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POLINSZKY KÁROLY 

1922. március 19. - 1998. augusztus 15. 

akadémikus, az MTA volt alelnöke 
kari kurátor, dékán, rektor, miniszter





 
ELŐSZÓ 

Az egykori Veszprémi Vegyipari Egyetem jogutódja, a Pannon Egyetem kö-
zössége nem múló tisztelettel emlékezik születésének századik évfordulóján ala-
pító dékánjára, későbbi rektorára, Polinszky Károlyra, aki 73 évvel ezelőtt a 
Dunántúl szívében található festői szépségű középvárost, Veszprémet egyetemi 
várossá, a Balatontól északra fekvő egész országrész szellemi-tudományos köz-
pontjává tette. Ugyan a középkorban Veszprémben mindössze másfél évtizedig 
káptalani főiskola működött, és későbbi több évszázados iskolavárosi múltjára is 
büszke, egy új egyetem alapítása – ráadásul a magyar történelem a szellem szá-
mára egyik legsötétebb korszakában – mégis kvantumugrásnak bizonyult. És itt 
nem is a város akkori határában fekvő kukoricaföldeken felhúzott, a sztálinbarokk 
stílus jegyeit magán viselő, ámde ma is működő épületekre gondolok, hanem 
arra, hogyan volt egyáltalán lehetséges a vegyipar területén egy születésétől fogva 

POLINSZKY 100 5



nemzetközi mércével is elismert, kiváló professzorokat felvonultató, a tudomány 
sziklaszilárd alapjaira épített műszaki egyetemet létrehozni. Ez a világháború utáni 
magyar történelem sajátos adottságai mellett egyedül Polinszky Károly felülmúl-
hatatlan szervezőkészségének és eltökéltségének volt köszönhető. A tudomány-
ban és a művészetben többen váltak világhírűvé fiatalon, de arra aligha akad 
példa, hogy valaki a tudományszervezésben 27 éves (!) korában alkosson mara-
dandót. Ma elképzelni sem tudnánk, hogy egy frissen végzett doktorandusz egy 
vidéki város kukoricaföldjén egy máig hatóan nemzetközileg elismert és sikeres 
műszaki egyetemet alapítson. Mint ahogy fő műve, az egykori Veszprémi Vegyi-
pari Egyetemből kinőtt Pannon Egyetem megőrizte a tudomány iránti elkötele-
zettségét és vált, ha méretében nem is, de szellemiségében tudományegyetemmé, 
úgy maradt a fiatal Polinszky Károly is szakmai életútján mindvégig a tudomány 
képviselője, lett akadémikussá és tett miniszterként is sokat az ország szellemi 
épüléséért. Polinszky Károlynak köszönhetően az alapítást követő alig két évtized 
elteltével a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának 
megalapításával végérvényesen eldőlt, hogy az addig vetélkedő dunántúli városok 
között Veszprém vált az egész észak-dunántúli régió szellemi-tudományos erő-
központjává. Újabb három évtized elteltével a Veszprémi Vegyipari Egyetemből 
szárba szökkent Pannon Egyetem is betöltötte ezt a teret. Kései utódokként min-
dent elkövetünk, hogy intézményünk méltó maradjon az alapító Polinszky Károly 
máig élő szellemi örökségéhez.  

Veszprém, 2022. március 18.  

 Gelencsér András  
rektor
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Tisztelt Olvasó! 

Polinszky Károly az egyetemes magyar tudo-
mányosság kimagasló alakja, akinek emléke 
mindmáig elevenen él a veszprémiekben. Na-
gyon sokat köszönhetünk ennek a nagyszerű tu-
dósnak és tudományszervezőnek, akit sokan 
személyes ismerősükként, barátjukként tisztel-
hettek a királynék városában.  

Jelentős részben Polinszky Károlynak kö-
szönhető, hogy történelmi városunk ma már a 
kultúra, a tudomány és a felsőoktatás városa is, 
a jelentős magyar egyetemi központok egyike. 
Polinszky Károly „várost” alapított a városban, 
egyetemet adott Veszprémnek, és a tudomány 
városává tette azt.  

Polinszky Károly Kossuth-díjas vegyészmérnök, oktatáspolitikus, a kémiai tu-
domány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt.  Kitartó 
oktatás- és tudományszervezői munkája  eredményeként jöttek létre, majd évekig 
irányítása  alatt működtek a Veszprémet a hazai vegyipar egyik felsőoktatási és 
kutatási  központjává alakító, nagy hírű intézmények: a Nehézvegyipari Kutató-
intézet, a  Veszprémi Vegyipari Egyetem, valamint a Műszaki Kémiai Kutató-
intézet. Polinszky Károly 1974-ben egy hónapig Magyarország művelődésügyi-, 
1974-től 1980-ig oktatásügyi minisztere volt. Az időközben hazánk egyik jelentős 
egyetemévé fejlődött egykori Vegyipari Egyetem térségünk meghatározó szellemi 
központjává vált, korántsem csak a kémiai és a műszaki tudományok terén. 

A Pannon Egyetem méltán tekinti Polinszky Károlyt alapító atyái egyikének! 
Polinszky emléke nem csak egykori munkatársai, tanítványai körében él elevenen. 
Veszprém egész kultúrájára, szellemi életére rányomta bélyegét felbecsülhetetlen 
munkásságával, színes egyéniségével. 
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Az általa nevelt szakemberek, tudósok és tanárok máig büszkén vallják ma-
gukról, hogy Polinszky-tanítványok. A fiatalság és a jövő városának polgármes-
tereként magam is rendkívüli tisztelettel adózom e nagy tudós és 
tudományszervező emlékének, aki Veszprémet pezsgő szellemi központtá vál-
toztatta. Olyan várossá, amely nem csak történelmi hagyományaira büszke, de 
tudományos eredményeire és kulturális életére is.   

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése 1980 tavaszán az MTA alelnö-
kévé választotta Polinszky Károlyt, aki 1980 július 1-től a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem után a BME Kémiai Technológia Tanszékén folytatta egyetemi tanári 
munkáját. 1981 és 1987 között mint rektor egyetemünk élén állt, és sokat tett 
annak megújításáért, fejlesztéséért. 1991 december végén Polinszky professzor 
nyugalomba vonult, de haláláig aktív tagja maradt az MTA Kémiai Tudományok 
Osztályának, a BME Kémiai Technológia Tanszékének és a Műszaki Kémiai Ku-
tató Intézetnek, ahogy Veszprém tudományos, szellemi életének is. Nagyívű pá-
lyafutása során 1952-ben a kémiai tudomány kandidátusa, 1961-ben doktora lett. 
Az MTA 1964-ben levelező, 1976-ban rendes tagjai sorába választotta. Munkás-
ságát számos hazai és külföldi elismerés jelzi: Kossuth-díj, Apáczai Csere  János-
díj, Varga József-díj, MTESZ-díj, Pro Universitate Veszprémiensis kitüntetés 
arany fokozata, BME emlékérem, Pro Comitatu-díj. Számos külföldi akadémia 
tagjává, a Karlsruhei Egyetem pedig tiszteletbeli szenátorává választotta.  

