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ELŐSZÓ 

 
 
 
Kedves Olvasó! 
 
 
 
Ezt a kiadványt a Pannon Egyetem 70 éves jubileuma ihlette. A 2019. 

november 28-i ünnepségsorozat nyitórendezvényén hangzott el Gelencsér 
András rektor azon beszéde, amelyet itt változatlan formában közlünk. Az 
aulában - Gaál Zoltán korábbi rektor által - nyílt meg az az egyetemtörténeti 
kiállítás, amelynek szöveg- és képanyagát felhasználtuk. Továbbá a kötetben 
helyet kapott az egyetem egykori rektorainak képei mellett - Kádár Tibor 
festőművész alkotásai - annak az előadásnak a vázlatos szövege, amelyet 
Kovács Kristóf egyetemi docens, öregdiák mondott el az ünnepség alkal-
mából. 
 

Köszönet a Veszprémi Vegyészekért Alapítványnak a kiadvány megjelen-
tetéséért! 
 
 

Vivát Pannon Egyetem! 
 
 
 
 

A szerkesztők 
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REKTORI  
KÖSZÖNTŐ 

Straub Gyuláné Bodonyi Judit átveszi az emléklapot 

 

 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Pannon Egyetem alapításának 70 
éves évfordulójára rendezett jubileumi ünnepély valamennyi kedves résztve-
vőjét. A 70 év a matematika kerekítési szabályaival szemben talán kevésbé 
kerek, mint az 5 esztendő múlva esedékes háromnegyed évszázad, de van 
egy szimbolikus jelentéstartalma is: a történelmi felfogásban éppen ennyit 
számlál egy emberöltő. Így hát az intézmény számára kiváló alkalom ez a 
számvetésre, hogy mit sikerült eme tisztes idő alatt elvégezni. A 70 évvel 
ezelőtti időszak egyéb történései amúgy aligha vésődhettek be aranybetűkkel 
Magyarország történelemkönyvébe. Abban az esztendőben diplomatikusan 
fogalmazva is kevés előremutató és pozitív dolog történt. Ezek egyike volt, 
hogy a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa törvényt hozott a Budapes-
ti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Karának megalapításáról Veszprémben, 
abban a patinás iskolavárosban, ahol a Magyar Királyságban elsőként, 1233 
és 1276 között már káptalani főiskola működött. 
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REKTORI  
KÖSZÖNTŐ 

Nemecz Ernő a jubileumi ünnepség után 

 

 

Az egyetemalapító Polinszky Károly akadémikus által verbuvált oktatói 
gárda, akik közül az idén 99 éves Nemecz Ernő akadémikust, későbbi rek-
tort személyesen is köreinkben üdvözölhetem, olyan kiváló és elkötelezett 
szakemberekből állt, akiknek a közreműködésével az egyetem valóságos 
repülőrajtot vett, és alapítása után két évvel már önálló, elismert valódi egye-
temmé vált. Ehhez az akkori társadalmi-, politikai-, gazdasági viszonyok 
sajátos együttállása is kellett, alapesetben hasonló mértékű fejlődéshez hosz-
szú évtizedekre, ha nem évszázadokra lett volna szükség. A 70-es években 
Nemecz Ernő rektor irányítása mellett a Veszprémi Vegyipari Egyetem egy 
újabb kvantumugrást hajtott végre, amikor korát messze megelőzően új 
képzési programokat indított. Ezek közé tartozik például a később az egye-
tem részévé vált Keszthelyi Agrártudományi Egyetemmel közös, hiánypótló 
és rendkívül sikeres agrárvegyész (ma növényorvos) képzés, az országban 
elsőként elindított környezetvédelmi szakmérnök képzés (ne felejtsük el, a 
70-es évek közepén tartunk!), vagy a KGST-ben idegenül ható gazdasági 
jellegű szervező vegyészmérnökképzés, a két évtizeddel későbbi műszaki 
menedzser szak előfutára.  
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REKTORI  
KÖSZÖNTŐ 

 

 

Ide sorolhatjuk ugyanebben az évtizedben a Magyar Tudományos Aka-
démia Területi Bizottságának megalapítását is Veszprémben, ami egyete-
münk székhelyét a Balatontól északra fekvő régió megkerülhetetlen tudo-
mányos-szellemi erőközpontjává tette. A rendszerváltáskor az egyetem Liszi 
János rektorsága alatt kétkarúvá vált, majd az ezredfordulón Gaál Zoltán 
vezénylő tábornok irányításával a Nyugat-Dunántúli régió több városát is 
meghódító immáron ötkarú intézmény a régiós dominanciát kifejező Pan-
non Egyetem névben találta meg identitását. Azóta is állja a felsőoktatás-
politika viharait, jól sáfárkodik az egyetemalapító elődök által rá hagyomá-
nyozott értékes örökséggel. Nemzetközi egyetemi rangsorokban – amelyek 
napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak – közvetlenül a nagy tudo-
mányegyetemek és a Semmelweis Egyetem után tartanak számon bennün-
ket, a HVG legfrissebb oktatói kiválósági rangsorában harmadikok vagyunk, 
az egy oktatóra eső elnyert kutatás-fejlesztési pályázatok összege tekinteté-
ben pedig toronymagasan az elsők. S mindezen sikerek mellett továbbra is a 
családias légkör, a közösség ereje és a hagyományok tisztelete jellemez ben-
nünket. Lángként őrizzük a minőséget, ragaszkodunk az egyetem szó még 
infláció előtti eredeti jelentéséhez. Köszönöm, hogy ilyen szép számban 
megtisztelték jelenlétükkel ünnepélyünket, ahol ma együtt emlékezhetünk és 
ünnepelhetünk! A jubileumi nap változatos programjaihoz mindannyiuknak 
tartalmas időtöltést, izgalmas múltidézést kívánok! 

 

 

 Dr. Gelencsér András 
 a Pannon Egyetem rektora 
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EGYETEMÉPÍTÉS 
VESZPRÉMBEN 

    Az egyetem első, mai A épülete, 1949-ben 

A Pannon Egyetem 
székhelye Veszprém, az 
ország egyik legrégibb váro-
sa. Püspöki székhely 1009 
óta, s a középkorban kima-
gasló kulturális központ. Itt 
működött a XIII. században 
az a híres káptalani főiskola, 

ahol a „hét szabad művésze-
ten” (filozófia, grammatika, 
retorika, dialektika, aritmetika, 
geometria, asztronómia) kívül 
jogot is tanítottak, s ez a főis-
kola volt az akkori magyar 

diplomaták nevelésének műhelye. A XIII. század végén, a XIV. század ele-
jén ez a főiskola elpusztult, és újjáépítésére többé már nem került sor. 

A „királynék városa” modern kori történetében egyetemi rangú oktatási 
intézményt 1949 óta mondhat magáénak. Ebben az évben a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átszervezése kapcsán létrehozott 
és csak mérnöki karokból álló Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Nehéz-
vegyipari Karának telephelyéül Veszprémet választották. Bár a városban 
magában vegyipar nem koncentrálódott, a közvetlen környékén működő 
számos vállalat a döntést szakmailag mindenképpen megalapozottá tette.

 Straub Gyula docens  
az első előadások egyikén 
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EGYETEMÉPÍTÉS 
VESZPRÉMBEN 

Polinszky Károly egyetemi ünnepségen 

A C épület építése 

A BME Kémiai 
Technológia Tanszék-
ének fiatal adjunktusa, 
Polinszky Károly 1949 
tavaszán kapott megbí-
zást az új kar megszer-
vezésére. Az egyetem 
első telephelyét, a mai A 
épületet a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1949. június 16-án vette 
át a Pénzügyminisztériumtól. Az áttervezés és az épület teljes felépítése után 
az első tanévnyitó ünnepséget 1949. szeptember 26-án 16 oktató és 107 
hallgató részvételével már itt lehetett megtartani. „Fogadjuk, hogy a tudo-
mány hatalmas várának bevételével dolgozunk és tanulunk, hogy az öt éves 
terv keretében meghatározott tízezer szocialista mérnök kiképzéséből ránk 
eső részt maradéktalanul végrehajtsuk.” (az 1949. december 17-i ünnepi 
tanácsülés határozatának részlete). 

Az első évben az oktatás (elő-
adóterem és szemináriumi helyisé-
gek), a tanszékek és az adminiszt-
ráció helyiségei az A épület föld-
szintjén és első emeletén voltak, a 
második emeleten az ugyancsak 
Veszprémbe telepített Nehézve-
gyipari Kutató Intézet kapott he-
lyet. A hallgatói létszám folyama-
tosan nőtt, ezért újabb és újabb 
épületeket kellett tervezni és épí-
teni. Először a mai E, majd a D és 

1953 őszére a C épület készült el. A félig kész B épületet a C épülettel ösz-
szekötő szárny építése 1957-ben fejeződött be. Az aulát 1959-ben adták át, 
amely a végleges, mai formáját 1999-ben kapta meg.  
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EGYETEMÉPÍTÉS 
VESZPRÉMBEN 

Felül: Jobbra a kollégium, a háttérben épül a mai I épület 
Alul: Épül a B épület (az aula) 
 

Az 1960-as évek első 
felében megépült a tor-
nacsarnok, a 600 szemé-
lyes kollégium, és az 
egyetemi menza. Közel 
harminc évig ezekben az 
épületekben működött 
az egyetem. 1995-ben 
vettük birtokba a volt 
Nehézvegyipari Kutató 

Intézet (Neviki) és Ma-
gyar Ásványolaj és Föld-
gáz Kísérleti Intézet 
(MÁFKI) 1952-ben épült, 
a Wartha Vince utcában 
levő épületeit (mai M, N 
épületek). 2000-ben került 
átadásra az első rektorról 
elnevezett Polinszky-

terem, az auditórium maximum. Mindeközben bölcsész szakok települtek a 
Várkollégiummal szembeni épületbe, az István és Gizella szobor szomszéd-
ságába. Az egyetem legújabb épülete Veszprémben a 2018-ban épített 
Nanolab, az elektronmikroszkópos laboratórium. 

 
 
 
 

Előadás a Polinszky-teremben A Nanolab épülete 
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A VESZPRÉMI 
VEGYIPARI EGYETEM 

Polinszky Károly  
kikapcsolódik a hallgatókkal 

1951 őszén az új kar 
Veszprémi Vegyipari 

Egyetem (VVE) néven, 
Polinszky Károly vezetésével önálló egye-
temmé vált. Egykarú egyetem lévén a dé-
kán rektori jogkört gyakorolt. Az egyetem 
vezetője 1962. szeptember 1-től kapott 
rektori címet.  

