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ÁTTEKINTÉS A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MÁRCIUSI  ESEMÉNYEIRŐL  

 
Kalendárium: 

2013 MÁRCIUS „ BÖJTMÁS HAVA”  
1.  péntek Albin, Simon 
2.  szombat Lujza 
3.  vasárnap Kornélia, Nelli 
4.  hétfő Kázmér, Zorán 
5.  kedd Adorján, Adrián 
6.  szerda Leonóra, Inez 
7.  csütörtök Tamás, Tomaj 
8.  péntek Zoltán 
9.  szombat Franciska, Fanni, Rebeka 
10.  vasárnap Ildikó 
11.  hétfő Szilárd 
12.  kedd Gergely 
13.  szerda Krisztián, Ajtony 
14.  csütörtök Matild 
15.  péntek Nemzeti ünnep, Kristóf 
16.  szombat Henrietta 
17.  vasárnap Gertrúd, Patrik 
18.  hétfő Sándor, Ede 
19.  kedd József, Bánk, Józsa 
20.  szerda Klaudia, Alexa  
21.  csütörtök Benedek, Napsugár 
22.  péntek Beáta, Izolda, Lea 
23.  szombat Emőke 
24.  vasárnap Gábor, Karina, Miléna 
25.  hétfő Irén, Írisz, Irina 
26.  kedd Emánuel, Larissza 
27.  szerda Hajnalka, Alpár 
28.  csütörtök Gedeon,Johanna,Hanna 
29.  péntek Auguszta 
30.  szombat Zalán 
31.  vasárnap Húsvét, Árpád, Benő 

 
A GTE Országos Elnöksége nevében szeretettel 
köszöntjük a március hónapban névnapjukat ünneplő 
Tagtársainkat! 
 
Március az év harmadik, 31 napos hónapja a Gergely-
naptárban. Március nevét Marsról, a háború római 
istenéről kapta. Az ókori Rómában szerencsét hozónak 
tartották, ha a háborút ez idő tájt indítják. A 18. századi 
nyelvújítók szerint a március: „olvanos”.  Az Arvisurák 
szerint „Kikelet hava”. A népi kalendárium „Böjt 
máshavának” (vagy másképpen „Böjtmás havának”) 
nevezi. 
 

Nevezetes napok: 
Évfordulóinkról való megemlékezéseinket a 
www.wikipedia.hu adatbázisának felhasználásával, annak 
szabad átvételével és lehivatkozásával készítettük! 
 
március 1. Évfordulók, Emléknapok 
• március 1.: 

− a meteorológiai tavasz kezdete. 
− Haditechnikai Kutatók és Fejlesztők Napja 
− A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Napja 
− A Polgári Védelem Világnapja 
− Az atomfegyvermentes és független Csendes-

óceáni térség napja 
− Wales nemzeti ünnepe: Szent Dávid napja 

• 214 éve, 1799. március 1-jén Franciaország hadat 
üzent I. Ferenc császár–királynak. 

• 132 éve, 1881-ben létrejött a Magyar Távirati 
Iroda 

• 106 éve – 1907-ben született Barényi Béla 
magyar származású osztrák mérnök, feltaláló († 
1997). 

• 95 éve, 1915. március 1-jén megindult 
Budapesten a menetrend szerinti autóbusz-
közlekedés. 

• 94 éve, 1920. március 1-jén a nemzetgyűlés Horthy 
Miklóst  Magyarország kormányzójává választotta. A 
Huszár-kormány benyújtotta lemondását. 

• 90 éve, 1920. március 1-jén Horthy Miklóst a 
Nemzetgyűlés a Magyar Királyság 
kormányzójává (ideiglenes államfővé) 
választotta. 

• 74 éve, 1939. március 1-jén a szentesi repülőtéren 
megkezdődött a hangár építése, az országban első-
ként feszített héjszerkezetű vasbeton technikával. A 
21x21 méter alapterületű hangár terveit, amely 10 
vitorlázó és 3 motoros repülőgép befogadására volt 
alkalmas, Menyhárt István műegyetemi tanársegéd 
készítette. (Ünnepélyes avatására május 21-én került 
sor.) 

• 5 éve történt: 2008. március 1. Simor Andrásnak, a 
Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2007. (X.1.) 
MNB rendelete értelmében kivonják a forgalomból 
az 1 és 2 forintos címletű érméket, mivel azok már 
kevésbé voltak használatosak. Az érmék 
visszaváltásának lejárata:2013! 
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március 2. Évfordulók, Emléknapok 
• 143 éve,1870. március 2-án avatták fel és 

helyezték üzembe Széchenyi István fia, Széchenyi 
Ödön kezdeményezésére (Európában második 
ilyen szerkezetként) a Budavári Siklót. Hossza 95 
m, emelkedése 480%; eredetileg gőzgép hajtotta. 
Az 1930-as években már átlagosan évi félmillió 
utas vette igénybe. Az 1944-45. évi ostromban 
elpusztult. Gépi berendezéseit 1947-ben 
elbontották, két esztendővel később elrendelték a 
pálya elbontását is, de szerencsére ezt nem 
hajtották végre. Újjáépítése1984-ben kezdődött; az 
alsó állomáson elhelyezett füstölgő kéményű 
gőzgép helyett, a felső állomásra került a villamos 
hajtómű. A megújult Budavári Sikló 1986. június 
4-én nyílt meg. 

• 196 éve – 1817-ben született Arany János magyar 
költő, műfordító, az MTA tagja, akadémiai 
főtitkár  († 1882). 

• 151 éve – 1862-ben született Zimányi Károly  
magyar geofizikus, mineralógus, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja († 1941). 

• 116 éve – 1897-ben született Prohászka Lajos 
magyar pedagógus, kultúrfilozófus, a MTA 
levelező tagja († 1963). 

• 101 éve – 1912-ben született Jánossy Lajos 
magyar fizikus, tanszékvezető egyetemi tanár, az 
MTA tagja és alelnöke († 1978). 

• 91 éve, 1922. 03. 02-án született Budapesten 
Prockl László a GTE volt főtitkárhelyettese, 
egyesületünk egyik alapító tagja, tiszteletbeli 
tagtársunk. (Megemlékezést lásd a 8. oldalon!) 

• 83 éve, 1931-ben született Mihail Szergejevics 
Gorbacsov, egykori SZKP-főtitkár. 

• 41 éve – 1972-ben az USA elindította a Pioneer–
10 űrszondát a Naprendszer külső bolygóinak 
felkutatására. 

• 39 éve, 1975. március 2-án hunyt el Valkó Imre  
kolloidkémikus, textilvegyész, kutatómérnök, 
feltaláló (* 1902). 

 
március 3. Évfordulók, Emléknapok 
• 4 éve történt 2009. március 3. Köln 

belvárosában összeomlik a Városi Történeti 
Levéltár épülete 

• 168 éve, 1845. március 3-án született Georg 
Cantor német matematikus, a halmazelmélet 
megalkotója († 1918). 

• 83 éve, 1931-ben vált hivatalossá az Amerikai 
Egyesült Államok himnusza 

• 166 éve – 1847-ben született Alexander 
Graham Bell skót születésű amerikai tanár, a 
telefon feltalálója († 1922). 

• 216 éve – 1797-ben született Gotthilf Heinrich 
Ludwig Hagen német fizikus, az áramlástan 
egyik megalapozója († 1884). 

 
 

 
március 4. Évfordulók , Emléknapok 
• 164 éve, 1849. március 4-én I. Ferenc József 

császár Olmützben új, oktrojált birodalmi 
alkotmányt adott ki, amelyben Magyarországot 
az ausztriai császárság tartományai közé sorolta. 

• 152 éve, 1861-ben lépett hivatalba Abraham 
Lincoln, az Amerikai Egyesült Államok 16. 
elnöke. 

• 138 éve, 1875. március 4-én született gróf 
Károlyi Mihály  politikus, miniszterelnök, az 
első magyar köztársasági elnök († 1955). 

• 12 éve, 2001-ben 77 ember veszítette életét a 
portugáliai Duero folyó fölötti fémhíd 
leszakadásakor. 

 
március 5. Évfordulók, Emléknapok 
• március 5.: 

− DJ-k Világnapja 
− A Néprajzi Múzeum napja  

• 141 éve, 1872-ben március 5.-én ezen a napon 
nevezték ki igazgatóvá Xántus Jánost 

• 118 éve, 1895. március 5–16 között zajlott 
Szántó Kovács János és társai pere. A 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt röplapot 
adott ki „Egy kérdés a magyar nemzethez!” 
címmel, amelyben leleplezték a per tendenciózus 
előkészítését, és tiltakoztak az ellen, hogy 
vádlottként azok szerepelnek, akiket 
bántalmaztak, nem pedig azok, akik a vérontást 
előidézték. A szentesi rendőrkapitány kiderítette, 
hogy Szentesen és környékén 3000 példányt 
osztottak szét a szóban forgó röplapból. A 
tiltakozás ellenére Szántó Kovács Jánost 5 évi 
börtönre ítélték. 