Polinszky Károly különleges, nagy hatású személyiség volt, aki kivívta az őt 
ismerők tiszteletét, megbecsülését és szeretetét. Hosszú pályafutása során sokakat 
segített a tudományos pályán. Tiszteletreméltó, emberséges, segítőkész, kiváló 
szervező, a megújulást és a fejlődést előmozdító, hatalmas tudású ember volt.  

Veszprémiként hálás szívvel emlékezünk rá, az általa létrehozott értékek meg-
őrzéséért a jövőben is mindent megteszünk.  

 
 

      Porga Gyula 
Veszprém Megyei Jogú Város  

     polgármestere  

POLINSZKY 100 8



Birkner Zoltán* 
Kényszer vagy szerencse? 

A Veszprémi Egyetem megalapításának körülményei és  
meghatározó személyiségei 

Az 1949-ben alapított Veszprémi Egyetem ma a Dunántúl egyik legdinami-
kusabban fejlődő felsőoktatási intézménye, a közel 10 000 hallgató, 5 kar, 6 kép-
zési helyszín, 10 doktori iskola segíti a regionális tudásközpont szerepének 
betöltésében. Az alapítás pillanatában szakegyetemnek szánták, ez mára klasszikus 
universitásszá fejlődött, amely „a tudományok szabad, jóleső, önkéntes együttéléséről” 
szól. Az elmúlt 55 esztendő a nehézségek ellenére kifejezetten sikertörténetnek 
tekinthető, iskolapélda a magyar felsőoktatás történetében.  

Írásom célja a megalapítás körülményeinek bemutatása, a kényszer vagy sze-
rencse, a társadalmi akarat vagy az egyéni szerepek kérdéskörének a tisztázása és 
olyan személyiségek bemutatása, akik jelentős szerepet töltöttek be az egyetem 
megalapításában, felépítésében.  

Mi adja az aktualitását a témának? Egyrészt 55 éves az egyetem, ami évfordu-
lónak tekinthető, azonban ennél sokkal fontosabb az a tény, hogy a felsőoktatási 
piacon olyan mértékű változások zajlanak, amelyek teljesen új szakasz kezdetét 
vetítik előre az intézmények életében. „Az egyetemeknek stratégiákat kell kifejleszteni 
saját maguk pozicionálására a globális versenykörnyezetben”, aminek előfeltétele a múlttal 
való szembesülés és a reális önismeret.  

A kutatás során a fellelt források közül kettőt szeretnék kiemelni. Az első, 
hogy szerencsém volt interjút készíteni Dr. Bodor Endrével, aki 1954-ben került 
a Veszprémi Nehézvegyipari Egyetemre. A Szervetlen Kémia tanszék vezetője-
ként dolgozott, később dékán-helyettes, majd rektor-helyettes. Polinszky Károly 
barátja, oktatója, munkatársa volt — szóval élő legenda. Emellett kiváló össze-
foglaló munkák készültek az egyetem születésének 50. évfordulójára, amelyek 
közül érdemes külön kiemelni A Veszprémi Egyetem története 1949-1999 című 
kötetet, amelyben Albert József, Bodor Endre, Bárdos Jenő, Győri Pál írásai rend-
kívül tanulságosak. Hasonlóan érdekes a jubileumi humor gyűjtemény, a veszp-
rémi MéTa, amely beszédes anekdotákkal segíti a hőskor feltárását. 

* részlet Birkner Zoltán azonos címmel 2005-ben megjelent írásából (Mérnök, természettudós és orvos dinasztiák, melyek 
befolyásolták Magyarország szellemi életét; Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből )
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AZ EGYETEM MEGALAPÍTÁSA  
A Veszprémi Nehézvegyipari Kar 1949. szeptember 26-án 16 oktató és 107 

hallgató részvételével megtartotta első tanévnyitó ünnepségét. A kar létesítéséről 
szóló XXII. törvényt 1949. augusztus 19-én hirdették ki. Ez a mai hivatalosan 
elfogadott alapító dokumentum, azonban egyre több adat gyűlik egy 1276. no-
vember 18-án kiadott rendelet igazolására, amelyben IV. László királyunk a Veszp-
rémi Káptalani Főiskola újjáépítéséről intézkedik. Ha a Vatikánban is igazolni 
lehet ezen iratokat, akkor az első magyar felsőoktatási intézmény veszprémi szü-
letésűnek tekinthető, ezzel a magyar felsőoktatás története új megvilágításba ke-
rülhet. Ezt azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert ebben az esetben a mai 
modern egyetem története a 13. századig nyúlna vissza. Amíg azonban ez nem 
igazolódik, érdemes az 1949-es dátumból kiindulni, és megvizsgálni a megalakulás 
külső és belső környezetét, körülményeit.  

A II. világháború után a súlyos károkat elszenvedett magyar gazdaság rekord-
idő alatt talpra állt, az újjáépítés lendületet adott a magyar ipar fejlődésének, a 
szakemberigény korán jelentkezett.  

Jelentős geopolitikai változások történtek, Magyarország a sztálini Szovjetunió 
befolyási övezetébe került, aminek eredménye, hogy a 48-as választási csalás se-
gítségével hatalomra került a Kommunista Párt, Rákosi Mátyás vezetésével, és 
elkezdődött a szovjet modell (társadalmi, gazdasági, politikai) kiépítése.  

„A második világháborút követően Európa-szerte indítottak szakirányú egyetemeket”, 
így a Veszprémi Nehézvegyipari Egyetem megszervezése nem példa nélküli Eu-
rópában.  

A felsőoktatás egyik sajátos eleme is a tényezők sorába tartozik, ez az „1934-
ben megszervezett Budapesten és Sopronban működő Magyar királyi József  nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem” szerepe. Egyrészt a Gépész- és Vegyészmérnöki 
Kar a növekvő igények ellenére nem növelte a vegyészmérnökök számát, más-
részt az Egyetem átszervezése új felsőoktatási intézmények megszületését ered-
ményezte. A Bánya- és Kohómérnöki osztály Miskolcra telepítése a Miskolci 
Műszaki Egyetem létrejöttét jelentette. Másrészt már 1945-ben kivált a Mező-
gazdasági és Állatorvosi kar, 1948-ban a Közgazdasági Kar, amelyek egytől egyig 
új egyetemek megalakulását jelentették. Ezek után nem különösebben meglepő 
a nehézipari részleg leválasztása a vegyészmérnöki osztályról, amelynek a Veszp-
rémi Nehézipari Kar létrejötte az eredménye.  

