek látogatása 

167.  2009. április 01-30. Szerbia, Novi Sad CEEPUS előadás 

168.  2009. június 29.-jul.2. Szentpétervár, Oroszország ISMTII-2009. konf.szekc.vez., ea. tartás 

169.  2009.október 01-25. Románia, Kolozsvár CEEPUS előadás 

170.  2010. május Thaiföld, Vietnam, Bruma, Malaysa, 

Szingapúr 

Egyetemek látogatása 

171.  2011. április.01-30. Románia, Baia Mare vendégoktatás, CEEPUS 

  172. 2014. április 24-27 Erdély, Nagyszeben XXII. Országos Gépész Találkozó 2014 

(OGÉT), szakmai előadás tartás 

  173. 2016. április 21-24 Erdély, Déva XXIV. Országos Gépész Találkozó 2016 

(OGÉT), szakmai előadás tartás 

  174.  2017.ápr.27-30. Erdély, Kolozsvár XXV. Nemz.Gépészeti Konf.szekc.vez.ea. 

  175. 2018. ápr. 26-29. Erdély, Marosvásárhely XXVI.Nemz.Gépészeti Konf.szekc.vez.ea.  
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IV. Melléklet - Konferenciákon, Szervező Bizottságokban való részvétel 
1983 Magdeburg (NDK), VI. Vortragstagung mit Zahnradgetriebebau (előadás tartása) 

1986 Krakkó (Lengyelország), IX. Wissenchaftliche Schleifschule Konferencia (előadás tartása) 

1988  Kosalin (Lengyelország), Nass’88 Konferencia (előadás tartása) 

1989  München (Németország), Konferencia (előadás tartása) 

1990  Dubrovnik (Jugoszlávia), ICED’90 Konferencia (előadás tartása) 

1991 Hiroshima (Japan), ISME International Conference on Motion and Power Transmissions, 

Leader of the „Cutting Tools” Section (előadás tartása) 

1993 Kharkov (USSR), Conference Interpartner -93. Title: „High technology in engineering 

industry”. Member of the Organizing Committee (előadás tartása) 

1993 Cugir (Romania) - 2nd International Scientific Conference MTM'93, „Modern Machines and 

Technologies” (előadás tartása) 

1994 Nagaoka (Japan) - Nagaoka University of Technology Department of Production Engineering. 

1994 Singapore - The Third International Conference on Automation, Robotics and Computer Vision, 

ICARCV-94. 

1994 Perth (Australia) - 4th International Tribology Conference, AUSTRIB'94 (előadás tartása). 

1995 Manchester (UK) - Thirty-First International MATADOR Conference (előadás tartása). 

1995 Cugir (Romania) - 3rd International Scientific Conference MTeM'95, „Modern Machines and 

Technologies” (előadás tartása). 

1995 Krakow (Poland) - 6th International DAAAM Symposium, Technical University of Krakow, 

Section Chairman. 

1996 EMT Conference, Cluj-Napoca, Romania, Member of Program Committee. 

1996 ISMTII’96 Symposium, Hayama, Japan, Member of Program Committee. 

1996 The 7th International Power Transmission and Gearing Conference, USA, New York, San 

Diego. 

1997  „Micro- und Nanotechnologie”, Colloquium, Wien, Austria Member of Program Committee. 

1997 MTM’97 - International Conference on Mechanical Transmissions and Mechanism, Tianjin, 

China. 

1997 Tiangin, China, MTN 97 Conference, Peking, Hong Kong, előadás, szekcióvezetés. 

1998 An International Meeting of the Production and Operations Management Society, Graduate 

School of Business, University of Cape Town, South Africa, előadás, meeting vezetés. 

1999 The Sixth IASTED International Conference, Banff, Canada. 

1999 The 4th World Congress on Gearing and Power Transmission, Paris, France. 

2000 The 3rd International Conference on Quality, Reliability, and Maintenance, Oxford, United 

Kingdom. 

2000 The Tenth International Conference on Tools, Miskolc, Hungary. 

2000 Illinois University of Chicago, USA, Vendégprofesszor Prof. F. L. Litvin meghívására. 

2001 FMTÜ,  Cluj Napoca, Romania, tudományos bizottsági tag. 

2003 WESIC 2003, Advanced Technologies in Manufacturing, tudományos bizottsági tag, Lillafüred, 

Miskolc.  

2004 The Tenth International Conference on Tools, Miskolc, Hungary, szervezőbizottság elnöke. 

2005 The 7th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, 

nemzetközi tudományos bizottsági tag, Huddrsfield, England. 

2005 The 3rd International Congress of Precision Machining, Wien, Austria, nemzetközi 

programbizottsági tag. 

2007 The 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, 

ISMTII 2007, Sendai, Japan, nemzetközi tudományos bizottsági tag, szekcióelnök. 

2009 The 9th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, 29 

June – 2 July, 2009 Saint Petersburg, Russia. 

2009 MTeM International Conference, MTeM 2009, Technical University of Cluj Napoca, October 

8-10, 2009. 

2011 MTeM International Conference, MTeM 2011, Technical University of Cluj Napoca, October 

5-7, 2011. 

2013 ISMTII International Conference, ISMTII 2013, Aachen, Germany, June 30 – July 06., 2013, 

nemzetközi tudományos bizottsági tag, szekcióelnök. 

2013 MTeM International Conference, MTeM 2013, Technical University of Cluj Napoca, October 

17 - 19, 2013., szekcióelnök. 

2014 „Meeting with Professor Dudás” Conference, Universidad Politecnica de Cartagena, Cartagena, 

Spain, February 05 - 15. 

2014 XIX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka 2014, Kolozsvár, március 20 – 21, 2014, 

programbizottság tagja. 

2014 XXII. Országos Gépész Találkozó 2014 (OGÉT), Nagyszeben, április 24 – 27, 2014, 

programbizottság tagja, szekcióvezetés. 

2015 XIX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka 2015, Kolozsvár, március 20 – 21, 2015, 

programbizottság tagja, plenáris előadás tartása. 

2015 XXII. Országos Gépész Találkozó 2015 (OGÉT), Csíksomlyó, április 23 – 26, 2015, 

programbizottság tagja, előadástartás. 
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2016 OGÉT 2016. XXV.Nemzetk.Gépészeti Konf.Erdély, Déva, tud.biz.tagja 

2017 OGÉT 2017. XXV. Nemzetk.Gépészeti Konf. Kolozsvár, szekc.ea. és tud.biz.tag 

2018 OGÉT 2018. XXVI. Nemzetk.Gépészeti Konf. Marosvásárhely, szekc.e.a és tud.biz.tag. 

 

Meghívások, részvétel nemzetközi tudományos konferenciák szervezőbizottságában 

1991 ISME International Conference on Motion and Power Transmissions Hirosima Konferencián "Cutting Tools" 

szekció vezetésére kértek fel. 

1991 Autimatizirovannoe projektinovanie mechanicseszkih transzmisszij Nemzetközi Konferencia Nemzetközi 

Szervező Bizottság tagja. Izhevszk. 

1992 "Peredacsa i Transzmisszii" című angol és orosz nyelvű szaklap szerkesztőbizottsági tag. Izsevszk  

1992 CIM'92 ZAKOPANE Nemzetközi Konferencián szekció vezetésére kértek fel. 

1992- től 1994-ig Krakkói "Schleifschulen XVII. Wissenschaftlichen" Konferencia Tudományos Bizottság tagja. 

1993 MTM'93. Konferencia Szerv. Biz. tag, Kolozsvár 

1993 GG'93International Symposium, Szervezőbizottsági tag. Izhevszk 

1993, 1994, 1995 "Vüszokie technologii v masinosztroenii" Interpartner 93' Konferencia Szervezőbizottsági tag Harkov. 

1994 A Zakopanei CIM'94.Konferencián,szekció vezetésére kértek fel. 

1994 DAAM Magyar Nemzeti Bizottság tagja vagyok  

1996 EMT Konferencia Programbizottság Tagja, Kolozsvár. 

1996 Tokyo Konferencia Programbizottság tagja1996. a DAAAM Bécsi Konferencia programbizottságának tagja. 

1996 CIM’96 ZAKOPANE Programbizottság tagja 

1997 MTM’97 International Conference on Mechanical Transmissions and Mechanisms, szekció elnök, Tianjin, China 

1998 ISMTII’98 International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, elnök, Miskolc 

1999 Kolozsvári Egyetem PhD Bizottságban bíráló. 

1999 SPIE International Symposium szekcióvezető, Boston, USA. 

2000 XVI. IMEKO Congress, plenáris előadó, szekció elnök, Bécs, Ausztria 

2001 International Conference on Mechanical Transmissions konferencia tudományos bizottsági tag, Chongquing, 

Kína. 

2001 FMTÜ, OGT tudományos bizottsági tag, Kolozsvár. 

2003 WESIC 2003, Advanced Technologies in Manufacturing, bizottsági tag, Lillafüred 

2005 7th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, nemzetközi tudományos 

bizottsági tag, Huddersfield, Egyesült Királyság 

2005 3rd International Congress of Precision Machining, nemzetközi programbizottsági tag, Bécs, Ausztria 

2007 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, ISMTII 2007, nemzetközi 

tudományos bizottsági tag, Sendai, Japán 

2009 ISMTII-2009. Konf. Szentpétervár, 2009.jun.2.-jul.2., ICMI örökös tag, programbiz.tagja 

2013 Aachen Németország, ICMI Konf. ICMI tag, programbiz.tagja 
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A Kárpát Medencei Magyar Professzorok 3. Találkozójának ajánlásai a kormányzat számára. 

Miskolc, 1999. szeptember 10  (4. fejezet) 

 

Tekintettel arra, hogy a világ fejlettebb részein tudás alapú gazdaság, illetőleg tudás alapú társadalom 

épül ki, a kevésbé fejlett, de az előrelátó országokban akkor is jelentősen növelték az oktatási szférába 

fektetett összegeket, amikor az életszínvonal egyébként csökkent. Magyarországon az utóbbi 10 évben 

jelentősen nőtt a hallgatói létszám, miközben az oktatók létszáma csökkent, az infrastruktúra romlott, 

és az egyéb kapacitások változatlanok maradtak. A felsőoktatási intézmények többsége 

csúcskapacitáson működik. Az oktatási (kutatási) színvonal süllyed. A megfelelő oktatói (kutatói) 

utánpótlás egyes területeken különösen nehéz. Az ország alapvető érdeke a felsőoktatás finanszírozási 

filozófiájának a kor követelményeihez való illesztése. 

A Kárpát-medencei magyar professzoroknak 1999. szeptember 10-11-én a Miskolci Egyetemen 

megrendezett 3. találkozója az alábbi ajánlásokat teszi: 

Biztosítani kell a magyar anyanyelvű felsőoktatási képzés fennmaradását és fejlesztését a környező 

országokban. fokozott figyelmet kell fordítani a magyar nyelvű oktatók támogatására és utánpótlására. 

Ezért az MPV minden rendelkezésére álló eszközzel szolgálni kívánja a szomszédos országok magyar 

nyelvű felsőoktatási intézményeinek helyreállítására irányuló törekvéseket (pl. romániai magyar 

egyetem) a magyarországi és a világ többi országában élő magyar professzorok közreműködésével. 

(Vonatkozik ez a megalakításra, szervezésre, vendégprofesszori tevékenységre, az oktató-kutató 

utánpótlás segítésére, valamint széles körű érdemi együttműködésre. …) 

A hazai kredit-rendszerre történő átálláskor a létrejövő universitasoknak és általában felsőoktatási 

intézményeknek tanterveik átalakítása során különös gonddal figyelniük kell arra, hogy ténylegesen 

lehetővé váljon egyes tárgyak más karokon, illetve más szakokon való hallgatása, és biztosítaniuk kell 

a hallgatói mobilitás lehetőségét, nem csak a hazai felsőoktatási intézmények között, hanem a Kárpát-

medencében és az európai kreditátviteli rendszeren belül is.  

Segíteni kell a szaknyelvi problémák csökkentése érdekében egy kárpát-medencei többnyelvű 

értelmező szakszótársorozat elkészítését, kiadását és hálózatra vitelét. A kiadvány anyagi bázisát közös 

erőfeszítéssel mielőbb meg kell teremteni. 

Az MPV elengedhetetlenül szükségesnek tartja, hogy az illetékes minisztériumok aktívan és 

összehangoltan vegyenek részt a hazai, valamint határainkon túlnyúló távoktatás koordinálásában és 

fejlesztésében, magyar nyelvű távoktatási tananyagok átfogó létrehozásában. 

A Kárpát-medence speciális környezeti helyzete és az Európai Unió környezetvédelmi politikája jobb 

és céltudatosabb alkalmazásának igénye indokolttá teszi a hatékonyabb együttműködést a környezet- 

és természetvédelem területén a Kárpát-medencében. Ezért mielőbb ki kell építeni az ezzel 

kapcsolatos kutatói és oktatói hálózatrendszert, ki kell fejleszteni a társadalomban az okológiai tudatot. 

Mindezek megvalósításához szükséges felsőfokú intézményekbe jelentkezők felkészültségének a 

tökéletesítése. Az MPV programjába iktatta, a tömegoktatás és elitképzés célszerű arányainak 

megvitatását, a doktori képzésnek a szomszédos országokkal történő összehangolását, módozatainak 

kidolgozását, gyakorlati keresztülvitelét.  
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V. Melléklet - Tudományos Szervezetekben, Egyeslületekben való részvétel, Társadalmi közéleti 

tevékenységek 

 

1980 MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Gépészeti Szakbizottság Gépkonstrukció 

Fejlesztési Munkabizottság tagja 

1981-1985 MTA Gépészeti Szakbizottság, Hajtóművek Munkabizottság titkára 

1985- MAB Gépészeti Szakbizottságának Anyagismereti és Technológiai 

Munkabizottságának tagja 

1976-1983 OKFT A/3. „A gépgyártás általános rendeltetésű alkatrész és részegység 

gyártásának fejlesztése, Áttétművek és Tengelykapcsolók Munkacsoport tagja 

1981 – 1983 In the frame of the A3 Project of the Hungarian Middle Distance  

Research and Development Committee; Project title:  

„Manufacturing developing of spare parts and subgroup of the  

structural units for general used in the machine industry”. Member of the 

subcommittee (signed G7) for Gear Transmissions and Power Transmissions. 

1982- GTE Központi Fogaskerék Szakbizottság tagja 

1984- GKFT Szerszámtanács tagja 

1984-1987 NME Ipari Kapcsolatok Bizottság tagja 

1987-1995 NME Ipari Kapcsolatok Bizottság elnöke 

1981-1983 GTE Központi Automatizálási Szakbizottság vezetőség tagja 

1985 A VI. Szerszám- és Szerszámanyag Szimpózium Szervezőbizottság tag, titkár 

1988-1989 A VII. Szerszám- és Szerszámanyag Szimpózium Szervezőbizottság vezetője 

1988- Észak-magyarországi Innovációs Centrum (Park) Rt. Tudományos Tanácsadó 

Testület tagja 

1991- „Gépgyártástechnológia” c. szakmai folyóirat-szerkesztő Bizottság tagja 

1992- „Borsodi Műszaki Gazdasági Élet” szakmai folyóirat Szerkesztő Bizottság 

tagja 

1992- Izsevszk (USSR), Technical periodical review in English and Russian 

languages. Member of the editorial board. Title in Russian: „Peredacsai 

Transzmisszii”. 

1992 „Gép” c. szakmai folyóirat Szerkesztő Bizottság tagja 

1992   Az MTA Anyagtudomány és Technológiai Bizottság tagja 

1992-2005 Az MTA Anyagtudomány és Technológiai Bizottság Gyártórendszerek 

Albizottság Elnöke  

1992    MTA Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Tudományos Bizottság Tagja 

1993-    microCAD Konferencia Gépgyártástechnológiai Szekció elnöke 

1993  A VIII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság eln. 

1995 MTA Sz.Sz.B. Megyei Tudományos Testület elnökségének tagja 

1996 A IX. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke 

1996- Bay Zoltán Kutatóintézet Tudományos Tanács Tagja 

1996   International Committee of Measurements and Instrumentation (ICMI) 

Konferencia elnökké választva, Tokyo, Japan. 

