
Mit árul el a családjáról, milyen gyermekkorra, 
illetve diákévekre emlékszik vissza?
n 1946. október 31-én születtem a Duna melletti Apos-

tagon. Szüleim négy gyermeket neveltek fel, takarékosan 
élő, családias légkörben. Az általános iskola felső tago-
zatában Gáspár Albert tanár úr kifejezetten pozitív ha-
tással volt a személyiségem fejlődésére.  
A fizika és a kémia tantárgyak iránt az-
zal keltette fel az érdeklődésünket, hogy 
az órákon az elméleti tananyagot a min-
dennapi gyakorlati tapasztalatainkból 
kiindulva igyekezett megmagyarázni. 
Emellett következetesen a természe-
ti törvényszerűségek összefüggéseinek 
komplex felismerésére, önálló jegyzet 
készítésére és a témakörök rendszeres is-
métlésére nevelt bennünket. 

Középiskolai tanulmányaimat a kunszentmiklósi Dam-
janich János Gimnáziumban folytattam, ahol az érettségivel 
együtt rádióműszerész szakképesítést kaptam, a gimnázi-
um autószakkörének tagjaként pedig már egy hónappal az 
érettségi előtt szerezhettem meg a hivatásos gépjárműveze-
tői engedélyemet. 

A Vasmű pirosló ege,
a négy aranygyűrű
és az ívhegesztés

Portrévázlat prof. dr. Szűcs Istvánról

Igazán sajnáltam a minap, hogy sosem voltam miskolci diák.  
Nemcsak azért, mert ez a műszaki ismereteim hiányosságaira is utal,  

hanem azért is, mert így nem hallgathattam dr. Szűcs István professzor 
élményszámba menő, széleskörű tudásról számot adó, élvezetes stílusú előadásait.  

A Miskolci Egyetem professzor emeritusa kárpótlásként elvitt ebédelni  
az egyetemi menzára, ahol ő 55 éve szinte mindennapos vendég.  

Így életének egyik helyszínén, diákok és kollégák jelenlététől pezsgő légkörben 
idézhettük fel pályafutásának legfontosabb állomásait.  
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Gimnazistaként kifejezetten családias légkörű kollégi-
umban laktam, ahol Toma János igazgató úr aktív életmód-
ra és közösségi együttműködésre nevelt bennünket. Az itt 
szövődött baráti kapcsolatainkat közel hat évtizeden ke-
resztül aktívan ápoljuk. Ebben döntő szerepe van az akkori 
barátomnak, Zakar Andrásnak, aki később a Szegedi Tudo-

mányegyetem professzora lett. Ő alapította 
meg a „Kunszentmiklósi Gim ná zium 
Öregdiákjainak Társaságát”, amely nek el-
nökeként dinamikus kapcsolat rendszert 
alakított ki a régebben érettségizettek, a 
mindenkori diákok és a tantestület között. 

A fentieken túlmenően  
honnan táplálkozott még  
a természettudományos érdeklődése, 
és melyek voltak a műszaki pálya felé 

terelő élmények, tapasztalatok?
n A kohómérnöki pályaválasztásomat több tényező tette 

szerencsésen egyértelművé. Az 1950-es évek elején kezdték 
el építeni, majd folyamatosan üzemelték be a Dunai Vasmű 
különböző gyáregységeit. Apostagról évtizedeken keresz-
tül sokan kishajóval jártak oda váltóműszakba dolgozni, 

viszonylag jó fizetésért. Az udvarunkból közvetlen rálátás 
nyílott a nagyolvasztói salakok kiöntésekor erősen pirosló, 
tőlünk észak-nyugatra lévő dunántúli magaslatra. 

Erzsi nővérem az Acélmű gyáregységben dolgozó Kopp 
Sándorral kötött házasságot, aki otthon sokat mesélt az 
acélgyártás rejtelmeiről.  1960 őszén külön engedéllyel be-
juthattam az Acélműbe. Nehezen tudom szavakkal kifejezni 
azt a csodálatos jelenséget, amit akkor láttam: a szén-mon-
oxid buborékok szétpattanása kilós nagyságú olvadékré-
szeket repített a martinkemencében fővő acélfürdőből a 
kemence tűzterébe. Ekkor határoztam el végleg, hogy fel-
nőttként ilyen helyen szeretnék majd dolgozni. Gáspár ta-
nár úr azt javasolta, legyek kohómérnök. Ezek után még 
több figyelmet fordítottam a matematika, a fizika és a kémia 
tanulására.