A néhány külső tényező megvizsgálása után érdemes feltenni azt a kérdést, 
hogy miért éppen Veszprém lett az új kar székhelye. Erre különböző válaszokat  
kaptam, illetve találtam az évkönyvekben. Az egyik vélemény szerint (Dr. Bodor 
Endre - személyes interjú) az akkori gazdasági miniszter ötlete volt a 

AZ EGYETEM MEGALAPÍTÁSA AZ EGYETEM MEGALAPÍTÁSA 
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vegyészképzés felfuttatása, hiszen az ötéves tervek bővítésekor komoly vegyipari 
fejlesztéssel számoltak. Egyébként Veszprémben járva megtetszett a szakminisz-
ternek a város, valamint komoly érv volt a környezetében működő vegyipari lé-
tesítmények megléte is (Ajka, Peremarton, Fűzfő-gyártelep). Albert József  szerint 
két verzió lehetséges. Az első (egyetemi folklór) szerint az egyetem létesítése 
Gerő Ernő elszólásának köszönhető, aki a Budapesti Műszaki Egyetemen tartott 
előadásában pontatlanul fogalmazott, amikor bejelentette, hogy megépül a má-
sodik műegyetem vidéken. Ezután küldöttséggel indultak (Győr, Pápa, Veszprém) 
a legfelsőbb pártvezetéshez, és végül Veszprém került ki győztesen.  

A másik variáció szerint egy vidéki műegyetem élt a köztudatban, és a Veszp-
rém megyei pártfőtitkár segítségével egy delegáció eljutott Rákosihoz, akinek 
megtetszettek a veszprémi összegyűjtött érvek és végül Miskolc mellett Veszp-
rémet is támogatta. Néhány érvet talán érdemes felsorolni - egyrészt a város olyan 
ipari háttérrel rendelkezik, amellyel jó gyakorlati bázisa lehet a képzésnek, más-
részt nagyon jó a középiskolai rendszere, harmadrészt a város a klerikális reakció 
fészke, fontos a szellemi irányítás megváltoztatása. Kossa István - a térség kom-
munista képviselője tanévnyitó beszédében Rákosi Mátyásnak, a magyar nép 
bölcs vezérének tulajdonította a döntést.  

Az utolsó verzió az előzőeknek egyfajta egyvelege (ez is egyetemi folklór), 
amely véleményt Polinszky Károlynak tulajdonítanak, természetesen ennek a for-
rásértéke erősen megkérdőjelezhető. Veszprém kiválasztásakor megítélésem sze-
rint az eddig felsoroltak együttesen igazak - azaz fontos volt a gazdasági 
(vegyipari) háttér, a tévedhetetlen pártvezetők politikai elszólása, illetve a jól lob-
bizó megyei pártvezetés és országgyűlési képviselő munkájának az eredménye. 

vegyészképzés felfuttatása, hiszen az ötéves tervek bvegyészképzés felfuttatása, hiszen az ötéves tervek bőővítésekor komoly vegyiparivítésekor komoly vegyipari
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AZ EGYETEM FELÉPÍTÉSE, POLINSZKY KÁROLY SZEREPE 
 

 A következő lépés volt a megfelelő ember kijelölése, aki képes a Kar meg-
szervezésére. A fiatal, 27 éves Dr. Polinszky Károly egyetemi adjunktusra esett a 
választás, aki ekkor a budapesti József  Nádor Műszaki Egyetem ifjú oktatója volt. 
A kiválasztásban fontos volt a szakértelem, a jó szervezőkészség, a politikai meg-
bízhatóság igazolása is. Végül Bodor Endre elmondása alapján Varga Józsefnek 
- a Kémiai Technológia Tanszék akadémikus vezetőjének véleménye, illetve Csű-
rös Zoltán rektor támogatása, illetve a megbízható Benedek Pálnak (tanszéki kol-
légájának) a javaslatára Ortutay Gyula , az akkori vallás- és közoktatási miniszter 
Polinszky Károlyt bízta meg a szervezéssel. Polinszky tökéletes választás volt - 
agilis, jó kapcsolatteremtő, kiváló szervező, szakmailag megalapozott tudással 
rendelkező és jelentős tapasztalatokat felhalmozó fiatalember volt a kinevezése 
pillanatában. 1944-ben végezte el a Műegyetemen a vegyészmérnöki szakot. 
1943-tól gyakornok volt a Szervetlen Kémia Tanszéken, 1944-től tanársegéd. 
Hallgató korában a műegyetemisták Hungária Magyar Technikusok Egyesületé-
nek egyik vezetője volt, 1949-ben a lerombolt kémiai épület helyreállítását szer-
vezte meg, 1948-ban részt vett a. Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet 
(MAFKJ) szervezésében, az igazgató Freund Mihály őt kérte fel helyettesének.  

Nagy lendülettel, jó irányokat meghatározva állt neki Polinszky a Kar felállí-
tásának. A rendkívül szűkös határidők miatt okos kompromisszumokkal lehetett 
elérni, hogy szeptember 26-án megtartották az első tanévnyitót. A hallgatók még 
Budapesten felvételiztek, eközben a tervezett pénzügyi „palota” épületét kapta 
meg az egyetem Veszprémben. Elindult a MÁFKI mellett a NEVIKI, a Nehéz-
vegyipari Kutató Intézet szervezése is – Straub Gyulával. Ennek az ipari kutató 
intézetnek is Polinszky lett az igazgatója.
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1951-ig kari kurátornak hívták Polinszkyt, majd 
1951-re elérték, hogy az 1951. évi 25. számú törvé-
nyerejű rendeletben felállították a Veszprémi Vegyi-
pari Egyetemet. Miután egykarú egyetem volt, ezért 
dékánnak hívták a vezetőjét, aki rektori jogkört gya-
korolt. Az egyetem vezetője 1962. szeptember 1-től 
kapott rektori címet.  