1996-1998 Az MTA Gépgyártástechnológia Tanszék kihelyezett kutatócsoport vezetője 

1997- The Japan Society for Precision Engineering, tag 

1998 4th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent 

Instruments, elnök, Miskolc, Lillafüred, Hungary, szervezőbizottság elnöke 

1998  IMECO R14  Magyar Referens 

1999 - 2009 Scientific Secretary of World Council of Hungarian Professors 

1998 A X. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke. 

2004 A XI. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke 

2007 A XII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke  

2007 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent 

Instruments ISMTII 2007, nemzetközi tudományos bizottsági tag, Sendai, 

Japán 
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2009  The 9th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent 

Instruments ISMTII 2009, nemzetközi tudományos bizottsági tag, Saint 

Petersburg, Russia 

2011 Magyar Professzorok Nemzetközi Szervezete alapító és elnökségi tagja 

2011 The 10th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent 

Instruments ISMTII 2011, nemzetközi tudományos bizottsági tag, Daejeron, 

South Korea 

2012 A XIII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság tagja 

2013 The 11th International Symposium on Measurement Technology and 

Intelligent Instruments ISMTII 2013, nemzetközi tudományos bizottsági tag, 

szekció elnök, Aachen, Németország 

2015 OGÉT Nemzetközi Gépészeti Konferencia, Erdély, Konferecia Bizottságának 

tagja 

2016 OGÉT Nemzetközi Gépészeti Konferencia, Erdély, Konferecia Bizottságának 

tagja 

2017 OGÉT Nemzetközi Gépészeti Konferencia, Erdély, Konferecia Bizottságának 

tagja 

2018  OGÉT Nemzetközi Gépészeti Konferencia, Erdély, Konferecia Bizottságának 

tagja 
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VI. Melléklet - Szabadalmak, méltató újságcikkek 
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VII. Melléklet - Újságcikkek Dudás Illésről 

 

 
Észak-Magyarország, 1991.március 14. 
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Kelet-Magyarország, 1994.10.12.  Déli –Hírlap, XXXI.évfolyam,244.szám 
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MEGAZIN, 2016.IV. évfolyam, 6.szám 
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Kelet-Magyarország, 2004.november 5. 
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VIII. Melléklet - Tudományos fokozatok 
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IX.Melléklet - Kitüntetések, elismerések 

 

 

 

GTE Egyesületi Érem  (1978, 1988)  

 

     
 

Kiváló Újító, Kiváló Dolgozó (1982). 

 

 

 

 

MTA-MSZH Szabadalmi Nívódíj 

 

  GTE Műszaki Irodalmi Díj (1990) 
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Miskolci Egyetem 20 éves törzsgárda.      GTE Egyesületi Érem (1993)      

 

                                  
MTA SZSZB Megyei Tudományos Testülete,       „Gróf  Lónyai Menyhért díj”,  

         Emlékérem (1995) 

 

 

 

 

 Emlékgyűrű, tiszteletbeli évfolyamtárs a Miskolci 

Egyetem Gépészmérnöki Karán (1996) 

 GTE A technika fejlesztéséért Érem 
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Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2000)      Bütykös főgépész díj Kolozsvár (1997) 

 

 

 

 

EMTT fejlesztéséért 10 éves jub.érem Kolozsvár 2000 

Emléklap  Nyírkarász fejlesztéséért (1998)                                 Váci Mihály Érem, Nyírkarász (1998) 

 

A Kari 50. éves jubileumi és a Kárpát-Medence            A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara 

Magyar Professzorainak 3. találkozója emlékérme        alapításának 50 éves jubileumi emléklap 

(1999) 
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Kari Jubileumi Aranyérem a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának 50 éves Jubileuma 

alkalmából (1999) 

 
 

Kassai Műszaki Egyetem emlékérem 

          

Kiváló Oktató Diploma, Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata (2000) 
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Pro Universitate et Scientia Magyar Professzorok 

Világtanácsa (2000) 

 

 

       
Pro Scientia  Transsylvanica Érem ( Kolozsvár 2000.) 

Medal Za Zaslugi Dla Politechniki Gdanskiej, érem Gdansk (2006) 

Műszaki Egyetem, Tiszteletbeli professzor (Prof. h.c., 2002) 

      
 

Fehér Dániel Emlékérem (Budapest 2002. MPV) 
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Signum Aurelium Miskolci Egyetemi kitüntetés (2002) 

 

 

 

 
 

 
 

Miskolc város ezüst érme kitüntetés 

Dudás Illés 60. születésnapjára 

 

 

 

 

                  Akadémiai Szabadalmi Nivódíj 2004 
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EMT Díszoklevél és Emlékérem 65. születésnapra, Kolozsvár (2007) 

 

 

Dudás Illés kitüntetése ICMI Lifetime Contribution Award in ISMTII 2007 Professor Illés Dudás 
 

 

ICMI Lifetime Contribution Award by Conference of Comittee of ISMTII, Tohoku University, 

Sendai, Japan (2007I) 
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Professzor Wei Gao ICME elnöke cikkében méltatja Dudás Illés kitüntetését 2007-ben 

Japánban.(ICMI Lifetime Contribution Award in ISMTII 2007 Professor Illés Dudás) 

 

 Pro Facultate Érdemérem Nyíregyházi Főiskola (2007) 
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 Bálint Lajos Pro Scientia Tecnologiae Technológiatudományért, alapítólevél és érem, 

Miskolci Egyetem, Gépgyártástechnológiai Tanszék (2012) (70. születésnapomra) 
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 A Miskolci Egyetemért Érdemérem, Miskolci Egyetem (2012) 

 Patkó Gyula rektor úr a Miskolci Egyetemért Érdemérem átadása (2012) 

 

  
 

Prof. Lévai Imre emlékére érem a Családtól 
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Emléklap Nyírkarász község lakossága érdekében  Nyírkarász község díszpolgára (2014) 

kiemelkedő tevékenységéért 

 

A Magyar Érdemrend Tiszti keresztje 2016A Nyíregyházi Egyetem 70. születésnapja alkalmából 

díszoklevéllel köszönti Dudás Illés professzort 
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X. Melléklet - Születésnapi köszöntések, baráti levelek, díszoklevelek, gratulációk 

        
 

 

  
 

F.Lierath professzor köszöntő levele          G.Achimas és Gyenge Cs. professzor köszöntő levele 
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 F.Litvin  professzor köszöntőlevele  
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K. Weinert professzor köszöntőlevele Dudás Illés 60. születésnapja alkalmából 
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Kodácsi és Szabó professzorok köszöntőlevele 

 

 

 

A Dudás Prof. 70. 

születésnapi jubileumi 

tudományos konferencia 

meghívója 
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Bálint Lajosné köszönő levele az 1996-os Bálint Lajos és Fridrik László kiállítás után  
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Kordoss József  tsz.alapító professzor elismerő és köszöntő levele: 
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Vizi E. Szilveszter az MTA alelnökének levele a konferencia, illetve a tanszék látogatása után. 
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Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés elnökének köszönő levele „Az ipar kibontakozása 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” című tanulmányért. 
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Anyagmozgatás és Logisztikai Tanszék köszöntője Dudás Illés 60. és a Gépgyártástechnológiai 

Tanszék 50. jubileumi alkalmából 

 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara köszönti a 65 éves Dudás 

professzort 
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A Nagybányai Egyetem köszönti a 60 éves Dudás Illést és az 50. jubileumi éves Tanszéket 

 

 
 

Dr. Patkó Gyula rektor köszönti a 65 éves Dudás Illést 

Jan Harasymowicz barátomnak a köszöntője 65 születésnapom, valamint a 30 éves 

együttműködésünk alkalmából  
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A Harkovi Egyetem verssel köszönti Dudás Illést 

A Gépgyártástechnológiai Tanszék köszönti volt tanszékvezetőjét Dudás Illést 

 
Illés Béla a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja köszönti a 70 éves Professor Emeritust 

A Nyíregyházi Egyetem rektora köszönti a szabolcsi származású 70 éves Dudás professzort 

 

 

 

 

Nyíregyházi Főiskolán 70. születésnapomon 

Kelet-Magyarország 2014. szeptember 18. a 70 

éves Dudás Illés köszöntése  

 

Emléklap a Sapientia Alapítványtól 
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Jubileumi Emléklap a 20 éves EMT-től 

 
A Krakkói Műszaki Egyetem Technológiai Intézetének köszöntője 

 
A Harkovi Egyetem vezetésének köszöntése
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Díszoklevél a Nyíregyházi Egyetem kutató professzor kinevezése alkalmából 
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Bessenyei Lajos rektor emléklappal köszönti a Miskolci Egyetem és a Harkovi Egyetem közötti 

együttműködés 40. évfordulója alkalmából Dudás Illést 

A Krakkói Egyetem rektora Józef Gawlik köszönti a 40 éves együttműködésünket 
 

   
Professzor Emeritus oklevél                        Jan Harasymowicz barátomnak a köszöntője 65  

                                                                          születésnapom, valamint a 30 éves együttműködésünk 

                                                                    alkalmából 
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Honvédelmi Minisztérium szakértő igazolványa Professzor Dr. Dudás Illés számára 
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Dudás Illés 60. születésnapja alkalmából F.Lireath professzor gratuláló levele 
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XI. Melléklet - A Diósgyőri Gépgyárból a Miskolci Egyetemre került oktatók 
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XII. Melléklet - A Gépgyártástechnológia általános matematikai modelljei (PROMAT) 

(ProMAT 1.) ÁLTALÁNOS MATEMATIKAI MODELL FELÜLETEK, HAJTÓPÁROK 
GYÁRTÁSGEOMETRIAI ELEMZÉSÉRE, TERVEZÉSÉRE ÉS GYÁRTÁSÁRA (ProMAT I.) 
Miután ez a matematikai modell egy teljesen új ötlet, úgy gondolom, hogy a könyvhöz hozzátartozik, 

hogy ne csak általánosságokról, hanem adott esetben bizonyos szakmai mélységeket bemutassak az 

eziránt érdeklődő tisztelt olvasónak is. Ezért kicsit mentegetőzve mondom, de a következőkben 

bemutatott matematikai modell olyan átfogó újdonság, amely 2016-ban jelent meg a Springer 

Kiadónál és igen szép számban kapok rá hivatkozásokat.   

Ezen rész célkitűzése a kinematikai geometria és a fogazás elmélet eredményeire támaszkodva a 

geometriailag helyes, gépgyártástechnológiai eljárások (pl.: konjugált felületek kapcsolódása, 

esztergálás, fúrás, marás, köszörülés, stb.) általánosítása, a szerszámok gyártásgeometriai elemzése, a 

kapcsolódási viszonyok matematikai meghatározása közös modellben (ProMAT) való elemzésre.  

A módszer meghatározása révén törekvésünk, hogy minden felület gyártásgeometriáját egy közös 

rendszerbe összefoglalva tárgyaljuk, hogy a korszerű gyártórendszerekben (CAD, CAM, CAQ, CIM) 

helyesen előállíthatóak legyenek. A teljes modell megértéséhez előbb bemutatom a már működő 

hengeres és kúpos felületek matematikai modelljét.  

  

I. HENGERES ÉS KÚPOS FELÜLETEK ILLETVE CSAVARFELÜLETEK 

GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS MATEMATIKAI 

KINEMATIKAI MODELLBEN 

Évtizedek óta tartó kutatómunkám során a helikoid felületek előállítását elemeztem általános 

matematikai modellben, az MTA doktori értekezésemben (1991)60 Ezúttal ezen modell kiterjesztését 

alkalmazási lehetőségét mutatom be a gépgyártástechnológia fontosabb területeire. Jelen 

tanulmányban a HeliCIM modelleket61 fejlesztettük tovább az általános gépgyártástechnológiai 

eljárások alkalmazására is. 

I.1. Hengeres felületek illetve csavarfelületek gyártásgeometriájának elemzése az általános 

matematikai – kinematikai modellben 

A hengeres csavarfelületek illetve hengeres felületek megmunkálása csak az emelkedés nagyságában 

tér el, vagyis adott nagy emelkedés esetén csavarfelületet kapunk, egy lényegesen kisebb emelkedés 

esetén hengeres felület esztergálásáról beszélhetünk. A hengeres csavarfelületek (1. ábra) tárgyalására, 

a különböző leképzési módok62,63 és a generáló szerszámprofilok vizsgálatára célszerű a hengeres 

csavarfelületek gyártásgeometriáját egy összevont általános rendszerben elemezni. Természetesen 

ezen rendszerben a hajtópárok is elemezhetőek a γ szög 

(menetemelkedés nagysága) változtatásával. Ehhez meg kell 

határozni a generáló szerszámot és a generált csavarfelületet 

meghatározó koordináta-rendszerek közötti – a leképzés 

kinematikáját magába foglaló – P1h transzformációs mátrixot 

általános esetre. A vizsgálat során alkalmazott koordináta-

rendszereket, valamint azok egymáshoz viszonyított helyzetét az 

1. ábra szerint rögzítjük. 

 

1. ábra: Koordináta-rendszerek kapcsolata hengeres 

csavarfelületek gyártáselméletének általános vizsgálatánál 

 

A 1. ábra jelölései a következők: 

                                                      
60 DUDÁS, I.: „Csavarfelületek gyártásának elmélete”. Akadémiai doktori disszertáció, Miskolc, 1991. 
61 DUDÁS, I.: The Theory  Practice of Worm Gear Drives. Kogan Page US, Sterling, USA, 2004. ISBN 1 9039 9661 9. 
62 DUDÁS, L.: Kapcsolódó felületpárok gyártásgeometriai feladatainak megoldása az elérés modell alapján, Kandidátusi 

értekezés, Budapest, TMB, 1991., p.144., 2005. 06. 29. 
63 LITVIN, F. L., FUENTES, A.: Gear Geometry and Applied Theory, Cambridge University Press, 2004., ISBN 978 0 

521 81517 8 
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 a, b, c  a szerszám koordináta-rendszere kezdőpontjának (02) koordinátái a Ko         koordináta-

rendszerben, 

 1 a csavarfelület elfordulásának szöge, (szögelfordulási, burkolási, ill. mozgásparaméter), 

 2  a szerszám elfordulásának szöge (maró vagy köszörűkorong), 

 i21  i21 = 2/1 áttétel,  

     a szerszámnak a menetemelkedési szögével való  bedöntése, 

 α a szerszám döntési szöge a csavarfelület profiljára, a jellegzetes metszetben pl. evolvens 

csavarfelület köszörülése sík homlokfelületű köszörűkoronggal). 

A koordináta-rendszerek az alábbiak szerint értelmezhetők: 

 K0(x0, y0, z0) álló koordináta-rendszer, a megmunkáló szerszámgép koordináta - rendszere, 

 K1F(x1F, y1F, z1F) csavarmozgást végző,  a csavarfelület koordináta-rendszere, 

 K2(x2, y2, z2) álló koordináta-rendszer, a szerszám koordináta-rendszere, 

 K2F(x2F, y2F, z2F)  a szerszámhoz kötött forgó koordináta-rendszer, 

 Kk(xk, yk, zk) segéd koordináta-rendszer, 

 Ks(,,) generálógörbe koordináta-rendszere. 