Életének, munkásságának legfontosabb színtere  
a Miskolci Egyetem. Melyek voltak a legfontosabb 
események és kik voltak azok a meghatározó 
emberek az életében – tanárok, tanítványok, 
kollégák –, akik leginkább nyomot hagytak Önben?
n 1965-1970 között tanultam a miskolci Nehézipari 

Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán. A kollégiumban 
egymást segítő, összetartó diáktársakkal laktam. Egykori 
tanáraink közül dr. Szarka Zoltán (matematika), Németh 
Emil (anyagvizsgálat) dr. Terplán Zénó (géptan), dr. Szabó 
Szilárd (elektrotechnika), dr. Farkas Ottó (nyersvasgyártás), 
dr. Antal Boza József (kohászati kemencék), dr. Farkasné 
Mayr Klára (tüzeléstan) és dr. Szarka Gyula (rádióizotó-
pok kohászati alkalmazása) oktatási módszereit tartom 
leginkább példaértékűnek. Ők minden témakör elméleti 
összefüggéseinek feltárása előtt egy-egy jellemző üzemi 
technológiai problémából indultak ki, amellyel sikeresen 
felkeltették az érdeklődésünket.

Nagy hatással voltak rám a szakmai gyakorlatok alatt 
szerzett üzemi tapasztalatok is. Az első évfolyam befejezé-
se után, 1966 nyarán a Dunai Vasműben töltöttem a hat-
hetes szakmai gyakorlatot, ahol Hanák János kohómérnök 
volt a konzulensünk. Különösen tetszett az, hogy a műszaki 
megbeszéléseken diákként nemcsak hogy részt vehettünk, 
hanem kérdéseket is tehettünk fel. Így közvetlenül ismer-
hettük meg a termelési feladatokat, az üzemzavarok okait és 
a megelőzés érdekében teendő technológiai változtatásokat. 
A harmadév utáni üzemi gyakorlatunkon, 1968-ban hason-
ló módszerrel foglakozott velünk Schottner Lajos, az Ózdi 
Kohászati Üzemek főmetallurgusa is. A gyorsacélgyártás 
technológiai vizsgálata témájú diplomatervem konzulense, 
dr. Károly Gyula az üzemi adatok szakszerű feldolgozásá-

nak és értelmezési módszerének bemutatásával járult hozzá 
a diplomatervem jeles eredményű megvédéséhez. 

A kohómérnöki diploma megszerzése után 1970. au-
gusztus 1-én kezdtem el dolgozni az NME Tüzeléstani Tan-
székén, ahol 2016. novemberi nyugállományba vonuláso-
mig, a professzor emeritusi kinevezésemmel bezárólag az 
összes felsőoktatói státuszt betöltöttem.

Oktatói-kutatói teendőim ellátása közben dékánhelyettesi 
(1994-1998), dékáni (1995) intézetigazgatói (1996-2004) 
tanszékvezetői (1999-2002), tanulmányi rektorhelyettesi 
(2006-2010) és a Magyar Rektori Konferencia Műszaki Tu-
dományok Bizottságának elnöki (2018-2019) feladatait is 
elláttam. 

Tanítványaim közül dr. Szemmelveiszné dr. Hodvogner 
Katalinra vagyok a legbüszkébb, aki a biomasszák termikus 
hasznosítása témájú PhD-disszertációjának köszönhetően a 
Tüzeléstani Tanszék docenseként végez kimagaslóan ered-
ményes oktatói és kutatói tevékenységet.

A Tüzeléstani Tanszék kollektívája az 1960-as évek kez-
dete óta jól összehangolt oktatói, nevelői, kutatói munkát 
végez. Szerencsésnek tartom magam, hogy a jó munkahelyi 
légkörnek köszönhetően még nyugdíjasként is örömmel to-
vább alkothatok ezen a tanszéken.

Bőven megtöltene egy külön cikket is, ha 
részletekbe menően elemeznénk szakmai 
pályafutását. Mégis, melyek azon a legfontosabb 
kutatási témák, műszaki projektek, amelyeket 
fontosnak tart kiemelni?
n A kohászat légszennyező hatását a Dunai Vasmű és az 

Ózdi Kohászati Üzemek martinkemencéinél, az acélfürdő 
oxigénes fúvatása közben keletkező barna füstnek a ké-
ményeken megjelenésekor tapasztaltam először. Ez erősen 
befolyásolta mind az oktatói, mind a tudományos kutatói 
tevékenységemet.