1952/53-ban Bereczky Endre, majd a 
következő tanévben Nemecz Ernő volt az 
egyetem dékánja. Polinszky Károly 1954 

szeptemberében visszakerült Veszprém-
be, és 1963 végéig irányította az intéz-
ményt. A Veszprémi Vegyipari Egyetem 
tíz féléves tanterve kisebb változtatások-
kal az 1954/55-ös tanévtől 1969/70-ig 
volt érvényben, műszaki doktorokat az 
1959/60-as tanévben avattak először az 
egyetemen. 

1964. január 1-jén Polinszky Károly 

művelődésügyi miniszterhelyettesi kineve-

zést kapott, így nem lehetett tovább a 

Veszprémi Vegyipari Egyetem rektora. Az Egyetemi Tanács az akkori 

rektorhelyettes professzort, László Antalt választotta rektorrá, aki két és fél 

évig töltötte be ezt a tisztséget.  

 

 

 

  

Polinszky Károly, 
az egyetemalapító  

Bereczky Endre 
 
 
 

László Antal 
doktori  

oklevelet ad át 
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A VESZPRÉMI 
VEGYIPARI EGYETEM 

 

Nemecz Ernő 

Káldi Pál 
 

Heil Bálint a hallgatók körében – az 1969 óta létező –  
Veszprémi Egyetemi Napokon 

1966-tól 1971-ig Káldi 
Pál volt a Veszprémi Ve-
gyipari Egyetem rektora. Az 
ő rektorsága alatt változtatást hajtott végre az 
Egyetemi Tanács az oktatási rendben: áttért az 
úgynevezett többfokozatú képzésre. Az első 
fokozat (6 félév) után az utolsó két évben, azaz 
a második fokozaton jelentek meg az ágazatok. 
Az első három évben egységes volt a képzés, 
amely üzemmérnöki diploma elnyerésével zárult, 

majd ezt követte az okleveles mérnökképzés. Ugyancsak ebben az időben 
alakították ki Veszprém és Keszthely közös képzését, az agrárkémikus sza-
kot. Ez a közös képzés megkönnyítette a Veszprémi Egyetem és a keszthelyi 
Georgikon későbbi, 2000-ben végrehajtott integrációját.  

Kilenc évig, 1971 és 1980 között Nemecz Ernő irá-
nyította az egyetem életét. Az ő rektorsága alatt stabili-
zálódott az 1969/70-ben bevezetett és – néhány vál-
toztatással – több mint húsz évig érvényben levő okta-
tási rendszer, a többfokozatú képzés, melynek kereté-
ben az 1973/74-es tanévben megindult a kétfokozatú 
szervező vegyészmérnökképzés, majd az 1974/75. 
évben a harmadik fokozat, a szervezett műszaki dokto-
ri képzés. 1980-ban Inczédy Jánost választotta rektor-

nak az Egyetemi Tanács, de 
már az 1981/82-es tanévtől az 
1988/89-es tanév végéig Heil 
Bálint volt az egyetem rektora. 
Vezetése alatt, az 1984/85-ös 
tanévben indult meg a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Villa-
mosmérnöki Karával közös 
képzésben a műszer- és mé-
réstechnika szak.  
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A TÖRTÉNELEM 
VIHARÁBAN – 1956 

 
A szovjet ideológia az oktatásra, a tudományos életre, 

sőt a diákok mindennapjaira rátelepedett. A szellemi 
elnyomás, az igazságtalan eljárások ellen az egyetemek, 

főiskolák hallgatói szervezkedni kezdtek. Szegeden életre hívták a Magyar 
Egyetemisták és Főiskolai Egyesületek Szövetségét, a politikamentes, diák 
érdekvédelmi szervezetet.  

 
Ez alapján sorra alakultak a hallgatói körök az egész országban. A Vesz-

prémi Vegyipari Egyetem MEFESZ szervezetét 1956. október 21-én kezd-
ték szervezni az egyetemisták, és október 23-án – a budapesti forradalom 
kitörésének napján – a Petőfi Színházban tartott nagygyűlésen alakították 
meg. A veszprémi fiatalok már október 25-én fegyvert követeltek, hogy har-
colni menjenek Pestre az ottani „egyetemista testvérek megsegítésére”. Ezen 
a napon kezdte meg adását a Szabad Veszprém Rádió az egyetemen, az Ás-
ványolaj és Széntechnológia Tanszéken, a C épület legfelső emeletén. A 
rádió november 3-ig adott rendszeresen adást a 43 m-es hullámhosszon 
magyar, német, angol, orosz nyelven, egyszer olaszul is. Főleg Veszprém 
környékén volt hallható. Az egyetemisták a volt zsinagóga tetejére felszerel-
tek egy hangszórót, hogy a város lakói hallhassák a rádió hangját. Vesz-
prémben egymást követték a tüntetések, a vörös csillagot, illetve a pártjelvé-
nyeket likvidálták.  

 Dobos Dezső adjunktus, Kampós Klára hallgató,  
 a Szabad Veszprém Rádió műszaki vezetője  a Szabad Veszprém Rádió bemondójaként 

Benedek Pál docens, az egyetemi események irányítója 
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A TÖRTÉNELEM 
VIHARÁBAN – 1956 

  Vegyészhallgatók a tüntetők között Szűcs István, az egyetemisták 
   egyik szellemi vezére, 2006-ban 

 
Megalakult a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi 
Tanács (az egyetem A épületében), létrehozták a nem-
zetőrséget, az ÁVH-sokat begyűjtötték. 

November 4-én a szovjet csapatok megindultak Veszprém ellen is, elke-
seredett és rövid fegyveres harc vette kezdetét, melyet gyors és kemény 
megtorlás követett. A veszprémi egyetemről a forradalomban részt vetteket 
az alábbi jogsérelmek érték: letartóztatás, tettleges bántalmazás, deportálás a 
Szovjetunióba, kitelepítés, az egyetemről való – akár ideiglenes – eltávolítás 
illetve távozásra való kényszerítés/kényszerülés, előléptetés/doktorátus vagy 
tudományos fokozat megszerzésének megakadályozása vagy késleltetése, 
munkavállalás megakadályozása az egyetemen kívül, külföldi utazás korláto-
zása.  

A forradalmi események helyi irányítá-
sában hallgatói részről jelentős szerepe 
volt Szűcs István IV. éves egyetemistá-
nak, az oktatói részről pedig Benedek Pál 
docensnek. A Szabad Veszprém Rádió 
műszaki vezetője Dobos Dezső adjunktus 
volt. A Veszprémből elhurcolt több mint 
50 fő egyetemi polgár hazajuttatása nagy 
részben Polinszky Károly rektornak volt 
köszönhető.  A Brusznyai emléktábla az A épület falán 
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A KÉTKARÚ 
VESZPRÉMI EGYETEM 

  Liszi János 2008-ban 

  Győri István tanévnyitó beszédet mond 

 
Liszi János, aki 1989/90-től az 1994/95. tanévig látta 

el a rektori tisztet, vállalta a profilbővítéssel együtt járó 
problémákat, és 1990-ben javaslatot tett nyelvtanárkép-

zéssel foglalkozó tanszékek létesítésére, az egyetem nevének megváltoztatá-
sára és egy új kar létesítésére. Az egyetem neve az 1990/91. tanévben  

változott Veszprémi Egyetemre, és ekkor jött létre a Mérnöki Kar és a Ta-
nárképző Kar, valamint a Hittudományi Főiskolával közös képzés indult. 
1992/93-ban a Mérnöki Karon az országban elsőként megkezdődött a mű-
szaki menedzser és a környezetmérnök képzés, valamint a PhD-képzés, 
illetve megalakult a Hallgatói Önkormányzat. Ezt követően szintén az or-
szágban elsőként elindult a színháztörténet szak a Tanárképző Kar égisze 
alatt.  

Amikor az 1995/96. tanév kezdetén Győri István átvette a rektori felada-
tokat, a Mérnöki Karon 10, a Tanárképző Karon 19 szakon kezdhették meg 

a hallgatók tanulmányaikat. Ennyi szak 
oktatása a hagyományos rendszerben 
összeállított tantervek alapján nehézkes-
sé vált, ezért a Veszprémi Egyetem is 
áttért a kötött tanterveken alapuló kép-
zésről a kreditrendszerre, és bevezetésre 
került a Neptun hallgatói nyilvántartó 
rendszer. Ezt követően a Tanárképző 
Kar kezdeményezésére létrejött a Peda-
gógiai Kutatóintézet Pápán. 
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A TÖBBKARÚ 
VESZPRÉMI EGYETEM 

 
1998. július 1-től 9 éven át Gaál Zoltán vezette az 

intézményt. Az ő rektori működése alatt további jelen-
tős változások történtek az egyetem életében. Követke-
zetes, kitartó szervező és magas szintű vezetői munkássága eredményeként 
egyetemünk a Dunántúl meghatározó felsőoktatási intézményévé, rangos 
tudásközponttá vált. Az országban elsőként, mintaadóan, egyetemünkön 
egységes szervezet jött létre a hallgatók oktatási ügyeinek intézésére.  

2000. január 1-jén a felsőoktatási in-
tegráció keretében a keszthelyi Georgi-
kon Mezőgazdaságtudományi Kar a 
Veszprémi Egyetemhez csatlakozott, így 
már három karral működött az intéz-
mény. Miután Nagykanizsán létrehozták 
a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítványt, 
így szintén 2000-ben, megszülethetett a 
Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kihe-
lyezett Képzési Helye Birkner Zoltán 
vezetésével.  

 
2001-ben a Veszprémi Egyetemen is megkezdték működésüket a Dokto-

ri Iskolák. Az egyetemen jelenleg hat iskola közül választhatnak a doktoran-
duszok. A kormányrendeletben meghatározott nyolc tudományterületből öt 

tudományban (természettu-
domány, műszaki tudomány, 
agrártudomány, társadalomtu-
domány, bölcsészettudomány) 
folytathatunk PhD képzést. 
2001-ben indult a Karrier Iro-
da működése, amely a pálya-
orientáció, az üzleti szférával 
való kapcsolatteremtés mellett 
az öreg diákok népes körét is 
összefogja.  
 

  Gaál Zoltán ünnepi beszédet mond 
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A TÖBBKARÚ 
VESZPRÉMI EGYETEM 

 
2001-ben a Mérnöki Karból kivált és önálló fejlődési 

úton indult el a Gazdaságtudományi Önálló Intézet va-
lamint a Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önál-

ló Intézet. 2003 szeptemberében a két intézet kari státuszt kapott, Gazda-
ságtudományi Kar és Műszaki Informatikai Kar néven önálló karként kezd-
tek funkcionálni. Ennek következtében az intézmény ötkarú egyetemmé 
vált, ebben az időszakban volt a legmagasabb a hallgatói létszám (10.000 fő 
fölötti).  

