
Bányászati és Kohászati Lapok 137. évfolyam 4. szám 37

Elek a következõképpen fogalmazta meg akadémiai
emlékbeszédében: �a magyar bányászatot, mint
eszmét s törekvési czélt Szentkirályi tûzte ki és jelölte
meg, az elméket e fölött gondolkodásra õ vezette, hír-
lapi és társadalmi nyilvános eszmecserét az õ mûvei
idézték elõ, szóval: az erdélyi magyar bányászatban
reformmozgalmat és elevenséget õ teremtett.�
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Jó szerencsét bányásznak, kohásznak! Üdv az
erdésznek! Pénzt a gazdásznak! Sok-sok pénzt a
közgazdász rektornak! Elsõsorban kohász testvé-
reimhez szeretnék szólni, és szeretném röviden
ismertetni azokat a szervezeti változásokat, amelyeket
a Kari Tanács e héten jóváhagyott, és amelyet az
Egyetemi Tanács � gondolom � jóvá fog hagyni két
héten belül.

Mielõtt az ember házat épít, és különösen mielõtt
szétszedi a régi házát és ugyanazokból a téglákból
építi az új házát, tervet kell készítenie. Márciusban,
több hónapos elõkészítés után, küldetés-nyilatkozatot
fogadtunk el, amibõl néhány sort felolvasnék: �Az
Anyag- és Kohómérnöki Kar küldetése a mûszaki
anyagok, elsõsorban a fémek és ötvözeteik, másodsor-
ban a kerámiák és szilikátok, harmadsorban a
polimerek és mûanyagok elõállításához szükséges
anyagok szerkezetével, tulajdonságaival, viselke-
désével foglalkozó alaptudományok, illetve erre

építve, ezen anyagok gyártási és feldolgozási tech-
nológiájával foglalkozó alkalmazott tudományok
mûvelése, a meglévõ tudás összegyûjtése, rendsze-
rezése, gyarapítása, alkalmazása és továbbadása egy-
részt hallgatóinknak, másrészt a hazai és nemzetközi
tudományos technológiai közösségnek.�

A Kar a selmeci Bányászati és Kohászati Akadémia
utódjának tekinti magát, és mint ilyen, büszke arra,
hogy alapító professzorai az európai mérnökképzés
megalapítói voltak. A selmeci professzorok örökö-
seiként a kar minden oktatója törekszik arra, hogy a
fent meghatározott területeken a mindenkori világ-
színvonal közelében lévõ, azt állandóan továbbfej-
lesztõ oktatási, kutatási és publikációs tevékenységet
folytasson.

Ezekbõl a célokból az következik, hogy az Anyag-
és Kohómérnöki Karnak szüksége van egy Fémtech-
nológiai Tanszékre, egy Polimer-technológiai Tan-
székre, egy Kerámia Tanszékre. Szüksége van e mel-

Átalakulások az Anyag- és Kohómérnöki Karon
Dr. Kaptay György dékánnak az OMBKE 93. Küldöttgyûlésén elhangzott tájékoztatója



38 Bányászati és Kohászati Lapok 137. évfolyam 4. szám

lett két alaptanszékre; az egyik az anyagokkal, a
kémiával foglalkozik, a másik pedig az energiával.
Ehhez képest úgy döntöttünk, hogy ne egy tanszékbe
tömörítsük a teljes fémes közösségünket, hanem
válasszuk szét azt a szilárd fázisú fémekkel foglalkozó
tudományos közösségre, és a folyékony fázissal
foglalkozó tudományos közösségre. Teljesen konkré-
tan a következõ szervezeti változásokat szeretném be-
jelenteni, amelyeket a Kari Tanács e hét hétfõjén, az
összefogás és racionalizálás nevében, nagy többséggel
elfogadott:

� a jelenlegi Fizikai-kémiai Tanszék és Alkalmazott
Analitikai Kémiai Tanszék összevonásra kerül
Kémiai Tanszék néven,

� a jelenlegi Fémtani Tanszék és Képlékeny-áta-
lakítástani Tanszék összevonásra kerül Fémtani és
Képlékeny-átalakítástani Tanszék néven.

� a jelenlegi Vaskohászattani Tanszék, Fémkohá-
szattani Tanszék és Öntészeti Tanszék összevo-
násra kerül Metallurgiai és Öntészeti Tanszék
néven.

� A jelenlegi Hõenergia- és Tüzeléstechnikai Tan-
szék megmarad és Tüzeléstani és Hõenergiai Tan-
szék néven mûködik tovább,

� a jelenlegi Mûanyag Tanszék megmarad Polimer
Mûanyag Tanszék néven,

� a Kerámia és Szilikátipari Tanszék megmarad,
� a két kihelyezett tanszékünk, a Minõségi Kihe-
lyezett Tanszék (metálkontroll) és az Energia-
hasznosítási Tanszék (TÜKI) változatlanul meg-
maradnak.