Dr. Berecz Endre professzor úr, a Fizikai-kémiai Tanszék 
vezetője 1972 őszén az NME három műszaki kara okta-
tóinak részvételével olyan munkabizottságot hozott létre, 
amelynek a környezetszennyezés csökkentési lehetőségei 
oktatásának és kutatásának előkészítése volt a feladata. En-
nek alapján 1973 őszén mérnöktovábbképző tanfolyamot, 
majd 1975 őszétől környezetvédelmi szakmérnöki képzést 
indított a Kohómérnöki Kar. Rövid időn belül akkora or-
szágos igény merült fel, hogy 1984-től már a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemmel közösen folytattuk a szakmérnökök 
oktatását. A Tüzeléstani Tanszéken hét levegőtisztaság vé-
delemmel kapcsolatos tankönyv írásában vettem részt társ-
szerzőként.
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n Egyetértek Önnel, mindkét terület 
igen fontos. 1970-ben kötöttem házas-
ságot volt tankörtársnőmmel, Kőhalmi 
Máriával, aki öt évtized alatt nagyban elő-
segítette szakmai, közéleti tevékenysége-
met. Attila fiunk 1972-ben, Anita lányunk 
1974-ben született. A három unoka, Van-
da (1998), Viktória (2002) és Bence (2004) 
pedig életem legnagyobb ajándéka. 

Ami a szabadidőt illeti: a fizikai akti-
vitást mindig fontosnak tartottam. 1966-
1975 között a Miskolci Egyetem Atlétikai 
és Futball Club súlyemelő szakosztályában 
heti öt alkalommal edzettünk, szigorú terv 
szerint. Ennek eredményeképpen pehely-

súlyban több érmet is szereztem, 1972-ben, az egyetemisták 
országos versenyén szakításban első helyezést értem el. 

Életelvem: ahol tudok segítek, így a Magyar Vöröske-
resztnek 1968 óta vagyok tagja, a 100. véradásomért orszá-
gos kitüntetést kaptam. 

Egyik hobbim a gépjárművezetés. A több mint öt évtize-
des gyakorlatomnak köszönhetően a gépkocsikkal kapcso-
latban négy szabadalom társszerzője vagyok, amelyek közül 
a „Berendezés csúszáscsökkentő anyagok gépjármű kerekek 
futófelületére való juttatásához” cíművel „Genius Prize” 
nemzetközi díjat nyertünk 1998-ban. 

A barkácsolás és a kertészkedés kifejezetten megnyugtat. 
Hobbim még az ívhegesztés – amit nagy örömömre Bence 
unokám már 14 éves korában megtanult tőlem.

Tanszékünk vezetői az oktatási feladatok ellátása mellett 
mindig nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a tanszék szo-
ros kapcsolatot tartson a hőenergia-termelő és -felhasználó 
üzemekkel. A vállalatoktól évente több olyan kutatási-fej-
lesztési megbízást kaptunk, amelyek a nagyhőmérsékletű 
berendezések élettartamának, hatásfokának növelésére, a 
technológiák okozta szennyezőanyagok mennyiségének 
csökkentésére, a hulladékok termikus hasznosítására irá-
nyultak. Ezen a területen több államilag finanszírozott ha-
zai (OTKA, PHARE, FKFP, KVM, OM, NKTH, GINOP), 
és külföldi egyetemekkel közös nemzetközi (MÖB-DAD, 
VEGA) kutatási projektet nyert el és sikeresen zárt le a 
Tüzeléstani Tanszék kollektívája.

Szakmai munkájában folyamatosan jelen van  
az innováció. Milyen problémák, kutatási témák 
foglalkoztatták leginkább?
n Kutatási témáim jelentős része a nagy hőmérsékle-

tű berendezések, a kohászati olvasztó- és izzítókemencék, 
a szilikát- és vegyipari berendezések szerkezetének kor-
szerűsítését, élettartamának, hatásfokának növelését, a 
légszennyezés csökkentését és a biomasszák, hulladékok 
környezetkímélő termikus hasznosítását tűzte ki célul.  
A közös bölcsesség elve alapján több mint száz ipari kutatási 
téma vezetője voltam. 