• 186 éve, 1827-ben hunyt el Alessandro Volta 
olasz fizikus (* 1745). 

• 186 éve, 1827-ben hunyt el Pierre-Simon de 
Laplace francia matematikus, csillagász és 
fizikus (* 1749). 

 
március 6. Évfordulók, Emléknapok 
• 110 éve, 1900. március 6-án hunyt el Gottlieb 

Daimler német gépészmérnök (* 1834). 
• 75 éve, 1935. március 6-án a Magyar Mérnök- és 

Építész-Egylet gondozásában megnyílt a 
Magyar Műszaki Múzeum a Déli pályaudvar 
egyik Mészáros utcai épületében, Lósy-Schmidt 
Ede vezetésével (a múzeum 1939-ben Kassára 
települt át). 

• 226 éve – 1787-ben született Joseph von 
Fraunhofer német fizikus, optikai műszerek 
készítője, a csillagászati spektroszkópia 
elindítója, a Nap szinképében a nevét viselő 
Fraunhofer-vonalak felfedezője és névadója († 
1826). 

• 76 éve – 1937-ben született Valentyina 
Vlagyimirovna Tyereskova szovjet űrhajósnő; 
az első női űrhajós. 
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• 46 éve – 1967-ben hunyt el Kodály Zoltán 
Kossuth-díjas magyar zeneszerző, 
népzenekutató, zenepedagógus; a Kodály-
módszer atyja (* 1882). 

 
március 7. Évfordulók, Emléknapok 
• 480 éve, 1530. március 7-én VIII. Henrik  angol 

király - válaszul az első házassága felbontását 
ellenző pápai döntésre - megalapította az 
anglikán egyházat. 

• 90 éve, 1920. március 7-én hunyt el Fabinyi 
Rudolf, a kolozsvári egyetem vegyész-
professzora, majd rektora, az MTA tagja, 
tudományszervező, az első magyar nyelvű 
kémiai szakfolyóirat – a Vegytani Lapok – 
alapítója, a Magyar Kémikusok 
Egyesületének első elnöke (* 1849). 

• 137 éve, 1876-ban Alexander Graham Bell 
szabadalmat kapott a telefonra. 

• 91 éve, 1922-ben hunyt el Axel Thue norvég 
matematikus, alkalmazott matematikával 
foglalkozott és az "algoritmus" szót is ő vezette 
be 1904-ben (* 1863). 

• 16 éve, 1997-ben hunyt el Edward Mills Purcell 
amerikai fizikus, aki 1952-ben megosztott 
fizikai Nobel-díjat kapott a mágneses 
magrezonancia felfedezéséért folyadékokban és 
szilárd anyagokban (* 1912). 

• 2334 éve, i. e. 322-ben halt meg Arisztotelész 
görög filozófus. 

 
március 8. Évfordulók, Emléknapok 
• március 8.: Nemzetközi nőnap 
• 84 éve, 1929. március 8-án éjjel 11 órakor a 

világon először mozgóképes televíziós 
közvetítést adott a Mihály Dénes szabadalma 
szerinti berendezéssel a Berlin-Witzlebeni 
rádióállomás, a 175,4 méteres hullámhosszon. A 
magyar gépészmérnök, a távolbalátás 
nemzetközileg elismert úttörője 1894-ben született. 
Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, és 
ekkor fordult érdeklődése a hangosfilm és a 
távolbalátás kérdései felé. 1924-ben elfogadta a 
berlini AEG vállalat meghívását. és ettől fogva 
Németországban dolgozott. A hitleri uralom idején 
üldözötteket rejtegetett, internálták, és ekkor 
szerzett tüdőbajába halt bele 1953-ban. 

• 63 éve, 1950. március 8-án Vorosilov marsall 
bejelentette, hogy a Szovjetunió kifejlesztette az 
atombombát. 

• 27 éve, 1986-ban volt a japán Suisei űrszonda és 
a Halley-üstökös egymáshoz viszonyított 
legnagyobb közelsége. 

• 196 éve, 1817-ben megalapították a New York-i 
tőzsdét. 

• 191 éve, 1822-ben született Ignacy Łukasiewicz 
örmény származású lengyel gyógyszerész, akinek 
először sikerült kőolajból világítóolajat 
(petróleumot) eőállítania († 1882). 

• 156 éve, 1857-ben New Yorkban negyvenezer 
textil- és konfekcióipari munkásnő lépett 
sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő 
csökkentésért (ennek emléke a nemzetközi 
nőnap). 

 
március 9. Évfordulók, Emléknapok 
• 153 éve, 1860. március 9-én hunyt el Lányi 

Sámuel földmérő és vízépítő mérnök, 
festőművész, a reformkor egyik kiemelkedő 
térképező mérnöke (* 1792). 

• 562 éve, 1451-ben született Amerigo Vespucci 
olasz felfedező, térképész, Amerika névadója († 
1512). 

• 97 éve, 1916-ban az első világháborúban az 
ötödik isonzói csata kezdetét vette, melynek 
eredménye az lett, hogy az olasz hadsereg nagy 
erejű támadásait az osztrák-magyar haderő 
sikeresen visszaverte. 

• 27 éve, 1986-ban volt a Vega–2 szovjet űrszonda 
és a Halley-üstökös egymáshoz viszonyított 
legnagyobb közelsége. 

• 121 éve, 1892-ben született Rákosi Mátyás 
kommunista politikus, az MKP egyik alapítója, 
majd főtitkára, Magyarország miniszterelnöke († 
1971). 

• 71 éve, 1942-ben alakított kormányt Kállay 
Miklós  miniszterelnök. 

 
március 10. Évfordulók, Emléknapok 
• 2253 éve, i. e. 241-ben az aegates-szigeteki 

csatában a rómaiak döntő győzelmet arattak a 
karthágói flotta felett, ezzel véget ért az első 
pun háború. 

• 68 éve, 1945. március 10-én amerikai 
repülőgépek gyújtóbombás légicsapást mértek 
Tokióra , melynek következtében százezer ember 
pusztult el a tűzviharban, és egy millió vált 
hajléktalanná. 

 
március 11. Évfordulók, Emléknapok 
• 134 éve, 1879. március 11-én a megáradt Tisza 

romba döntötte Szeged városát és a környező 
településeket.  

• 58 éve, 1955. március 11-én hunyt el Sir 
Alexander Fleming Nobel-díjas skót orvos, 
bakteriológus, a penicillin  felfedezője (* 1881). 

• 28 éve, 1985. március 11-én Mihail 
Gorbacsovot választották meg a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának főtitkárává. 

 
március 12. Évfordulók, Emléknapok 
• 14 éve, 1999 . március 12-én Magyarország 

felvételt nyert a NATO-ba. 
• 645 éve, 1365. március 12-én alapította meg IV. 

Rudolf főherceg Bécsben az első és a mai 
legnagyobb osztrák egyetemet, a Bécsi 
Egyetemet. 
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• 96 éve, 1917-ben Oroszországban győzött a 
polgári forradalom (Februári forradalomnak  is 
nevezik, mert a juliánus naptár szerint ez a nap 
február 23-ára esett). 

• 66 éve, 1947-ben a kongresszushoz intézett 
beszédében hirdette meg Harry S. Truman  
amerikai elnök a róla elnevezett Truman-
doktrínát a kommunizmus térhódításának 
feltartóztatására. 

 
március13. Évfordulók, Emléknapok 
• március 13.: 

− Grúzia: az anyák napja 
• 4 éve történt 2009. március 13. – A 

halálbüntetés eltörlése mellett dönt az amerikai 
Új-Mexikó állam demokrata többségű felsőháza.  

• 178 éve, 1835. március 13-án született 
Haggenmacher Károly gépész, a malomiparban 
az egész világon használt síkszita feltalálója († 
1921). 

 
március 14. Évfordulók, Emléknapok 
• március 14.: 

− Nemzetközi Pí Nap 
• 134 éve, 1879. március 14-én született a 

németországi Ulmban Albert Einstein, a 
relativitáselmélet kifejlesztője, akit a 20. század 
legnagyobb tudósának tartanak.  