Az indulás pillanatában 16 főállású oktatóval indult 
a képzés — az oktatók Polinszky budapesti munka-
társaiból, a kutatóintézetekből kerültek ki; fiatal, kar-
rier-építésben érdekelt, tehetséges csapatot szervezett. 
1949 őszén 3 alaptárgyi tanszék megszervezésére ke-
rült sor — Matematikai Tanszék – Fejes Tóth László 
vezetésével; Ásványtan Tanszék – Nemecz Ernő vezetésével; az Általános és 
Szervetlen Kémia Tanszék vezetője Polinszky Károly lett. A következő tanévben 
újabb 3 tanszék állt fel: a Kémiai Fizika Tanszék — Benedek Pál, Straub Gyula; 
az Analitikai Kémia Tanszék Bodor Endre, illetve a Géptan Tanszék Halász Aurél 
vezetésével. A körülményekre jellemző volt a folyamatos bővülés, állandóan épült 
valami. A kötelező órára járás 42 óra volt, reggel fél hétkor keltek a hallgatók, 
amit közös torna, reggeli, indulás (énekelve) az egyetemre követett. A kezdeti ne-
hézségek áthidalásában a hallgatók és oktatók kiváló együttes közössége segített.
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A megalapítás körülményeit vizsgálva 
megállapítható, hogy a szerencsének, a gaz-
dasági- oktatási kényszernek, a politikának 
és néhány nagyon lelkes, elkötelezett ember-
nek köszönhető, hogy ma a Veszprémi 
Egyetem létezik, és a Dunántúl meg-
határozó felsőoktatási intézménye. 

 Polinszky Károly munkája külön emlí-
tést érdemel, hiszen kiváló szervezőkész-
sége, a kapcsolatépítési képessége, az új 
iránti fogékonysága döntő volt az Egyetem 
megszervezésében.  

A jövőbeni lehetőségek felismerése ma is az intézmény egyik erőssége, ennek 
köszönheti a rendszer váltás óta bekövetkezett példátlan növekedését, regionális 
és nemzetközi környezetbe történt kiteljesedését. A Veszprémi Egyetemre igaz 
David Coates, az Európai Akadémia végrehajtó titkárának kijelentése: „Egy jó 
egyetemet a verseny és az együttműködés közösen formálnak”.
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Kurátortól rektorig – Polinszky Károly Veszprémben 
Az első magyarországi felsőoktatási intézmény Veszprémben volt. Lehet, hogy 

sokan nem tudják, de nem Pécs, hanem Veszprém az első egyetemi város, ahol 
a 13. században működő káptalani főiskolán a hét szabad művészet mellett jogot 
és diplomáciát is tanítottak. Veszprém újkori egyetemére sokat, a 20. század kö-
zepéig kellett várni. Szerénytelenség lenne azt mondani, hogy a mai veszprémi 
egyetem a káptalani főiskola jogutódja, de ahogy Szent István mondta: „Aki a 
múltját nem becsüli, az a jövőt nem érdemli.”  

1949-re a magyar kormány elérkezettnek látta az időt arra, hogy a magyar 
vegyipar, különösképpen a nagyobb dunántúli gyárak termelésének támogatására, 
szakemberigényének kielégítésére a Dunántúlon alakítson ki olyan bázist, ahol a 
szervetlen kémiai technológiában jártas vegyészmérnököket képeznek. A válasz-
tás Veszprémre esett, a döntésnek egyaránt voltak racionális szakmai és politikai 
érvei.  

1947. június 17-én Szántó György miniszteri tanácsos levelet írt Polinszky Ká-
rolynak, a Műegyetem fiatal adjunktusának, amiben megbízta a „Veszprémi Mű-
egyetem” szervezésével és felhatalmazta arra, hogy ebben az ügyben bárkivel 
tárgyalhat. Az 1949. augusztus 19-én kihirdetett XXII. törvény már arról rendel-
kezett, hogy a felsőfokú műszaki szakképzés bővítése céljából a Budapesti Mű-
szaki Egyetem keretében Veszprémben nehézvegyipari kart kell létesíteni. A 
BME egymagában már nem volt képes a vegyészmérnök-utánpótlás kielégítésére, 
ezért kellett kibővíteni a veszprémi nehézvegyipari karral, annál is inkább, mert 
Veszprém környékén sok vegyipari üzem működött. 
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Ezt a kart Polinszky Károly szervezte meg. Az alig 27 éves adjunktus korát 
messze megelőzve zseniális szervezőkészségről tett tanúbizonyságot. Igazi, mai 
értelemben vett sikeres menedzser volt. Három hónap alatt kiválasztotta a leg-
jobb, legtehetségesebb fiatal oktatókat, elhívta őket Veszprémbe, megszervezte 
a képzést, gondoskodott az oktatás tárgyi feltételeinek megteremtéséről és 1949. 
szeptember 26-án már az első tanévnyitó ünnepségen köszöntötte a tanulmányait 
Veszprémben folytató 107 hallgatót. Ez a gyorsaság akár Guiness-rekord is le-
hetne, de itt sokkal többről volt szó: Polinszky Károly és iskolateremtő profesz-
szortársai rekordidő alatt egy később világhírű egyetem alapjait rakták le 
Veszprémben. 

1951-ben a nehézvegyipari karból létrejött az önálló Veszprémi Vegyipari 
Egyetem. A hallgatói létszám néhány év alatt elérte, majd meghaladta az ezret, a 
fiatal oktatók száma is elérte a százat. Polinszky Károly kezdettől fogva tudatában 
volt annak, hogy az egyetem feladata sokkal több, mint a felsőfokú oktatás: be 
kell kapcsolódni a város kulturális és társadalmi életébe, támogatni kell az értel-
miségiek közötti kapcsolatokat, segíteni kell az általános és középiskolában tanító 
tanárokat. Veszprém, az ezeréves vallási hagyományokkal rendelkező város kez-
detben nehezen fogadta be az újonnan idetelepült embereket, de megbékéltek, 
amikor látták, hogy az új egyetem szellemisége más, az oktatók és kutatók nagy 
része nem ateista, gyakorolja vallását és ragaszkodik a hagyományokhoz. Po-
linszky Károly ezért sok szemrehányást kapott az akkori pártvezetőktől, de ezeket 
a támadásokat ügyes taktikával mindig kivédte.  

Színvonalas egyetemi oktatás nem létezhet eredményes kutatómunka nélkül. 
Ennek tudatában az egyetem irányítása mellett tevékeny szerepet vállalt abban, 
hogy Veszprémben létrejöjjön a Nehézvegyipari Kutatóintézet, a Magyar Ás-
ványolaj- és Földgázkísérleti intézet, majd a Műszaki Kémiai Kutatóintézet, 
amelyben később kutató professzorként dolgozott tovább.  

Polinszky Károly kezdetben kurátorként, majd dékánként és 1954-től 1963-
ig rektorként irányította az egyetemet.  