Tegnap sokan részt vettünk Simon Sándor emlék-
ülésén. Simon Sándor illetve a vaskohászok jogos
büszkeséggel alapították meg az Öntészeti Tanszéket
1964-ben. Akkor a vaskohászat egyértelmûen erõs
volt, az öntészet éledezett. Ma fordított a helyzet, azért
kell összevonnunk a metallurgiát az öntészettel, hogy
biztosítsuk, hosszú távon stabilizálni tudjuk a metal-
lurgiai tudományterület megmaradását, és ehhez
öntész testvéreink megértését kérjük.

Én, a Fizikai-Kémiai Tanszék vezetõjeként elsõsor-
ban azért egyeztem bele abba, hogy összevonjuk ezt a
tanszéket az Analitikai Tanszékkel, hogy példát mu-
tassak, meg azért is, hogy a vegyipari képzés céljából
a jövõben ne csak ez a két egység mûködjön, hanem
legyen egy közös �amorf� kémiai tanszék, s azon belül
alakuljanak olyan tanszéki csoportok, amelyek a
szerves kémiát, a kémiai mûveletet, a kolloidkémiát is
tudják mûvelni.

Ez az összevonás nem jelenti azt, hogy eltûnnek a
régi szakmák, ez az összevonás azt biztosítja, hogy a
szakmáink hosszú távon stabilan megmaradhatnak,
ehhez tanszéki csoportok létrehozását tervezem. A
tanszéki csoport vezetõk, pl. az öntészeti tanszék cso-
port vezetõ, a vaskohászattani tanszék csoport vezetõ
stb. dékáni megbízólevéllel fognak bírni. Én úgy ér-

zem, hogy összefogva, együtt sokkal sikeresebben
tudnak tovább menni.

Végül szeretnék elnézést kérni mindenkitõl, aki
jelen van, ha e mögött a szervezeti átalakítás mögött
nem alakult, nem alakulhatott ki, olyan mértékû, olyan
széles körû szakmai iparági egyeztetés, mint amit talán
elvártak volna. Nagyon nehéz napok után vagyunk,
november és május között mással sem foglalkoztunk,
mint ezzel. Ettõl függetlenül legitimnek érzem a dön-
tést, a következõk miatt. Károly Gyula gazdasági
dékán-helyettes a vaskohászatban általában elismert,
Tóth Levente általános dékánhelyettes öntész. Mi hár-
man hoztuk meg ezt a döntést a menedzsmenten belül,
majd hosszú munkával rábeszéltük a vezetõket �
azokat, akiknek többek között most megszûnik a tan-
székvezetõi pótlékuk, és akiknek az adminisztrátorait
is kispóroljuk a rendszerbõl � arra, hogy erre az euro-
konform megoldásra szükség van.

Mitõl eurokonform ez? 16 vezetõnk, plusz a dékán,
meg a két dékánhelyettes, 19 vezetõ vezeti ma még
mindig a 45 oktatóból álló Anyag- és Kohómérnöki
Kart. Ilyen nincs sehol Európában. Európában van egy
tanszék, nagyjából akkora, mint a mi karunk és azon
professzorok vannak. Az egyik professzor a metallur-
gia és az öntészet professzora, nemzetközileg elismert
professzor és nem tanszékvezetõ. Neki nincs államilag
finanszírozott egy vagy két adminisztrátora. Van per-
sze mögötte egy olyan szervezet, amit projektekbõl,
ipari pénzekbõl hoz össze, tart fenn, és ezt a munkát
mindenki megbecsüli. Azt hiszem, ezt az utat kell
követnünk. Ugyanekkor Károly Gyula felkérésére, aki
a Magyar Tudományos Akadémia Metallurgiai Szak-
bizottságának is elnöke, az iparban dolgozó magán-
tanárainkból alakult bizottság (Tardy Pál, Bakó Károly
és Imre József) is azt javasolta vizsgálati anyagában,
hogy racionalizálni kell a szervezeti struktúránkat.

Az elõbb elhangzott, hogy az OMBKE többször
megújult. Most mi is kénytelenek voltunk megújulni,
próbáltuk ezt úgy tenni, hogy a jövõ megmaradjon. A
kari tanácson 27-en szavaztunk. Volt olyan javaslat is,
hogy titkosan szavazzunk. Én azt kértem, hogy név
szerint szavazzunk, mindenki álljon fel és mondjon
igent vagy nemet, mert ez nagyon fontos döntés a Kar
életében. 22-en azt mondták, hogy igen, 5-en azt
mondták, hogy nem. Nagyon szerettem volna én is
nemet mondani, nagyon szerettem volna azt híresztel-
ni az iparágban, hogy �rám kényszerítették a döntést,
a dékán meghülyült, én nemmel szavaztam�. Nem
tehettem, én vagyok a kohász dékán, ezt kellett ten-
nünk, és én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy
támogassatok bennünket a jövõben is. Hiszem, hogy
ebben az új szervezeti struktúrában hosszú távon si-
kerül stabilizálnunk meglévõ értékeinket, hosszú
távon sikerül biztosítanunk az anyagmérnök,
kohómérnök képzést.