• 8 éve, 2005. március 14-én nyitották meg a 
közönség számára a Művészetek Palotáját 
(MŰPA), Budapest legfiatalabb, a 21. század 
eleji igényeknek maradéktalanul megfelelő, 
többfunkciós kulturális létesítményét. 

 
március 15. Évfordulók, Emléknapok 
• március 15.: 

− a Magyar Köztársaság nemzeti Ünnepe 
− Fogyasztóvédelmi Világnap 
− A Magyar Sajtó Napja 

• 28 éve, 1985. március 15-én symbolics.com 
címen bejegyezték a világ első internetes 
domainnevét. 

• 23 éve, 1990. március 15-én adták át először a 
Széchenyi-díjakat az 1990. évi XII. törvény 
alapján, melyet a posztumusz kitüntetettek 
sorában elsőként Bibó István kapott meg. 

• 2059 éve, i. e. 44-ben halt meg Caius Iulius 
Caesar római dictator. 

• 169 éve, 1847-ben Pesten, az országos 
ellenzéki konferencia keretében kimondták az 
Ellenzéki Párt létrejöttét, melynek elnökévé az 
ellenzék közös vezéralakját, Batthyány Lajost 
választották meg. 

 
március 16. Évfordulók, Emléknapok 
• március 16.: 

− USA: a szabadság napja, az információ 
szabadságának napja, a fekete sajtó napja 

• 78 éve, 1935. március 16-án hunyt el John James 
Richard  MacLeod Nobel-díjas skót fiziológus, 
az inzulin  felfedezője (* 1876). 

• 264 éve, 1751-ben született James Madison, az 
Amerikai Egyesült Államok 4. elnöke, az 
alapító atyák nemzedékének tagja († 1836). 

• 87 éve, 1926-ban indította el Robert Goddard 
az első működőképes folyékony hajtóanyagú 
rakétát. 

• 73 éve, 1941-ben született Katona Gyula 
Széchenyi-díjas magyar matematikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 
kombinatorika és az extremális halmazrendszer 
neves kutatója 

• 1976 éve, 37-ben hunyt el Tiberius római 
császár (* I. e. 42). 

• 556 éve, 1457-ben az esküjét megszegő V. 
László király Budán, a Szent-György téren 
lefejeztette Hunyadi Lászlót, a nemzeti hős 
Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiát, Hunyadi 
Mátyás bátyját (* 1433). 

• 86 éve, 1927-ben született Vlagyimir Komarov 
berepülő pilóta, űrhajós, mérnök, az űrhajózás 
első kozmikus áldozata († 1967). 

 
március 17. Évfordulók, Emléknapok 
• március 17.: 

− Szent Patrik napja - Írország nemzeti ünnepe 
• 1833 éve, 180. március 17-én hunyt el Marcus 

Aurelius római filozófus, császár (* 121). 
• 253 éve, 1762-ben hunyt el Daniel Bernoulli  

svájci orvos, fizikus és matematikus, a Bernoulli 
törvény felfedezője (* 1700). 

• 41 éve, 1972-ben hunyt el Hajós György 
Kossuth-díjas magyar matematikus (* 1912). 

 
március 18. Évfordulók, Emléknapok 
• március 18.: 

− Mongólia: a férfiak napja , a katonák napja 
• 48 éve, 1965. március 18-án tette meg az első 

űrsétát a szovjet Voszhod-2 űrhajósa, Alekszej 
Leonov, aki 12 percet töltött kint az űrben. 

• 8 éve, 2005. március 18-án a Wikimedia 
Foundation bejelentette az 500 000-ik angol 
nyelvű szócikk elkészülését. 

 
március 19. Évfordulók, Emléknapok 
• március 19.: 

− A cigányság világnapja 
• 33 éve, 1980. március 18. (33 éve történt) A 

Pleszecki űrrepülőtéren egy Vosztok rakéta az 
üzemanyag feltöltés közben felrobbant. A 
szerencsétlenségnek 50 halálos áldozata volt. Az 
eset csak 1989-ben került nyilvánosságra. 

• 113 éve, 1900. március 19-én született Frédéric 
Joliot-Curie  Nobel-díjas kémikus és világhírű 
atomfizikus († 1958). 
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• 58 éve, 1955. március 19-én hunyt el Gróf 
Károlyi Mihály  politikus, magyar miniszterelnök, 
az 1918-as Magyar Köztársaság elnöke (* 1875). 

• 376 éve, 1637-ben hunyt el Pázmány Péter 
esztergomi érsek, író (* 1570). 

• 181 éve, 1832-ben született Vámbéry Ármin  
magyar nyelvtudós, utazó, a Magyar Földrajzi 
Társaság egyik alapítója († 1913). 

 
március 20. Évfordulók, Emléknapok 
• 119 éve, 1894. március 20-án 92 éves korában 

Turinban (Torinó) elhunyt Kossuth Lajos (1802–
1894). Országszerte gyászünnepségeket tartottak. 
Turini ravatalánál több országgyűlési képviselő 
helyezte el városa koszorúját; és a parlament 
megbízásából közreműködtek Kossuth hamvainak 
hazaszállításában és az országos gyászünnepély 
megszervezésében. 

• 93 éve, 1919. március 20-án az antant katonai 
misszió vezetője, Vix alezredes, átadta a 
köztársasági elnöknek a magyar-román 
demarkációs vonal kialakításáról szóló jegyzéket. 
Károlyi Mihály szóban közölte az alezredessel, 
hogy a jegyzékben foglalt követelések nem 
teljesíthetők. 

• 93 éve, 1919. március 20-án lemondott Berinkey 
Dénes miniszterelnök és kormánya. 

• 213 éve, 1800. március 20-án Alessandro Volta 
olasz fizikus feltalálta a róla elnevezett Volta-
oszlopot; az SI mértékegységrendszerben a 
feszültség származtatott mértékegysége az ő nevét 
viselő volt (V). 

• 97 éve, 1916-ban tette közzé Albert Einstein Die 
Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie 
(Az általános relativitáselmélet alapjai) című 
korszakos jelentőségű alkotását. 

• 286 éve, 1727-ben hunyt el Isaac Newton angol 
fizikus, matematikus, filozófus (* 1643). 

• 146 éve, 1867-ben ezen a napon fogadta el a 
magyar Országgyűlés az osztrák-magyar 
kiegyezés törvényeit és rendelkezéseit, életre hívva 
az Osztrák–Magyar Monarchiát. 

• 46 éve, 1967-ben hunyt el Liska József magyar 
villamosmérnök, egyetemi tanár, az MTA levelező 
tagja, "a villamos gépek professzora" (* 1883). 

 
március 21. Évfordulók, Emléknapok 
• március 21.: 

− tavaszi napéjegyenlőség, a csillagászati tavasz 
kezdete. 

− a Költészet Világnapja 
− a Planetáris Tudat Világnapja 
− Japán: Hirohito császár születésnapja 

• 4 éve történt 2009. március 21. Gyurcsány Ferenc 
kormányfő az MSZP elnökségének ülésén 
bejelenti, miszerint kész lemondani a 
miniszterelnökségről, ha a parlament két hét alatt 
képes lesz új jelöltet találni 

• 93 éve, 1919. március 21-én Vix alezredesnek 
átadták a magyar kormány elutasító válaszát 
az előző napi jegyzékre. 

− 1919. március 21-én tárgyalások indultak a 
Gyűjtőfogházban a letartóztatott kommunista 
vezetők és a szociáldemokraták között. A 
MSZDP vezetőségi ülésén elhatározták a 
KMP-vel való megegyezést. A Kommunisták 
Magyarországi Pártja és a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt egyesült. Az egyesült 
párt ideiglenes neve Magyarországi 
Szocialista Párt. 

− 1919. március 21-én a Budapesti 
Munkástanács ülése határozatot hozott a 
hatalom átvételéről. 

− 1919. március 21-én kikiáltották a Magyar 
Tanácsköztársaságot. 

− 1919. március 21-én megalakult a Forradalmi 
Kormányzótanács; elnöke Garbai Sándor. 

 
március 22. Évfordulók, Emléknapok 
• március 22.: 

− a víz világnapja. 
− A Magyar Fordítók és Tolmácsolók Napja 

• 89 éve, 1915. március 22-én az orosz csapatok 
bevették az 1914 szeptembere óta körülzárt 
galíciai Przemysl várát. (120.000 hadifoglyot 
ejtettek.) 

• 93 éve, 1919. március 22-én a lapok közölték a 
Forradalmi Kormányzótanács és a 
Magyarországi Szocialista Párt “Mindenkihez!” 
című kiáltványát. Lényege: kinyilvánítja a 
proletárdiktatúrát,  bejelenti a Tanács-
köztársaságot, a két munkáspárt egyesülését, a 
bankok, bányák, üzemek államosítását, proletár 
hadsereg szervezését, a Szovjet-Oroszországgal 
való eszmei és fegyveres közösséget. 