Az 1956-os év érdekes eseménye volt az első fegyveres repülőgép-eltérítés: 
egy veszprémi egyetemista a Budapest-Szombathely belföldi légijáratot társaival 
a németországi Ingolstadtba vitte. 
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Az 1956-os forradalom és az azt megelőző, feszültséggel teli hónapok alatt 
nagyon nehéz feladatok vártak rá. Fenn kellett tartani az egyetem működését, 
meg kellett védeni az egyetemistákat, oktatókat és magát, az egyetemet. Sikeresen 
megakadályozta a fegyveres harcot, és amennyire lehetett, igyekezett távol tartani 
az egyetemet a forradalom eseményeitől. 

A forradalomhoz kapcsolódó érdekes színfolt, hogy az ő tudtával és támoga-
tásával 1956-ban az egyetemen néhány lelkes fiatal oktató elindította a „Szabad 
Magyarország hangja, Veszprém” rádióadást, magyar és idegen nyelven. 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett azzal, hogy az 1956-ban az oroszok által a 
Szovjetunióba hurcolt egyetemistákat és oktatókat viszonylag rövid idő alatt ép-
ségben hazahozatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Palika” = barátja Benedek Pál akadémikus
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1964-től tíz éven át miniszterhelyettes volt a Művelődésügyi Minisztériumban. 

Erre az időszakra esett a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapításának huszadik 
évfordulója, amit a hallgatók által szervezett első Veszprémi Egyetemi Napokkal 
ünnepeltek meg. Polinszky Károly az ünnepségsorozat csaknem minden rendez-
vényén részt vett, ott volt a Kol-Klub ünnepi ülésén csakúgy, mint a hallgatói ve-
télkedőkön. Bátorító kézfogása, kedves szavai sokakban örök emlékként 
megmaradtak. 

1974 és 1980 között miniszterként vezette az Oktatásügyi Minisztériumot, 
1981 és 1987 között a Budapesti Műszaki Egyetem rektora volt. 1976-ban Veszp-
rém város díszpolgárává választották, 1997. április 19-én a Veszprémi Egyetem 
díszdoktorává avatták Polinszky Károlyt.  

Eötvös József  a 19. század második felében, Klebelsberg Kunó a 20. század 
első felében irányította az oktatást. A magyar oktatás nagy egyéniségei sorába 
méltán illeszkedik Polinszky Károly, aki a 20. század magyar felsőoktatásának fej-
lesztésében alkotott maradandót.  

Emlékét őrzi Veszprém városa és az egyetem. 
 

Dr. Kovács Kristóf 
nyugalmazott egyetemi docens 

  Pannon Egyetem
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Polinszky Károly arcképavató ünnepsége  
a Magyar Vegyészeti Múzeumban,  

(2001.) 
A Magyar Vegyészeti Múzeum történelmi arcképcsarnokában május 18-án 

ünnepélyesen elhelyezték Polinszky Károly (1922-1998) vegyészmérnök, aka-
démikus arcképét. Az ünnepségen egykori barátok, munkatársak és tanítványok 
részvétele mellett emlékeztek meg a magyar vegyészmérnökképzés és tudomá-
nyos kutatás kiemelkedő szervezőjéről, a Veszprémi Egyetem alapítójáról, a ma-
gyar oktatásügy és műszaki felsőoktatás meghatározó személyiségéről.  

Benedek Pál akadémikus, a gyer-
mekkori jóbarát és iskolatárs elmondta, 
hogy a belvárosi reáliskolában tett érett-
ségi után „Károly lelkesedve kezdett 
kérdezgetni a műegyetemről, a vegyész-
mérnöki képzésről, tanárokról, elfog-
laltságról és más hasonló fontos 
dolgokról, mert ő is a műegyetemre ké-
szül, ugyancsak vegyészmérnök hall-
gatónak”.  

1944-ben Polinszky Károly meg is szerezte vegyészmérnöki oklevelét és kap-
csolatuk Varga József  tanszékén a háború utáni intézeti újjáépítés időszakában 
folytatódott. Az újjáépítés Polinszky adjunktus irányítása mellett „ment is annak 
rendje és módja szerint és … óriási szervezési gyakorlat volt”. A sikeres szervezőt 
ezek után megbízták esti vegyipari technikum, majd esti műszaki főiskola létesí-
tésével. Freund Mihály akadémikus később őt kérte fel az újonnan alapított Ma-
gyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézet igazgatóhelyettesi feladatainak 
ellátására, az Országos Tervhivatal pedig megbízta a Nehézvegyipari Kutató In-
tézet szervezésével. „Amikor az kiderült, hogy nemcsak Miskolcon kell második 
Műegyetemet létesíteni, hanem Veszprémben egy harmadikat is, akkor Zentai 
Béla a Veszprémi Vegyipari Egyetem megszervezésére Dr. Polinszky Károly ja-
vasolta, aki meg is kapta kurátorként a megbízást erre a feladatra. Mint ismeretes 
ezt a megbízást is teljesítette”. Megemlékezésének befejezéséül Benedek Pál ki-
emelte, hogy „a kortársak tudták róla, az utókor pedig elismerte, hogy Polinszky 
akadémikust megilleti ez a hely a magyar kémikusok Panteonjában”.
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Kubinyi Miklós a BME Vegyészmérnöki Kar dékánja emlékeztetett arra, hogy 
Polinszky Károly szakmai pályáját a Műszaki Egyetemen kezdte meg és fejezte 
be. Még mint Putnoky professzor tanársegédje megszervezte a vegyészmérnök 
hallgatók jegyzet és könyvkiadását.  

Később professzorként részt vett a vegyészmérnökképzés reformjának mun-
kálataiban. A Veszprémi Egyetem után 1963-1974 között a Művelődési Minisz-
tériumban miniszterhelyettes, majd 1980-ig miniszter. Közvetlen irányításával 
dolgozták ki a felsőoktatásban kis változtatásokkal máig is alkalmazott felvételi 
rendszert. Minisztériumi vezetőként is segítette a BME fejlesztési terveinek meg-
valósítását. 1980-tól a BME professzora volt a Kémiai Technológia Tanszéken, 
majd 1981-87 között az egyetem rektora. Elősegítette többek között az idegen 
nyelvű képzés megindítását, a továbbképzés különböző formáinak fejlesztését, 
az informatika képzés alapjainak kialakítását, a Villamosmérnöki Kar korszerű 
számítóközpontjának létrehozását, a Természet és Társadalomtudományi Kar 
megalapítását. Előremutató javaslatai és tervezetei közül több a közelmúltban va-
lósult meg. Kubinyi Miklós elmondta, hogy Polinszky Károly nyugállományba 
vonulása után is többször felkereste őt, beszélgetéseik sokat segítettek a hosszú 
távú elképzelések kialakításában és mindig szeretettel és hálával fog rá emlékezni.  