A kinematikai leképezésnél, hogy a csavarmozgást végző felület a csavarfelület, a szerszámfelület 

pedig csak forgó mozgást végez (illetve esztergálásnál állva marad). A gyártásgeometria általános 

tárgyalásához mindenekelőtt a hengeres csavarfelületek származtatásának egységes meghatározása 

szükséges, amelyet a következők szerint értelmezünk. Adott az 
gr  generálógörbe a Ks (,,) 

koordináta-rendszerben. Ez a generálógörbe lehet szerszámél (pl. esztergálásnál) vagy érintkezési 

görbe (pl. köszörülésnél). A generálógörbe egyenletének felírásánál az η paramétert válasszuk, 

célszerűségből, független változónak. Így a vezérgörbe paraméteres vektorfüggvénye: 

  
gr  = ξ (η) i  + η j  + ξ (η) k .    (1) 

Az 
gr  generálógörbét hordozó KS (,,) koordináta-rendszerrel a ζ  tengely mentén p paraméterű 

csavarmozgást közölve a generálógörbe egy csavarfelületet súrol a K1F (x1F, y1F, z1F) koordináta-

rendszerben, amely e mozgás közlése előtt egybeesik a Ks koordináta-rendszerrel (2. ábra). 

2. ábra. A csavarfelület 
gr  vezérgörbéje a K1F 

koordináta-rendszerben 

Az 
gr  vezérgörbe és a p csavarparaméter határozza meg 

alapvetően a csavarfelületet. Ugyancsak meghatározó 

szerepe van az 
gr vezérgörbének a szerszámfelület 

származtatása esetén is.  

 

 

 

I.1. 1. Az ismertetett modell alkalmazási lehetőségei 

A modell egyaránt alkalmas csavarfelületek egy- és többélű határozott, vagy határozatlan 

élgeometriájú szerszámmal való megmunkálásának, valamint a megmunkáláshoz szükséges 

szerszámok tervezésére, a 2. ábrán feltüntetett a, b, c, ,  paraméterek megfelelő megválasztásával a 

szabványban rögzítetteken túlmenően minden speciális profilú csavarfelület esetére is. A csavarfelület 

a megmunkáló szerszámfelület viszonylagos mozgásbeli burkolója. A két felület a relatív mozgásban 

egy térbeli görbe vonal mentén érintkezik egymással, amelynek minden pontjára érvényes a 

kapcsolódás általános törvénye: 

    02F2  vn F ,        (2) 

ahol n (1) a csavarfelület normálvektora; n (2) a szerszámfelület normálvektora; v (12) a csavarfelület 

és a szerszámfelület közötti relatív sebességvektor. Az érintkezési görbe ismerete lehetővé teszi a 
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szerszám (a direkt eset), vagy a csavarfelület (b indirekt eset) meghatározását 64. 

 

(ProMAT folyt.2.) Kúpos csavarfelületek matematikai előállítása  a ProMAT modellben 
 

A spiroid hajtópár kúpos csigájának fogfelületét hasonló módon lehet származtatni, mint a hengeres 

csigáét, de a szerszám  axiális elmozdulásával (pa) egy időben – a csiga kúposságától függő – a 

szerszám tangenciális előtolását (pt) is biztosítani kell65, 66 

I.3. Az általános matematikai modell a hengeres és kúpos felületek, ill. csavarfelületek 

elemzésére 

A hengeres csavarfelületek és szerszámaik, valamint kúpos csavarfelületek és szerszámaik 

kapcsolódásának vizsgálatára megalkotott modelleket egyesítve egy összevont általános kinematikai 

modellt (3. ábra) kapunk, amely alkalmas az említettek egy matematikai modellben való kezelésére 

(HeliMAT). Állítsuk elő a forgó koordináta-rendszerek közötti közvetlen transzformációs mátrixokat! 

  M2F,lF = M2F,2
.M2,K

.MK,0
.M0,1

.M1,1F, illetve                                     (3) 

                                              M1F,2F = M1F,1
.M1,0

.M0,K
.MK,2

.M2,2F.        (4) 

3. ábra. Koordináta-rendszerek kapcsolata hengeres, kúpos csavarfelületek gyártáselméletének 

általános vizsgálatánál (a tengelytáv a=const, vagy a=a0+p*fi) 

 pa               a csavarfelület axiális irányú emelkedési paramétere; 

 pr              a csavarfelület radiális irányú emelkedési paramétere. 

 
a.     b. 

3. ábra Koordináta-rendszerek kapcsolata hengeres, illetve kúpos csavarfelületek és szerszámaik 

gyártáselméletének általános vizsgálatánál 

A direkt feladat megoldása (a munkadarab felülete ismert), amikor 1Fr  ismeretében keressük a 2 

felületet, ill. az érintkezési vonal pontjait. Ezek szerint a továbbiakban meghatározhatjuk a csak a 

kinematikai viszonyoktól függő: 

                2 1F , Fd

dt

M
 és                                          (5) 

                                                         2 1

1 1 2

F , F

a F , F

d

dt
 

M
P M                                      (6) 

mátrixokat. A műveletek elvégzése után kapjuk a P1a – az általános modell kinematikai leképzésének 

mátrixát. Az egyenletet valamelyik belső paraméterre (pl. η ) megoldva, 

                                                      ,1F1F rr                                                             (7) 

                                                      
64 MAROS D., KILLMANN V., ROHONYI V.: Csigahajtások, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970. 
65 DUDÁS, I.: The Theory  Practice of Worm Gear Drives. Kogan Page US, Sterling, USA, 2004. ISBN 1 9039 9661 9. 
66 HEGYHÁTI, J.: Untersuchungen zur Anwendung von Spiroidgetrieben. Diss. A. TU. Dresden, 1988. p. 121. 
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felhasználásával kapjuk a felületek közötti érintkezési görbe egyenletét: 

                                                                   1F1F1F , rrr                      (8) 

alakban, melyet az 

                1F2F,1F2F rMr                           (9) 

transzformációval a szerszám  generálórendszerében is felírhatunk, megkapva így a generált 

szerszámfelület generálógörbéjét. Az összefüggésben az M2F,1F és az M1F,2F a K1F és K2F koordináta-

rendszerek közötti transzformációs mátrixok. Az inverz feladat megoldása során, amikor 2Fr  adott a 

K2F koordináta-rendszerben, azaz a megmunkálószerszám  felülete ismert, a direkt feladatnál 

megismert elvet alkalmazhatjuk, csupán a transzformációk iránya változik meg. 

Adott a megmunkálószerszám felületének kétparaméteres egyenlete: 

 ,2021F2F yrr  .              (10) 

Az 1 felület a burkolófelületek elmélete szerint az 2Fr  által a mozgás során előállított felületsereg 

mozgásparaméter  szerinti differenciálásával nyerhető, míg az érintkezési görbe  az 

  
021

22F  Fvn  and  
2F1F,2F1F rMr               (11) 

együttes megoldásával állítható elő a K1F koordináta-rendszerben, ahol 

             





 2F

20

2F
2F

rr
n

y
and 2F2a2F rPv  .             (12) 

Határozzuk meg az inverz feladat konkrét megoldásához is a P2a mátrixot: 

1 2

2 2 1

F , F

a F , F

d

dt
 

M
P M .                    (13) 

Ezzel: 

                   02F2  vn F   és                        (14) 

                   
2F1F,2F1F rMr               (15) 

 

együttes megoldásával a karakterisztika , majd ennek ismeretében a keresett csavarfelület  egyenlete 

előállíthat.
  

A direkt és indirekt esetben megkapott 2Fr , illetve 1Fr felületek előállítása korszerű CNC-

gépen, vagy hagyományos gép megfelelő kiegészítésével megoldható. A modell segítségével 

módunkban áll meghatározni az érintkezési vonalat mind megadott 1Fr 1 munkadarab) felületből 

kiindulva (direkt feladat), mind megadott 2Fr  (2 szerszám ) felület ismeretében (inverz feladat). A 

meghatározott érintkezési vonalat pedig vezérgörbeként felhasználva a (9) szerint határozhatjuk meg 

az általa leírt 2 szerszámfelületet, valamint a (14, 15) összefüggés felhasználásával az 1 munkadarab-

felületet. Az 1 munkadarab-felület hengeres vagy kúpos csavarvonal hordozójú tetszőleges 

generálógörbéjű (menetszelvényű) felület lehet. A 2 szerszámfelület céljára elsősorban forgásfelületet 

előnyös megadni, de elképzelhető más, pl. 2 = állandó értékkel megadott határozott élgeometriájú 

egyélű szerszám  is. A gyakrabban alkalmazott munkadarab- és szerszámfelület típusait az 5. ábrán 

látható táblázatban adjuk meg, jelezve az egyes esetekben 0 értéket felvevő kinematikai paramétereket 

is. Az általános kúpos csavarfelület  és az általános matematikai-kinematikai modell együttes 

felhasználásával kapott összefüggések megfelelő paraméterezésével – a konkrét geometriai adatok: az 

egyenes alkotó helyzete, menetemelkedés paraméterei stb. – kapott egyenletből közvetlenül kapjuk a 

korongprofil pontjait. Hasonlóan rendelkezésre áll a paraméterezhető korongprofil függvény  a többi 

menettípus esetére. Ezektől eltérő esetekben is mód van az általános P1a kinematikai viszonyokat leíró 

mátrix  megfelelő paraméterezésével és a csavarfelület egyenletének megadásával a korongprofil rövid 

úton való előállítására pl. csavarkompresszor elemeinek megmunkálása, spirálhornyú fúrók, marók, 

menetfúrók, golyósorsók, vezérorsók stb. 
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(ProMAT folyt.3.) ÁLTALÁNOS MATEMATIKAI MODELL A GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI 
ELJÁRÁSOK MATEMATIKAI MODELLEZÉSÉRE  
 

A csavarfelületekre kifejlesztett modellben a tengelytáv változással67 és a b tetszőleges 

megválasztásával lehetővé vált, hogy általános gépgyártástechnológiai eljárások megoldására és 

különböző fogazott hajtópárok modellezésére alkalmazzuk a modellt (pl. 6. ábra táblázata). 

 

A 4. ábrán b az K1 álló és a K0 koordináta rendszerek távolságát jelöli ki 

 

 
 

4. ábra 

Általános matematikai modell (ProMAT)  

 

 

                                                      
67 BÁNYAI, K., DUDÁS, I.: Analysis of the spiroid driving having new production geometry, Production Process and 

Systems, A publication of the University of Miskolc, Miskolc, volume 1 (2002), pp. 177-184. 
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* Kúpos korong Kiemelt (c) síkfelületű koronggal való megmunkálás 

 

1. táblázat. A leggyakoribb munkadarab- és szerszámfelület-típusok az általános modell paraméterezésével 

 

(ProMAT-4) A leggyakoribb gépgyártástechnológiai eljárások megoldása az általános modellben 
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2. táblázat. A leggyakoribb gépgyártástechnológiai eljárások megoldása az általános modellben 

 

Gyártási eljárás neve φ1 φ2 a c γ0 α δ1 pa pr b zax 

Gyalulás 0 0 >0 0 0 0 0 0 0 változó 0 

Külső hengeres felület 

esztergálás 
>0 0 0> 0 0 0 0 >0 0 változó 0 

Külső kúp felület 

esztergálás (csúcselállítás 

nélkül) 

>0 0 
0> 

változó 
0 0 0 0 >0 >0 változó 0 

Külső kúp felület 

esztergálás 

(csúcselállítással) 

>0 0 0> 0 >0 0 0 >0 >0 

változó 

22

1 ra ppb    
0 

Külső hengeres felület 

köszörülés 
>0 >0 0> 0 >0 0 0 >0 0 változó 0 

Külső kúp felület 

köszörülés (csúcselállítás 

nélkül) 

>0 >0 
0> 

változó 
0 >0 0 0 >0 >0 

változó 

22

1 ra ppb    
0 

Külső kúp felület 

köszörülés 

(csúcselállítással) 

>0 >0 0> 0 >0 0 >0 >0 >0 

változó 

22

1 ra ppb    
0 

Fúrás, furatbővítés 0 0 
>0 

változó 
0 >0 0 0 0 0 0 0 

Reteszhorony marás 

hosszlyukmaróval 
0 0 

>0 

változó 
0 >0 0 0 0 0 változó 0 

Reteszhorony marás 

újmaróval 
0 0 

>0 

változó 
0 >0 0 0 0 0 változó 0 

Reteszhorony marás 

tárcsamaróval vagy 

martfogú reteszhorony 

maróval 

0 0 >0 0 0 >0 0 0 0 változó 0 

Ellenirányú marás 0 0 >0 0 0 >0 0 0 0 változó 0 

Egyenirányú marás 0 0 >0 0 0 0> 0 0 0 változó 0 

Rotációs marás >0 >0 0> 0 >0 0 0 >0 0 változó 0 

Pfauter fogazás >0 0 >0 0 0 >0 0 >0 0 0 0 

Maag – fogvésés 0 0 
0> vagy >0 

változó 
0 >0 0 0 0 0 változó 0 

Fellows – metszőkerekes 

fogvésés 
>0 >0 >0 0 0 0 0 0 0 változó 0 

Vésés 0 0 
0> vagy >0 

változó 
0 >0 0 0 0 0 0 0 

Bolygó köszörülés >0 >0 
0> vagy >0 

változó 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Üregelés 0 0 
0> vagy >0 

változó 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Félkúpos hajtás >0 >0 >0 0> 0 0 >0 >0 0 0 0 
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Az általunk kifejlesztett tengelymetszetben körív profilú kúpos csigahajtópár és lefejtőmaró 

gyártástechnológiájának kifejlesztése és tényleges gyártása a Difi-CAD Mérnökiroda Kft.-nél 

(Miskolc, Szentpéteri Kapu 1 sz. történt) (7. ábra).  

 

 

 

A csigatengely köszörülése KM-320 gépen                 A legyártott spiroid hajtás és lefejtő marója 

Difi-CAD Mérnökiroda Kft. cégemnél 

 

 

 

 
 

KM-320 menetköszörű gép fejlesztése PLC vezérléssel és kiegészítése CNC korongszabályozóval, 

Spiroid hajtópár és megmunkálószerszám

Az eredmények alapján javasoljuk, hogy hézagtalanított hajtásokban (a csigának egyszerű axiális

irányú eltolása révén) alkalmazzuk a spiroid hajtásokat.
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korong kopás ellenőrzése és szabályozása video kamerával 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
Sikerült egy olyan matematikai modellt kialakítani (ProMAT), amelyben minden felület 

kapcsolódását, gyártásgeometriáját egy közös rendszerbe összefoglalva tárgyaljuk, hogy a korszerű 

gyártórendszerekben előállíthatóak legyenek (CAD, CAM, CAQ, CIM). Természetesen ezen 

rendszerben a hajtópárok is elemezhetőek a γ szög változtatásával. 

A matematikai modellből a megfelelő paraméterek megválasztásával bármelyik gyártástechnológiai 

eljárás matematikai modellje származtatható68. A lényegesebbeket és gyakoriabbakat meg is mutattuk. 

Az ettől eltérő esetekre a bemutatott módszerrel tetszőleges újabb megmunkálás is értelmezhető.  

A témavezetésemmel készült disszertációk, melyek kötődnek a csigahajtások témához: 

 kúpos csavarfelület megmunkálása változó tengelytáv és korongbedöntési szög korrekció 

alkalmazásával; 

 az érintkezési vonalak elhelyezkedésére ható geometriai paraméterek vizsgálata69 ; 

 kúpos, hengeres és parabolikus csigahajtás köszörülésének modellje70;  

 kapcsolódó felületpárok gyártásgeometriai feladatainak megoldása az elérés modell alapján71; 

 lefejtőszerszámok gyártásgeometriája. Jelenlegi a témához kötődő doktoranduszaim:  

                                                      
68 MOLNÁR J.: A megmunkáló rendszer elmozdulékonyságából származó megmunkálási hiba meghatározásának kísérleti-

analitikai módszere, Egyetemi doktori értekezés, Miskolc, 1969. p.67. 
69 BALAJTI ZS.: Kinematikai hajtópárok gyártásgeometriájának fejlesztése, Ph.D értekezés, Miskolc, Miskolci Egyetem, 

2007. 
70 BÁNYAI, K., DUDÁS, I.: Analysis of the spiroid driving having new production geometry, Production Process and 

Systems, A publication of the University of Miskolc, Miskolc, volume 1 (2002), pp. 177-184. 
71 DUDÁS, I.: „Csavarfelületek gyártásának elmélete”. Akadémiai doktori disszertáció, Miskolc, 1991. 
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XIII. Melléklet - Bálint Lajos tudományos konferencia eseménye képekben 

 

Idézet Gallyas Béla az ME legendásan jó fotósának a fotóalbum bevezetőjéből, amelyet teljes 

önállósággal állított össze, köszönet érte.  