2004-ben a Pannon Egyetembe integrálódott a Műszaki Kémiai Kutató-
intézet. A MÜKKI 1960-ban jött létre a Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóintézeteként Veszprémben. Működése 2004-től újra a „királynék vá-
rosában” összpontosult, ahol a Műszaki Informatikai Kar részeként folytatta 
tevékenységét.  

A 2004/2005-ös tanév ismét áttörést hozott az intézmény fejlődésében: 
kísérleti jelleggel – hazánkban az elsők között – megkezdődött a BSc képzés 
a műszaki informatika szakon. Az ezt követő évben az egyetem minden 
karán elindultak az új típusú, többciklusú lineáris képzési rendszerbe illesz-
kedő alapszakok (BSc, BA), és megkezdődött a mesterképzések előkészítése. 
A többciklusú képzés 2006-tól való bevezetésével a felsőfokú szakképzés, az 
egyetemi alapképzés, valamint a mester- és doktori kurzusok egymásra épü-
lő rendszere valósult meg. Ráadásul 2006 februárjában birtokba vehették a 
hallgatók a XXI. század követelményeinek megfelelő, kényelmes, korszerű 
diákszállót, a Hotel Magistert.  
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A PANNON  
EGYETEM 

 
A Veszprémi Egyetem 2006. március 1-től a Pan-

non Egyetem nevet vette fel, melynek használatával 
jobban kifejezésre jut az egyetem regionális szerepválla-
lása és küldetése, valamint stratégiai üzenetet is hordoz.  

2006-ban – az új Felsőoktatási Törvény előírásainak szellemében – na-
gyobb szervezeti változás kezdődött az intézményben. Mind a karokon be-
lül, mind a központi igazgatás területén jelentős integráció zajlott le. Ekkor 
jött létre a Felnőttképzési Intézet, illetve megalakult az egyetem Gazdasági 
Tanácsa.  

2006. május 1-től a Tanárképző Kar neve Bölcsészettudományi Karra 
változott. Korábban a Tanárképző Karon oktatott természettudományi sza-
kok a Mérnöki illetve a Műszaki Informatikai Karhoz kerültek, a Bölcsészet-
tudományi Kar pedig a bölcsészet- és társadalomtudományi területen bőví-
tette képzési kínálatát. 2006 szeptemberében az Egyetemi Könyvtár és Le-
véltár a B épület 2. emeletéről átköltözött az egykori MÁFKI felújított, kor-
szerű épületébe.  

 

Felül: A MÁFKI avatása 1952-ben, egykori épülete ma a modern Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
Alul: Hallgatók a könyvtárban még a B épület 2. emeletén és immár az M épületben 
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A PANNON  
EGYETEM 

 

 
Rédey Ákos megállapodást köt a Continentallal 
 

 
2007 és 2015 között, Rédey Ákos és Friedler Ferenc 

rektorsága idején bővült a képzési kínálat, évről évre 
több új alap- és mesterszakot, valamint felsőfokú szak-

képzést indítottunk el. Tovább fokozódott 
az intézmény projekttevékenysége. 2008. 
szeptember 1-től a Georgikon Mező-
gazdaságtudományi Kar neve Georgikon 
Karra változott. November 1-től a Bölcsé-
szettudományi Kar Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar néven folytatta 
működését. Még ebben az évben került sor 
az 1964-ben épült Központi Kollégium 
felújítására, a kollégium szolgáltatásait a 
modern kor igényeihez igazították. 

A Pannon Egyetem a 2009/2010. tanévtől az új belépő hallgatók részére 
bevezette az elektronikus leckekönyvet. Megalakult a MOL Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Intézeti Tanszék, létrejött az Alkalmazott Nyelvészeti és 
Nyelvoktatási Intézet, amely a Pannon Nyelvvizsgaközpontot is magába 
foglalta, a B épület 2. emeletén elkészült az új, korszerű konferenciaközpont. 
A Pannon Egyetem 2010 áprilisában a Kormány és a MTA által alapított 
„Kiváló Egyetem” minősítést kapott.  

A kollégium az 1980-as években… 
…és felújítva 

 



 
  

 19 
 

 

A PANNON  
EGYETEM 

Gelencsér András egyetemi megemlékezésen 
koszorúzik Kovács Gyulával 

 
2013-tól, Friedler Ferenc rektorsága idején, a Pan-

non Egyetemen is újra osztatlan tanárképzés vette kez-
detét, és megalakult a Tanárképző Központ, mindemel-
lett megindultak a felsőoktatási szakképzések (FOKSZ). Ebben az évben a 
hálózatos működési struktúra jegyében új telephelyet létesítettünk Kősze-
gen. 2014-ben pedig létrejött a Soós Ernő Víztechnológiai Kutatóközpont 
Nagykanizsán.  

2015-től, a Nemzeti Felsőoktatási Törvény-
nek megfelelően, az egyetem működtetésért 
felelős vezető Kovács Gyula kancellár lett – 
2019-től ezt a tisztet Csillag Zsolt tölti be.  
A Pannon Egyetemet rektorként 2015. július 1-
től Gelencsér András irányítja. Az egyetem 
régióbeli szerepét erősítette ebben az időszak-
ban egyrészt a Zalaegerszegi Mechatronikai 
Mérnökképzés átvételével 2016-tól, ezáltal bő-

vítve telephelyeink számát. Más-
részt az elektronmikroszkópos 
laboratórium felépítésével, mely 
országos szinten egyedülálló, s új 
távlatokat nyit az anyagvizsgálati 
kutatásokban. Továbbá 10 másik 
hazai egyetem társaságában a Fel-
sőoktatási Intézményi Kiválósági 
Program keretében igen nagy- 
összegű támogatást nyertünk el.  

Joggal mondhatjuk, hogy a 
Pannon Egyetem a tudás mellett 

érvel, mert tudományt ápol és teremt, kultúrát őriz és közvetít, minőséget 
formál és egyetemet épít, új perspektívát kínál oktatóink, kutatóink, hallga-
tóink és a tágabb értelemben vett szakmai közösség számára a régióban, 
Magyarországon és a nagyvilágon egyaránt. A Pannon Egyetem nemzetkö-
zivé válása folyamatosan zajlik, külföldi hallgatóink létszáma jelentős növe-
kedést mutat.  

  Friedler Ferenc 
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A TUDOMÁNYOS 
DIÁKKÖRI MOZGALOM 

 
A Tudományos Diákköri (TDK) 

mozgalom egy hungarikum. A lényege 
az, hogy az egyetemi halllgatók szervezett 

formában vehetnek részt az egyetemeik kutatócsoportjainak 
munkájában, megtanulhatják egy részterület aprólékos kuta-
tómunkájának minden csínját-bínját, hogyan kell kitűzni egy problémát, 
hogyan kell jó kérdéseket feltenni, hogyan kell a megfelelő módszertant ki-
választani, hogy működnek a megfelelő műszerek, hogy kell forrásmunkákat 
felkutatni, feldolgozni, hogyan kell a produkált eredményeinkből ékes ma-
gyar nyelven egy kerek dolgozatot írni, és egy szakértő zsűri előtt érthetően 
előadni. Ez utóbbi intézményi házikonferenciákon (ITDK) történik, ahon-
nan a hallgatók a kétévenként megrendezésre kerülő országos konferenciára 
(OTDK) juthatnak tovább. 

Az első országos konferenciát 1951-ben szervezték, a TDK tehát hosszú 
múltra tekint vissza. Az akkoriban megalakult Veszprémi Vegyipari Egye-
tem már a kezdetekkor ott sertepertélt a Kémia Szekció munkájában, ahol 
az első OTDK-t 1955-ben rendezték. Érdekesség, hogy a második esetében, 

1956-ban, a szervetlen kémia és a 
szerves kémia tagozatokat külön-
külön, Veszprémben, illetve Szege-
den rendezték. Az elkövetkezendő 
évtizedek történetéről az érdeklődő 
a ,,A magyar tudományos diákköri 
konferenciák története” c. kötetben 
olvashat, aminek a kémiával foglal-
kozó fejezetét egyetemünk profesz-
szora, Horváth Attila írta. Az egye-

temi TDK elnökök névsora ebből az időszakból az idők homályába vész.  
Az 1990-es évektől kezdve az egyetem többkarúvá vált, és elkezdett részt 

venni több szekció (Műszaki Tudományi, Közgazdaságtudományi, Agrártu-
dományi, Humán Tudományi, Informatika Tudományi) munkájában is. 
Ebben az időszakban a következő kollégák szolgáltak egyetemi TDK elnök-
ként: Bencze Lajos, Hajós Péter, Horváth Attila, Szalai István, Poór Zoltán, 
Hangos Katalin, Boda Dezső. 
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A TUDOMÁNYON TÚL: 
HÖK 

 
Több mint 25 éve, hogy megalakult a Pannon Egye-

tem Hallgatói Önkormányzata, amikor a hallgatók kihar-
colták, hogy az érdekeiket a maguk közül választott kép-
viselőkből álló testület képviselje az egyetemi éveik alatt. Az eltelt időszakban 
van, ami nem változott (és nem is fog): a PEHÖK képviselők a hallgatókért 
vannak és dolgoznak, a legjobb tudásuk szerint, a hallgatói érdekeket szem előtt 
tartva látják el feladatukat.  

1993 októberétől a felsőoktatási törvénynek megfelelően a HÖK 7 fővel 
(egyharmad arányban) képviselteti magát az Egyetemi Tanácsban Zenkovics 
Ferenccel, a Veszprémi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának első elnökével 
az élen.  

Az önkormányzatok munkáját hangolja össze a Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája. A HÖOK a magyar felsőoktatás átfogó fejlesztése 
érdekében felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez, illetve elősegíti a 
magyar hallgatók érdekeinek érvényesítését hazai és nemzetközi téren.  

Az egyetem karain, a hallgatói létszámnak megfelelően, hallgatói képviselő 
segíti zökkenőmentessé tenni a szaktársaknak az egyetemi éveket. A képviselők 
munkáját koordinálja a PEHÖK Részönkormányzat elnök, az ő munkáját pe-
dig a PEHÖK elnök.  