Marton Gyula a Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar dékánja Polinszky Károly 
tanítványaként személyes emlékeket is idézett. 1958 körül a Veszprém környékiek 
alapítójáról „Károly Egyetem”-nek nevezték a Vegyipari Egyetemet. 1962-ben 
pedig hat évvel a forradalom után nem volt egyszerű sarkos, kritikus színi előadást 
bemutatni. A szervezők kérdésére Polinszky Károly visszakérdezett: „Készen 
vagytok? Jó előadás lesz?” Az igenlő válaszra: „Na, hát akkor megnézzük és majd 
elmondom a véleményemet”. Polinszky Károlyra jellemző volt, hogy: „a jóért 
mindent elkövetett és semmiféle gátat nem szabott”. Megtanította azt, hogy ho-
gyan kell működtetni az egyetemet, az egyetemeket, tanszékeket. Ebben a rögös, 
áldozatkész munkában mindig kritikát és önkritikát kell gyakorolni. Mindig azt 
mondta, hogy a dolgokat ki kell vitatni, át kell értékelni, de soha a jót nem gátolta. 
Marton Gyula megemlékezését egy híres ember idézetével fejezte be Saint-Exu-
péry egy könyvfejezetében írta: „a jövőnk mérföldköveinek pontos helyét sajnos 
nem tudjuk, de, hogy mi minden történhet, azt tudnunk kell” Polinszky Károly 
ezt nagyon jól tudta.
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Polinszky Károly arcképét, Dobos Lajos festőművész alkotását fia, Polinszky 
András vegyészmérnök leplezte le, majd az arcképnél elhelyezték a Magyar Tu-
dományos Akadémia, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és 
a Veszprémi Egyetem koszorúit. A Magyar Vegyészeti Múzeum Polinszky Károly 
családjának segítségével emlékkiállítást állított össze, befejezésül az ünnepség 
résztvevői ezt tekintették meg.  

 
Próder István
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20 éves a Veszprémi Vegyészekért Alapítvány  

Az alapítvány neve:           „Veszprémi Vegyészekért” Alapítvány 
Az alapítvány székhelye:  8200 Veszprém, Baláca u 10. 

A Veszprémi Vegyészekért Alapítvány 
2001. szeptemberében került bejegyzésre 
a Veszprém Megyei Bíróságon (nyilvántar-
tási szám: 1.225). Közhasznú alapítvány-
ként 2004. óta tevékenykedik. 
A Veszprémi Vegyészekért Alapítvány ala-
pítója Hájos László, aki Veszprémben vég-
zett vegyészmérnöki szakon. Már diákként 
is nagy tisztelője volt Dr. Polinszky Ká-
rolynak, így az alapítványt, a Veszprémi 
Nehézipari Egyetem alapító szervezőjé-
nek, rektorának, emlékére, szellemi hagya-
tékának megőrzésére alapította. 

Az alapítvány célja: 
Polinszky Károly szellemi hagyatékának megőrzése mellett, a Veszprém-
ben végzett vegyészmérnökök és a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán 
tanuló hallgatók szakmai és tudományos tevékenységének elismerése, to-
vábbképzésük támogatása. 

Ezen belül: 
Az alapítvány célja az, hogy támogassa a Veszprémben végzett vegyészmér-

nökök és a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán tanuló hallgatók továbbfejlődését 
- az alapítvány lehetőségeinek keretein belül -, részükre ehhez támogatást nyújt-
son. 

Az alapítvány a szakmai tudományos tevékenység továbbfejlesztését, a kutatási 
és fejlesztési munkák támogatását kívánja elősegíteni, támogatni kívánja a minél 
több tudományos fokozat megszerzésére irányuló kezdeményezéseket, valamint 
a több éves kiemelkedő oktatói munkát.

20 éves a Veszprémi Vegyészekért Alapítvány 20 éves a Veszprémi Vegyészekért Alapítvány 
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A vegyészmérnöki szakmában, illetve a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán 
kiemelkedő tevékenységet végzők munkáját kívánja elismerni, díjazni. 

Az alapítvány további célja az, hogy Veszprémben kiemelkedő eredményt 
elérő, műszaki, természettudományos területen dolgozókat elismerésben és 
anyagi támogatásban részesítse, a kiemelkedő eredményeket elért személyek fej-
lődésének eredményessége érdekében anyagi támogatást biztosítson. 

Az Alapító Okiratban megjelölt támogatási céloknak megfelelően az Alapít-
vány Kuratóriuma külön díjazásban részesíti azt a személyt, akit a Veszprém Me-
gyei Város Közgyűlése az adott évben „Polinszky-díjban” részesít. 

Az Alapítvány céljait ösztöndíjrendszer bevezetésével valósítja meg. 
 
Az alapító alapítványban kizárólag közhasznú tevékenységet kíván folytatni. Ezen 
közhasznú tevékenység meghatározott nevelés és oktatásra, képességfejlesztésre, 
ismeretterjesztésre irányul. 

Az alapítvány céljára rendelt, az alapító által biztosított induló vagyon  
100 000 Ft, mely összeg 2021. december 31-én 14 378 000 Ft. 

Pénzügyi forrásaink tartós adományozási szerződésből befolyó összegekből, adó 
1 %-ának felajánlásából és befektetett pénzeszközeinkből tevődik össze. Külső 
cégektől kaptunk különböző nem anyagi jellegű támogatásokat. 

Tartóst adományozás: 
Az alapítvány 4 céggel ál tartós támogatási szerződésben, melyek hosszú idő óta 
kitartóan segítik munkánkat. Az éves támogatás teljes összege 450 000 Ft. 

Személyi jövedelemadó támogatás: 
Közhasznú alapítványként 2004. óta tevékenykedik szervezetünk, mely kie-
melkedő jelentőséggel bírt, hogy részesült 1 %-os személyi jövedelemadó fel-
ajánlásban. Az itt befolyt összegek minden évben teljes egészében ösztöndíj 
kifizetésre lettek fordítva. A felhasználásról hirdetés formájában is beszámol-
tunk, ezzel is eleget téve a törvényi előírásoknak. 

Az Alapítvány 18 alkalommal részesült 1 %-os személyi jövedelemadó felaján-
lásban - az általános SZJA adó általános csökkenés miatt kevesebb az éves tá-
mogatás - de igy is ezen összege 3 956 009 Ft volt.
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Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredmé-
nyét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek 
egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapítvány céljával azonosulni tudnak és hajlandók 
az alapítvány vagyonához hozzájárulni. 

A vagyon felhasználásáról, a támogatások konkrét feltételeiről a kuratórium dönt, 
figyelembe véve az alapítvány vagyonának mindenkori állagát, az alapítvány va-
gyoni helyzetét. 