 

 „1999. 08.27-én, reggel 7 óra 38 perckor Dudás professzort tudtán kívül felszereltem egy 

névjegykártyába épített miniatűr GPS cselekvésregisztráló berendezéssel, mely adatszolgáltató bázis 

satellit rendszer közvetítésével kapcsolatban állt elektronikus fényképezőgépemmel. 

A három nap (1999. 08. 27-09.10.) eseményeiről véletlengenerált mintavételes eljárással rögzített 

dokumentumokat változtatás nélkül, teljes hitelességében tárom a nyilvánosság elé. 

 

Ui: Szavahihető kollégák, ismerősök egybehangzó nyilatkozataira támaszkodva kijelenthetem, hogy a 

fenti három nap rendezvényein egyetlen Dudás dublór, alteregó, imitátor sem volt jelen, 

megdönthetetelnül bizonyítható, hogy a képek mindegyikén Dudás Illés professzor szerepel.” 
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XIV. Melléklet - Difi-CAD új csarnok építésének befejezése 2017.03.15. és berendezései 

 

Difi-CAD iroda  

Az első látogatók a Difi-CAD-ben: Sántavy Zsoltné Difi-CAD könyvelő, Babenkóné Kaló Ildikó 

Venodia Kft. pü.vez., Dudás Illés, Petrik Dóra Venodia Kft. főkönyvelő  

Hallgatók előadás és gyakorlati foglalkozása 

     
Difi-CAD laboratórium, Fogaskerék mérőgépek 

        
Niles fogköszörű, KM320 és KM250 menetköszörű gépek,  

Szabadalmaztatott és gyártott íveltprofilú kúpos csigahajtás a próbapadon 

        
A BS.c logisztikai mérnök szakos hallgatók a „Gyártás és gyártórendszerek” c. tárgyból a CIM 

gyártórendszerek elmélete és gyakorlata rész került ismertetése. Előadó: Dudás Illés tantárgyfelelős. 

Nagyra értékelték a hallgatók, hogy a tantárgyi előadás mellett a gyakorlatban is láthattak CIM 

rendszer elemeit (CAD, CAM, CAQ, PPS) és berendezését (2017. 12.13.) 
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XV. Melléklet - Professzor F. Litvin 

 
 

Litvin professzor előszava Dudás Illés könyvében 

 
Kép Litvin felvette a Chicagoi Egyetemet a külföldi partnerkapcsolatok listájára 
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Litvin Júlia értesítése miszerint – Litvin professzor ma hajnalban eltávozott az élők sorából. 

 

Nagy szomorúságom, hogy a könyv írása közben ért az alábbi értesítés: 

Dátum:  Wed, 26 Apr 2017 23:27:49 -0400 [2017-04-27 05.27.49 CEST] 

Feladó:  Julia Litvin <jflitvin@gmail.com>  

Címzett:  illes.dudas@uni-miskolc.hu 

Tárgy:  My father 

Thank you for your warm email. 

My address is : 

Julia Litvin,MD 

 

Sent from my iPhone 

 

Dudás Prof. e-mail válasza Litvin Júliának 

Dátum:  Thu, 27 Apr 2017 06:58:48 -0400 [2017-04-27 12.58.48 CEST] 

 

Dear Julia Litvin, 

 

I was deaply touched by your email and my colleagues at the University of Miskolc and I would like 

to express my sympathy on the death of your father who was a great scientist and I considered him 

as a friend. He  was a highly admired person worldwide through his scientific work in connection 

with his mathemathical method developed by him. 

I would like to ask if you could send me your postal address because the rector of the university 

would also like to write to you as your father was also Dr.hc. at the University of Miskolc. 

I hope the other members of your family are well. 

The other scientists and I will also keep Professor Litvin's memory in our hearts. 

It would be nice if we could stay in touch with you Julia in the future as well. 

 

Kind regards, 

 

Dr. Dudás Illés  

Prof. Dr.h.c.Prof.h.c./mult/ Dr.Dudás Illés   D.Sc. 

3511 Miskolc Egyetemváros, Gyártástudományi Intézet 

Miskolc, City of University, Institute of Production Science 

 

2017. ápr. 27. dátummal, 5:27 időpontban Julia Litvin <jflitvin@gmail.com> írta: 

 

Dear prof. Dudas, 

I would like to let you know that my father, prof. Litvin passed away tonight.  

I know that he valued you as a scientist and his friend. 

Sincerely, 

Julia Litvin 

Sent from my iPhone 
 

javascript:popup_imp('/horde3/imp/compose.php',700,650,'to=Julia%20Litvin%20%3Cjflitvin%40gmail.com%3E');
javascript:popup_imp('/horde3/imp/compose.php',700,650,'to=illes.dudas%40uni-miskolc.hu');
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XVI .Melléklet - A tanszék történetével kapcsolatos irodalmak 

[1] Tisza Miklósné: A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéke Oktatóinak 

és Kutatóinak Szakirodalmi munkássága 1952-1982, Miskolc, 1983., Engedélyszám: 44896, 

96. p 

[2] Dudás Illés, Gyáni Károly, Orosz László, Kirner Hedvig: Az ME Gépgyártástechnológiai 

Tanszéke 1952-1992, 40 éves a Gépgyártástechnológiai Tanszék, Miskolc, 1993., ISSN 1217-

5927, 145. P 

[3] Dudás Illés, Gyáni Károly, Molnár József, Pap Józsefné: Emlékfüzet Bálint Lajos egyetemi 

tanárról, és Fridrik László egyetemi docensről a Gépgyártástechnológiai Tanszék rövid 

története, Miskolc, 1996., ISSN 1217-5927, ISBN 963 661 2846, 41. P 

[4] Dudás Illés, Szabó Sándor: A Tanszék rövid története, oktatási és kutatási tevékenysége, 

Miskolc, 1999. augusztus 24., ISSN 1217-5927-8, 22. P 

[5] Dudás Illés, Gyáni Károly, Pap Józsefné, Bányai Károly: Emlékfüzet Bálint Lajos 

professzorról, 50 éves a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara, Miskolc, 1999. augusztus 

27-28., ISSN 1217-5927-7, 114. P 

[6] Dudás Illés: Short history of the department, educational and research activity, Miskolc, 2000., 

ISSN 1217-5927, 20. P 

Dudás Illés: 50 éves a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéke, Miskolc, 2002.,  ISSN 

1215-0851, p.160. 
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XVII. Melléklet - Terplán Zénó köszönő levele 
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B) Gépgyártástechnológia címlapja  
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C) Az 50 éves tanszék laborjai 
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D) 50 éves Tanszék és a 60 éves Dudás Illés köszöntése a Gépgyártástechnológiában. 
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XVIII. Melléklet – Sztanko import Moszkva (1) 
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Sztanko import Moszkva (2)  
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Sztanko import Moszkva (3)  
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XIX. Melléklet 

 

Nyírkarász Fő út lakói az 1950-es években gyermekkorom idején 

/Burgondiától-Szabadság térig/ 

(Eredeti tulajdonosok, ill. későbbiek) 

 

Kultúrház, Mozi, Balogh Sándor, G. Kaczur János  

 

 

Nyírkarász, Szabadság Tere 

Perjés István család, (Irén tanárnőm, Öcsi Orvos) 

… Kapin Mihály, 

Lesku László 

Postahivatal (Bedő János, Tóth Gábor, Kaczur 

Attila) 

Csendőrség (Szabó András pék) 

Varju Imre 

Balogh Sándor (gépész) 

Góczi József (Boltos) Kultúrház Mozi, Balogh Sándor, G.Kacur János 

P.Kovács Sándor Dudás Miklós (kocsmáros) 

Kaczur Miklós Demcsák József (hentes) … Demcsák Miklósné 

G.Kaczur György. G.Kaczur László, G. Kaczur 

János 

Szepesi Gusztáv 

Lesku György Vass Lajos, Szepesi Gusztáv 

Katona János Vass János 

Kontra János Kaczur Miklós (Domi), Harcsik Tibor 

Lesku László Kaczur Mihály, Harcsik Tibor 

Lakatos László, Kaczur Zoltán Ref. Iskola, Pál Béla 

Lakatos János Református templom 

Dr. Ébner Jenő, Góczi József Református parókia, (Ormos István) 

Végső Miklós; Gubcsi Józsefné Molnár János jegyző 

Tamás László, Ga-jo-nett Üzletház  

Lesku Miklós Laczi József (Csöri), Baraksi Sándor állatorvos 

Sivák István Orvosi Rendelő, állatorvosi lakás 

Kedves József Községháza, Öregotthon 

Lesku János  

Kiss László, Bacsó Bertalan  

Sordóczki, Horváth Mihály Tűzoltóság, Egészségház 

Kapin György (csicsás) Ungodi János 

Dobos (Csendőr) Takács László, Csoltóné 

Rendes János (borbély), Sohódoczki, Horváth 

Mihály 

Lesku Péter, Lakatos Györgyné 

Tóth Péter Végső István, Végső János 

Fekete Sándor (gépész) (Zéfrán tulaj.) Tóth András (Bodzai féle ház) Kapin György 

Gyetkó János Kasskötő Gyula, Mészáros László 

Kaczur László Balogh Miklós, Kocserha András 

Kaczur András  

 Balogh Sándor (boltos) Szalmási József 

Sebők János (Cipész) Benkő Miklós, Molnár János 

 Harcsik János, Kaczur Ferenc (Pochal), Kaczur 

Csaba 

Jenei István Király Ferenc, Király Béla 

Porvázsnyik Miklós, Bardi Miklósné Dudás Mihály (nagyapám), Dudás György, özv. 

Dudás Mihályné 

Király Ferenc, Szabó Béla Nehéz György, Kapin István 

Szemán László Vitéz Kontra János Kontra Illés, Kontra Imre 
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Grk tulajdon (Egészségház), orvosi rendelő Ternyei Miklós (G.Kaczur János), Kaczur Éva 

Kapin Miklós Matyi István (Toldi) 

Rusznyák Sándorné, Keserű, Újvári Béla, Király 

János 

Matyi György (Dorcsek) 

Mándoki Mihály, Kapin Gábor Tóth István (Johánka Pista), Matyi György 

Sarkadi István, Kozma Lajos (Sarkadi Ilona 

felesége), Szirmai Józsefné 

Kércsi Péter, Óvoda 

Gulyás János, Riba Gyula Római Katolikus Iskola 

Horváth János Római Katolikus Parókia – Tóth Imre, … Katona 

István atya 

Kontra László, Kontra Mihály Görög Katolikus Iskola 

Sinka Mihály Kaczur Sándor (Kissné Boltos), Lakatos Csaba 

GK parókia, Sereghy Jenő, Dr. Bába Miklós, Gaál 

Gyula, Kocsis Imre, … Pásztor István 

Medve György, Simon András 

Grk Templom Dudás Mihály, Kaczur Attila, K.Attiláné 

Fábián János, Szabó István Takács Ferenc 

Szemán Kapin Ferenc Kiss János /Tokjó/ 

Lakatos János Bodzás József 

Magtár (Grk idősek otthona) Kapin János 

Filep János (József, Janka Néni) Kun Móric 

 

 

Ha haza látogatok Nyírkarászba, nekem kedves öreg bácsik, nénik, vagyis az utcabeliek jutnak 

eszembe, ezért állítottam össze a fenti táblázatot. Természetesen, akit tudtam, a szájhagyomány után 

beazonosítottam a jelenlegi, ill. az ősöket követő lakókkal. Már most elnézést kérek, ha tévedés van a 

táblázatban, szívesen kijavítom a későbbiek számára.  

Nekem kedves játék, ha végig megyek a főutcán és a rokonsággal a memoriámat próbálgatva végig 

mondom a régi lakók ismert töténeteit. Köszönöm, hogy elolvasták és segítségüket is köszönöm.  
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XX. Melléklet - Nyírkarász község a Magyar Kultúra Napja 
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Király Nóra a Kultúrház 

igazgatója megnyitja a 

rendezvényt 

Szalmási József polgármester és a 

képviselőtestület tagjai éa Dudás 

Illés konzultációja a Turulmadár 

jelképről értelmezéséről 

A hallgatóság egy csoportja 
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XXI. Melléklet - Dudás Mihály hagyatéka NÉPLAP, 1953. április 4.  
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XXII. Melléklet - Fritori Imre emlékkönyvi bejegyzése 

 

Difi-CAD emlékkönyvéből Fritori Imre gyárvezető, főtechnológus Csepeli Szerszámgépgyár. 

Köszönjük  látogatását, elismerését és baráti segítségét. 
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XXIII. Melléklet – Blága Csaba villamos teljesítmény elemzés, emlékkönyvi bejegyzés  

 

Difi-CAD emlékkönyvéből Dr. Blága Csaba egyetemi docens, az Elektrotechnikai és Elektronikai 

Intézet igazgatója. 

Köszönjük baráti segítségét a villamos teljesítmények mérésénél. 
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XXIV. melléklet - Nyíregyházi Egyházmegye püspökének köszönő levele 
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Mit ér az út, ha nem vezet templomhoz? –  200 éves a nyírkarászi templom 2018. 05.26.  

A misét celebrálja Szocska Ábel nyiregyházi megyéspüspök és Pásztor István nyírkarászi parókus. A 

képen balról jobbra haladva: Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök, Szemán András 

diákonus, Karakó Roland papnövendék, Rádi Dávid papnövendék, Pásztor István, Halinda 

Gyula, Lakatos László, Verdes Miklós, Szabados János, Thodory Ferenc. 
 

 

Résztvevő: Dudás Illés nyíregyházi grk. egyházközség tagja hallgatja a püspöki prédikációt. 

 

 

 

https://www.nyirgorkat.hu/kepek/hirek/2047/IMG_0151.jpg
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XXV. melléklet: Gépgyártástechnológiai Tanszék technikatörténeti kiállítása 

 

Tanszékvezetésem idején felújított tanszéki folyosó (1992), valamint a „MAGYAR HONFOGLALÁS 

1100-IK ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE”, emlékezve az elődökre, a szakma mestereire és 

tudósaira, Ezt mutatja be a (1996) továbbfejlesztett technikatörténeti kiállítás, A Tanszéken folyó 

oktató-kutató-fejlesztő munkákról (2010, február 18-i állapot) szerinti bemutatást tartalmazza  

 
Köszörülés szuperkemény szerszámokkal           Sokszög alkatrészek és klf. szerszámok mintadarabok 

 
 

Szuperkemény anyagokkal való megmunkálás 

 

 

 

Sokszög megmunkálás 
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Oktatás-Nevelés 

 

 

Külső felületek szilárdítása és simítóhengerlése 

 

 
 

Fogazó szerszámok mintadarabjai 

 

 

Szabadalmaztatott csigahajtások és szerszámai, 

valamint korongszabályozó berendezések 

 
 

 

Tanszéki tabló Szerszámkonferenciák kiadványai  

 

 

 

 

 

Bálint Lajos-Kordoss József alapító professzorok 

irodalmi munkássága 
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Tanszék történet 

 

 

 

Tanszéken készült disszertációk 

 

 

 

Gribovszki László és  Fridrik László professzorok 

irodalmi munkássága 

 

 

 
 

Molnár József, Dudás Illés tanszékvezetők új 

Gépgyártástechnológiai könyvei. A homlok-

felületen közel 50 db kísérleti kutatási feladat 

leírás, amelyek ez időben folytak a Tanszéken 

 

 

 

1952-1991 közötti tanszékvezetők szakmai 

önéletrajza 

 

 

 

Szabadalmaztatott tengelymetszetben ívelt 

profilú csigahajtás és kúpos spiroid hajtás és 

szerszámaik (Digép-Miskolci Egyetem, BME 

együttműködése) 
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50 éves Tanszék (2002) és 60 éves tanszékvezető 

(Dudás Illés) köszöntése 

 

Részlet a Bálint Lajos emlékkiállításról 1996. 