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökei: 
Zenkovics Ferenc (1993-1994), Mészáros Balázs (1994-1995), Szabó Péter Krisztián (1995-
1997), Ollár Tamás (1997-1998), Szabó Ervin (1998-1999), Dely Balázs (1999-2000), Szon-
da Tamás (2000-2001), Gadár László (2001-2002), Sarkadi Károly (2002-2003), Farkas 
Péter (2003- 2004), Csillag Zsolt (2004-2005), Wéninger László (2005-2006), Antal Gábor 
(2006-2008), Csikós János Krisztián (2008-2009), Andorka Miklós (2009-2010), Csikós 
Viktor (2010-2013), Csapó Viktor (2013-2014), Kalmár Péter (2014-2015), Vincze Péter 
(2015-2016), Pápai Márk (2016), Horváth Evelin (2016-2018), Benkő Bence (2018), 
Lekszikov Kitti (2018-)  
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A TUDOMÁNYON TÚL: 
VEN, SZAKESTEK… 

 
 
Az egyetemi polgárok és közösségek összekovácsolá-

sát segítik elő az egyetem hagyományait őrző, évről évre 
megrendezésre kerülő olyan szórakoztató programok, 

mint például Veszprémben a Gólyatábor és a Gólyabál, a kollégiumi Ko-
pogtató tábor, a Veszprémi Egyetemi Napok (VEN); Keszthelyen a Bulek 
tábor (gólyatábor), a Diáknapok, a Xiros Gazdász Klub, a Sárgulás (végző-
sök búcsúeseménye); Nagykanizsán a kollégiumi OktoPENfeszt, a 
Kocamuri (disznóvágás), a Boszorkánybál – és folytathatnánk a sort.  

A legtöbb szakra jellemző, 
hogy saját vagy közös szakestet 
tartanak a tanév során egy vagy 
akár két alkalommal is. Akár ele-
gáns, kiöltözős, ceremóniás, akár 
szabadabb, kötetlenebb hangulatú 
legyen is egy szakest, a cél azonos: 
teret adni a kapcsolatépítésre, ösz-
szehozni és összetartani a szak 
közösségét, melybe az elsőéves és 
felsőbbéves hallgatókon kívül ter-

mészetesen az oktatók, tanszéki 

munkatársak is beletartoznak. Az ilyen 
programoknak köszönhetően bátran 
kijelenthetjük, hogy a Pannon Egye-
temre az igazán családias atmoszféra 
jellemző. Természetesen a kellemes 
beszélgetés mellett a tánc és a buli is 
szerves része mindegyik szakestnek.  

 
1969-ben, az akkori Veszprémi  

Vegyipari Egyetem hallgatóinak egy 
csoportja az egyetem vezetőségével megegyezve meg-

szervezte az első Veszprémi Egyetemi Napokat, mely osztatlan sikert aratott 
mind az oktatók, mind a hallgatók körében. 
  



 
  

 23 
 

 

A TUDOMÁNYON TÚL: 
VEN, SZAKESTEK… 

 
 
A minden egyetemi polgár számára kötetlen, titulusok-

tól mentes környezetben játékos vetélkedőkkel, színes 
programokkal szórakoztatták egymást hallgatók és okta-
tók, pár napra kiragadva magukat a dolgos hétköznapok monoton világából. A 
rendezvény jelentősége egyben a veszprémiek büszkesége is, mert ez volt az 
országban az első ilyen nagyszabású hallgatói esemény, hamar a régió meghatá-
rozó fesztiválja lett. Az egy hétig tartó különféle programoknak nem csak a  

szórakozás, hanem a versengés is a célja, hiszen a négy-hat csapat jelöltjeinek 
legjobbja nyeri el a Diákrektori címet, aminek az elnyeréséhez rögös út vezet. 
Zászlót, dalt, kortesprogramokat, filmet, előadásokat, főműsort, újságot, csa-
patpólót kell készíteni, és hozzá kell tenni némi pluszt is, hogy elnyerjék a zsűri 
és a hallgatók kegyeit. De amíg ez megtörténik, a napközbeni versengés fára-
dalmait az esti neves előadók, együttesek koncertjein, a hajnalig tartó bulikban 
pihenhetik ki a csapatok és a VEN polgárok.  

Az első, „kijelölt” diákrektor Chikán András volt 1969- ben, az első válasz-
tott diákrektor Kürti Sándor 1971- ben – a Diákrektori Hivatal is ekkor állt fel 
először. Az első és eddig egyetlen női diákrektorra 2015-ig kellet várni 
Kristofics Adél személyében. A diákrektori címet 2019-ben, a VEN 50 éves 
jubileumán Horváth Ádám nyerte el. A VEN-re általában kétévente kerül sor, a 
közbülső években az 1981 óta létező AKÓ vidám vetélkedőjén mérhetik össze 
magukat a veszprémi hallgatói csoportok. 



 
  

 24 
 

 

A TUDOMÁNYON TÚL: 
KOLLÉGIUMI ÉLET 

 
 
Egy veszprémi egyetemista írja: „A kollégium számos 

lehetőséget rejt számunkra. Rengeteg program, sok buli, 
új ismerősök és barátok megismerése, kapcsolatok kiépí-

tése, családias légkör, állandó nyüzsgés jellemzi. Az információ gyors terje-
dése, a tanulnivalók könnyed megszerzése és jó tanácsok lelőhelye, ez mind 
a kollégium.”  

Valóban, a veszprémi kollégiumi élet mind szociálisan, mind kulturálisan, 
mind a szórakozás szempontjából nagyon színes és hagyományokban gaz-
dag. Amikor 1964-ben átadták 
a mai Központi Kollégium 
600 fős épületét, egy csapásra 
a hallgatói élet közösségi szín-
tere lett. Innen indult a Veszp-
rémi Egyetemi Napok orszá-
gos hírű hallgatói rendezvé-
nye, itt kaptak helyet a Kol-
Klub majd a D-Klub ünnepi-
művészeti estjei.  

Az 1970-es években bein-
dult a szakkollégiumi munka 
több területen, szint-vitakörök, 
stúdió, fotókör alakult, kollégi-
umi hetilap indult, s itt műkö-
dött például az egyetem Sci-Fi 
klubja is. 

Az 1980-as években a nem 
magyar hallgatók létszámának 
növekedésével igény lett a 
külföldiek klubjának megala-
kulására, emellett tanfolyamok 
indultak (számítástechnikai, 
operatőri, varró), és életre kelt 
a szövőkör, a természetjáró 
kör.   
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A TUDOMÁNYON TÚL: 
KOLLÉGIUMI ÉLET 

 
 
Az 1990-es években az öntevékeny csoportok erő-

södtek, folyamatosan működött többek mellett a ko-
rongozó kör, az Aqva-kör, Ezoterikus Teaház és Világ-
járó klub várta a fiatalokat, hírmondóként pedig ott volt az UV újság. Ma is 
nagy közösség-kovácsoló erővel bírnak olyan kollégiumi rendezvények, mint 
a Kopogtató tábor, a szint-bulik, a különböző, tematikus mulatságok, főző-
versenyek… 

Jelenleg a veszprémi egyetemisták a 2008-ban felújított Központi kollé-
gium és a minden tekintetben modern, 2006-ban átadott Ho(s)tel Magister 
épületén túl a Jedlik Ányos Szakkollégiumba, a Várfok Kollégiumba (Harsá-
nyi János Szakkollégium) és a Hotel Nereus 
Kollégiumba (Balatonalmádi) nyerhetnek fel-
vételt. 

A kollégiumokban önkormányzat és Kollé-
giumi Intéző Bizottság (KIB) működik. A 
seniorok segítő közreműködésével a kollégis-
ták aktívan részt vehetnek a hallgatói élet tar-
talmas kialakításában és irányításában. 

A Pannon Egyetem más képzési helyein, a 
veszprémihez hasonlóan, jó körülmények, 
gazdag lehetőségek várják a leendő kollégistá-
kat. 



 
  

 26 
 

 

A TUDOMÁNYON TÚL: 
SPORT, TESTNEVELÉS 

 
Egyetemünk 1949. szeptember 26-án megtartott tan-

évnyitóját követően azonnal érezhető volt a hallgatók 
sportolási vágya. A hallgatók kezdetben az előadások és a 

laboratóriumi gyakorlatok szüneteiben rúgták a labdát, majd megalakult az 
első veszprémi egyetemi sportegyesület. A veszprémi sportegyesületek tör-
ténelme:  
- 1950. április 15. Veszprémi Nehézvegyipari Lombik Sport Egyesület 

  (Veszprémi Lombik SE) 
-  1951. május 19. Haladás Sport Klub 
-  1957. január 19. Veszprémi Egyetemi Sport Club (VEAC) 
- 1985 májusában megalakul a 

Veszprémi Sport Club (VSC), 
majd hamarosan létrehozzák 
a Veszprémi Egyetemi Diák 
Sport Egyesületet (VEDSE) 

- 1993. március 22. újra változik 
az egyesület neve: Veszprémi 
Egyetemi Sport Club (VESC), 
mely 12 szakosztályból állt, ma 
is több élvonalban szereplő 
szakosztállyal rendelkezik pél-
dául kosárlabda, röplabda,  
kézilabda, floorball sportágak-
ban. 
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A TUDOMÁNYON TÚL: 
SPORT, TESTNEVELÉS 

 
A veszprémi hallgatók tanóraszerű testnevelési lehe-

tőségeit a Testnevelési és Sport Intézet biztosítja.  
A hallgatók közel 40 sportág közül választhatnak. 
Emellett számos saját szervezésű esemény van a Pannon Egyetemen, ame-
lyekkel igyekeznek a testnevelők ébren tartani a hallgatói aktivitást: PE 
Sportágválasztó, kari sportnapok, házibajnokságok, Halloween Futás, Miku-
lás evezős kupa, PannonMan, Ötkarikás Játékok, Egyetemkör Futás…  

A Balaton Regatta: a Balaton közelségének köszönhetően a VESC erős 
vízi történelemmel rendelkezik. A Testnevelési és Sport Intézet a VESC 
együttműködésével, az egyetem támogatásával 1999 óta minden tavaszi félév 
utolsó tanítási napján megrendezi a Balaton Regattát. Az ötlet egészen Ang-
liából érkezett, ahol az Oxford és Cambridge egyetemek hallgatói mérik 
össze erejüket. A hajó és maga a verseny is sok hasonlóságot mutat angliai 
társainkéhoz képest. A Balaton partján megrendezett hagyományos verseny 
a Pannon Egyetem veszprémi és keszthelyi kampusza között zajlik. Az ötlet 
az akkori rektor, Gaál Zoltán fejéből pattant ki.  

Sítáborok: a Pannon Egyetem által szervezett sítáborok 1971-ig nyúló 
hagyománnyal rendelkeznek, kezdetben Lengyelországban és Csehszlováki-
ában Németh János és Győri Pál vezetésével zajlottak. A hallgatókra és az 
oktatókra egyaránt gondolva azóta is minden éven két sítábor kerül meg-
rendezésre. 2002-től Szentessy Balázs a szervező, aki szlovákiai, ausztriai és 
olaszországi síparadicsomokba kalauzolja az egyetemi polgárokat.  
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A TUDOMÁNYON TÚL: 
KULTURÁLIS ÉLET 

 
Az egyetemi énekkar már 1954-ben létezett, és léte a 

legtöretlenebb, máig tartó, kiemelkedő az egyetem mű-
vészeti csoportjainak sorában. A színjátszás sem sokat 

váratott magára, ennek jó táptalajt adtak az 1958-ban induló Mikulás estek, 
melyek keretében – az 1996-os fennállásig – 150 különféle színpadi művet 
mutattak be az egyetemisták az E épület kamaratermében. Mindez előfutára 
volt a ma is ténykedő Veszprémi Egyetemi Színpadnak.  