Az alapító okiratban megjelölt támogatási céloknak megfelelően a kuratórium 
pályázatot ír ki, valamint támogatásban részesíti azt a személyt, akit a Veszprém 
Megyei Jogú Város Közgyűlése az adott évben „Polinszky-díjban” részesít. 

A kuratórium az alapítvány vagyonából a célok megvalósítása, illetve előkészítése 
érdekében támogatás nyújtásáról dönthet. (tárgyi eszközök beszerzése, tovább-
képzés támogatása, jutalmazás, programok finanszírozása) 

Az alapítvány vagyonát az e célra létrehozott kuratórium kezeli. A kuratórium 
tagjainak száma 5 fő (elnök, 4 tag). A kuratórium egyik tagja a Pannon Egyetem  
Mérnöki Karának mindenkori Dékánja, akinek kuratóriumi tagsági megbízatása 
a Dékáni tisztség betöltésének időtartamára érvényes. 

Az első évben a tevékenység elsősorban az alapítási szervezőmunkára koncen-
trálódott. A bírósági végzés kézhezvétele után az Alapítvány beszerezte a 
működési engedélyhez szükséges hatósági engedélyeket és megtette a szükséges 
bejelentéseket. 

Az alapítványt nyilvántartásba vette a Nonprofit Információs és Oktató Köz-
pont. 
Statisztikai jelzőszáma:     18932485-9133-569-19 
Adószáma:     18932485-1-19 
Bankszámlaszám: BBank 10104105-59727000-01000009 
2001. évi tevékenység az operatív szervezési munkában valósult meg. 

Az Alapítvány az elmúlt 20 évben pénzügyi biztonságának megteremtésére tö-
rekedett.
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Polinszky-díj 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata „Polinszky-díjat” alapított a 
műszaki, természettudományos és gazdasági területen Veszprémben kiemelkedő 
érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére. 
 

„Polinszky díj” adományozása 
35.§ (1) A Közgyűlés a műszaki, természettudományos vagy gazdasági 
területen Veszprémben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek mun-
kájának elismerésére „Polinszky-díjat” alapít. 

(2) A kitüntető díj odaítélésénél a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés 
évente egy„Polinszky díjat” adományoz. 
(3) A kitüntetett az elismerés jeleként emlékérmet es díszoklevelet 
kap. 
(4) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, melynek összegét e rendelet 1. 
melléklete tartalmazza.  

36.§ (1) „Polinszky díj” adományozását bármely veszprémi bejelentett la-
kóhellyel rendelkező természetes személy, veszprémi székhelyű jogi sze-
mély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti 
Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjéhez minden év szeptember 30-ig 
beküldött javaslatával. 

(2) A kitüntetési javaslatot a polgármester, a fejlesztési ügyekért fe-
lelős alpolgármester, a Városstratégiai es Városmarketing Bizottság 
elnöke, a Tulajdonosi Bizottság elnöke, a Pénzügyi es Költségvetési 
Bizottság elnöke, valamint a VEAB által delegált személy által alko-
tott munkacsoport véleményezi. 

37.§ (1) A díj átadására minden évben a Magyar Tudomány Napjához 
kapcsolódóan a polgármester által meghatározott időpontban kerül sor. 

(2) A kitüntető díjat – az érmet, a díszoklevelet es a pénzjutalmat – 
a polgármester adja át. 
 

Az alapítvány további célja az, hogy Veszprémben kiemelkedő eredményt elérő, 
műszaki, természettudományos területen dolgozókat elismerésben és anyagi tá-
mogatásban részesítse, a kiemelkedő eredményeket elért személyek fejlődésének 
eredményessége érdekében anyagi támogatást biztosítson.
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2001 óta 21 Polinszky-díj került átadására, a díjazottakat az Alapítvány   
4 063 599 Ft összeggel támogatta. 
Polinszky-díjban részesültek: 

2001. Melles Árpád 
Balluff  Kft.  ügyvezető igazgatója 

2002. Dr. Horváth Géza  
tanszékvezető, dékán  

2003. Harsányi István 
BAKONYKARSZT Rt., vezérigazgató 

2004. Dr. Bodor Endre †   
gyémántdiplomás vegyészmérnök, nyugalmazott egyetemi tanár 

2005. Peretsényi György  
Persped Kft., ügyvezető igazgató 

2006. Prof. Dr. Fridler Ferenc, 
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánja, 
a VEAB alelnöke 

2007. Pápai Tamás,  
Continental Teves Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója 

2008. Dr. Liszi János, †  
Prof. Emeritus   

2009. Dr. Horváth Márton,  
VEKOR Kft. ügyvezető igazgatója

2010. Dr. Tamás Ferenc,  † 
Pannon Egyetem Professor Emeritusa, okleveles vegyészmérnök 

2011. Dr. Gaál Zoltán, †  
Professor emeritus, MTA kémiai  tudomány kandidátusa 

2012. Dr. Nagy Endre 
okleveles vegyészmérnök, kémiai tudományok doktora 

2013. Beinert Gusztáv  
üzletember
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2014. Dr. Bertók Botond  
egyetemi docens 

2015. Dr. Hancsók Jenő 
okleveles vegyészmérnök, MTA doktora 

2016. Dr. Vonderviszt Ferenc  
egyetemi tanár, igazgató bio-nanotechnológia 

2017. Dr. Bartha László  
Pannon Egyetem professor emeritus,  
MTA kémiai tudományok doktora 

2018. Ötvös Tamás  
Balluff  Elektronika Kft., ügyvezető 

2019. Dr. Pósfai Mihály  
MTA rendes tagja, egyetemi tanár 

2020. Zalavári István  
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara elnöke 

2021. Dr. Berzsenyi Miklós  
okleveles mérnök,  
CONTROLSOFT Automatika Szolgáltató Kft. ügyvezető 
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Polinszky Károly Ösztöndíj 
 

2002 óta a az Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdettet Dr. Polinszky Károly 
Tanulmányi Ösztöndíj címen. A pályázatot a Pannon Egyetem Mérnöki Karán 
tanuló I., II., III., IV. és V. éves nappali tagozatos hallgatói részére írta ki. 
 
Feltétel: 

• a jó tanulmányi átlag 
• a tantervi követelményeken kívül műszaki, tudományos tevékenységet is foly-
tatnak 

•önéletrajz (a pályázó térjen ki az iskolai munkájára, tanulmányi versenyeken 
elért eredményeire, távlati céljaira, ambícióira) 

• legutolsó befejezett tanév végi bizonyítvány másolata 
• azon tanszék (egység) vezetőjének ajánlása, ahol a műszaki, tudományos te-
vékenységét végzi. 