 

 

Kutatási eredményeink témajegyzéke 

 

Tudományos kutatások témajegyzéke 

 

 

Bajáki Zs.,  

Bányai K.,  

Berta M., 

Bíró Zs., 

Cser I., 

Csermely L., 

Dudás I.,  

Gádori A.,  

Grósz Iné,  

Horváth M.,  

Jakó Lné,  

Korpás K, 

Kovács I.,  

Kövesi Gy., 

 Kundrák J.,  

Lengyel N.,  

Leskó B., Lipták L.,  

Luhály A., Maros Zs.,  

Gulyásné I., Pallai L.,  

Papp J., Papp Jné,  

Pásztor É., Repkó J.,  

Süveges B., Szabó O.,  

Szabó S., Tolvaj Bné,  

Tóth A., Tóth I., Tóth T.,  

Vajda A., Varga Gy. 
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A TARTALOMJEGYZÉK HELYETT A KÉRDÉSEK KULCSSZAVAI, KÉRDÉSEK 

 

 PROLÓGUS 5 

1. Életelv: Megjöttünk erre a világra, ahol hosszabb rövidebb ideig megkíséreljük 

befolyásolni szűkebb-tágabb környezetünket. Ez tény és valóság, viszont e 

tevékenységünkben előbb ösztöneink később elveink vezérelnek. Ezen elvekben 

azonban kisebb-nagyobb mértékében benne foglaltatnak őseink 

gondolkodásmódja is. Te hogyan látod ezt, miképpen fogalmaznád meg 

„életelvedet”? 

9 

2. Szabolcs Szatmár Bereg Megye. Közelebbi szülőhelyed Nyírkarász. Ha egy kicsit 

távolabbról,”madártávlatban” nézzük e régiót72, akkor Szabolcs Szatmár Bereg 

megye az Európai régiók sorában igencsak hátul kullog szinte minden mutatóban. 

Gondolom, hogy Te nem értesz mindenben egyet ezzel a megállapítással? 

11 

3. Polgári kultúra. Kedves Illés! Én mindig is nagyon büszke voltam a Cívis 

Városra, Debrecenre, ahol születtem és 18 évet ott is tölthettem. Hallgatván 

áradozásiadat és a régiód helytörténeti értékeit e büszkeségem már „régiós 

jellegűvé” dagadt, hiszen ennyi értéket csak értelmes, környezetüket szerető, 

megbecsülő emberek hozhatnak létre! Kiemelnél néhányat közülük? 

13 

4. Nevezetes templomok. Történelmünk vérzivararos forgatagában változó hatalmi 

hatalmi struktúrák folyamatosan változtatták környezetünket. Többé-kevésbé 

csupán az egyházi struktúra és az ehhez kötődő templomi rendszer az, ami 

„időtállónak”, a múltunk megőrzőjjének bizonyulhat. Gondolom a Te Régiód is 

őrzi hagyományait, múltját ilyen tekintetben is? 

15 

5. Technikai emlékek. A technikatörténeti emlékek kedvenceim között szerepelnek. 

Rendszeresen lapozgatom a „Magyar Elsők” gyünyörűen szerkesztett könyvét 

(is). Beszélgetéseinkben mégis megleptél és olyanokat soroltál,. amelyek még 

ezekben a könyvekben sem szerepltek. Mondanál ezek közül néhányat? 

17 

6. Vaja. Hazánk észak-keleti csücskén található Vaja, a régió egyik leghíresebb 

családjának a Vay-család73 névadójának centruma. Szülőhelyedtől ez alig 20 km-

re van. Gondolom az Alföld jellegzetes közlekedési eszközével, a „drót szamáron” 

eljutottál ide is! 

19 

7. Születése körülményei. A II. Világháború kitörését 1939. szeptember 1.-re datálja 

a történelem, arra a napra, amikor a mai Gliwicében a lengyel egyenruhába 

öltözött német katonák elfoglalják az ottani rádióállomást. Te alig három évvel 

később születtél, akkor, amikor már heves harcok folytak már Észak-Afrikában is 

El-Alameinnél, nem beszélve az un. Keleti frontvonalról. Nyílván közvetlen 

emlékid nem igen lehettek erről az időszakról, de a család „mende - mondája” 

csak megőrződött benned is valahogyan. 

21 

8. Nyírkarász. „Itt születtem, én ezen a tájon. Az alföldi szép nagy rónaságon”, 

mondja Petőfi Sándor a Szülőföldemen c. versében. A régiódról már sokat tudunk, 

de Nyírkarászról kevesebbet. Légy az idegenvezetőnk! 

23 

9. Földvár. Nagycsaládban nőttél fel és ez arra utal, hogy ennek hagyománya is 

volt. Nálatok biztos, hogy nem igaz a „két dudás nem fér meg egy csárdában” 

mondás! Ekkor viszont a család néhány tagja biztosan olyan emlékeket 

hagyhatott hátra, amelyek még most is megmelegítik szíved-lelked! 

25 

10. Görögkatolikus Egyházközség. Nyírkarászról, szülőhelyedről már több mindent 

hallhattunk. De mint minden kisebb településen, az „Egyház” közösségformáló 

szerepe történelmi korszakoktól függetlenül nem elhanyagolható, legfeljebb a 

tevékenységének körülményei, feltételei, láthatósága változott. Nálatok ez 

miképpen alakult? 

27 

                                                      
72 Eurostat regional yearbook 2015 
73 https://hu.wikipedia.org/wiki/Vay_család 
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11. A magyar nyelvű görögkatolikus liturgia kezdete. Az 1700-as évek végén elindult 

hazánkban a magyar nyelv széleskörű bevezetésének igénye. Így elérték, hogy a 

közigazgatásban már 1805-ben használhatták anyanyelvünket és 1836 óta 

hivatalos nyelve Magyarországnak. Az egyház világa sem tekinthetett el ettől és a 

liturgia világa is megújhodott ebben az időben. Úgy tudom, hogy e folyamatnak 

vannak „nyírkarászi” vonatkozásai is. Melyek ezek? 

29 

12. Nyírkarász Római Katolikus és Református Egyházközség. Az egyházak 

működésének valóságos történelmi hagyományai és specifikus rituálisai vannak. 

Ezek helyszínei a templomok, amely egyben a közösség találkozási pontjai. E 

templomok azonban magukon hordozzák a hit, a vallás emblematikus jegyeit is. 

Kérlek, próbáld meg jellemezni,leírni, elmesélni szűk környezeted eme 

sajátosságait! 

31 

13. Általános iskola. Az idő múltával eljutunk addig, amíg elkezdődik „okításunk”. Ez 

faluhelyen igencsak emlékezetes, hiszen tanulhatunk „összevont osztályokban”, 

tanulhatunk „felekezeti iskolákban”. Ez utóbbi a te idődben még bizonyára 

szerepet játszhatott, hiszen nem mindenütt vált „egyen színűvé” az Állami 

Általános Iskolák rendszere. 

33 

14. Általános iskola folyt.(2) Mint mondottad volt, te az Általános Iskola padjait 

1948-1956 között koptattad. Gondolom ezt követően az addigi osztálytársaid a 

szélrózsa minden irányába szétszéledtek, hiszen középiskolája – pláne valamilyen 

területre szakosodott képzése – nem volt a településnek. Követted-e valamilyen 

szinten iskolád történetének alakulását. 

35 

15. Általános iskola folyt.(3) Folytassuk a tanulók kérdéseit és válaszaidat! 37 

16. Bessenyei György Gimnázium Kisvárda. Életünk talán legmozgalmasabb 

periódusa a kamaszkor, a középiskolás időszak. Ilyenkor formálódunk felnőtté, 

ismereteink, tudásunk ekkor bővül a leggyorsabban. A középiskolák épülete az, 

amely életünk itt töltött mintegy ezer napjából a leginkább belénk ivódik. Nálad 

hol volt ezen épület? 

39 

17. Centenáriumi ünnepi hozzászólás. A középiskolás évek életünk legemlékezetesebb 

periódusa. Jómagam mindig emelkedett pulzusszámmal lépek be Debrecenben a 

„Mechwart András Gépipari – anno – Technikum” máig is jellegzetes kapuján. te 

hogy vagy ezzel? Kísért a középiskolás múlt? 

41 

18. 1956-os töredékek. Megkerülhetetlen kérdés: 1956! Ti, akik a hadi szempontból is 

„útba estetek”, hogyan éltétek meg az 1956-os eseményeket? A kockázatokat csak 

tetézte az, hogy a korosztályod a „forrófejű fiatalok, a forradalmárok” 

generációja volt! 

43 

19. Ganz kapcsoló. Középiskolád Centenáriumi Ünnepi hozzászólásában szerepelt 

egy ilyen mondatrész „az Iskola Bizottsága …. egyetemi tanulmányaim 

megkezdése előtt termelő munkában való elhelyezkedésemet javasolja”. Mit 

jelentett ez számodra? 

45 

20. Egyetemi évek. A GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.-nél Budapesten 

befejezvén a segédmunkási pályafutásodat, miközben maximális, 20 pontos 

felvételi vizsgát téve Miskolcra a Nehézipari Műszaki Egyetemre kerültél diáknak 

a Gépészmérnöki Karra. Milyen volt számodra a nagybetűs „DÁKÉLET”, az 

újabb tanulás periódusa? 

47 

21. Diákélet. A Nehézipari Műszaki Egyetem a világ első műszaki intézményének, a 

„Bergschule”-nak –írja a „Timetables of Technology”74 c. könyv 166. oldalán 

(igaz hibásan, mert nem 1733 hanem 1735) örököse. Ettől az „őstől” közös 

intézményünk sok mindent örökölt! Te mit emelnél ki? 

49 

22. Irénkéről. „Az ember társas lény” szokták volt mondani ezt az alapigazságot! 

„Nekünk, fiúknak ez a nősülésben” csúcsosodik ki, annak dacára, hogy a 

„szerelem szele” már korábban is megcsap mindnyájunkat a maga bájával, a 

51 

                                                      
74 Bryan Bunch Alexander Hellemans: The Timetables of Technology. A Cronology of the Most Important Peole 

and Events in the History of Techology. Hudson Group Book. 1993. 
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maga maradandó emlékeivel együtt. Ha nem érintek intim területeket, akkor ez 

nálad hogyan zajlott le? 

23. Digép 1. Az egyetemet sikeresen, szép eredménnyel befejezvén bekerültél egy 

olyan termelő üzembe, amely méltán tartozott hazánk egyik meghatározó ipari 

fellegvárába. Visszagondolván azokra az időkre – jómagam már másodéves 

hallgató voltam ugyancsak az egyetemeden – a DIGÉP, Ganz-MÁVAG, Csepeli 

Gépgyárak, Győri Vagon és Gépgyár a hazai gépipar bázisai, meghatározó 

szervezetei voltak. Te hogy érezted, hogyan foglaltad el helyedet, hogyan találtad 

meg helyed, szereped? 

53 

24. Digép 2. Az egyszerűség kedvéért maradjunk a munkahelyed megnevezésénél a 

DIGÉP kifejezésnél. Itt a struktúrában a pozíciód folyamatosan emelkedett 

tudásodnak, szakértelmednek és vezetői kvalitásodnak köszönhetően. Milyen 

stációi voltak ennek és miért? 

55 

25. Digép 3. DIGÉP – így tiszta nagybetűvel! Hazánk, de elsősorban Észak-

Magyarország meghatározó gépipari nagyüzeme. Aki ennek kapuján be/átjutott, 

annak családja anyagi biztonságba jutott. Aki pedig mérnökként dolgozhatott itt, 

az akár a szakma „prófétája” is lehetett hazánkban! Te mit emelnél ki saját 

tapasztalataidból szinte lóugrásszerűen? 

57 

26. Digép 4. Átfutván életed, tevékenységed főbb állomásait, számomra úgy tűnik, 

hogy az ideális, olyan oktató típus vagy aki „csinálja (is) a dolgokat” és nem 

csupán oktatja! Erről tanúskodnak szabadalmaid címei is. E tevékenységhez 

azonban nem csupán a gondolati gazdagság, hanem a megvalósítás lehetősége, 

az intézményi háttér is hozzátartozik. Vezess be ebbe a folyamatba? 

59 

27. NME-GGYT 1. Segédmunkás – munkás – vezető – kutató - egyetemi oktató. Ilyen 

ívet követ életed. A felsorolásszerű és csupán egy-egy szóval jellemzett életpálya 

egy pillanatban átvált „kétszólamúvá” (egyetemi kutatóvá). Mit jelentett ez 

számodra? 

61 

28. NME-GGYT 2. Termelő üzemben az eredményességet a produktumban, a 

termékben mérik, ami kézzel fogható, látható, bemutatható és funkcióját betölti. 

Ezt meg- és átélted számtalanszor. Az oktatás az más, hiszen ebben a folyamatban 

egy tudást kell úgy átadni, hogy azt a hallgatóság is megértse. Ehhez pedig belső 

rendnek kell lenni, pontosan érteni kell mindent, ebből szelektálni kell és a 

természetes logikát követve érthetően átadni a kevesebb tudással rendelkezőknek. 

Hogyan sikerült ez számodra? 

63 

29. NME-GGYT 3. Kedves Illés Barátom, most vagyok csak igazán nagy bajban! 

Hiszen ahol kreatív munka folyik, ott feljegyzett eredmények is vannak! Össze 

tudnád foglalni címszavakban ezeket a laikus Olvasó számára is megérthető 

módon? 

65 

30. NME-GGYT 4. Ha az embernek ötlet dús, dolgozik és eredményei vannak, akkor 

ez csupán akkor válik értékké, ha hasznosul is. Én messze nem tartom 

szakembernek magamat a te területeden, annak dacára, hogy jómagam is 

gépészmérnök (alkalmazott mechanika) és gépésztechnikus vagyok. Össze tudnád 

foglalni eredményeid hasznosulását, annak területeit a nem szakember számára? 

67 

31. Iskolateremtés. Az élet botorkál mindig és mindenkor a maga útján. Elődeinktől 

tanulunk, felnézünk rájuk, csodáljuk és elismerjük tudását, rendszerező és előadói 

készségét. Amennyiben bekerülünk abba a csapatba, amelyik katedrára állhat, 

rájövünk, hogy milyen nehéz is elérni mindazt, amit mi korábban „tátott szájjal” 

hallgattunk. Te is eljutottál a professzorok azon csoportjába, akik „iskolát IS 

teremtettek”. Hogyan sikerült mindez? 

69 

32. Kisdoktori. Az egyetemi életbe bekerülvén az adott tudományterület vezető 

szakmai értelmisége formálódik. Mindkét kiemelt kifejezésnek mély jelentése van. 

A „szakmai” a hazai elismertséget és nemzetközi ismertséget takarja, az 

„értelmiségi lét” pedig mindazt, ami a nemzetközi életben való magabiztos 

eligazodás, szereplés eszköztárához tartozik. Az elindulás első lépcsője ebben a 

71 
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dr. univ. fokozat megszerzése. Hogy indultál ebben? 

33. Erzsikéről: Pályakezdés gyötrelmekkel, a társkeresés kockázatokkal jár. 

Mindkettőben követhetünk el hibát és feltehetően nem csupán mi lehetünk okozói. 

Azonban az ember társas lény – mint már hangsúlyoztam! Az első válást 

általában újabb – és talán megfontoltabb – házasság követi. Ha nem vagyok 

indiszkrét; nálad ez hogyan történt? 

73 

34. Kandidátusi. Az elmúlt században a tudományos ranglétrán nehezebben lehetett 

előbbre jutni, és talán nagyobb kreativitásra és önállóságra volt szükség. A 

lépcsők sorjában a következők voltak: dr. univ (kisdoktori) majd a „tudomány 

kandidátusa” és végül a „tudomány doktora” fokozat elnyeréséhez kellett 

disszertációt benyújtani, megvédeni. Az első, az egyetem hatáskörébe tartozón 

már túl voltál. Hogyan folytatódott? 