Az 1964-ben átadott kollégium 
nem csak a VEN-ek bázisává vált, de 
például olyan kulturális klubok is 
szerveződtek itt, mint az 1968-ban 
nyitó KOL-Klub, vagy az 1986-ban 
induló D-Klub, melyek fő profilja a 
beszélgetős, irodalmi, zenei estek 
voltak. Továbbá a szinteken kö-
zös televíziózásra nyílt lehetőség, 
és az alakuló öntevékeny csopor-
tok között ott volt a képzőmű-
vész alkotókör is.  

Ahogy nőtt a hallgatói létszám, 
úgy jöhetett létre közművelődési 
egység az egyetemen belül. A 
Közművelődési Tikárság legendás 
aranykorára az 1980-as években 
került sor, amikor az E kamará-
ban és az aulában országos jelen-
tőségű művészekkel, zenekarokkal találkozhatott, nem csak az egyetemi, de 
a városi közönség is. Az új évezredben ezt a szellemiséget a Kultúraszervező 
Csoport örökíti a kulturális nevelés igényével, és 2005-től olyan hagyomány-
teremtő rendezvényekkel, programsorozatokkal, mint a Gitáros Esték, a 
Zenei Csemegék, a Világzenei Estek, az Egygitáros Minifesztivál, illetve az 
Egyetemi Folklórhét, az Egyetemi Ki mit tud?, az Egyetemi Filmklub, a 
Pannon Polgár beszélgetős est és az Adventi Művészeti Gála.  
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A TUDOMÁNYON TÚL: 
KULTURÁLIS ÉLET 

 
Nem feledkezhetünk meg az egyetemen működő (az 

elmúlt években működött) közel 50 öntevékeny cso-
portról. A kollégiumok adnak színteret például a követ-
kezőknek: Varró Kör, Kézműves Kör, Borbarátok Társasága, Egyetemi 
Túrázók, Retorika Klub, Egyetemi Rádió, Kollégiumi Fotókör…  

A Kultúraszervező Csoport a művészeti csoportokat segíti: Jó Hangulat 
Klub, Moderntánc Stúdió, Universitas Sporttánc Egyesület, Pannon Egye-
tem Néptánc Kör, Egyetemi Kórus, Magyarnóta Kör, Pannon Gitárkör, 
Egyetemi Versmondó Műhely, Pannon Egyetem Fényképészköre…  

Szót kell ejteni a hallgatók által 
életre hívott Hallgatók a Művé-
szetért Egyesületről, amely 2015 
óta minden ősszel megrendezi a 
Pannon UniFestet, az ifjúságnak 
szóló, országos kulturális verseny-
fesztivált. Továbbá szót kell ejteni 
olyan orgánumokról, amelyek az 
egyetemi életet hivatottak bemu-
tatni, rögzíteni. Ilyen például a 
több mint 60 éves múlttal rendel-
kező Egyetemünk újság, a diák-
humort megörökítő 1956 és 1983 
között megjelenő Kémcsőkefe, 
vagy a 2002 óta működő Egyetem 
Televízió.  
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A TUDOMÁNYON TÚL: 
ALAPÍTVÁNYOK 

 
Az egyetemi alapítványoknak egy közös célja van, 

hogy a hallgatókat segítsék a diploma megszerzésében 
ösztöndíjak, pályázatok útján, támogassák őket 
a tanulmányok, a mindennapok területén anya-
gilag, netán tárgyi eszközökkel. Egyes alapítvá-
nyok egyetemünkön 30 éves múlttal rendel-
keznek. Felsorolunk itt néhányat – a teljesség 
igénye nélkül – előbb olyanokat, amelyek máig 
jelen vannak a Pannon Egyetem életében, az-
tán olyanokat is, amelyek ma már nem, de 
hosszú évekig jelentős tevékenységet folytattak.  

Négy vegyipari vállalat 1989-ben létrehozta „Az Ipar a Veszprémi Vegyi-
pari Egyetemért” Alapítványt. Az alapítvány neve – az egyetem nevének 
változása miatt – „Ipar a Veszprémi Mérnökképzésért” elnevezésre módo-
sult. Az alapítvány célja a Pannon Egyetem oktatási és az oktatást szolgáló 
kutatás feltételeinek javítása, valamint a kimagasló eredmények elismerése. 
Az alapítvány kiemelten támogatja a jó tanulmányi eredményt és jó szakmai 
teljesítményt nyújtó egyetemi hallgatókat.  

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 1989-ben alapította a 
„Peregrinatio I.” (VVE) Alapítványt. Az Alapító megszűnése után a MOL 
Nyrt. biztosított rendszeresen támogatást az alapítvány részére. Az alapít-
vány célja a Pannon Egyetemen a képzés folyamatos megújításának, színvo-
nala emelésének és nemzetközi nyitottságának elősegítése, kapcsolatteremtés 
kezdeményezésére és megvalósítására képes szakemberek nevelésének elő-
mozdítása. Az alapítvány támogatást nyújt fiatal oktatók és kutatók, vala-
mint egyetemi hallgatók részére, kiemelten utóbbiak külföldi tanulmányútja-
inak támogatására.  

A Veszprémi Vegyészekért Alapítvány 2001-től azzal a céllal működik 
Hájos László alapítónak köszönhetően, hogy a Veszprémben végzett ve-

gyészmérnökök és a Pannon Egyetem Mérnöki Karán 
tanuló hallgatók, továbbá a Veszprémben kiemelkedő 
eredményt elérő műszaki, természettudományos területen 
dolgozók szakmai és tudományos tevékenységét 
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A TUDOMÁNYON TÚL: 
ALAPÍTVÁNYOK 

 

elismerje, továbbképzésüket, fejlődésüket anyagilag 
támogassa. Az Alapítvány Kuratóriuma külön díjazás-
ban részesíti azt a személyt, akit a Veszprém MJV Közgyűlése az adott év-
ben „Polinszky-díjban” részesít.  

A Pannon Egyetem oktatási-kutatási 
és kulturális tevékenységeit támogatja a 
Veszprémi Universitas Alapítvány, me-
lyet Bodor Endre nyugalmazott egyetemi tanár 1996-ban alapított azzal a 
céllal, hogy elősegítse az intézmény fejlődését, regionális egyetemmé válását. 
Kiemelt feladata az Alapítványnak az öntevékeny hallgatói csoportok tevé-
kenységeinek, az oktatói és hallgatói tanulmányutak, tudományos kutatások, 
valamint kulturális programok támogatása, a színvonalas oktatás technikai 
feltételeinek biztosítása, sportolási lehetőségek javítása. Továbbá saját szer-
vezésű programokkal is pártolja az Egyetemet.  

A Központi Kollégium Kollégiumi Intézőbizottsága 1991-ben megalapí-
totta „A Veszprémi Egyetem Kollégiumáért Alapítványt”, amelynek legfőbb 
céljaként a következőket határozta meg az alapító okirat: „A Veszprémi 
Egyetem Kollégiuma tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudo-
mányos és közösségi tevékenységének támogatása. Szakmai és kulturális 
kiadványok, rendezvények finanszírozása, a kollégiumi hagyományok őrzé-
se, ápolása. A kollégium tárgyi, személyi feltételeinek javítása, a kollégiumi 
tömegsport támogatása.”  

A HÖK, a hallgatók képviselete mellett, több 
kezdeményezést életre hívott a hallgatók támogatá-
sára, elismerésére. 1995-ben kezdte működését a 
Veszprémi Egyetemi Hallgatói Alapítvány 
(VEHA), mely pályázati úton elnyerhető támogatá-
sokat nyújtott a hallgatóknak, és a nem-formális oktatás elterjesztésében, a 
tréningek megismertetésében vállalt főszerepet. 2002-ben jött létre a Várfok 
Alapítvány, mely többek között az oktatáshoz kötődő, közösségépítő tevé-
kenységek területén nyújtott segítséget. 2005-ben alapították a Veszprémi 
Egyetem Civil Szerveződéseiért Alapítványt (VECSA), mely főként a civil 
szervezeteknek, öntevékeny köröknek kínált lehetőségeket.  
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MÉRNÖKI KAR 

 
1990 – elindul az angol kémia szak, létrejön a Mérnöki Kar 
és a Tanárképző Kar – dékán: dr. Gaál Zoltán, 

 dékánhelyettesek: dr. Horváth Géza és dr. Salamon Tamás 
1994 – 1998 dékán: dr. Gaál Zoltán,  

dékánhelyettesek: dr. Kovács Zoltán és dr. Salamon Tamás 
2000 – dr. Polinszky Károly emlékének adózva a Pannon Egyetem veszprémi 

kampuszának legnagyobb előadó termét Polinszky-teremmé keresztelik át 
1998 – 2002 dékán: dr. Marton Gyula,  

dékánhelyettesek: dr. Németh Zoltán és dr. Salamon Tamás 
2002 – 2006 dékán: dr. Horváth Géza,  

dékánhelyettesek: dr. Dallos András és dr. Németh Zoltán 
2006 – 2010 dékán: dr. Horváth Ottó,  

dékánhelyettesek: dr. Abonyi János, dr. Bartha László és dr. Gelencsér András 
2010 – 2014 dékán: dr. Szalai István,  

dékánhelyettesek: dr. Abonyi János és dr. Gelencsér András 
2014 – 2018 dékán: dr. Szalai István, dékánhelyettesek: dr. Chován János Tibor 

és dr. Németh Sándor (dr. Gelencsér András 2015-ig) 
2014 – a Pannon Egyetem Mérnöki Kara, Nagykanizsa városa és a Hidrofilt 

Kft. együttműködésének köszönhetően megkezdi működését a Soós Ernő 
Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ Nagykanizsán 

2016 – a 2002-ben létrehozott zalaegerszegi műszaki képzés a Mérnöki Karhoz 
kerül 

2018 – dékán: dr. Németh Sándor, dékánhelyettesek: dr. Abonyi János, dr. 
Horváth Krisztián és dr. Kurdi Róbert 

2018 – Nanolab projekt lezárása – egy pásztázó és egy transzmissziós elekt-
ronmikroszkóp üzembe helyezése 
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MÉRNÖKI KAR 

 

