
Dr. Csapó János laudációja 

 

Tisztelt Ünneplő Közösség! 

 

Engem kért fel az egyetemünk szenátusa, hogy Csapó János professzorról, a 2017. év Kiváló 

Oktatója Díj kitüntetettjéről szóljak. Ez számomra nemcsak megtiszteltetés, hanem öröm is, 

hiszen Csapó János professzort több mint 12 éve ismerem, eleinte, mint a Sapientia EMTE 

Élelmiszer-tudományi tanszék alapító tanszékvezetőjeként, majd ugyanazon tanszék 

professzoraként.  

Jól ismert dolog, hogy Csapó János professzor, a Csíkszeredai Karok mérnökképzését 

menedzselő dékán, Lányi Szabolcs professzor Úr felkérésére került kapcsolatba a Sapientia 

Egyetemmel. Előbb a Biokémia, majd az Élelmiszerkémia tárgyak oktatójaként vállalt 

feladatot. A 2005. tanévtől megbízatást kapott az Élelmiszer-tudományi tanszék kiépítésére, 

és az élelmiszermérnöki képzés menedzselésére. Így a tanszékvezetői munka mellett nevéhez 

kötődik sok más, az élelmiszertudománnyal kapcsolatos tárgy bevezetése (Analitika és 

műszeres analízis, Élelmiszer-analitika, Kutatás módszertan, Tej és tejtermékek a 

táplálkozásban, Tejipari technológia, Élelmiszer-biokémia, Élelmiszerhamisítás és 

kimutatása, Funkcionális élelmiszerek). Ezen túlmenően a Sepsiszentgyörgyön működő 

agrárszakon is vállalta az Általános és szerves kémia, illetve a Biokémia tárgyak oktatását. A 

szegedi alma-materben (JATE), a kaposvári, a debreceni egyetemeken szerzett gazdag 

szakmai tapasztalatát a Sapientián is kamatoztatta, hisz egyike azon keveseknek, aki majdnem 

minden oktatott tárgyból teljesítette a szerződésében megszabottakat, tankönyvet, jegyzetet 

készítve és bocsátva a hallgatók részére. Itt már a felsorolás sokkal pontosabb, hisz 

dokumentálhatóbb az egyetemi könyvtár jóvoltából: Biokémia (2004), Élelmiszerkémia 

(2004), Tejipari technológia és minőségellenőrzés (2006), Élelmiszerfehérjék minősítése 

(2007), Élelmiszer-analitika. Válogatott fejezetek (2008), Tejipari Technológia. Tej és 

tejtermékek a táplálkozásban (2014), Funkcionális élelmiszerek (2015), Élelmiszer-hamisítás 

és kimutatása (2016). 

Csapó János professzorhoz kötődik a Csíkszeredában működő élelmiszermérnöki szak 

akkreditációja, hisz sokrétű munkásságának eredményei jelentették a 2009-es dossziéban a 

Sapientiához kötődő didaktikai és tudományos tevékenység nagy részét. Az utóbbi 2015-ös 

újra felmérésnél is nagyon fontos szerepe volt a sikeres megmérettetésben. 

A professzor úrra jellemző a dolgokhoz való pozitív hozzáállás. Általában minden 

szakmájával kapcsolatos felhívásra igennel válaszolt. Ezekből kiemelnék egy párat: 



- Amikor felvetődött a fiatalok élelmiszertudományokba való beavatásának lehetősége, 

a professzor úr felajánlotta a doktori képzésben való bevonásukat. Így szerzett a 

tudományos címmel együtt szakmai kompetenciát Salamon Rozália, Albert Csilla, 

Tamás Melinda, és remélhetőleg az ő vezetésével még vagy ketten hamarosan 

megszerzik oktatóink közül a PhD fokozatot.  

- Amikor felkérték az élelmiszer tanszék alapítására, felvállalta a nem kis munkával, 

fejtőréssel járó tanszékvezetői szerepet, amit 2005-2009 között töltött be. 