75 

35. Családról. Elindulunk az ÉLET-ben, szinte nincs semmink, „nyeretlen kezdők” 

vagyunk a szakmában, családot szeretnénk alapítani! Mind-mind egy-egy külön 

embert igényel, de csak egyetlen, de már kialakult személyiségek vagyunk. 

Említetted, hogy voltak magánéleti problémáid. Kérdezem, én, ki nem találkozott 

ilyen gondokkal? Te, Ti hogyan oldottátok meg mindezt? 

77 

36. A gyerekekről Nóra. Életünk legszebb – és egyben legfelelősségteljesebb – 

feladata utódjaink, követőink megteremtése és útjára indítása oly módon, hogy 

évekkel később is azt mondhassuk, igen ezt nem tettem rosszul! Nálatok a sorrend 

a következő? Nóra – 1969, Illés – 1976 és Betti – 1978. A „szülő” természetes 

adottsága, hogy gyermekeiről végelláthatatlanul és megállíthatatlanul tud 

mesélni. Kövessük a születések sorrendjét és kérlek – mert Te is szülő vagy -, hogy 

sajtold bele 2 oldalba Nóra bemutatását 

79 

37. A gyerekekről Illés. Nóra kapcsán nem akartam megjegyzést tenni, hogy 

számomra az 1969-es esztendő a diplomát hozta egyetemünkön. De folytassuk a 

„szülői-folyamot” Illéssel, aki szinte egyidős fiammal és azonos esztendőben 

tanultak 10 hónapot az USA egy-egy középiskolájában. 

81 

38. A gyerekekről Bettike. A gyermekeid életét követve a „büszke lehetsz rájuk” 

kifejezés jutott folyton az eszembe, noha amit elértek azt önmaguknak, 

kreativitásuknak, szorgalmuknak köszönhetik. Igaz – mint szokták volt mondani - 

„hazulról is hoztak valamit”! Gondolom, a legfiatalabb, Betti is remek „pályát 

futott be”! 

83 

39. Erdélyi kapcsolatok. Az Erdélyben - joggal nevezhető – forradalmi változásokat 

követően robbanásszerűen megváltozott a „magyar – magyar” kapcsolat. Ebben 

gyakorlatilag három magyar egyetemi központ, Debrecen, Szeged és Miskolc 

játszott alapvető szerepet. Ami egyetemünket illeti, szereped emblematikus volt. 

Kérlek, adj némi betekintést e folyamatba az utókor számára. Elévülhetetlen és az 

idő múlásával már történelminek is tekinthető eredményeid vannak a 

diktatúrákkal szétszaggatott magyarság újraegyesítésében. Ez tagadhatatlan tény. 

Kezdhetnénk mindezt akár közös munkahelyünk, egyetemi szintjén, akár pedig – 

életkorunkból adódóan – professzoraink szintjén is. Beavatnál bennünket, 

olvasókat a részletekbe? 

85 

40. Oktatás kutatás a Nyíregyházi Főiskolán (1). A Nyírségből származol – mint 

ahogyan én is mindig Debrecent jelölöm meg indulásom állomásaként. 

Természetes hajtóerőként jelenik meg bennem – és mint látom Nálad is – az 

indulás környezetének segítése a rendelkezésre álló eszközeink valamelyikével. 

Nálad – és nálam is – a legkézenfekvőbb volt a helyi felsőfokú oktatásba történő 

bekapcsolódás. Hogyan történ ez nálad? 

87 

41. Oktatás kutatás a Nyíregyházi Főiskolán (2). A német nyelvterületen szokták volt 

mondani egy „utazó” (étkező kocsis) professzorra, hogy „DI-DO” professzor 

„keddtől – csütörtökig). Ekkor többnyire leadja óráit, konzultál, vizsgáztat, de 

nem kapcsolódik szervesen bele a helyi ügyekbe. Tudomásom szerint te nem ilyen 

voltál. Igaz lehet e mende - monda? 
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42. A tanszék rövid története (1). Ahogyan telnek - múlnak az évek egyre inkább 

válunk nyitottabbá a múlt iránt, egyre inkább fogalakoztat bennünket a „történet” 

(nem tévesztendő össze a történelemmel!). Ebben a változásunkban elsőként a 

legszűkebb életterünk, a munkahely jelentkezik. Egyetemünk kiváló professzorai 

pl. Terplán Zénó, Lévai Imre „magasra tették a lécet” e témakörben. Te mit 

emelnél ki az általad is vezetett tanszék történetéből? 

91 

43. Tanszékvezetői tevékenysége (2). Bármilyen szervezet vezetői tevékenységének 

értékelése mindig nagyon nehéz, hiszen a számszerűsített értékelésben „mindkét 

fél” attitűdje közvetlenül megjelenik. A „vezető” részéről követelmények jelennek 

meg, a „vezettettek” oldaláról pedig „elszámolható teljesítések”. Te mit emelnél 

ki az általad vezetett tanszék életéből? 

93 

44. A tanszék kutatási tevékenysége (3). Az egyetemi oktatók „teljesítményének” 

értékelése rendkívül összetett és kényes feladat, hiszen nincs olyan ember, aki 

mindenben a legjobb, aki minden szempontból az un. „zsinórmérce”. Az oktatás, 

kutatás szervezése és irányítása, a hallgatói előmenetel támogatása, a nemzetközi 

szereplés, publikációs teljesítmény, szabadalmak száma, a hazai és nemzetközi 

ismertség, elismertség azonban egy-egy szegmense az egyének megítélésének. 

Hogyan alakultak ezek az általad vezetett csoportban? 

95 

45. Tanszékfejlesztési elképzelések (4). Egy adott szakmai területet képviselő egyetemi 

tanszék hazai és nemzetközi megmérettetése hosszabb távon fenntartott 

kapcsolatrendszerén keresztül valósulhat meg. Ebben meghatározó szerepet 

játszanak az iparvállalatokkal, hazai oktatási intézményekkel kialakított 

együttműködései és azon nemzetközi kapcsolatok, amelyek nem csupán „papíron 

léteznek” hanem „elszámolható” formában is, pl. publikációk, finanszírozott 

K+F projektek számában is. Nálatok ez hogyan alakult? 

97 

46. A legutóbbi évtized tanszékfejlesztések 1997-2007. (5). Több mindent hallhattunk 

arról, hogy az általad vezetett tanszék milyen területen és miképpen volt 

eredményes. Tudsz-e még hozzátenni az eddigiekhez, ill. tudnál-e egy 

összefoglalást adni? 

99 

47. Tanszéktörténet (1). Kevesünknek adatik meg, hogy ALAPÍTSUNK egy egységet, 

tanszéket, intézményt. A Miskolci Egyetem alapítása 1949-re datálható, így te is 

egy kialakult struktúrába léptél, azaz elődeidtől vettél át dolgokat, amelyeket 

továbbformáltál mentalitásod, életszemléleted szerint. Elődeidről mit emelnél ki? 

Néhány szó a tanszékvezetőkről 

101 

48. Tanszéktörténet (2). Korábban már hozzákezdtél a tanszék történetéhez (és nem a 

történelméhez!). A sor valahogyan így hangzott: Bálint – Gribovszki – Fridrik.. A 

„Molnár” név pedig több vonatkozásban is előkerült. Kérlek, folytasd a sort a 

mai nappal bezárólag, a következtetéseiddel együtt. 

103 

49. A Gépgyártástechnológia új könyvek. Az egyetemi oktatás egyik „rákfenéje” a 

megfelelő szakkönyvek hiánya. Sajnos a korábbi Műszaki Könyvkiadó75 

kínálatában nem találhatók meg egy-egy szakterületet áttekintő szakkönyvek, 

amelyek egyes fejezeteire támaszkodhatna az oktatás anyaga. A másik alapvető 

gond a kétszintű (BSc és MSc) képzést szolgáló és igencsak zilált tantervi 

módosulatok folyamatos változása. Ezekre pedig az oktatók nem igen hajlandók 

újabb és újabb egyetemi jegyzetek megírására. Te miképpen próbáltál javítani a 

tankönyvhelyzeten? 

105 

50. Könyvei, Bálint biblia bemutatása. Mondanál egy kicsit többet a Tisztelt Olvasó 

számára az igazán termékeny szériádban készült könyvek céljairól, tartalmáról és 

megírásának motívumairól? 

107 

51. Akadémiai doktori értekezés. A szakmai tudományos életben történő 

előrehaladásnak vannak lépcsői. Kezdődik a dr. univ fokozattal, amelyet az adott 

egyetemen lehetett megszerezni (legalábbis korábban még te is így kezdted), majd 

folyatódik a tudomány kandidátusa titulussal (a Magyar Tudományos Akadémia – 
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MTA - joga) és végül a tudomány doktora (DSc), amely ugyancsak az MTA 

fennhatósága. Az első két fokozat megszerzésének körülményeit már ismerjük. Te 

hogyan szerezted meg ezen minősítést, amelyből hazánkban, szakterületünkről 

csupán 229 fő rendelkezik. 

52. Doktori iskola. A tudományos fokozatok megszerzésének körülményei, feltételei 

alapvetően megváltoztak az 1990-es évek első felében, az un. PhD fokozat 

megjelenésével. Elmaradt a dr.univ és megjelent a PhD fokozat, amelyet azon 

intézmények adhatnak, amelyek Doktori Iskolákat tudtak alapítani. Hazánkban 

jelenleg 29 felsőoktatási intézmény képes arra, hogy ilyen iskolákat működtessen. 

Te is egy ilyen Doktori Iskola tagja és tudományterületi vezetője vagy. Mit 

tudhatunk e tevékenységedről? 

111 

53. Tudományos konferenciák. Életelvem: Nem elég tudni, a tudást el is kell tudni 

adni! Aki a tudományos élet területére tévedt, annak feladat és kötelessége is a 

megszerzett tudást a „világ színpadán” elő-, eladni! Ennek egyik leghatékonyabb 

eszköze a hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, lebonyolítása. 

Tapasztaltam, hogy ebben tényleg egyetértünk. Kérlek, győzd meg ennek 

fontosságáról a Tisztelt Olvasókat is! 

113 

54. Világkonferencia. Emlékeim szerint egy ragyogó és nagy visszhangot kiváltó 

nemzetközi konferenciát szerveztél Lillafüreden mintegy 20 évvel ezelőtt. Ez 

ténylegesen nagyban hozzájárult ahhoz a Miskolci Egyetem újabb szakmai 

területen képviseltethesse magát a világ „színpad, án”. Mondanál erről a 

rendezvényről néhány szót? 

115 

55. Tudományos Titkár. Az INTERNET-en keresgélve találtam egy olyan címet76 is, 

amely - tudomásom szerint – téged is érint. Ez a Magyar Professzorok 

Világtanácsa (MPV). Tudhatnánk többet erről, és az ebben betöltött szerepedről? 

117 

56. MPV konferenciáiról. Emlékeim szerint a Magyar Professzorok Világtanácsának 

munkájába és tevékenységébe is bekapcsolódtál és hallomásaim szerint ennek 

eredményességébe jelentős energiát fektettél. Mondanál számomra (is) ennél 

többet? Biztosan vannak olyan motívumok, amelyek a Tisztelt Olvasó ismereteit is 

bővítené! 

119 

57. Dékánhelyettes. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának – akkori nevén – 

vezetésébe is bekerültél egy periódusra Páczelt István dékánunk egyik 

helyetteseként. Mivel jómagam távolról szemléltem az e szinten futó 

tevékenységeket kérlek, mondj valamit erről a feladatodról. 

121 

58. Lökés, inspiráció a publikáláshoz. Könyved jelent meg angol nyelven. Ezzel 

kiléptél a világ szakmai „színpadára”. Nálunk, magyaroknál, nem igazán 

magától értetődő lépés. Publikációid, konferenciákon való szerepléseid bizonyára 

valamiképpen ösztönző lehetett számodra. De miképpen is valósulhatott meg 

ennek megjelentetése?   

123 

59. Nevezetes professzorok (1). Életünk során sok-sok kiváló emberrel találkozhatunk 

szakmánk művelése kapcsán. Ezek között mindig akadnak olyanok, akik nekünk a 

„prima – primissima” díjjal érnek fel, akik életünket, szakmai tevékenységünket 

jelentősen befolyásolják. Kit emelnél ki te a saját kapcsolatrendszeredből? 

125 

60. Nevezetes professzorok (2). Láttam nálad egy fényképet, amelyen Teller Ede 

mellett állsz. Jómagamnak könyvgyűjteménye van a „Mars-lakók” együtteséről és 

külön-külön a tagokról is. A világhírű tudósainkat oktató Trefort Ágoston 

Gyakorlóiskolai érettségijét követően előbb Németországba, majd az Egyesült 

Államokba került méltán világhírű tudósáról miképpen tudod kibővíteni Hargitai 

István kiváló könyvét? 

127 

61. Nevezetes professzorok (3). Tanulunk – tanítunk – barátainkkal, kollégáinkkal 

együtt dolgozunk az újabb eredményekért. Így élünk a szakmai életünk 

sodrásában. A „tanulunk-tanítunk” szegmensbe már bepillanthattunk. A közös 

129 

                                                      
76 http://www.zmne.hu/Forum/00febr/mpv.htm 



 

 

315 

 

tevékenységeidből mit tudnál kiemelni, kihangsúlyozni? 

62. Utazás a Föld körül (1). Egy-egy elejtett szavad, mondatod arra utalt arra utalt, 

hogy körbeutaztad a földet, miközben a többnyire szemed előtt lebegett a 

„minimális befektetés, maximális hozadék” elv is. Azaz nem csupán utaztál, és 

nem kifejezetten „nézni”, hanem „látni” és „láttatni „ akartál”. Mindez hogyan 

történt? 

131 

63. Utazás a Föld körül (2). SENDAI, számomra a töréssel foglalkozó 

világkonferenciák indító székhelyét jelenti. Takeo Yokobori professzor ötleteként 

1965-ben szervezték meg először a négy évenkénti seregszemlét. Én sajnos nem 

láthattam ezt a mindenki által dicsért helyet, de te igen! Mit tapasztaltál? 

133 

64. Utazás a Föld körül (3). A „Japán csodáról” sokat és sokszor lehetett hallani. 

Egyetemünk kapcsán pedig a Nagaoka University of Technology77 kifejezésről. Ez 

a relatíve fiatal (1976-ban megnyílt) egyetem kereste kapcsolatát a világ többi 

egyetemével, így – az akkori – Nehézipari Műszaki Egyetemmel is. Te mit 

tapasztaltál ottléted során? 

135 

65. Utazás a Föld körül (4). Kedves Illés Barátom! Hogy is van az, hogy egyetlen 24 

órán belül kétszer lehet napfelkeltét látni, azaz gyorsítani az „öregedés” 

folyamtatát? No azért nem kell megijedni, ilyen gyorsan azért nem öregszel! 

Legalábbis nem látszik rajtad! 

137 

66. Utazás a Föld körül (5). Most, 2017. szeptember 30.-án 11.39-kor, amikor e 

lappal foglakozom, Los Angeles-ben, Kaliforniában még szeptember 29.-éjjele 

van, 2 óra 39 perc a helyi idő, azaz az idő eltolódás -7 óra. Abban viszont nem 

vagyok biztos, hogy a negatív előjel az oktatás színvonalára is érvényes. Mit 

tapasztaltál az ottani egyetemeken? 

139 

67. Utazás a Föld körül (6). Körbejártad a világot. Egy körpályán mozogva 

szükségszerűen visszatérünk a kiinduló pontra. Budapestről indulván ide érkeztél. 

Milyen volt a visszaút utolsó szakasza és milyen új tapasztalatokat szereztél egy 

olyan kompakt utazás kapcsán, amikor földrészek mentalitását hasonlíthattad 

össze. 