A Mérnöki Kar oktatási tevékenysége: 
 
1991 – műszaki informatika szak indítása 
1992 – környezetmérnök szak indítása elsőként az országban 
1993 – műszaki menedzser szak indítása és doktori képzések 
1994 – vegyész-, anyagmérnök szakok indítása 
1995 – első sikeres IChemE akkreditáció 
1996 – megkezdődik a közgazdászképzés:  

gazdálkodási és idegenforgalmi-szálloda szakon 
2000 – megkezdik működésüket a doktori iskolák 
2006 – Bolognai képzési rendszer bevezetése, alapszakok indítása 
2009 – mesterszakok indítása 
2011 - Felsőoktatási Minőség Díj – arany fokozat 
2013 – 2016 Kutató Kar Minősítés 
2015 – duális képzések indítása a mérnöki szakokon 
2017 – fennállásának 15. évfordulóját ünnepli a zalaegerszegi  

Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 
2019 – vízügyi üzemeltetési mérnöki alapszak indítása 
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MÉRNÖKI KAR 

 

 
A Mérnöki Kar kiemelkedő eredményei: 
 

 A MOL Nyrt.-vel folytatott szoros együttműködésből születetett 
legjelentősebb fejlesztések: 

 izo- és normál paraffinok előállítása természetes/hulladék zsírsavak-
ból/zsírsav-észterekből 

 hamumentes detergens-diszpergens adalékcsalád kifejlesztése és al-
kalmazásba vétele kenőanyagokban és motorhajtóanyagokban; ke-
nőanyag és motorhajtóanyag kompozíciók kidolgozása és alkalma-
zásba vétele 

 szilárd műtrágyák hidrofóbizáló és tapadásgátló kompozíciói 

 biokomponens-tartalmú motorhajtóanyagok (motorbenzinek, dízel-
gázolajok) kifejlesztése és alkalmazása 

 kémiailag stabilizált gumibitumen 

 2010-ben levelező, majd 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának választották dr. Pósfai Mihályt 

 2013 – 2016 Kutató Kar minősítés 

 2015 – a Pannon 
Racing csapat a "Go-
Kart, Go-Bosch!" 
elnevezésű verse-
nyen a junior kate-
gória abszolút első 
helyezése mellett el-
nyerte a szakmai zsű-
ri mindhárom külön-
díját is (konstrukciós 
különdíj, a legokosabb gokart, legjobb csapatmunka különdíj) 

 1D és 0D kaolinit nanoszerkezetek sikeres kutatása 

 2019 – a MOL új gumibitumen üzemének alapkőletétele 

 2019 – a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának válasz-
tották dr. Gelencsér Andrást és dr. Padisák Juditot 



 
  

 35 
 

 

MODERN FILOLÓGIAI ÉS 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

 
 

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 
(MFTK) elődje Tanárképző Kar néven 1990 őszén az 
akkor Veszprémi Egyetem önálló egyetemi karaként jött 
létre tanárok és bölcsészek képzésére.  

A kar bölcsészet- és társadalomtudományi szakterületű szakokat, valamint 
tanári szakokat gondoz. 2007-től Modern Filológiai és Társadalomtudományi 
Kar néven működik. 2016-tól a Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Isko-
lában tanulhatnak magyar és külföldi hallgatók. 

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar a graduális képzésben 
alap-, mester- és osztatlan tanári képzéssel van jelen, míg a posztgraduális kép-
zésben a szakirányú továbbképzési szakok által képviselteti magát. 

Az MFTK az európai felsőoktatás normáival harmonizáló törekvések jegyé-
ben 2005 folyamán benyújtotta a Bologna-típusú képzés szempontrendszerei 
alapján elkészített összes működő szakjának BA szintű szakindítási kérelmét, 
ezzel is igazolván a Kar regionális tudás- és innovációs központ szerepét.  
 

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánjai: 
1990 – 1998 Dr. Bárdos Jenő egyetemi tanár 
1998 – 2002 Dr. Lengyel Zsolt egyetemi tanár 
2002 – 2006 Dr. Földes Csaba egyetemi tanár 
2006 – 2010 Dr. Szilágyi István egyetemi tanár  
2010 – 2017 Dr. Horváth Géza egyetemi docens 
2017 –  Dr. Navracsics Judit egyetemi tanár 
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MODERN FILOLÓGIAI ÉS 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

 
Tanárképzés és neveléstudomány 

A mai Pannon Egyetem tanárképzésének kezdetén a 
néhai Orosz Sándor professzor által létrehozott Pedagógiai 

és Pszichológiai Tanszék gondoskodott a neveléstudományi stúdiumokról és a 
tanárjelöltek professzió-specifikus felkészítéséről. 

Húsz évvel ezelőtt alakult meg a Neveléstudományi Intézet, amely Zsolnai 
József egyetemi tanár vezetésével volt felelős a veszprémi kampuszon megvaló-
sult tanárképzésért, valamint a Pápán folyó oktatói-kutatói tevékenységért. Né-
hai professzorunk irányításával működött az Értékközvetítő és Képességfejlesz-
tő Pedagógia (ÉKP) szellemiségét követő hazai köznevelési intézmények tevé-
kenységét koordináló központ is. 

Az osztatlan tanárképzés bevezetésével egyidejűleg jött létre két önálló egy-
ségként a Tanárképző Központ és a Neveléstudományi Intézet. Előbbi a tanári 
képesítés elnyerését segítő folyamatokat és a pedagógus-továbbképzéseket ko-
ordinálja. Az utóbbi pedig immáron kimondottan a pedagógiai és pszichológiai 
stúdiumokért felelős. 

 
A Társadalomtudományi Intézet 

Mai profilját a rendszerváltás után alakította ki, s lépett az 1990 szeptembe-
rében megszerveződött Tanárképző Kar, majd a 2008 novemberében létrejött 
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar alapító intézeteinek sorába. 

Az oktatási portfólió kiszélesítése 1999 szeptemberétől vette kezdetét az 
Európai Tanulmányok specializáció bevezetésével, amelyet 2003-tól olyan sza-
kok indítása követett, mint a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmá-
nyok, a politikatudományok, illetve a kommunikáció- és médiatudomány. 
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MODERN FILOLÓGIAI ÉS 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

 
 
Angol-Amerikai Intézet 

Liszi János rektor Németh Attila adjunktust bízta 
meg 1989-ben az angol-kémia tanári szakpár előkészíté-
sével; ezzel egy időben Bárdos Jenő lett a Nyelvi Intézet, majd a későbbi 
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője. Az angol nyelv és irodalommal 
alakított szakpárok jól jellemzik a veszprémi képzés sajátos arculatát az or-
szágos palettán: angol szak a kémiával, hittantanár képzéssel (a Veszprémi 
Érseki Hittudományi Főiskolával közösen), informatikával, színháztudo-
mánnyal, majd később magyarral, némettel, dráma- és színházismerettel, 
környezettannal. 

A bolognai képzési rendszer és a tanári képzések átalakítása óta a mai 
Angol-Amerikai Intézet az anglisztika alapszak, az anglisztika mesterszak, az 
osztatlan angoltanári képzés és a rövid ciklusú angoltanári mesterszak gazdá-
ja, de közös, amerikai akkreditációjú amerikanisztika mesterszakkal is ren-
delkezik a rochesteri (NY, USA) Nazareth College-dzsal közösen – az Inté-
zet a kezdetektől fogva a legnagyobb hallgatói létszámmal bíró szervezeti 
egység.   
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MODERN FILOLÓGIAI ÉS 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

 

Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet 
Kezdetben a Tanárképző Kar tanszéke, majd 2003-

tól intézetté alakul, 2008-ban a Modern Filológiai és Tár-
sadalomtudományi Kar alapító intézeteinek egyike. 2013-ban szervezeti 
átalakulás folyamán fuzionál a Fordítástudomány Intézettel és oktatási port-
fóliója a germanisztika alapszak, a német nyelv, irodalom és kultúra mester-
szak, valamint a német nyelv és kultúra tanári mesterszak mellett kiegészül a 
fordító és tolmács mesterszakkal angol és német nyelven. 

Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet 
Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 1993-ban alakult Lengyel Zsolt ve-

zetésével és Navracsics Judit közreműködésével. 2002-ben indult az első, 
szakpárban indítható alkalmazott nyelvészet szak. 2003-ban a tanszék okta-
tóinak vezetésével létrejött a Pannon Nyelvvizsgarendszer, amely a sikeres 
akkreditáció után azóta is működik. 2006-ban a Bolognai Folyamatnak meg-
felelően megkezdték a szak mesterszakként való alapítását, és 2009-től a mai 
napig fut a program, 2016-tól angol nyelven is, amely nagy népszerűségnek 
örvend a külföldi hallgatók között. 2013 óta intézeti tanszékként csatlako-
zott a Magyar Nyelvtudományi Tanszék, majd 2019-ben beolvadt az Iroda-
lom- és Kultúratudományi Intézet is. 

Az Intézet az oktatási tevékenység mellett nagy gondot fordít a tudomá-
nyos kutatói munkára. 1998 óta hagyományosan és rendszeresen megszer-
vezik Balatonalmádiban a nemzetközi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet. 