• 118 éve 1895. március 22-én mutatta be Auguste 
és Louis Lumiére a mozgóképet. 

• 53 éve, 1960.március 22-én kapta meg a fizikai 
Nobel-díjas Arthur Leonard Schawlow és 
ugyancsak fizikai Nobel-díjjal kitüntetett Charles 
Hard Townes az első lézer szabadalmat. 

• 556 éve, 1457-ben fejeződött be és jelent meg a 
Johannes Gutenberg által 1455. február 23-án 
fémbetűkkel nyomtatni megkezdett első könyv, a 
Szent Biblia. 

• 241 éve, 1772-ben hunyt el John Canton brit 
fizikus és tanár, neki köszönhetőek az első 
kísérletek, melyek a víznek és egyéb 
folyadékoknak összenyomhatóságát bizonyították 
be (* 1718). 

 
március 23. Évfordulók, Emléknapok 
• március 23.: 

− A magyar–lengyel barátság napja 
− Meterológiai világnap 

• 93 éve, 1919. március 23-án „Munkástanács” 
aláírással közlemény jelent meg az Alföldi 
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Újságban „Elvtársak! Munkások! Polgárok!” 
címmel, amely részletesebben ismertette a tanács 
határozatait a hatalom átvételéről, a fegyveres 
erők, a közélelmezés és a pénzintézetek feletti 
ellenőrzés kézbevételéről.  

• 5 éve történt: 2008. március 23. Húsvét 
vasárnap. A húsvét 1913 óta nem esett erre a 
napra, a húsvét egy március 22-e és április 25-e 
közötti vasárnapra esik. 

• 263 éve, 1750. március 23-án hunyt el Mikoviny 
Sámuel magyar matematikus, mérnök, földmérő, 
tanár, a magyar térképészet megalapítója, Bél 
Mátyás Notitia Hungariae novae historico-
geographica című műve térképeinek készítője (* 
1698). 

• 113 éve, 1900. március 23-án hunyt el Zsolnay 
Vilmos keramikusművész, nagyiparos (* 1828). 

• 63 éve, 1950. március 23-án alakult meg a 
Meteorológiai Világszervezet, az ENSZ 
specializált szervezete (World Meteorological 
Organization, WMO). 

• 12 éve, 2001-ben a küldetését teljesített Mir 
űrállomást 15 éves szolgálat után irányított 
manőverrel a Csendes-óceán déli része felett 
visszahozták a földi légkörbe, és ott 
megsemmisült. 

• 346 éve, 1677-ben hunyt el Wesselényi Ferenc 
nádor, a Wesselényi-összeesküvés fővádlottja (* 
1605). 

• 131 éve, 1822-ben született Emmy Noether 
német matematikusnő, a modern algebra egyik 
megalapozója († 1935). 

• 101 éve, 1912-ben született Wernher von 
Braun német rakétamérnök, a Harmadik 
Birodalom, majd az Amerikai Egyesült Államok 
rakétaprogramjának egyik vezetője († 1977). 

 
március 24. Évfordulók, Emléknapok 
• március 24.: 

− Ifjúsági Világnap 
• 165 éve, 1848. március 24-én határozatot hoztak 

Szentesen a nemzetőrség felállításáról, két héttel 
megelőzve az ezirányú országos és megyei 
intézkedéseket. 

• 99 éve, 1914. március 24-én a király 
szentesítette az 1914: XIII-XV. törvénycikkeket, 
amelyek szabályozzák az esküdtbíróságok előtti 
eljárást, a sajtójogot és az országgyűlési 
képviselőválasztó kerületek beosztását. 

• 93 éve, 1919. március 24-én Kun Béla külügyi 
népbiztos jegyzéket intézett az antant 
nagyhatalmakhoz, amelyben hangoztatta a 
Tanácsköztársaság békés szándékait, elismerte az 
1918. október 13-i belgrádi fegyverszüneti 
egyezményt, de elutasította a Vix-jegyzéket. 

• 93 éve, 1919. március 24-én Mayor József, a 
Kormányzótanács sajtódirektóriumának tagja, a 
vidéki sajtóosztály vezetője körtáviratot küldött a 
vidéki direktóriumokhoz, amelyben felhívta őket 

a lapok fenntartására, továbbá a lapok 
cenzúrázására.  

• 68éve, 1945. március 24-én hunyt el Magyary 
Zoltán, a magyar tudománypolitika alapvetője, a 
közigazgatás tudományának nemzetközi hírű 
művelője (* 1888), és felesége, Techert Margit 
filozófus, történész, egyetemi tanár (* 1900). 

• 131 éve, 1882-ben Robert Koch a Berlini 
Fiziológiai Társaságban tartott előadását a tüdőbaj 
addig ismeretlen kórokozója, a tuberkolózis 
baktérium felfedezéséről, amely felfedezésért 
1905-ben orvosi Nobel-díjat kapott. 

• 71 éve, 1942-ben hunyt el Széchenyi Ödön török 
altábornagy, a magyar és a török tűzoltóság 
megteremtője, Széchenyi István fia (* 1839). 

 
március 25. Évfordulók, Emléknapok 
• március 25.: 

− Egyesült Királyság: anyák napja 
• 95 éve, 1917. március 25-én az Országos 

Közélelmezési Hivatal a kenyérfejadagot 34 dkg-
ról 28 dkg-ra szállította le. (pl.: Szentesen ekkor 
napi 20 dkg a kenyérfejadag, a cukor és 
petróleum fejadag pedig havi 1/2 kg, ill. 1/2 l.) 

• 358 éve, 1655. március 25-én Christiaan 
Huygens holland csillagász felfedezte a 
Szaturnusz legnagyobb holdját, a Titánt (görög 
Τιτάνας), a Naprendszer második legnagyobb 
holdját a Ganümédész után. 

• 218 éve, 1795. március 25-én született 
Vásárhelyi Pál vízépítő mérnök, a Tisza 
szabályozásának mérnöke, az MTA tagja († 
1846). 

• 566 éve, 1447-ben Hunyadi Jánost 
Magyarország kormányzójává választották. 

• 56 éve, 1957-ben hat nyugat-európai állam 
Rómában aláírta az Európai Gazdasági Közösség 
és az Európai Atomenergia Közösség (röviden az 
EGK és az Euratom) létrehozásáról szóló Római 
szerződést, amely 1958. január 1-jén lépett 
hatályba. 

 
március 26. Évfordulók, Emléknapok 
• 137 éve, 1876-ban ünnepélyesen megnyitották 

Budapesten, a Ferenciek tere 6. sz. alatt az 
Egyetemi Könyvtár épületét; az eklektikus 
stílusú épület Szkalnitzky Antal tervei alapján 
készült, dísztermének falait Lotz Károly és Than 
Mór freskói díszítik. 

• 7 éve, 2006-ban hunyt el Béres József Széchenyi-
díjas kutató, a Béres csepp feltalálója (* 1920). 

• 186 éve, 1827-ben hunyt el Ludwig van 
Beethoven német zeneszerző, Friedrich Schiller 
verséből Európa humanista világhimnuszának 
megalkotója (* 1770). 

• 156 éve, 1857-ben hunyt el Felsőbüki Nagy Pál 
liberális nemesi politikus, akadémikus, 
országgyűlési követ, akinek a kerületi ülésen 
1825. november 3-án tartott beszéde azt 
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eredményezte, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapításához Széchenyi István 
és társainak felajánlásával az anyagi és az 
1825/1827-es országgyűlés alkotta törvénnyel 
jogi alapja is létrejött (* 1777). 

 
március 27. Évfordulók, Emléknapok 
• március 27.: 

− Színházi világnap 
• 165 éve, 1845. március 27-én született Wilhelm 

Conrad Röntgen gépészmérnök, a fizikai Nobel-
díj első kitüntetettje 1901-ben, a róla elnevezett 
röntgensugárzás felfedezője († 1923). 

• 105 éve, 1905. március 27-én született Kalmár 
László Kossuth-díjas, akadémikus, matematikus, 
munkássága különösen kiemelkedő a 
matematikai logika és alkalmazásai, különösen a 
kibernetika, a számítástudomány és a 
matematikai nyelvészet területén († 1976). 

• 337 éve, 1676-ban született II. Rákóczi Ferenc, a 
Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország 
vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem († 1735). 