141 

68. Publikációk. Szokták volt mondani némi iróniával, hogy az nem is konferencia az, 

amelyen Dudás Illés nincs jelen és nem tart előadást! E megjegyzést részben 

megalapozza a részletes publikációs listád, amelyben nagy súllyal szerepelnek az 

ilyen típusú szereplések, amelyek – szerintem” – hasznosak, mert mint szokták 

volt mondani: „nem elegendő tudni, a tudást el is kell adni”! A konferenciák 

pedig piacterei ennek. Valamilyen áttekintést kaphatunk „szakírói” 

tevékenységedről? 

143 

69. A Difi-CAD-ről. Az elmúlt időszakban egyre többet hallottam tőled a Difi-CAD 

kifejezést és az ott folyó munkát. Ehhez párosult az immáron „megkövesült” 

állandó meghívásod. Megtettem, és igazán meglepődtem, ahogyan az utolsó 

fejlesztési eredmények (külsőség tekintetében viszont”ősrégi”) berendezésekből a 

mai kor színvonalán működő, szabadalmakkal védett eszközöket varázsoltál. 

Olyanokat, amelyek a jövő megmunkálási technológiáját reprezentálja a 

csigahajtások egyes területein. Engedj bepillantani bennünket e területbe! 

145 

70. Tanulmányutak. Azt már tudjuk, hogy korábbi munkahelyeden, a DIGÉP-ben 

többször adódott lehetőséged külföldi utazásokra. Ennek mozgatórugói 

alapvetően a szakmaiságod és nyelvtudásod voltak. Hogyan alakultak 

lehetőségeid itt a Miskolci Egyetemen? Kérdezem ezt azért, mert jómagam – aki 

1969-2016 között voltam oktatója e szerveznek – az egyetemi keretből soha 

egyetlen fillért sem kaptam külföldi útjaimhoz. „Te talán szerencsésebb csillagzat 

alatt születtél” e területen. 

147 

71. Akadémiai Díj. „Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál!” – hangzanak Madách 

szavai az Ember Tragédiájából. Hagyjuk most a a madáchi magasságokat és 
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térjünk vissza a ide létünk szférájába. Dolgoztál sokat, gondolkodni tudtál (tudsz 

még most is!). Az ilyen munkának előbb – utóbb megjön a hazai vagy/és 

nemzetközi elismerése. Téged milyen elismerések értek utol? 

72. Szabadalmi-Akadémiai Díj. Ha már az Akadémiai Díjjal kezdted, folytassuk egy 

hasonló nevű, de korábban átvett díjjal, az Akadémiai - Szabadalmi Nívó Díjjal. 

Ezt miért érdemelted ki? Mi húzódik meg ezen elismerés mögött? 

151 

73. Doktor honoris causa. A Miskolci Egyetem keretei szűknek bizonyultak számodra 

a professzori titulushoz. Igaz ezt a Köztársasági Elnök adta át számodra, de 

kaptál te más – nem hazai egyetemtől – is ilyen címet. Ezt nevezzük „díszdoktori”, 

vagy „Honoris Causa” címnek. Kitől, mikor és miért részesültél ilyen 

elismerésben? 

153 

74. Fapados professzor. A lehetséges kérdések kavarognak a fejemben. Mire is 

kérdezzek rá? Az oktatással kapcsolatban, avagy a Difi-CAD cégedre? Mi okozza 

ezt a rám nem nagyon jellemző bizonytalanságot? Az ok egyszerű; tudom a Difi-

CAD-ben is folytatódik az oktatás, képzés. Ez utóbbi a doktoranduszaidhoz 

kötődik, noha - még – semmilyen „hivatalos” dokumentumban nem található az 

ilyen jellegű megnevezés. Okosíts ki bennünket! 

155 

75. Ipar és Egyetem kapcsolat. A „felsőoktatás-ipar” kapcsolata, ennek minősége, 

hatásfoka egész gazdaságunk meghatározó eleme. E kapcsolatrendszerben 

mindkét oldal „szereplői” és a működtetés „érdekeltségi rendszere” egyaránt 

fontos. Én azt tapasztaltam folyamatosan, hogy nem igazán alakult ki koherens 

kapcsolat felsőoktatás és ipar között. Te, aki az „iparból jöttél”, miben látod az 

okokat?  

157 

76. Bálint érem, könyv, kiállítás, szobor. A Miskolci Egyetem öreg diákjaitól sokszor 

hallható kifejezés a „Bálint-biblia”, utalva arra, hogy a tanszék szakmai 

tevékenységének megalapozásában, hírnevének kialakításában Bálint Lajos 

professzor történelmi léptékben is valóban maradandót alkotott. Emlékeim szerint 

ezt a munkásságát kívánja megőrözni az általad kezdeményezett „Bálint 

Emlékérem”. A hátteréről kérlek, mondj néhány mondatot”. 

159 

77. Társadalmi, közéleti tevékenységei. Kedves Illés Barátom! Azt senki nem 

állíthatja rólad, hogy a „sarokban meghúzódó csendes ember vagy, akinek hangja 

nem hallatszik”. Sőt, inkább folyton nyüzsgő, tenni akaró, hangjukat hallatni 

akarók prominens képviselője vagy! Ez megnyilvánul abban is a „közélet” 

legkülönbözőbb szervezeteiben felbukkansz és hallatod szavad, kimondod 

véleményed. Néhány ilyen szervezetet bemutatnál? 

161 

78. Kitüntetések. Ha az ember sokat dolgozik és mindezt „láthatóvá is teszi” azzal, 

hogy rendszeresen a közösségek ismert és elismert szereplői, formálói, akkor nem 

maradnak el a különböző elismerések. Természetedet ismerve; szeretsz dolgozni, a 

„nyüzsgést” sem veted meg. bizonyára számos kitüntetésben volt részed! 

163 

79. Családi Kör. A szűkebb és tágabb értelemben vett igazi közegünk, amelyben 

feloldódhatunk a CSALÁD. Ebben otthonosan mozgunk, ebben jól érezzük 

magunkat, ebben „hús-vér- érzésvilág” egyesít bennünket. Nálam ez a „Tóth-

napok” keretében testesül meg, amelyet évenként szerveztünk. Nálatok voltak 

ilyen napok? 

165 

80. Születésnapok. Te „németes” (is) vagy, így eredetiben az életre szóló közmondás: 

„Saure Wochen,. frohe Festen” így hangzik. Életedben kitartóan és keményen 

dolgoztál, azaz a „a hetek, hétköznapok igencsak savanyúnak tűnhettek”. Az 

ünnepek azonban nálad is mindig vidámak és emlékezetesek lehettek. Kiemelnél 

ezek közül néhányat? 

167 

81. Folytatódnak a 60. születésnapi gratulációk. A Tanszék 50 éves jubileumi, Dudás 

Illés 60 éves születésnapi fogadás a miskolci Vigadóban a különböző egyetemek, 

intézmények, barátok gratulációjával. Hatvanadik születésnap baráti, tanszéki 

körben. Miskolci Vigadóban 

169 

82. Születésnapi (65) gratulációk. Téged ismerve nem ússza meg a Tisztelt Olvasó 171 
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ennyivel a fényképgyűjteményed nézegetését. Van-e tarsolyodban még néhány 

felvétel a születésnapjaidról? 

83. Folytatódnak a 70. gratulációk (1). Tanszéki és Nyíregyházi Tanszéki képek 173 

84. A 70. gratulációk (2). 175 

85. Szabadidő, hajókázás. Többször hallottam tőled azt a kifejezést, hogy van egy 

„szent dolog” számodra: nyári hajókázás az Adrián. Én, aki nyáron csak 

többnyire úszok (sohasem kevesebbet 150 km-nél) a vizet ismerem és szeretem, de 

a „hajókázás” – sajnos – érzését még ne éltem át. Próbálj bennünket bevezetni 

ennek örömeibe! 

177 

86. Szabadidő, sielés. Az én szememben a „hajókázás” a meglett férfiak olyan 

„passziója”, amelyben már nem igen van szüksége fizikai teljesítményére. 

Fiatalabb korunkban még inkább a mindenkori erőnlétünk látható eredményeinek 

bemutatására törekszünk, azaz láttatni igyekszünk magunkat. Ez persze nem 

dicsekvés, ez életkorunk velejárója. Te melyik területet – mondhatnám „sportot” 

részesítetted előnybe? 

179 

87. Díszpolgár. Tamási Áron csodálatos szavai szerint ”Azért vagyunk a világon, 

hogy valahol otthon legyünk benne”. Az „otthon” leginkább a szülőhely. Nincs 

annál nagyobb öröm, ha a szülőhely is úgy gondol ránk, mint mi rá, azaz 

díszpolgárává fogad! Te ezt megélhetted, de hogyan? 

181 

88. Szülei, családja. Az igazi gyökereinket a szűkebb és bővebb család jelenti 

számunkra. gyermekkorunkban a szűkebb, közeledvén a földi lét határához ez a 

kör egyre bővül. A Te köröd most milyen tág? 

183 

89. Családfa. Az előző kérdés kapcsán illusztráltad a „családi kör” tágasságát így 75 

éves korodban. Ahogy a kör tágul, úgy a kerület vonalai halványulnak, 

elmosódnak. Ez sokunkat további munkára ösztökél, a „családfa kutatására”. Te 

nem jártál így? 

 185 
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Névmutató 

A 

A.Kjusijin  98 

A.Németh  98 

Áder János  165 

Adolf Zukor  13 

Agg Géza  164 

Akira Kyusojin  70, 125, 136 

Amászta Margit  38, 181 

Anatolij Ivanovich Grabchenko  70 

Ankli János  59, 71, 72, 214 

Anlage   293 

Artinger István  114, 159 

Augusztin Gyula 50 

 

B 
 

B.Molnár Kálmán 50 

Bába Miklós  27, 28, 295 

Bacsó Bertalan  294 

Bajáki Zsolt  96 

Bakondi Károly   109, 114, 125, 159, 

193 

Balajti Zs.   106 

Balatoni M.  96 

Bali János  76 

Bálint Lajos  48, 53, 61, 91, 92, 100, 

101, 105, 125, 159, 163, 191, 194, 211, 249, 

286 

Bálint Miklós  50 

Balogh András  112 

Balogh Miklós  294 

Balogh Sándor (gépész)294 

Balogh Sándor boltos 294 

Balogh Sándor  294 

Bana Viktória  94 

Bánföldi Gábor  50 

Bánhidi István  55 

Bányai Károly  55, 68, 69, 94, 96, 106, 

111, 112, 116, 148, 202, 213, 216, 217, 278, 

286 

Baraksi Sándor állatorvos 294 

Bardi Miklósné  294 

Barna Balázs  112 

Barócsi András  23 

Bay Ilona  16 

Becker István  21 

Bedő János  294 

Beke János  154 

Békés Attila  112 

Benczúr Gyula   13 

Bendefy András   112 

Bendzsel Miklós   151 

Benkő Miklós  294 

Benkő Virág  35 

Benyó Zoltán  118 

Bercsey Tibor  68, 76,96, 109, 125, 

213 

Berényi Dénes  120 

Béres Lajos  48 

Bernáthné Kaszala Lilla 112 

Berta Miklós  94, 96, 106, 116 

Besenyei Lajos  86, 93, 116, 118, 119, 

120, 168,  

Bessenyei György 13 

Bikfalvi Péter  85 

Bíró Gábor  39 

Bitay Enikő  7, 85 

Blága Csaba  300 

Blaskó Béla  50 

Bodnár István  41 

Bodzás József  295 

Bodzás Sándor  69, 111, 112 

Borbély Bertalan 24 

Bubori József  50 

 

C 
 

Charles Alton Ellis  140 

Czégény Sándor 50 

Czegka Vilmos  50 

Czibere Tibor  48, 122, 158 

Czitán Gábor  90 

Csányi Mihály  50 

Csehi Sándor  112 

Cselényi József   114, 160 

Cser István  61, 93, 94, 96, 99, 100, 

104, 105, 106, 193, 213 

Cserepes Gyula  41 

Csermely Tibor  71, 72, 94, 96, 160, 

207, 213, 214, 215, 216, 

Csibi Vencel  85, 86, 116, 160, 

Csóka János  69, 111, 212 

Csoltóné  294 

Csoóri Sándor  118 

Csóré Bazil  33 

Csucska Jenő  41 

 

D 
 

Dankó János  55 

Dávid László  120 

Demcsák József (hentes)  294 

Demcsák Miklósné 294 

Deszpoth István   112 

Dezsőffi István  50 

Dienes Ildikó  35 

Dienes János  35 
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Dietzsch, M.  116 

Divicsán Éva  40 

Dobos (csendőr) 294 

Dobránszky János   112 

Domján Erzsébet 10, 50, 73, 78, 81, 84, 

118, 134, 154, 168, 169, 176, 179, 186, 187, 

190 

Döbröczöni Ádám   111 

Drahos István  68, 76, 109, 125, 126 

Drobni József  71, 125 

Dudás Erzsébet (Betti) 10, 18, 73, 74, 75, 77, 

78, 79, 82, 83, 84, 154, 165, 166, 169, 178, 

179, 182, 313 

Dudás György  294 

Dudás Illés  50 

Dudás Illés  73, 74, 77, 78, 81, 82, 

145 

Dudás István  28 

Dudás János  35, 55 

Dudás László  56, 69, 111, 112 

Dudás Márta  28 

Dudás Mihály id. 24, 25, 26, 28, 29, 166, 

183, 189, 294, 298 

Dudás Mihály nagyapám 294, 295 

Dudás Mihály  181, 183, 184, 190 

Dudás Mihályné özv. 294 

Dudás Miklós (kocsmáros) 294 

Dudás Miklós  30 

Dudás Nóra Rita 52, 217 

Durak Basa M.  116 

 

E, É 
 

Ébner Jenő  294 

Éltető Gábor  112 

Erdélyi F.  116, 212 

Esztergályos Gusztáv 270 

 

F 
 

F.Kaczur János  295 

F.Litvin   66, 70, 98, 123, 124, 

125, 126, 222 

F.Sova   98 

Fábián János   33, 36, 38, 181, 295 

Fancsali Józsefné 61, 96, 159 

Farkas Bertalan  42 

Farkas Jenő  41, 

Farkas Józsefné  187 

Farkas Ottó  95, 114, 160, 164, 170 

Fáy Csaba  54 

Fehér István  114 

Fehér József  112 

Fekete Iván  56 

Fekete Sándor (gépész) 294 

Feld M.   116 

Félegyházi Gábor 24, 182 

Felhő Csaba  69, 93, 94, 96, 106, 

193, 217 

Felszeghi István 139 

Ferenczi Tibor  55 

Filep János  295 

Földes László  49 

Fridrik László  91, 100, 102, 104, 160, 

161 

Friedhelm Lierath  68, 70, 89, 96, 

105, 108, 109, 114, 116, 125, 159, 170, 193, 

197, 202, 204, 205, 211, 221, 225, 252, 253, 

284, 285 

Fritori Imre  299 

Fritori Imre  67 

Fritz Kloche  98 

Fuentes A  125 

Füleky György  120 

Fülöp Tibor  112 

 

G 
 

G.Achimas  252 

G.Kaczur György 294 

G.Kaczur János  294 

G.Kaczur László 294 

Gaál Gyula  28, 184, 295 

Gábor Dénes  7, 127, 128 

Gajdos Jenő  58 

Gál János  54 

Gao Y.   116 

Garamvölgyi Tivadar 53, 54, 58, 60, 71 

Garay Miklós  25 

Gáspár Gyula  48 

George Achimas 85 

George Pataki  13 

Góczi József (boltos) 294 

Góczi József  294 

Goldfarb V.   69, 125 

Gönczi Pál  71 

Grei prof.  98 

Gribovszki László 48, 61, 63, 71, 91, 102, 

104, 125, 160, 283 

Grób Lajos  50 

Groma István  112 

Grósz Imréné  96 

Gubcsi József  34, 182 

Gubcsi Józsefné 294 

Gulyás János  295 

 