Az Intézet az örököse és jelenlegi gondozója a Bécsy Tamás professzor 
alapította színháztudományi programnak is. 
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GEORGIKON 
 KAR 

 
 

A Pannon Egyetem Georgikon Kara jogelődeit te-
kintve Európa elsőként alapított felsőfokú, mezőgazda-
sági tanintézete. A Georgikon 1797. július elsején nyi-
totta meg kapuit. Hallgatói és tanárai 1848-ban a haza védelmére vonultak, 
ezért bezárták, és a Habsburg uralom csak 1865-ben engedte ismét meg-
nyitni az intézményt. Ezt követően az első világháború alatti rövid szünetet 
leszámítva 1949-ig működött, amikor ismét megszűnt az oktatási tevékeny-
ség. 1954 óta megszakítás nélkül működik ismét az intézmény. 1960-ban az 
intézményhez csatolták a Délnyugat-Dunántúli Kísérleti Intézetet, sikeresen 
ötvözve ezáltal az oktatást és a kutatást. 1963-tól a kiépülő szaktanácsadási 
hálózat irányítása is Keszthely feladata lett. 1970-től indult az agrárkémikus 
agrármérnök képzés, mely hazánkban a Georgikonon működött, a Veszp-
rémi Vegyipari Egyetemmel közösen. Keszthely egyetemi központ 1970-től 
2000. január 1-ig volt, amikor a Pannon Agrártudományi Egyetem a felső-
oktatási intézmények integrációja következményeként megszűnt. Az ország-
gyűlés a több mint 200 éves intézményt a Veszprémi Egyetemhez csatolta 
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar néven. 2008 óta a Pannon Egye-
tem Georgikon Kara. 
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GEORGIKON 
 KAR 

 
 
A Georgikon néhány kiemelkedő eseménye  
a XXI. században: 

 

2001 - A Tanyakereszten elhelyezett Meteorológia Állomást a Georgikon 
üzemelteti 

2002 - XX. Vadászati Téli Egyetem a Georgikonon 
2004 - Megújul a Pethe Ferenc Kollégium, újra a Kar kezelésébe kerül az 

újmajori lovarda 
2005 - XXI. Európai Vidékszociológiai Kongresszus a Georgikon Karon 
2006 - Levéltári és könyvtári fejlesztések átadása a Georgikon Könyvtárban 

és Levéltárban 
2007 - Felújított kísérleti baromfi istálló átadása 
2008 - 50. Jubileumi Georgikon Napok - Nemzetközi Tudományos Konfe-

rencia rendezvény 
2009 - Szendrey Júlia szülőházában a Szendrey-emlékszoba felavatása 
2010 - a burgonyanemesítés és kutatás keszthelyi kezdetének 60. évfordulója 
2011 - A XXX. OTDK Agrártudományi Szekciója a Georgikon Karon 
2012 - Bakonyi Károly, a Cserszegi Fűszeres nemesítője szobrának avatása a 

Georgikon Pincészetben 
2014 - Festetics Imre Bioinnovációs Központ átadása 
2015 - XXV. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum rendezvény 
2016 - Georgikon Kar Hallaboratórium átadása 
2017 - 70 éves a Georgikon Kar Kertészeti Tanszéke 
2018 - Nagyváthy János Szakkollégium elindítása 
2019 - XXV. Ifjúsági Tudományos Fórum 
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GEORGIKON 
 KAR 

 
 
A Georgikon fejlődésére a közelebbi múltban nagy 
hatást gyakorló vezetők: 
 

 Láng Géza (1916-1980) 

 Belák Sándor (1919-1978) 

 Dr. Végh György (1926-2001) 

 Dr. Szabó Ferenc egyetemi tanár, dékán (2000-2003) 

 Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, dékán (2003-2013) 

 Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens, dékán (2013-) 

 
 
A Georgikon Kar fontosabb kutatási tevékenységi területei: 

 Környezetkímélőbb, vegyszermentes növényvédelmi eljárások alap-
kutatásai 

 Magyar nagyfehér hússertés fajta nemesítése 

 Ragadozó hal (csuka) tápos nevelésének hazai technológiája 

 Alternatív energiaforrások felhasználásának társadalmi vonatkozásai 

 SMART farming, precíziós gazdálkodási eszközrendszer kialakítása 

 Az éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai 

 Szőlő és paprika nemesítése, körte génbank fenntartása 

 Klíma független kertészeti termelési rendszerek fejlesztése 

 Globális klímaváltozás hatásának vizsgálatai 

 Növényfajták szárazságtűrésének vizsgálata 
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GEORGIKON 
 KAR 

 
 
 
 

 

 Fél évszázados szerves-műtrágyázási tartamkísérlet 

 Műtrágya-hasznosulási kísérletek, talajvizsgálatok 

 Fűfajták nemesítése és fenntartása 

 Növényegészségügyi Diagnosztikai Laboratórium – 
növényvédőszer-kémiai vizsgálatok 

 Földminősítés a mezőgazdasági, környezeti és földügyek összehan-
golására 

 Precíziós növénytermesztés a hatékonyság növelése és a környezet 
védelme érdekében 

 Balaton gazdasági-társadalmi helyzetének kutatása, környezeti fenn-
tarthatóság és turizmus 

 Regionális egyenlőtlenségek kutatása a vidék társadalmában és gaz-
daságában 

 Örökségturisztika elméletben és gyakorlatban – Szendrey Júlia em-
lékszoba fenntartása 

 Európa 2020 stratégiához kapcsolódó alap és alkalmazott kutatások 
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GAZDASÁGTUDOMÁNYI 
KAR  

 
 
1957 - Gazdasági tantárgyak oktatásának kezdete a 

Veszprémi Vegyipari Egyetemen 

1969 - Üzemgazdaságtan Tanszék megalakulása 

1973 - Szervezőmérnök képzés elindulása 

1984 - Vállalatgazdasági és Szervezési 

Intézet létrejötte 

1990 - Vállalati Vezetés és Gazdaság-

tan Tanszék megalakulása 

1996 - Szervezési és Vezetési Tanszék, 

Gazdaságtan Tanszék, Turiz-

mus Tanszék megalakulása 

1999 - Közgazdaságtan Tanszék meg-

alakulása 

2000 - Képzés indítása a Nagykanizsai Kampuszon 

2001 - Gazdaságtudományi Önálló Intézet, Gazdálkodás- és Szervezéstu-

dományok Doktori Iskola, Pénzügytan Tanszék és Nemzetközi 

Gazdaságtan Tanszék megalakulása 

2002 - Számvitel és Controlling Tanszék megalakulása 

2003 - Gazdaságtudományi Kar megalakulása 

2008 - Felsőoktatási Minőségi Díj odaítélése a Gazdaságtudományi Kar 

számára 

2010 - Kvantitatív Módszerek Tanszék megalakulása 

2012 - Pannon Management Review első számának megjelenése 

2013 - Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék megalakulása 

Gazdaságtudományi Országos Tudományos Diákköri  

Konferencia megszervezése 

2014 - Marketing Intézeti Tanszék megalakulása 

Nemzetközi akkreditációs szervezet, AACSB tagja 

2015 - A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet (BATUKI) megalapítása 

2018 - A Gazdaságtudományi Kar 15 éves fennállása  
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GAZDASÁGTUDOMÁNYI 
 KAR 

 
 

A Gazdaságtudományi Kar dékánjai: 

 

2003 – 2007 Dr. Kovács Zoltán 

2007 – 2012 Dr. Jancsik András 

2013 – 2014 Dr. Szabó Lajos 

2015 – 2018 Dr. Kovács Zoltán 

2018 –  Dr. Fehérvölgyi Beáta 

 

 

 

 

 
 

A Gazdaságtudományi Kar főbb eredményei: 

- 16 év tevékenysége számokban: 

 működő szakok száma: 27 

 felvett hallgatók száma: 13.261 fő 

 záróvizsgázott hallgatók száma: 7.317 fő 

 Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolába felvett 

hallgatók száma: 174 fő 

 tudományos (PhD) fokozatot szerzett hallgatók száma: 85 fő 

 bemutatott TDK dolgozatok száma: 431 

 OTDK-ra továbbjutott dolgozatok száma: 250 
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GAZDASÁGTUDOMÁNYI 
KAR  

 
- A Kar több nemzetközi konferenciát szervezett: 

 Tourism Competitiveness Nemzetközi Konfe-

rencia (2009) 

 Nemzetközi Karbantartási Konferenciák (Harmincnál több) (2009) 

 Co-creation Nemzetközi Konferencia (2010) 

 24. IPSERA Konferencia (2015) 

 Fenntarthatóság a turizmusban Nemzetközi Konferencia (2017) 

- A GTK folyamatosan, aktívan részt vesz nemzetközi projektekben 

- 2008-ban A Felsőoktatási Minőségi Díjat nyerte el a Kar 

- 2014-ben a Nemzetközi akkreditációs szervezet, az AACSB tagjává vált a 

GTK 
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MŰSZAKI INFORMATIKAI 
KAR 

 
 
A Műszaki Informatikai Kar életének  
(illetve „előéletének”) fontosabb eseményei: 

 

 mérés automatizálás szak áthozatala  
Kazincbarcikáról 

 műszaki informatikai szak szakindítási enge-
délye 

 Nemzetközi Informatikai Diákolimpia ren-
dezése (1996) 

 Informatikai Tudományok Doktori Iskola 
alapítása (2001) 

 műszaki informatikai főiskolai szak indítása 
Nagykanizsán (2002) 

 Műszaki Informatikai Kar alapítása (2003) 

 MÜKKI csatlakozása a Karhoz (2003) 

 informatikai BSc szakok indítása 
mérnökinformatikus BSc (2004 - országban elsőként) 
gazdaságinformatikus és programtervező informatikus BSc (2005)  

 Matematika Tanszék csatlakozása a Karhoz (2006) 

 programozási versenyek 
(24 órás hallgatói verseny, BBB középiskolásoknak) 

 Tehetséggondozó programok: 
Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola (2001) – középiskolás-
oknak, 
Neumann János Tehetséggondozó Program - egyetemistáknak 

 Közép-Európai Matematikai Diákolimpia (2013) 

 OTDK rendezése (2017) 

 BProf szak indítása (országosan elsőként, 2018) 

 Alkalmazott Informatika Tanszék létrehozása Nagykanizsán (2018) 
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MŰSZAKI INFORMATIKAI 
KAR 

 

A Műszaki Informatikai Kar létrehozásában és 

életében jelentős szerepet játszó személyek: 

 Liszi János professzor, rektor,  

az Egyetem többkarúságának létrehozója 

 Vass József docens, a villamosmérnök üzemmér-

nök szak vezetője, a Műszaki Informatika és Auto-

matizálás Tanszék első tanszékvezetője (1991) 

 Roska Tamás professzor, a műszaki informatika  

(5 éves egyetemi) szak létrehozója (1991) 

 Friedler Ferenc professzor, rektor, a Műszaki  

Informatikai Kar alapító dékánja (2003) 

 Gerzson Miklós docens, a Műszaki Informatikai 

Kar alapításakor dékánhelyettes (2003) 

 Győri István professzor, rektor 

 Hangos Katalin professzor, a doktori iskola  

jelenlegi vezetője 

 Hartung Ferenc professzor, a kar jelenlegi dékánja 

 Piglerné Lakner Rozália egyetemi docens,  

korábbi dékán 

 Czúni László egyetemi docens, korábbi dékán 

 

 Jelenlegi illetve korábbi professzorok: Bársony István, 

Bezdek Károly, Dósa György, Galiba Gábor, Guttman 

András, Gyenis János, Jiri Klemes, Kozmann György, 

Maros István, Mink János, Mizsey Péter, Nagy Endre, 

Nagy Zoltán, Pituk Mihály, Radnai Tamás, Schanda Já-

nos, Szépvölgyi János, Szirányi Tamás, Szolgay Péter, 

Tarnay Katalin, Terlaky Tamás, Tuza Zsolt, Vonderviszt 

Ferenc  
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MŰSZAKI INFORMATIKAI 
KAR 

 
 

Kiemelkedő kari eredmények 

 