• 541 éve, 1472-ben hunyt el Janus Pannonius 
magyar költő, váradi kanonok, pécsi püspök (* 
1434). 

• 36 éve, 1977-ben a holland KLM  és az amerikai 
PanAm Boeing 747-es repülőgépe összeütközött 
a Tenerife-i repülőtér kifutópályáján. A 
balesetben 583 ember vesztette életét. Ez a 
repülés történetének eddigi legsúlyosabb 
szerencsétlensége. 

 
március 28. Évfordulók, Emléknapok 
• 4 éve történt 2009. március 28. Benyújtja 

lemondását Gyurcsány Ferenc az MSZP 
pártelnöki posztjáról.  

• 139 éve, 1874. március 28-án a „kiegyezés 
utáni” Egyesült Közjogi Ellenzék közzétette 
programját. (Követeli a közös minisztériumok, a 
delegáció intézménye és a közös hadsereg 
megszüntetését, az önálló magyar hadsereget, az 
önálló magyar bank megteremtését, az osztrák 
államadósságokhoz való hozzájárulás, valamint a 
vám- és kereskedelmi szerződés revízióját; a 
megyei önkormányzati rendszer sértetlen 
fenntartását, az ország területi és politikai 
egységének megőrzését.) 

• 83 éve, 1930. március 28-án született Jerome 
Isaac Friedman amerikai fizikus, az 1990. évi 
fizikai Nobel-díj kitüntetettje, megosztva Henry 
Way Kendall amerikai és Richard Edward Taylor 
kanadai fizikussal „az elektronnak a protonon és 
a kötött neutronon történő mélyen rugalmatlan 
szórásával kapcsolatos úttörő kutatásaikért, 
amelyek rendkívül fontossá váltak a 
részecskefizika kvarkmodelljének fejleszté-
sében”. 

• 421 éve, 1592-ben született Comenius (Jan 
Amos Komenský) cseh pedagógus és író, „a 

nemzetek tanítója”, őt tekintik az első modern 
pedagógusnak († 1670). 

• 121 éve, 1892-ben hunyt el Mihalik János 
magyar vízépítő mérnök, a vízépítési beton 
meghonosítója (* 1818). 

 
március 29. Évfordulók, Emléknapok 
• március 29.: 

− A csillagászat napja 
• 93 éve, 1919. március 29-én a „Népakarat” 

tudósítást közölt az előző napi toborzó gyűlésről, 
(1919. március 28-án toborzó nagygyűlést 
tartottak, Szentesen a Kossuth téren). Szónokok 
voltak Sima László és Török Sándor direktóriumi 
tagok, Fenyvesi Lajos, továbbá a Szegedről 
menekült Honti Genal Tibor és Bick Adolf.  A 
“Vörös hadsereg előre!” című cikkében a 
megszállók kiszorítására, a proletárhatalom 
megvédésére, a forradalom területi 
kiterjesztésére szólított fel. Ennek érdekében 
követelte a Vörös Hadsereg megerősítését. 

• 89 éve, 1924. március 29.-én született Dr. 
Konkoly Tibor egyetemi tanár, a hegesztés, a 
hőkezelés és az ipari radiológia professzora. 
Széchenyi díjas (1999); Pattantyús Ábrahám 
Géza-díj, Gillemot-, Zorkóczy- emlékérem, 
MTESZ-díj tulajdonosa. Az MSZT első elnöke, 
az MTA Műszaki Tudományok Osztály 
Hegesztési Albizottság vezetője, GTE Hőkezelő 
Szakosztály elnöke, a GTE Hegesztő Szakosztály 
elnöke; az IIW; IFHT; ICNDT nemzetközi 
szervezetek Kormányzó-tanácsainak tagja. 
(Megemlékezést lásd a 10. oldalon!) 

• 73 éve, 1940. március 29-én hunyt el Terkán 
Lajos magyar csillagász, a változócsillagok 
fotometriája és a kisbolygókutatás kiemelkedő 
művelője (* 1877). 

• 82 éve, 1931-ben délelőtt félkilenckor landolt a 
csepeli repülőtéren a Graf Zeppelin léghajó, 
majd első és egyetlen magyarországi látogatása 
során rövid körutazást tett Magyarország 
északkeleti része fölött. 

• 67 éve, 1946-ban megalakult a MASZOVLET  
(Magyar-Szovjet Légiforgalmi Rt), a mai 
MALÉV  elődje. 

• 206 éve, 1807-ben Heinrich Wilhelm Olbers 
német orvos és csillagász felfedezte a negyedik 
kisbolygót, a Vestát (öt évvel korábban, 1802. 
március 28-án ő fedezte fel a második 
kisbolygót, a Pallast is). 

• 101 éve, 1912-ben a Déli-sarkról visszatérő 
Robert Falcon Scott kapitány és bajtársai 
életüket vesztették a hóviharban (Scott naplójába 
tett utolsó sajátkezű bejegyzésének dátuma 
szerint). 

 
március 30. Évfordulók, Emléknapok 
• 153 éve, 1860. március 30-án az uralkodó 

felmentette Albrecht főherceget főkormányzói és 
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főhadparancsnoki tisztségéből, s helyébe – 
ideiglenes jelleggel – a magyar származású 
Benedek Lajos táborszernagyot nevezte ki. Ezzel 
kezdetét vette a Bach-rendszer lebontása. 

• 146 éve, 1867. március 30-án a képviselőház az 
általános vita után elfogadta az osztrák-magyar 
kiegyezést megvalósító „közösügyi” javaslatot. 

• 53 éve, 1960. március 30-án hunyt el Nemes 
Tihamér gépészmérnök, postamérnök, a 
távközlés, a képátvitel és a televíziózás 
kiemelkedő kutatója (* 1895). 

• 146 éve, 1867-ben ezen a napon írták alá 
Alaszka adásvételi szerződését az Orosz 
Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok 
között. Akkor 7,2 millió dollárért (2011-es 
árfolyamon kb. 100 millió $) cserélt gazdát az 1 
717 854 km² kiterjedésű terület. 

 
március 31. Évfordulók, Emléknapok 
• 5 éve történt: 2008. március 31. 

Kormányválság tört ki Magyarországon. 
(Gyurcsány Ferenc miniszterelnök felmenti 
Horváth Ágnes egészségügyi minisztert. Az 
SZDSZ-frakció azt javasolja az ügyvivői 
testületnek, hogy az SZDSZ április 30-ától 
hívja vissza minisztereit és államtitkárait.) 

• március 31. március utolsó vasárnapja: a nyári 
időszámítás kezdete 

• 417 éve, 1596-ban született René Descartes 
francia matematikus, filozófus, természettudós, 
író († 1650). 

• 202 éve, 1811-ben született Robert Wilhelm 
Bunsen német vegyész († 1899). 

• 137 éve, 1876-ban hunyt el Antoine Jérôme 
Balard francia vegyész, a bróm felfedezője (* 
1802). 

• 122 éve, 1891-ben született Asboth Oszkár 
magyar mérnök, helikopter konstruktőr († 1960). 

• 122 éve, 1891-ben hunyt el Jendrassik Jenő 
fiziológus, biofizikus, az MTA tagja (* 1824). 

• 112 éve, 1901-ben a Daimler Motor  bemutatta 
új autómodelljét Nizzában, melyet a megrendelő 
(Jellinek) leányáról Mercedesnek neveztek el. 

• 626 éve, 1387-ben virágvasárnap 
Székesfehérváron - Nagy Lajos király lánya, 
Mária királynő férjeként - magyar királlyá 
koronázták Luxemburgi Zsigmondot, aki 
ötven éves uralkodása alatt a késő középkor és a 
kora reneszánsz egyik legjelentősebb európai 
uralkodója lett. 

• 86 éve, 1927-ben született Vlagyimir 
Szergejevics Iljusin  szovjet berepülőpilóta († 
2010). 

• 46 éve, 1967-ben hunyt el Rogyion Jakovlevics 
Malinovszkij  Szovjetunió Marsallja (* 1898). 

A naptári évfordulóinkról való megemlékezéseinket a 
www.wikipedia.hu adatbázisának felhasználásával, 
annak szabad átvételével és lehivatkozásával 
készítettük! (a letöltés dátuma: 2013. február 04.) 