- Akkreditációs feltételek teljesítése céljából főállási státuszt vállalt, újból 

versenyvizsgázott a Sapientián, sőt tanszékvezetői státusáról is lemondott, egy hazai 

főállású kolléga javára. 

- Ugyancsak egy akkreditációs feltétel teljesítésére vállalkozott, amikor vállalta az Acta 

Alimentaria egyetemi folyóirat szerkesztését, ami már 13 sikeres számot mondhat 

magáénak. 

- A Marosvásárhelyi Kar kérésére is pozitívan válaszolt, felvállalva a plusz ingázással 

járó sepsiszentgyörgyi munkát, gyarapítva így nem csak a megtett kilométerek számát, 

hanem a velük együtt járó fáradságot is. 

- Kutatási területen összegyűjtött tapasztalatait kamatoztatta a KPI Tudományos 

tanácsában, ahol két mandátumot töltött. 

Mindezeket számokban is kifejezhetem. Csapó János professzor csíkszeredai Sapientián 

felvállalt munkája 163 egyhetes kiszállást (kb. 1141 vendégszobában töltött éjjelt), az azzal 

járó 163x1900 km kocsikázást jelent, nem beszélve a napi 4…8 órai előadás fáradalmairól. A 

16 év kitartó munkájára jellemző, egy pár alkalmi kényszerváltoztatás kivéve, a pontos 

megtervezés, az időben megtartott óra (egyszer se történt meg hogy ne órarendnek 

megfelelően kezdje előadását), a hallgatók iránti tisztelet, amit nem csak közvetlen 

kapcsolatban tapasztalt magatartás jellemez (sose tegezte le hallgatóit, bár unokái lehettek 

volna), hanem az a szorgalom, amivel összeállította előadásainak nyomtatott vagy 

elektronikus segédletét. A professzor úr megszerkesztette minden általa oktatott tantárgyra 

azokat a minimáliákat, amelyek ismeretében a hallgató megkapja az átmenő jegyet. 

Mindezeken túl Csapó János professzor úr kimagasló tudományos munkát is végzett. 

Erre példa a számtalan tudományos cikk, konferencia részvétel, plenáris előadás, szekció 

előadás és poszter, amelyben fiatal munkatársaival, az itteniekkel és magyarországiakkal 

egyaránt részt vett. Publikációi száma meghaladja az 1000-t, amelyekre mintegy 1300 

független hivatkozást kapott. A publikációk kb. fele angolul, fele magyarul jelent meg, 

többnyire referált folyóiratokban. E munkák nagy részével öregbítette a Sapientia EMTE 



hírnevét, amit büszkén kiírt, amióta magáénak vallja ezt az intézményt. Említésre méltó az a 

kapcsolatrendszer, amit kiépített, úgy szűkebb pátriájában, mint az Európai Unióban. A svéd, 

a dán, az ír, a brit tanulmányi útjai mindegyike életre szóló nyomot hagyott további 

munkájában, amit most is ápol és hasznosít.   

Ezek után elmondhatom, hogy a Csíkszeredai Kar vezetése, a Sapientia Egyetem 

Vezetőtanács és Szenátusa jól döntött mikor a Professzor Urat javasolta 2017-es év kiváló 

oktatója díjra. 

 

Kedves Professzor Úr, a magam és a Sapientia egyetemi polgárainak nevében szívből 

gratulálok! Jó egészséget és további eredményes munkát kívánok Önnek, hisz tudására még 

igényt tartunk! 

 

Mivel az Egyetem Napja van, engedje meg, hogy kihasználva ezen alkalmat az Ön nevében is 

kívánjak intézményünknek bőkezű mecénásokat, lelkes polgárokat, bölcs vezetőket, sok 

évfordulót, hogy hosszú ideig szolgálhassa az alapítók által megfogalmazott célokat! 

 

dr. Szép Sándor 

 

Marosvásárhely, 2017.okt. 03. 

 