GY 
 

Gyáni Károly  48, 61, 94, 96, 160, 

161,  
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Gyarmati Lajos  50 

Gyenge Csaba  5, 6, 66, 70, 85 

Gyetkó János  294 

Győrfi Sándor  43 

Gyulai József  120, 172 

Gyürék Imre  55 

 

H 
 

H. Osanna  98 

Hajdu Lilla  90 

Halász Jenő  71 

Hámori Sándor  60 

Handra Luca Viorel 86 

Harasymowicz J. 125 

Haraszkó Csaba 112 

Harcsik Irén  38, 182 

Harcsik János  294 

Harcsik Tibor  294 

Havril István  55 

Hegedűs D. Géza 35 

Hegyháti József  109 

Hideki Hayasaki Jamakita 134 

Hincz Gyula  50 

Hofman  293 

Hollanda Dénes  70, 98, 116, 120,  

Hollósi György  44, 

Horia Alexandru Ciobán 69 

Horváth Attila  112 

Horváth B.  106 

Horváth János  41, 295 

Horváth Mátyás 70, 116, 125, 160,  

Horváth Mihály  294 

Horváth Péter  96 

Horváth Sándor  50 

Horváthné Pásztor Éva 94 

Hubert Lantos  171 

 

I 
 

I.Lukovics  98 

Ildikó Mankova  98 

Illés Béla  55, 56, 89, 112, 130 

Illés Mária  120 

Illyés Gyula  33, 34 

Irvin Morrow  140 

Iványi Attila  50 

 

J 
 

J.Gawlik  98 

J.Koch   98 

Jablonski R.  116 

Jakó Lászlóné  94, 96 

Janabe   316 

Jancsó Antal  41 

Janka György  30, 189 

Jánosi Zoltán  267 

Jávorkúti Tamás 55 

Jenei István  294 

Johánka Pista  295 

Joó Gyula  122 

Jósa András  13, 14 

Joseph Strauss  140 

Jósvai J.  106 

Juhász Miklós  55 

Juhász P.  96 

Jurij Trofimovics Kosztyenkó 70 

 

K 
 

K.Staut   123 

Kaczur András  294 

Kaczur Attila  21, 38, 167, 182, 294, 

295 

Kaczur Attiláné  38, 295 

Kaczur Csaba  294 

Kaczúr Éva  27, 35, 167, 295 

Kaczur Ferenc (Pochal) 294 

Kaczur Imre  35 

Kaczur László  294 

Kaczur Miklós (Domi) 294 

Kaczur Miklós  294 

Kaczur Sándor  295 

Kaczur Zoltán  294 

Kaffka Margit  13 

Kakuk Gyula  156 

Kálázi Zoltán  112 

Kállay Miklós  13 

Kapin Gábor  295 

Kapin György (csicsás) 294 

Kapin István  12, 294 

Kapin János  295 

Kapin Mihály  294 

Kapin Miklós  295 

Kaptay György  143 

Kardos K.  106 

Kasskötő Gyula  294 

Katona István atya 295 

Katona János  294 

Kazár László  94, 96, 160 

Kazinczy László 48, 53 

Kecskés Mihály 117, 118, 119, 160, 

183 

Kedves József  294 

Kércsi Péter  295 

Keresztes Pál  43 

Kertész Mihály  24 

Keserű   295 

Keviczki László 115, 151 

Kikuchi Makakto 141 
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Király Béla  294 

Király Ferenc  294 

Király János  295 

Király Nóra  24 

Kis János  69 

Kis Mihály János 112 

Kiss Ádám  117, 120 

Kiss Erika  55 

Kiss János (Tokjó) 295 

Kiss Katalin  55 

Kiss László  294 

Kissné – boltos - 295 

Klaus Dieter Weiner 70, 254 

Kobold Tamás  116, 165 

Kocserha András 294 

Kocsis Fülöp  30 

Kocsis Imre  28, 295 

Kodácsi János  255 

Koleszár Pál  28 

Koljo Minkov Petrov 98 

Kollár István  71, 72 

Komócsin Mihály 122 

Kontra Illés  294 

Kontra Imre  294 

Kontra János  294 

Kontra László  24, 295 

Kontra Mihály  295 

Kónya Albert  122 

Korányi Frigyes 13 

Kordélyos Irén  51, 79, 187 

Kordoss József  48, 57, 70, 91, 101, 

125 

Korpás Kálmán  96 

Kósa Ferenc  13 

Kovács Attila  93 

Kovács Ferenc  122 

Kovács Ferenc  55 

Kovács György  112 

Kovács Gyula  50 

Kovács József  41 

Kovács Károly  56, 59 

Kovács Pál  45 

Kovácsné Ruttkai Katalin 24 

Kováts Lóránt  50 

Kozári Katalin  165 

Kozma Imre  72, 106 

Kozma Lajos  295 

Kölcsey Ferenc  13, 14, 182 

Kőnig W.  125 

Kövesi Gyula  96 

Kövesi Gyuláné 112 

Kraskó Bence  35 

Kriveczky Béla  12, 40, 41, 189 

Kriveczkyné Bába Anikó 40 

Krúdy Gyula  13, 182 

Kun Móricz  295 

Kundrák János  94, 104, 111 

Kyusojon A.  70 

 

L 
 

Laczi József (Csöri) 294 

Laczik Bálint  112 

Ládi Zsolt  112 

Lakatos Csaba  295 

Lakatos Györgyné 294 

Lakatos János  294, 295 

Lakatos Katalin  41 

Lakatos László  28, 294 

Lakatos Lászlóné 28 

László Jenő  266 

Lázár János  165 

Lazók Mihály  33 

Ledniczky Árpád 50 

Leon Moisieff  140 

Leskó Balázs  61, 94, 96, 283 

Lesku György  294 

Lesku János  24, 294 

Lesku László  294 

Lesku Magda  38 

Lesku Marika  38 

Lesku Miklós  294 

Lesku Péter  294 

Less Nándor  59, 71 

Lévai Imre  48, 68, 91, 109, 122, 

126, 130, 161 

Lidla Zitka  55 

Lie Zuh   116 

Lierath S.   116 

Lipták L.  96 

Lónyai Menyhért 13 

Ludvig László  94 

Luhály A.  96 

 

M 
 

M.Csizmadia Béla 120 

M.Feld   98 

Mádl Ferenc  117, 118 

Magyar Bálint  165 

Magyar József  76, 109 

Majoros Pál  28 

Mammalis  98 

Mándoki Mihály 295 

Mándy Zoltán  69, 90, 112 

Márai Sándor  43 

Maria-Cornelia Iván 98 

Márkus Endréné 122 

Maros Dezső  70, 85, 86, 125 

Maros Zsolt  94, 104, 112 
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Marton László  14 

Martonyi János  117 

Máté Márton  98, 171, 268 

Matyi Andrásné  24 

Matyi Dániel  35 

Matyi György (Dorcsek) 295 

Matyi István (Toldi) 295 

Medve György  24, 295 

Mészáros László 294 

Mezei Pál  120 

Mezősi Tibor  34 

Michelberger Pál 109 

Miklós László  120 

Mizsák Illés  36, 182 

Molnár András  165 

Molnár Gábor  69 

Molnár J.  106 

Molnár János jegyző 294 

Molnár János  24 

Molnár József  48, 61, 62, 63, 71, 91, 

94, 102, 103, 104, 160 

Molnár Mátyás  19 

Molnár Sándor  19, 189 

Monostori L.  116 

Monostoriné Hörcsik Renáta 112, 145 

Móré Imre  36, 38, 182 

Móricz Zsigmond 11, 13, 14, 182 

 

N 
 

Nagy Ferenc  41 

Nagy Sándor Mechanika 89 

Nagy Sándor  50, 116, 161 

Nárai Szabó Gábor 115, 116 

Naumann János  128 

Nehéz György  294 

Németh Gabriella 55 

Németh János  69 

Néző István  44 

Novák István  24 

Novákné Gulyás I. 96 

Nyíri József  112 

 

O 
 

Okolicsányi Ferencz 24 

Oláh György  117 

Oravecz Csaba  152 

Orendi Károly  50 

Ormos István  21, 32, 294 

Orosz Atanáz  30 

Orosz E.  148 

Orosz Illés  182 

Orosz László  61, 94, 103, 160 

Ortóné Lengyel Noémi 96 

Osanna H.  116 

Óváriné Balajti Zsuzsanna 69 

 

P 
 

P.Kovács Sándor 294 

Páczelt István  85, 111, 121, 122, 160 

Pacsutáné Bíró Borbála 183 

Paizs József  41 

Pál Béla  35, 294 

Pál György  112 

Pálinkás István  90, 154, 161 

Pallai László  96, 

Papp József  96 

Papp Józsefné  96 

Papp Tamás  112 

Papp Tibor  50 

Paróczai Péter  50 

Pásztor Éva  96 

Pásztor István  28, 175, 295 

Pásztor Richárd  175 

Pataki József  34 

Patkó Gyula  66, 85, 112, 114, 116, 

120, 121, 032, 155, 158, 160, 165 

Patrubány Miklós 119 

Paul Gaugin  168 

Pay Eugén  98 

Pay Gábor  69 

Pay Jenő  261 

Pék D.    106 

Perjés Géza  33 

Perjés Irén,   38 

Perjés István  294 

Péter László  87, 90, 161, 176 

Péter Pál  41 

Pethő Ferenc  50 

Pethő Sándor  24 

Pethő Zsigmond 33 

Petőfi Sándor  13, 23 

Petrassevics Béla 41 

Petrik Géza  47, 48, 122, 125 

Pheifer   98 

Pintér J.  106 

Porvázsnyik Miklós 294 

 

R 
 

Rabóczky Gyula 50 

Ragány János  24 

Rákóczi Ferenc  12, 13, 19, 39, 73 

Ratkó József  13 

Reith J.   156 

Rendes János (borbély) 294 

Repkó József  96 

Réti Almee  171 
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Riba Gyula  295 

Romvári Pál  111 

Rontó Miklós  165 

Rosivall László  120 

Roskovics Ignác festő 29, 30, 33 

Roskovics Ignác 29, 30 

Rusznyák Sándorné 295 

 

S 
 

Sachvi   98, 116 

Sályi István  48, 49, 67, 69, 111, 

112, 122, 125, 152, 155, 192 

Sánta Csongor  112 

Sarkadi István  295 

Sárosi Katalin  50 

Sárosi Zoltán  41 

Sarwat Zahwi  134 

Sawaba M.  116 

Sebők János (cipész) 294 

Sebők Malvin  38, 182 

Selinger Sándor  85 

Sereghy Jenő  27, 28, 33, 295 

Shimokohbe A.  125 

Sikolya László  89, 264 

Simon András  295 

Simon Vilmos  112 

Simoni   98 

Simony József  50 

Sinka Mihály  295 

Sipos Gábor  85, 86 

Sipos Károly  44 

Sivadó Miklós  28 

Sivák István  294 

Sodróczki  294 

Sohodóczki József 34, 294 

Somi Iván  67 

Spemann  293 

Staut K.J.  116, 125 

Strelecz László  112 

Sugai Hiroyuki  172 

Susánszky János 48 

Süveges Béla  96 

Süveges Béla  96 

 

SZ 
 

Szabados Gábor 93, 106 

Szabó András (pék) 294 

Szabó András  112, 161 

Szabó Béla  294 
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A KÉRDEZŐ 

Tóth László Debrecenben született 1946. május 24-én. A debreceni Mechwart András Gépipari 

Technikumban érettségizett (1964) és a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett 

gépészmérnöki oklevelet (1969) Alkalmazott Mechanika Ágazaton. Már egyetemi hallgatóként a 

mechanikai technológiai tanszék ösztöndíjasa, végzés után az MTA Nehézgépészeti Tanszéki 

Munkaközösség tudományos munkatársa, majd a tanszék tudományos főmunkatársa (1978), docense 

(1991), professzora (1996). Párhuzamosan a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány miskolci 

székhelyű Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetének (1996) osztályvezetője, tudományos 

igazgatóhelyettese (1998), majd 1999-től igazgatója 2008-ig. Alapítója hazánk első 

Szerkezetintegritási osztályának. Kutatási területe: a szerkezetek integritásának megítéléséhez kötődő 

tudományterületeknek. Számos tanulmánnyal gazdagította a hazai és nemzetközi szakirodalmat. A 

műszaki tudomány kandidátusa (1981), doktora (1995). MTA tagság jelöltje (1999, 2003, 2006). 

Miskolci (1969-2016 között), a Debreceni Egyetemen (2007-2018) folytatott hosszabb oktatási 

tevékenységet, de előadó volt a Szegedi Egyetem Műszaki Karán is. Számos hazai és külföldi 

szakfolyóirat szerkesztője. Nemzetközi kapcsolatainak kiépítését angol, német, orosz nyelvtudása is 

segíti. Az utóbbi évtizedben egyik kedvtelése: a tudományos szinten művelt technikatörténet, 

elsősorban az anyagvizsgálat és anyagtudomány területén. A „szerkezetintegritás” témakörben végzett 

nemzetközi munkáját mintegy negyven éve alapított Európai Szerkezetintegritási Társaság Award of 

Merit díjjal ismerte el. 

 

A VÁLASZOLÓ 

 

Dudás Illés Nyírkarászon született 

1942-ben, a kisvárdai Bessenyei 

György Gimnázium-ban 

érettségizett. Egyetemi tanulmányait 

1966-ban fejezte be a Nehézipari 

Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 

Karán, okleveles gépészmérnökként. 

17 évig dolgozott a DIGÉP-ben 

önálló konstruktőrként, Technológiai 

Kutató Csoport vezetőként, majd a 

Gyártástervezési és Fejlesztési 

Osztály vezetőjeként. Munkakörében jelentős konstrukciós és technológiai fejlesztési tevékenységet 

folytatott, gyártórendszereket tervezett és valósított meg. Majd 1982-től a Miskolci Egyetem 

Gépgyártástechnológiai Tanszékén főállású oktató, 1992-2007 tanszékvezető, jelenleg Professzor 

Emerituszként dolgozik párhuzamosan a Nyíregyházi Főiskolán részfoglalkozású egyetemi tanárként 

tevékenykedik. Kutatási területei: gyártástechnológia, gyártás-geometria, hajtástechnika, 

gyártórendszerek. Munkja során kiemelkedő tudományos eredményeket ért el a csigahajtások terén az 

elérendő cél a jó hatásfokú, nagy élettartamú, alacsony zajszíntű hajtóművek kifejlesztése. Módszereit, 

kifejlesztett matematikai modelljeit (ProMAT), mind a hazai, mind a nemzetközi ipar hasznosítja és 

egyetemeken oktatják. A Gépészmérnöki Kar Sályi István Doktori Iskola alapító tagja és vezetője a 

„Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok" alprogramnak. Tudományos fokozatai: 

1973-ban Dr. techn., 1982-ben C.Sc, 1991-ben a D.Sc/MTA doktora lett. A Kolozsvári Műszaki 

Egyetem tiszteletbeli doktora, a Harkovi és a Kolozsvári Műszaki Egyetem valamint a Szent István 

Egyetem tiszteletbeli professzora. Több tudományos és nemzetközi bizottság (MTA, MAB, GTE, 

IMECO, ICMTII, MPNSZ, stb.) folyóirat szerkesztőbizottságának, konferenciák 

programbizottságának vezetője, több jelentős kitüntetés birtokosa. Közel 600 db publikációban 

(szakcikk, konferencia közlemény, tanulmány), továbbá 400 db tudományos előadás, valamint több 

szabadalom know-how és bevezetett újítás keretében adott számot kutatási-tudományos 

eredményeiről. Közülük kiemelkedő az Angliában megjelent The Theory & Practice Of Worm Gear 

Drives c. könyve, amelyet 2004-ben az USA-ban is és 2007-ben itthon is kiadtak. Nagy jelentőségű a 

Gépgyártástechnológiáról írott 6 kötetben megjelent könyvsorozata is. 