MEGEMLÉKEZÉS A GTE EGYKORI 
FŐTITKÁRÁRÓL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCKL LÁSZLÓ 
(1922-2003) 

 
Prockl László egyesületünk egyik alapító tagja, a GTE 
tiszteletbeli tagja, egykori főtitkára, 1922. 03. 02-én 
született Budapesten, aki élete végén, hosszantartó 
betegség után, 81 éves korában 2003 október 15-én 
hunyt el ugyanitt. A II. világháborút hadifogolyként 
túlélt, felső ipariskolát végzett, 1948-ban 
pályakezdőként a csepeli Weiss Manfréd Művekbe 
került, ahol a Központi Igazgatóság Minőség-
ellenőrző főosztályának dolgozójaként átvételi és 
szabványosítási feladatokat látott el. (E szakterület 
iránti érdeklődése egész életén át megmaradt.) Az 
Agrártudományi Egyetemen 1961-ben szerzett 
gépészmérnöki diplomát.  

1949-ben a GTE alapító tagja, az 
Üzemgazdasági és Üzemszervezési Szakosztályban 
dolgozott, Ez a Szakosztály foglalkozott elsőként a 
korszerű üzemgazdaság- készletgazdálkodás-, vállalat- 
és munkaszervezés témaköreivel, a nemzetközi 
ismeretek adaptálásával és továbbfejlesztésével. E 
területtel — meglátva annak a gazdaság 
eredményességét befolyásoló hatását — egész életén 
át mélyrehatóan foglalkozott. 

1959-től GTE főtitkárhelyettessé választották, 
tisztségében segítette az országos elnökség munkáját  
- szervezet- és kapcsolat-fejlesztési javaslataival 

eredményesen járult hozzá egyesületünk 
nagymértékű fejlődéséhez,  

- az egyesület országos hálózatának kialakulásához,  
- az országos titkári tanácskozások, együttműködést 

segítő rendszeres megszervezésével, kiépítette a 
mai működésünk bázisát jelentő rendszert, 
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- a minőségüggyel és a szabványosítással foglalkozó 
szakmai szervezetek megalakításának fő 
kezdeményezője és munkájuk beindítója volt. 
Ajtaja mindig nyitva volt; sokszor estig is az 
egyesületi tagok, vezetők előtt..  

- Gyorsan, a megoldást keresve reagált a felvetett 
kérdésekre, és ami nagyon lényeges volt:  

- a szóbeli megállapodáshoz is tartotta magát.  
Önvallomásában a 80. születésnapján készült 

interjú során mondta: — „Mindig a GTE nevében 
mentem mindenhová: pártközpontba, vállalatokhoz 
vagy külföldre" — Így tudta közösségünk szakmai 
érdekeit ügyes diplomata módjára érvényesíteni a 
pártállami diktatúra viszonyai között is.  

Személyesen neki is köszönhető, hogy a GTE 
szakmai közösségében nem volt hátrány "régi 
értelmiséginek" vagy „pártonkívülinek” lenni, de 
érdem sem volt a „párttagság”. Nála csak a szakmai 
felkészültség és a jó emberi tulajdonságok adtak 
rangot bárkinek. A pártpropaganda kívánsága ellenére 
sem volt táptalaja egyesületünkben a személyi kultusz 
időszakában a Sztahanovista-mozgalomnak, a szovjet 
technika kritikátlan dicsőítésének, mint ahogy a puha 
diktatúra időszakában sem volt divat a Nyugat 
eredményeinek túlértékelése. 

A külföldi technikai fejlődést állandóan 
figyelemmel kísérte, a kiváló német nyelvtudása 
alapján erősítette a német kapcsolatokat, 

-VDI német mérnökegyesülettel,  
-a német egyetemekkel, 
-a német vállalatokkal.  

KGM Műszaki Tájékoztató Intézetével kialakított 
szoros együttműködés segített, a technikai újdonságok 
széles körű megismertetésében, ahol egyedülállóan 
sok volt a külföldi szakfolyóirat.  

GTE kiállító teremben Szabadság téri Technika 
Házban, az Ő szervezésével mutatták be rendszeresen 
a hazai szempontból fontos termékeket. Így került 
Magyarországon megrendezésre az első ipari 
takarítógép kiállítás is, aminek hatására 36 évvel 
ezelőtt megindult mind az iparban, mind az 
egészségügyben, szállodaiparban a takarítás gépesítése 
és egy új szolgáltatási ág kialakulása, ami ma már az 
egyik legnagyobb szolgáltatási ág. A fénymásoló 
gépek várható fontosságára figyelt fel és szervezte 
meg első hazai bemutatását ezeknek a gépeknek 
segítve a mielőbbi elterjedést. A hazai 
szerszámgépipar fellendítésében is segített. 

A fiatalokat mindig kiemelt figyelemmel kísérte 
és támogatta kibontakozásukban, sikerek elérésére 
ösztönözte őket.  

Diplomáciai érzékét a nemzetközi kapcsolatok 
megteremtéséhez is érvényesítette. Kezdeményezésére 
lett hazánk tagja a minőségüggyel foglalkozó EOQC 
európai szervezetnek, illetve váltak már Nyugatra és 
Keletre egyaránt rendszeressé az 1960-as évektől a 
külföldi szakmai turistautak. Kezdeményezte és 
rendszeressé tette az elismert külföldi szakemberek 
előadásait a GTE rendezvényein, ami a kor viszonyai 
között egyedülálló kapcsolatteremtést nyújtott a 

tagságunknak. A jogi tag vállalati kör kiépítése is 
nevéhez kötődik. A „Gépipar”című egyesületi 
lapunkat is Prockl László indította útjára, miután 
kifaggatott egy vele együtt üdülő profi lapszerkesztőt 
a lapindítás akkor nem is egyszerű ügymenetéről. 

A Minőség és Megbízhatóság folyóirat 
megindítása 1967-ben szintén a nevéhez fűződik 
amely nemzetközi szinten is elismert és egyedülálló 
műszaki folyóirat, és amelynek több mint két 
évtizedig volt a szerkesztőbizottsági elnöke A 
szerkesztőbizottsági értekezleteken minden 
megjelentetésre javasolt cikkről ismertette a nagyon 
tárgyilagos kritikus véleményét, Majd ennek 
megvitatása után születtek a cikk sorsáról szóló 
döntések. Ez a minősítő tevékenység volt a folyóirat 
színvonalának a legfőbb biztosítéka.  

1978-tól három évig volt a MTESZ 
főtitkárhelyettese. Tudta, hogy ezzel a munkával 
szélesebb körben lehet hatása a műszaki értelmiség 
helyzetére, ugyanakkor megtartotta egyesületi 
kapcsolatait. Nyugdíjazását követően újra aktív GTE-
tagként dolgozott. Elnöke volt a Szabványosítási 
Szakosztálynak, majd 1994-től a Szenior Klub 
elnökeként tevékenykedett egészen a közelmúltig.  

1993-ban Prockl Lászlót a GTE tiszteleti 
tagjává választotta. Prockl László hosszantartó magas 
színvonalú munkájának elismeréseként :  

1963-ban Munka Érdeméremet, 
1966-ban Bánki Donát Díjat,  
1970-ben Egyesületi Éremet, 
1978-ban Pattantyús Á. G. Díjat, 
1985-ben MTESZ Díjat, 
1986-ban Műszaki Irodalmi Díjat  
1995-ben Egyesületi Aranyérmet kapott. 

Prockl László kiváló adottságú szervező és 
nagymunkabírású partneri kapcsolatokat fejlesztő 
vezető volt. A munkájában épített a bizalomra, arra, 
hogy a többség elfogadja az értelmes, fejlődést segítő 
elképzeléseket. Az egyesület társadalmi hatásának 
erősítésén dolgozott, és ezt összekapcsolta a 
nemzetközi kapcsolatok erősítésével, a céges 
rendezvények számának növelésével, ami egyúttal a 
pénzügyi helyzet javítását is eredményezte. A hazai 
műszaki fejlesztéshez szükséges információk 
megszerzése érdekében a szakirodalom fejlesztésén 
túl, a nemzetközi vásárok és a vállalati látogatások 
szervezésével erősen megnövelte a külföldi kiutazások 
számát, ezzel segítette a korszerűbb technológiai 
színvonal megismerését és a hazai vállalatoknál azok 
bevezetését. 

Prockl László tapasztalatait, munkabírását, 
együttműködő készségét, a kor adottságainak 
mindenkori szemfüles kihasználását és ezeket mindig 
a közösség érdekében hasznosító vezetőként mutatott 
példáját szeretnénk átörökíteni a jövő nemzedékeknek.  
 