 
Sikeres 240 bejövő pályázatból, 62 diákot választott a Kuratórium arra méltónak. 
Az ösztöndíjat 10 hónapon keresztül folyósítjuk. 16 100 000 Ft ösztöndíjat utalt 
ki az Alapítvány a diákoknak.
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Különböző szervezési munkákba aktívan  
bekapcsolódott az alapítvány 

Törekszünk a térségben működő Non Profit szervezettekkel az együttműködésre:  

2001. évben a Magyar Vegyészeti Múzeum részére 75 000 Ft került átuta-
lásra, melynek célja a vegyipar hagyományait őrző és a magyar kultúra részét ké-
pező múzeum anyagi alapjainak erősítése volt. A múzeum anyagaiból Polinszky 
Károly állandó emlékkiállítás került összeállításra, Alapítványunk szakmai irány-
mutatása alapján. 

2005. az Ipar a Veszprémi Mérnökképzésért Alapítvány részére  
530 000 Ft támogatást nyújtottunk, mely összeg a Polinszky Károly emlékkiállítás 
szervezési költségeit foglalta magában. Az Egyetem legnagyobb előadótermében 
a POLINSZKY TEREMBEN állandó kiállítás került felállításra az egyetem tör-
ténetéről és a terem névadójáról.  

2009. évben a Pannon Egyetem Mérnöki Karának Limnológia Intézeti Tan-
széke kapta azt a lehetőséget, hogy a XXIX. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia Biológia szekcióját megszervezze és lebonyolítsa. A Limnológia 
Intézeti Tanszék együttműködési megállapodást kötött a Veszprémi Vegyésze-
kért Alapítvánnyal többek között a tudományos konferencián résztvevő hallgatók 
támogatására. 
Ez alapján az Alapítvány 6 hallgatót részesített egyszeri ösztöndíj támogatásban, 
összesen 670 000 Ft összegben. 
Lengyelországba „Plane Litter Processing in Fresswater” tudományos konferen-
ciára 3 fő részvételét támogattuk. 290 176 Ft összeggel. 

2015. évben együttműködés jött létre létrejött egyrészről a Veszprémi Vegyé-
szekért Alapítvány, másrészről a Pannon Egyetem, Mérnöki Kar között a 
XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolítására (2015. áp-
rilis 9-11.) 
A konferencián 11 felsőoktatási intézmény vett részt 238 hallgató képviseletével. 
A befolyó részvételi díjak: 3 878 000 Ft 
20 szekcióban 78 db zsűri által megítélt ösztöndíj 2 340 000 Ft  és 2 db különdíj 
2 db 65 000 Ft értékben került támogatásra. 
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2016. A leendő mérnökhallgatók szakmai felkészülését segítő nyári tábor meg-

valósulásában működtünk együtt a Pannon Egyetem Mérnöki Karával oly for-
mában, hogy az Alapítvány foglalkoztatta a gyakorlatot oktató tanárokat és 
tanársegédeket. A csökkenő hallgató létszám megakadályozására, a mérnöki pálya 
ily módon történő népszerűsítésére. A támogatás mértéke 588 000 Ft értékben 
történt. 

2017. A leendő mérnökhallgatók szakmai felkészülését segítő nyári tábor meg-
valósulásában működtünk ismét együtt a Pannon Egyetem Mérnöki Karával, 
ugyanolyan formában mint az előző évben. A támogatás mértéke 389 400 Ft 
volt. Alapítványunk erőforrást kíván biztosítani a jövőben is erre a célra. 

 

Az éppen aktuális nagyobb jubileumi eseményekre hiánypótló kiadványokat 
készítettünk:  

2012.: Polinszky 90 – dr. Polinszky Károly vegyészmérnök, kiváló oktatáspo-
litikus, születésének 90. évfordulójára készült emlékezet 

2016.: Dr. Fejes Tóth László egy valódi universitas szellemiség születésének 
100. évfordulója alkalmából 

2019.: Pannon Egyetem 70 éve - ezt a kiadványt az Egyetem 70 éves jubileuma 
ihlette
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Az Alapítvány Kuratóriuma:  

• Elnöke: Polinszky Gábor, közgazdász, ügyvezető Igazgató 
• Tagja:    Németh Sándor Dr.,  egyetemi docens, Mérnöki Kar Dékán 
• Tagja:    Hancsók Jenõ Dr., okl. vegyészmérnök, MTA doktora egyetemi tanár  
• Tagja:    Horváth Károly Dr., okl. vegyészmérnök, ügyvezetõ Igazgató 
• Tagja:    Polinszky Balázs, közgazdász 

 
A Kuratórium meghatározó tagjaira emlékezünk 

Dr. Benedek Pál vegyészmérnök, a MTA rendes tagja Alapítványunk első  
Elnöke 88 éves korában elhunyt, 2009. szeptember 6-án 
prof. Dr. Marton Gyula Alapítványunk alapító Kuratóriumi tagja 70 éves korá-
ban elhunyt, 2010. január 6.-án 

 

Az Alapítvány az elmúlt időszakban tevékenységével igyekezett a Pannon Egye-
tem és jogelődje hagyományainak ápolása mellett a tudományos kutató munká-
ban résztvevők szakmai fejlődését támogatni és segíteni. Az alapítvány ösztöndíj 
rendszere bevált, általánosan elfogadott és egyre népszerűbb a hallgatók között. 
Kiterjesztését tervezzük a PhD hallgatók irányába is. 

A gazdasági válság és az ezzel kapcsolatos adózási szigorítások is elérték a 
civil szervezetek is, tehát rosszabb gazdasági körülmények között kell tevékeny-
ségünket végezni. A negatív gazdasági hatásoknak nem szabad, hogy rossz ha-
tással legyenek a megkezdett lelkes és sikeres munkánkra.  

Nem mondunk le azon célunkról, hogy alapítvány vagyonát úgy szeretnénk 
feltőkésíteni, hogy annak kamatai az egyéb adományokkal kiegészítve az a tárgy-
évi kiadásokat minden évben fedezni tudja. 

 
Az Alapítványról, tevékenységéről bővebb tájékoztatást talál az új weboldalun-
kon. 

www.vvalapitvany.hu
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Kiadványunkkal emlékezünk  Dr. Polinszky Károly születésének 100. évfordu-
lójára és egyben, fájdalommal gondolunk fia,  Dr. Polinszky András Veszprémben 
végzett okl. vegyészmérnök 70. születésnapjára, mely március 15- én volt. 

Veszprém, 2022. március 18. Polinszky Gábor 
          Kuratórium Elnöke