 Agyi Bioelektromos Képalkotó Kutatólaboratórium: Agyműködés vizs-

gálata nagyfelbontású EEG képalkotó eljárásokkal informatikai támoga-

tással 

 Differenciálegyenletek és Alkalmazásai Kutatólaboratórium: Differenciál- 

és differenciaegyenletek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatai, mérnöki és 

biológiai alkalmazásai 

 Diszkrét Matematikai Struktúrák és Algoritmusok Kutatólaboratórium: 

Gráf- és hipergráfelmélet, ütemezés és ládapakolás, kombinatorikus algo-

ritmusok 

 Fény- és Színtan Kutatólaboratórium: Sixtus kápolna világításának mo-

dernizálása, modern világítóeszközök tervezése és vizsgálata 

 Intelligens Irányító Rendszerek Kutatólaboratórium: Komplex dinami-

kus rendszerek színezett Petri háló modelleken alapuló diagnosztikája 
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MŰSZAKI INFORMATIKAI 
KAR 

 

 Képfeldolgozás Kutatólaboratórium: Képelemző 
módszer és szoftverrendszer műholdas képek öko-
lógiai szempontú tartalmi elemzésére 

 Kardiológiai Bioelektromos Képalkotó Kutatólaboratórium: EKG mérés 
és kiértékelés HD minőségben: nagy tér- és időbeli felbontású potenciál-
térképezés 

 Operációkutatási Kutatólaboratórium: Döntéstámogatás: nagyméretű 
lineáris, hálózati feladatokhoz robusztus optimalizáló algoritmusok ter-
vezése és implementálása 

 Rendszer- és Folyamatoptimalizálási Kutatólaboratórium: Szerelési és 
technológiai folyamatok optimalizálása 

 Villamos Energetikai Kutatólaboratórium: Lítium-ion akkumulátorok 
vizsgálata, villamos hálózatok hibaanalízise okosmérőkkel 

 Virtuális Környezetek és Alkalmazott Multimédia Kutatólaboratórium: 
Felhasználói interakciók elemzése, segítő technológiák fejlesztése meg-
változott képességű embereknek 

 
MÜKKI 

 Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratórium 

 Funkcionális Nanorészecskék Kutatólaboratórium 

 Transzlációs Glikómia Kutatólaboratórium 
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A PANNON EGYETEM 
REKTORAI 

 
 
Polinszky Károly  
1949. augusztus 19. – 1952. július 31.,  
1954. szeptember 15. – 1963. december 31. 
 

Egyetemünk alapító kurátora, dékánja, ké-
sőbb rektora 1949 júniusában kapott teljes 
felhatalmazást, majd megbízást egyetemünk 
jogelődjének, a BME Veszprémi Vegyész-
mérnöki Karának megalapítására. A lendüle-
tet jellemzi, hogy a megbízást követően 1949 
szeptemberében már megindult a képzés. Az 
alig 29 éves Polinszky Károly kitűnő érzék-
kel válogatta ki az új kar oktatóit, akik isko-
lateremtő professzorként világhírűvé tették a 
veszprémi vegyészmérnökképzést. Az első 
időszakot követően Polinszky Károly 1954 – 
1963 között ismét – 1962-től immár rektor-
ként – irányította az egyetemet. Elévülhetet-
len érdemeket szerzett az 1956-ban elhur-
colt oktatók és diákok hazahozásában. 

 
Bereczky Endre  
1952. augusztus 1. – 1953. szeptember 30.  
 
Bereczky Endre az 1951-ben létrehozott 
Szilikátipari Tanszék (a későbbi Anyagmér-
nöki Intézet jogelődje) alapító professzora, 
első tanszékvezetője. Az ismert és elismert 
cementipari szakember rövid ideig, 1952 – 
1953 között dékáni beosztásban irányította 
az egyetemet.  
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A PANNON EGYETEM 
REKTORAI 

 
 
Nemecz Ernő  
1953. október 1. – 1954. szeptember 14.,  
1971. augusztus 1. – 1980. június 30. 
 
1953 – 1954 között dékánként, majd 1971 – 
1980 között rektorként vezette egyetemünket. 
Rektori ciklusa alatt stabilizálódott az 
1969/70-ben bevezetett és – néhány változta-
tással – több mint húsz évig érvényben lévő 
oktatási rendszer, a többfokozatú képzés, 
melynek keretében megindult a kétfokozatú 
szervező vegyészmérnökképzés, majd a har-
madik fokozat, a szervezett műszaki doktori 
képzés. Ez a képzési rendszer – korát messze 
megelőzve – egyértelműen a mai, “bolognai” 
rendszerű alap-, mester- és PhD-képzés előfu-
tára volt.  
 
 
 
 
László Antal  
1964. január 1. – 1966. július 31. 
 
1964. január elsején Polinszky Károly művelő-
désügyi miniszterhelyettesi kinevezést kapott, 
így nem lehetett tovább a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem rektora. Az Egyetemi Tanács az ak-
kori rektorhelyettes professzort, László Antalt 
választotta rektorrá, aki két és fél évig töltötte 
be ezt a tisztséget.  
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A PANNON EGYETEM 
REKTORAI 

 
 
 
 

Káldi Pál 
1966. augusztus 1. – 1971. július 31. 
 
Rektorsága alatt indult meg a többfokozatú 
képzés. Ebben a ciklusban alakították ki 
Veszprém és Keszthely közös képzését, az 
agrárkémikus szakot. Ez a közös képzés 
megkönnyítette a Veszprémi Egyetem és a 
keszthelyi Georgikon későbbi, 2000-ben 
végrehajtott integrációját. Az egyetem alapí-
tásának 20. évfordulóját ünnepelve ebben a 
rektori ciklusban, 1969-ben rendeztük meg 
az első Veszprémi Egyetemi Napokat. 
 
 

 
 
 

 
Inczédy János 
1980. július 1. – 1981. június 30. 
 
1980-ban Inczédy Jánost választotta rektor-
nak az Egyetemi Tanács, aki ezt a tisztet 
csupán egy évig töltötte be. Az ő kezdemé-
nyezésére, rektorsága alatt kidolgozták a 
Budapesti Műszaki Egyetemmel közös kép-
zésű, műszer- és méréstechnikai szakot és 
előkészítették a szak indítását. 
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A PANNON EGYETEM 
REKTORAI 

 
 
 
 
Heil Bálint  
1981. július 1. – 1989. június 30. 
 
Vezetése alatt, az 1984/85-ös tanévben in-
dult meg a Budapesti Műszaki Egyetem Vil-
lamosmérnöki Karával közös képzésben a 
műszer- és méréstechnika szak. Ebben a 
ciklusban – az országban elsőként – elkezdő-
dött a veszprémi Vegyészmérnöki Szak nem-
zetközi (IChemE) akkreditációja.  
 
 
 
 
 
 
Liszi János 
1989. július 1. – 1995. június 30. 
 
Ebben a rektori ciklusban folyamatosan bő-
vült az egyetem képzési profilja. A mérnöki 
képzés mellett megjelent a nyelvtanárképzés, 
megalakultak az ehhez kapcsolódó tanszékek. 
Az eddig egykarú egyetem kétkarúvá vált, 
létrejött a Mérnöki Kar és a Tanárképző Kar, 
ezzel egyidejűleg az egyetem új neve Veszp-
rémi Egyetem lett. Az országban elsőként 
megkezdődött a műszaki menedzser és a 
környezetmérnök képzés. Ezt követően szin-
tén az országban elsőként elindult a Színház-
történet Szak. 
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Győri István 
1995. július 1. – 1998. június 30. 
 

Rektorsága alatt a Mérnöki Karon 10, a Tanár-
képző Karon 19 szakon oktatták a hallgatókat. 
A Veszprémi Egyetem is áttért a kötött tanter-
veken alapuló képzésről a kreditrendszerre. Az 
intézményt a Magyar Akkreditációs Bizottság 
akkreditált egyetemnek minősítette. Ezt köve-
tően a Tanárképző Kar kezdeményezésére 
létrejött a Pedagógiai Kutatóintézet Pápán.  
 
 
Gaál Zoltán 
1998. július 1. – 2007. június 30. 
 

Rektori működése alatt jelentős változások 
történtek az Egyetem életében. Következetes, 
kitartó szervező és magas szintű vezetői mun-
kássága eredményeként egyetemünk a Dunán-
túl egyik meghatározó felsőoktatási intézmé-
nyévé, rangos tudásközponttá vált. 2000. janu-
ár 1-jén a keszthelyi Georgikon Mezőgazda-
ságtudományi Kar a Veszprémi Egyetemhez 
csatlakozott, így már három karral működött az 
egyetem. 2000-ben született meg a Veszprémi 
Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési 
Helye is. 2003-ban a Gazdaságtudományi 
Önálló Intézet és a Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet 
kari státuszt kapott, az immár öt karú, regionális feladatokat ellátó intézmény új 
neve Pannon Egyetem lett. A következetes beiskolázási stratégiának és az integ-
rációnak köszönhetően a hallgatói létszám 10.000 fölé emelkedett.  
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Rédey Ákos 
2007. július 1. – 2011. június 30. 
 
A bővülő képzési kínálat, az új alap- és mester-
szakok mellett megindult a felsőfokú szakkép-
zés. A változó finanszírozási rendszerben a 
Pannon Egyetem gazdálkodásában egyre na-
gyobb szerepet kapott a pályázati tevékenység. 
A megnyíló hazai és Európai Uniós források 
révén nagyszabású infrastrukturális és eszköz 
beruházások indultak meg. Az épületek korsze-
rűsítése mellett az oktatási és kutatási műszer- 
és eszközpark is megújult.  
 
 
Friedler Ferenc 
2011. július 1. – 2015. június 30. 
 
Az előző években az EU forrásokra alapozott fejlesztési tervek egy része irreá-
lisnak bizonyult, így a korábban elindított, új épületek létesítésére irányuló pro-
jekteket a hivatalba lépő rektor az egyetem legfőbb döntéshozó testületével, a 
Szenátussal egyetértésben módosította, a zöldmezős beruházások helyett a 
meglévő épületek felújítására fordították a rendelkezésre álló forrásokat, amely-
nek eredményeként megújult, korszerű oktatótermek, laboratóriumok és eszkö-
zök biztosították az oktatás és K+F+I tevékenység infrastrukturális hátterét 
 
Gelencsér András 
2015. július 1-től jelenleg is 
 
2015. július 1-jétől Gelencsér András irányítja rektorként az Egyetemet. Joggal 
mondhatjuk, hogy a Pannon Egyetem a tudás mellett érvel, hiszen tudományt 
ápol és teremt, kultúrát őriz és közvetít, minőséget formál és egyetemet épít, új 
perspektívát kínál oktatóink, kutatóink, hallgatóink és a tágabb értelemben vett 
szakmai közösség számára a régióban, Magyarországon és Európában egyaránt.



 
 
 
 