Drabek Ferenc 
 (a megemlékezés 2003. októberében íródott,  

az akkor elhunyt Prockl László nekrológjaként) 
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MEGEMLÉKEZÉS AZ MSZT ELS Ő 
ELNÖKÉRŐL, A „SZÉCHENYI DÍJAS”  

NÉHAI PROFESSZOR 
DR. KONKOLY TIBORRÓL 

(1924 – 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Konkoly Tibor gépészmérnök, a műszaki 
tudományok kandidátusa (1962), a műszaki 
tudományok doktora (1973) 1924. március 29.-én 
született Budapesten. Édesapja: dr. Konkoly Iván. 
édesanyja: Haviár Ilona. Házastársa: Mátrai Anikó. 
gyermekei: 2 fiú. 1947-ben végzett a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol 
1975-től a egyetemi tanár. Ezt megelőzően egyetemi 
tanársegéd (1948-50), majd adjunktus (1950-62) és 
docens (19662-75). A Mechanikai technológia és 
Anyagszerkezettani Intézetben 1975-től a hegesztés és 
a hőkezelés, valamint az ipari radiológia professzora. 
Kutatási területe a hegesztési varratok 
röntgenvizsgálata, radiogrammok értékelése. Fogyó-
elekrtódás védőgázas hegesztés – a varratfém 
ridegtörési jellemzői. Acélkiválasztás és hőkezelés 
utáni tulajdonság becslés számítógéppel segített 
módszerekkel. 3 könyve; 120 tudományos 
közleménye; 5 szabadalma; 20 ismeretterjesztő 
munkája jelent meg.   
 
Széchenyi díjas (1999); a GTE Pattantyús Ábrahám 
Géza-díj, Gillemot-, Zorkóczy- emlékérem, és a 
MTESZ-díj (1990) tulajdonosa. Az MSZT első 
elnöke, az MTA Műszaki Tudományok Osztály 
Hegesztési Albizottság vezetője, GTE Hőkezelő 
Szakosztály elnöke (1974-1997), a GTE Hegesztő 
Szakosztály elnöke (1980-1993); az IIW; IFHT; 
ICNDT nemzetközi szervezetek Kormányzó-
tanácsainak tagja. 
 

Az 1990. január 29-én térségünkben elsőként, 
megalakult a Magyar Mérnökakadémia (MMA), 
amelynek elnöke: Rubik Ernő mellett, Konkoly Tibor 
választották alelnöknek. A mérnökakadémia a magyar 
műszaki élet, lehetőség szerinti teljes spektrumát 
képviselő, szakmai elithez tartozó reprezentánsokat 
keresett meg és kért fel az akadémia tagságra. Az 
alapító tagok (összesen 42 fő) között akadémikusok, 
egyetemi tanárok, az ipar és a tudományos élet 
meghatározó személyiségei szerepeltek, akik 
egyetértve a megalakuló mérnökakadémia céljaival, 
vállalták az aktív közreműködést. 
 
Nemzetközileg is elismert tudományszervező 
munkájával, Dr. Konkoly Tibor elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a „magyar tudóstalálkozók” 
létrejöttében. 1986-ban került megszervezésre a 
budapesti Műegyetemen a „Magyarok szerepe a világ 
természettudományos és műszaki haladásában” 
címmel a MTESZ, az MTA, a BME valamint az 
MVSZ társrendezésében az első „magyar tudós 
világtalálkozó”. A szervezőknek a legfőbb törekvésük 
az volt, hogy helyreállítsák a szakmai-nemzeti 
kontinuitást, s a magyar fiatalságnak igyekezzenek 
visszaadni nemzetünk múltját a természet- és a 
műszaki tudományok területén. Ezt követte három 
esztendővel később, 1989-ben – egy átmeneti 
korszakban - a második konferencia, amelynek 
szervezésekor, már arra összpontosíthattak, hogy 
keressék a tudomány és a technika területén azokat a 
kapcsolódási pontokat, amelyeken a kialakuló, új 
Magyarország fejlődésében a külföldi magyarságtól 
együttműködés várható. Az 1992. évi harmadik 
konferenciára a honi parlamentáris demokrácia 
születésének korszakában került sor. Ezen a 
konferencián a környező országok magyar 
szakemberei és a nyugati szórvány magyarság 
képviselői majdnem egyenlő arányban vettek részt. 
Ezzel a konferencia elnöke: Pungor Ernő és a 
tudományos bizottság elnöke: Konkoly Tibor, talán 
egy új korszak kezdetét indították el, amelyben egy új 
Közép-Európa továbbfejlődésének zálogaként, a 
magyar természettudósoknak és mérnököknek 
segítséget nyújtottak a további ismerkedésben, a 
sokoldalú szakmai és emberi kapcsolatok 
elmélyítésében. Ebben a sorozatban hozott fordulatot 
helyszínében és tartalmában az 1966-os 
Tudóstalálkozó, amely „a XXI. század sikeres 
Magyarországáért” kezdeményezett új stratégiát és 
széles körű összefogást. E konferencia kiadványa 
tolmácsolta Nóbel-díjas tudósaink, és a 
Tudóstalálkozó üzenetét az állam vezetése és a 
társadalom felé. A Tudóstalálkozó 2000 pedig 
megmutatta, hogy az üzenet célba jutott, amely 
„alkotó szövetségben nyilvánult meg a XXI. század 
sikeres Magyarországáért”. Ezek az érdemek 
alapozták meg Dr. Konkoly Tibor munkásságának az 
állam által, Széchenyi díjjal (1999) történő 
elismerését.  
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M E G H Í V Ó 

A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2013. MÁRCIUS HAVI ÜLÉSÉRE 
 

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének 
március havi ülését, 

2013. március19-én (kedden) 1415 órai kezdettel 
fogjuk megtartani, 

a BME Közlekedés és Járműmérnöki Kar Jármű és 
Járműgyártási Tanszék Könyvtárában,  

Budapest XI. ker. Stoczek u. St. épület földszint 10. 
(A helyszín megközelítése a Stoczek utca- Kruspér utca 

sarok felől a legegyszerűbb) 
 

Kérem valamennyi érintett Elnökségi Tagot az 
elnökségi ülés időpontjának naptári megerősítésére, 
továbbá arra, hogy az ülés határozatképességének 
biztosítása érdekében, tegyétek lehetővé személyes 
részvételeteket. Ez az ülés, a GTE 2013. évi XLIV. 
Közgyűlésének előkészítése jegyében kerül 
megrendezésre és az Országos Elnökség által 
elfogadott, a „GTE Jövőképéből adódó egyesületi 
Stratégiai Cselekvési Program” végrehajtásának 
sorrendben következő, hatodik lépése lesz, amelyen a 
közgyűlést előkészítő feladatok legfontosabb 
határozatokat igénylő részét is áttekintjük. A Gépipari 
Tudományos Egyesület Országos Elnökségének 
márciusi ülésére, az Elnökség minden tagját, a 
témákban illetékes tanácsadókat és vendégeket 
ezúton szeretettel meghívom. 
 
A GTE OE 2013. márciusi ülésére javasolt 
napirendek: 
A napirendhez kötődő ügyrendi döntések:  

    14:15-14:30 
• A határozatképesség megállapítása 
• Az üléshez készült anyagok kézbesítésének 

ellenőrzése 
• A megelőző ülés emlékeztető jegyzőkönyvének 

elfogadása 
• Az ülés napirendi témaköreinek elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Takács János (elnök) 
 
Az elnökségi ülés előterjesztései: 
1.  Tagfelvétel            14:30-14:45 

Előterjesztő: Dr. Takács János elnök 
2.  A GTE 2012. évi Mérlegbeszámolója és 

eredménykimutatása           14:45-15:30 
A napirendet előkészíti: Dr. Igaz Jenő ügyvez ig. 
Korreferátum: Baracska László könyvvizsgáló 

4.  Beszámló a GTE 2012. évi társadalmi 
működéséről          15:30-16:15 
Előkészíti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 

5.  Beszámló a GTE 2012. évi helyzetéről 
             16:15-16:45 

A napirendet előkészíti: Dr. Takács János elnök 
6. Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a 

MTESZ közötti kapcsolat aktuális kérdései  
            16:45-17:15 

A napirendet előkészíti: Dr. Takács János elnök 

 
7.  A GTE 2013. évi XLIV. Küldöttközgyűlésének 

programja, forgatókönyve             17:15-17:45 
Előkészíti: Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató 

8.  Egyebek                17:45-18:00 
Moderátor: Dr. Takács János (elnök) 

 
Kérem az Országos Elnökség Tisztelt Tagjait, hogy 
a reszortjaikhoz illeszkedő javasolt napirendi 
témákhoz a „forgatókönyv” előkészítése céljából rövid 
tematikát vagy tartalmi vázlatot szíveskedjenek 
kidolgozni. Az elnökségi ülés vitájának hatékony 
elősegítése érdekében, kérem az Elnökség tagjait, és a 
napirendek előadóit, hogy a napirendekhez tervezett 
észrevételeiket előre, írásban megfogalmazva, jól 
átgondolt, tömören megfogalmazott határozati 
javaslatok formájában, továbbá az ülésre szánt 
vitaanyagokat időben, a felkészülésre kellő időt 
hagyva, igaz.jeno@gteportal.eu e-mail címre, és/vagy 
közvetlen körlevélben az elnökség többi tagjának is 
megküldeni szíveskedjetek. 
 