Az oxigénes acélgyártáskor fellépő vasveszteség, valamint a 
légkörbe jutó barnafüst képződési mechanizmusának felderí-
tésére és csökkentésére kidolgozott, külföldi és hazai szabadal-
mat kapott, új kutatási eredményeimet az MTA Tudományos 
Minősítő Bizottsága a műszaki tudományok kandidátusa foko-
zattal ismerte el 1982-ben. A nagy hőmérsékletű berendezések 
tűzállófalazat-vastagságának meghatározási módszerét leíró 
habilitációs téziseim alapján, 2005-ben nyertem el a professzo-
ri kinevezést. Az elméleteim gyakorlati alkalmazását bizonyító 
üzemi méréseket a DUNAFERR acélmű kemencéinél végez-
tük, az ottani szakemberek segítségével. A megszüntetésük 
előtt ilyen kutatásokat folytattuk a diósgyőri és az ózdi kohá-

szat kemencéinél is. Ezekből a témákból 5 külföldi egyetemen 
tartottam vendégprofesszori előadásokat.

Természetesen fontos a különböző hivatalos díjak, 
kitüntetések számbavétele is, ha egy tudományos 
életpályát próbálunk összegezni, de úgy tudom, 
van más típusú elismerés is, ami az Ön számára 
ezeknél többet jelent. 
n Oktatói és kutatói tevékenységemért 6 egyetemi szin-

tű, 4 minisztériumi, 5 külföldi egyetemi és 7 szakmai tudo-
mányos szervezettől kaptam kitüntetést. 

Ezek mellett a legnagyobb értékűeknek azt tartom, hogy 
az Egyetemisták Szövetségétől két alkalommal (1994 és 
2004) Kiváló Oktató Diplomát, a Műszaki Anyagtudomá-
nyi Kar Valéta Bizottságaitól pedig négy alkalommal (1989, 
1996, 2004, 2013) kaptam meg az Aranygyűrűs Tiszteletbeli 
Évfolyamtárs elismerést.

Biztosan van olyan személyes történet,  
érdekes szakmai „sztori”, amire valami miatt 
kiemelten emlékszik vissza ma is.
n Életem egyik legnagyobb kihívását az jelentette, ami-

kor 1995 márciusában, a „Bokros-csomag” racionalizálási 

feladatainak megoldása idején, miniszte-
ri utasításban írták elő, hogy a Miskolci 
Egyetem Kohómérnöki Karát négy hó-
napon belül meg kell szüntetni. Ennek el-
lenére a kar dékánjaként, dr. Dúl Jenő, dr. 
Gácsi Zoltán, dr. Kovács Károly, dr. Mikó 
József, dr. Palotás Árpád, dr. Roósz András 
kollégáimmal válságstábot alakítottunk, 
amely írásos dokumentumban indokolta 
a polimerek, a szilikátipar, az energetika a 
minőségbiztosítás, a kohászat, valamint a 
fémöntészet hosszú távú nemzetgazdasá-
gi jelentőségét. Ezt a stratégiát dr. Farkas 
Ottó rektor és Besenyei Lajos, a Gazdaság-
tudományi Kar akkori dékánja is olyan 
fontosnak tartotta, hogy az egyetem vezetése ezt terjesztette 
be a minisztériumba, ahol azt elfogadták. Válságstábunk te-
vékenységének köszönhetően így a megszüntetés helyett a 
Kohómérnöki Kar néhány évvel később, dr. Kaptay György 
dékánunk vezetésével Műszaki Anyagtudományi Kar néven 
erősödött meg. 

Nyilvánvalóvá vált számomra a beszélgetésünk 
alatt, hogy Ön rendkívül sokoldalú ember, számos 
szakmai ambícióval, rengeteg feladattal.  
Hogy sikeres lehessen, gondolom, egyrészt 
szüksége volt egy stabil családi háttérre, másrészt 
arra, hogy igazán örömet adó tevékenységekkel 
tudjon kikapcsolódni…

A Kohómérnöki Kar 
megmentésében oroszlánrészt 
vállaló dékánként 1995-ben,  
a „Bokros-csomag” idején

Az 1992-ben bejelentett, nemzetközi díjat nyert szabadalom tanúsító okiratai

AZ EGYÉNI, ILLETVE  
TÁRSSZERZŐKKEL KÖZÖSEN  
MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK SZÁMA:   
Szakkönyv és könyvfejezetek 28 
Idegen nyelvű folyóiratcikk    38  
Lajstromszámozott NTSZH-szabadalom 22 
Lajstromszámozott nemzetközi szabadalom  1           
Hazai folyóiratcikk       84 
Szakcikk nemzetközi konferencia kiadványban  52 
Nemzetközi konferencia-előadás  65 
Környezetvédelmi hatástanulmány (légszennyezés) 23 
Ipari kutatási-fejlesztés zárójelentés 216 

A diákság őszinte tiszteletét és elismerését jelzik a tőlük kapott kohász aranygyűrűk
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