Budapest, 2013. 02. 12.    
    Dr. Takács János 
    elnök, sk. 
 
A GTE PR stratégiája, szaklapjaink helyzete: 
(Hozzászólás a GTE-OE ülésének PR-napirendjéhez 

2013. február 19-én) 
 

„GÉPIPAR”, „e-GÉPIPAR”, „GÉPIPAR-TT” 
 

Aki rendszeresen látogatja a GTE www.gteportal.eu 
honlapját, az szembesülhetett azzal a sokszínű 
választási lehetőséggel, ami a „Szaklapjaink” / 
„Gépipar Újság” linkre való klikkeléssel az érdeklődő 
előtt kinyílik: 
 
A GÉPIPAR nyomtatásban és a honlapon jelenik meg 
és a tagság széleskörű tájékoztatását szolgálja. Ebben 
jelennek meg azok a közlemények, amelyek 
közzétételére az Egyesületet törvény kötelezi. 
 
A GÉPIPAR az Egyesület és tagjai közti 
kapcsolattartás legfontosabb eszköze volt, ami - a 
címlista pontosságától függően – minden GTE taghoz 
és jogi tag vállalathoz eljutott. Az ismert gazdasági 
problémák miatt a lap nyomtatott változata 2012-ben 
csak két esetben jelent meg (1-2. és 3-4. összevont 
számok), amelyek a Közgyűlés előkészítését 
szolgálták. A tervezett harmadik szám a közgyűlési 
beszámolót és a határozatokat tartalmazta volna, de 
ennek kiadása anyagi fedezet hiányában elmaradt.  
 
2013-ban három lapszám megjelentetése kívánatos, az 
első lapszám a Közgyűlés előkészítését szolgálná, a 
második a Közgyűlés határozatait és a beszámolót  
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tenné közzé és a harmadik, kora ősszel megjelenő 
lapszám az egyesületi élet aktualitásait, valamint az 
őszi rendezvényeket ismertetné. Kérem az OE-t hogy 
foglaljon állást a legalább három szám nyomtatásban 
való megjelenése mellett.  
 
Tudni való, hogy nem a nyomdai munkák költsége, 
hanem a postai küldemények horribilis ára jelenti azt a 
korlátozó tényezőt, amely egyesületi újságunknak a 
tagsághoz való rendszeres eljuttatását akadályozza. 
Egy lapszám postadíja: 235Ft/db, ehhez párosul még a 
boríték ára: 75 Ft/db, jól érzékelhető, hogy a tagdíjak 
jelenlegi szintjén nem vállalható fel a gyakoribb 
kiadás. 
 
e-GÉPIPAR: a nyomtatott GÉPIPAR korlátozott 
megjelenése miatt az eddig ott közzétett aktuális hírek, 
információk közreadására szolgáló, elektronikus 
formában megjelenő és a honlapról mindenki számára 
letölthető, havi rendszerességgel megjelenő lap.  
 
Jelenleg elkészült a maszk, aminek feltöltése után, 
várhatóan március elején jelenik meg az első lapszám. 
Tartalma, tervezett rovatai: 
• az OE témái (előzetesen, a meghívó alapján) és 

határozatai (a jegyzőkönyv elfogadása után) 
• a szakosztályok és területi szervezetek 

rendezvényei, hírei 
• GTE rendezvények meghirdetése 
• beszámoló a rendezvényekről 
• nemzetközi rendezvénynaptár 
• a GTE szaklapok tartalma 
• a jogi tag vállalatok hírei, hirdetései 
• a honlapon megjelenő anyagok ismertetése 
 
Ahhoz, hogy az e-GÉPIPAR betöltse szerepét, 
egyfelől szükség van a fentiekben érintettek 
együttműködésére és adatszolgáltatására, másfelől e-
mail értesítést kellene eljuttatni tudnunk minél több 
GTE tagnak és jogi tag vállalatnak a megjelenésről, 
amihez elengedhetetlen az e-mail címlista frissítése, 
feltöltése. Ha a lap elindul és megfelelő színvonalra 
fejlődik, érdemes szélesíteni a terjesztést a potenciális 
tagok és az érdekeltségi körünkbe tartozó vállalatok 
felé. 
 
GÉPIPAR TT:  (Gépipar Titkári Tájékoztató) a 
szakosztályok és területi szervezetek titkárai és 
elnökei számára és körében terjesztett elektronikus 
folyóirat, amelyet az ügyvezető igazgató és a főtitkár 
szerkeszt és terjeszt az Egyesület honlapján, zárt 
körben. Célja és ennek megfelelő tartalma: a választott 
egyesületi vezetők tájékoztatása aktuális, a 
munkájukat segítő információval, az Országos 
Elnökség üléseire készült döntéselőkészítő anyagok 
melléklet formájában való közreadásával, az OE témái 
(előzetesen, a meghívó alapján) és határozatai (a 
jegyzőkönyv elfogadása után). 
 
 

Honlap: 
A GTE honlapja legördülő menüpontjaival a 
Küldöttközgyűlés, az Országos Titkári Tanácskozás, 
Szaklapok, Tanfolyamaink, Rendezvényeink, 
MANUFUTURE, Kapcsolataink állandó, mindenki 
számára publikus menüpontjaival tájékoztatja az 
Egyesületi hírportálra érkező látogatót. A szervezet 
életéről további legördülő menűkben: a GTE 2013; 
Szakosztályok,; Közhasznúság, és Fórum alcímű, 
információs vonalakon szolgálunk további 
ismertetéssel. A GTE-ről: dokumentumok; 
szervezetről; tisztségviselőink; történelmünk; 
ügyrendjeink; számviteli politika; minőségbiztosítás; 
mérlegbeszámoló; kompetencia almenűkön keresztűl 
kaphat mélyebb ismereteket az érdeklődő. 
 
A GTE honlapja nagy változáson ment keresztül, ami 
a szervezeti híreket illeti, hiszen 12 szervezeti 
egységünknek van külön adminisztrátori jogkörrel 
rendelkező honlapszerkesztő felelőse. Ahhoz azonban, 
hogy a már 2005-ben meghirdetett célokat elérjük, 
további lépéseket kell tenni: 
• növelni kell a honlap látogatottságát; jelenleg 

mindösszesen kb. 162 jegyzett, regisztrált 
látogatója van a GTE honlapjának; (lehet, hogy 
többen is olvassák az egyesületi hírportált, 
azoban a naprakész látogatási statisztikák szerint: 
Adminisztrátor [5]; Szakosztályi adminisztrátor 
[12]; Elnökségi tag [13]; Regisztrált tag [131] 
kereste fel eddig, amely a taglétszám egy tizede!) 

• naprakésznek kell lenni, beleértve a 
szakosztályok és területi szervezetek oldalait is 

• közzé kell tenni olyan anyagokat, híreket, 
amelyek növelik a látogatottságot mind az ipari 
szakemberek, mind a fiatalok érdeklődési 
körében 

Célszerű lenne a GÉPIPAR, az e-GÉPIPAR és a 
honlap szerkesztésére közös szerkesztő bizottságot 
létrehozni. 
 
Régi-új szakmai folyóirataink: 
Ismeretes, hogy a Járművek, Mezőgazdasági Gépek 
először átalakult, majd megszűnt. Helyét szakmailag 
A Jövő Járműve részben átvette, amely az EJJT-hez és 
a JRET jelentetett meg és az X-Meditor menedzselt, 
de nem egyesületi lapként. Miután a két szervezet a 
továbbiakban nem tudja biztosítani a megjelenést és az 
ingyenes terjesztést,a lap megszűnik. Felmerült annak 
a lehetősége, hogy egy új lap jelenjen meg a GTE, az 
MGSZ, esetleg a MAJOSZ gondozásában, az autós 
oktatással kiemelten foglalkozó intézmények (BME, 
SzE, KEFO-GAMF) támogatásával. A tapogatózó 
tárgyalások megindultak, de jelenleg ennél több nem 
történt.  
Kérem az OE-t, hogy hatalmazza fel a Gépjármű 
Szakosztályt a tárgyalások folytatására.  
 
Budapest, 2013. február 12. 
Összeállította: dr. Voith András 
 


