
 

Laudatio 

Dr. Danyi József professzor úr kitüntetése alkalmából 

 

Dr. Danyi József professzor úrban, a Kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola 

(ismertebb nevén a GAMF) egyik jelentős személyiségét ismerhetjük meg, aki fáradhatatlan, sokszor 

önfeláldozó munkával segítette és irányította egy elég tönkretett szovjet tankkaszárnya átalakítását, 

újraépítését, gyarapítását, fejlesztését, egy olyan felsőoktatási intézményé, amely jelenleg 

Magyarország legmodernebb főiskolái közé tartozik, amelynek munkáját nyugdíjazásáig, az intézet 

rektoraként irányította.  

Danyi József professzor úr 1969-ben fejezte be felsőfokú tanulmányait, a Budapesti Műszaki Egyetem 

Gépészmérnöki Karának, gyártástechnológia szakán, a Felsőfokú Gépipari és Automatizálási 

Technikum ösztöndíjasaként, majd 1986-ban a műszaki tudományok kandidátusa illetve (Phd) 

tudományos fokozatát is megszerzi. 

A Főiskolán az anyagtudományokhoz és a mechanikai technológiákhoz tartozó tantárgyak 

(anyagismeret, hegesztés, hőkezelés, képlékeny alakítás) oktatásában vezet be jelentős újításokat, 

kutatási tevékenységében pedig az oktatott szakterületek ipari felhasználásának fejlesztésén fejt ki 

jelentős tevékenységet, kimagasló eredményeket érve el a lemezalakító technológiák hatékonyságának 

növelése terén. A lemezalakító technológiák szerszámozási kérdéseit vizsgálva jelentős eredményeket 

ért el ipari vállalatok konkrét gyakorlati problémáinak a megoldásában, környezet barát technológiák 

kidolgozásában.  

Kiváló szervezői képességének és meglátásának hatására a kutatást az ipar szükségleteire és a valós 

termelési problémák megoldására irányította, ami az általa vezetett műszaki oktatási intézménynek 

komoly anyagi hasznot hozott.  

Az utóbbi négy év során, rektori beosztása idején, két nagyhorderejű pályázat elnyerője és szakmai 

irányítójaként - a Miskolci Egyetem és a Széchenyi Egyetem - kutatóival együttműködve ér el 

kimagasló eredményeket, amelyek az oktatás számára is hasznosíthatóak voltak. Tudományos és 

közéleti tevékenységéért, valamint intézmény vezetői munkájáért több kitüntetésben részesült. 

Egyetemi pályafutása idején kifejtett tevékenységében annyira összefonódik a kutatás-fejlesztés, az 

oktatás és az iskolaépítés, hogy ezeket csak együttesen lehet tárgyalni, különösen, mert oktatói 

munkája mellett majdnem mindig vezető beosztásban is van. Így 1991 és 2013 között tanszékvezető, a 

Technológiai Transzfer Centrum vezetője, több alkalommal a GAMF főigazgatója, dékánja majd 2007 

és 2013 között a Kecskeméti Főiskola rektora. 2014-től nyugalmazott professzorként tovább segíti a 

tanszék fiatal oktatóinak munkáját. 

Vezetői évei során a GAMF és a Kecskeméti Főiskola jelentősen fejlődött. Új szakok (informatika, 

műszaki tanári, műszaki menedzsment, gépipari asszisztens, járműmérnöki szakok) jöttek létre. A 

főiskola ingatlan állománya megduplázódott, új laboratóriumok, új kollégiumok, számítógépes olvasó 

terem, sportcsarnok épült. 

Szakmai tevékenysége kapcsán és vezetői beosztásaiból eredően sok nemzetközi kapcsolatot épített ki, 

az erdélyi, a szlovákiai, a délvidéki és német felsőoktatási intézményekkel, amelyeknek vezetőitől 



különböző kitüntetéseket vehetett át az intézmények közötti együttműködés fejlesztése terén végzett 

munkájáért.  

A Kecskeméten elért, nagyhorderejű munkájának jellemzését folytathatnám, de a jelenlegi kitűntetést 

nem a Kecskeméten végzett munkája eredményességének elismeréséért – amely nagyon jelentős, mint 

ahogyan az előzőekben láttuk – hanem a vásárhelyi karnak nyújtott önzetlen segítségéért és anyagi 

támogatásáért ítélte meg, a vásárhelyi kar javaslatára, a Sapientia Tudományegyetem Szenátusa.  

Mivel Kecskemét és Marosvásárhely testvérvárosok, már a 90-es évek elejétől, a Kecskeméti Főiskola 

akkori dékánja, dr. Danyi József professzor úr már akkor figyelemmel kísérte a Sapientia 

Tudományegyetem marosvásárhelyi karának alakulását. Több alkalommal volt meghívottja a 

Kecskeméti Főiskolának a vásárhelyi kar-, valamint az Egyetem vezetősége, különböző ünnepélyek, 

tudományos értekezletek alkalmával, ahol a látogatások idején egyetemszervezési problémákról, de 

főleg a laboratóriumok felszereltsége, megszervezése és az ott folyó oktatói munkáról igyekeztünk 

tapasztalatokat szerezni.     

Kevesen tudják, hogy Kecskemét akkori polgármesterének köszönhetjük nagyon nagymértékben, a 

vásárhelyi 27 hektáros terület megvásárlásának jóváhagyását és a szükséges anyagi alap kiutalását.  

A vásárhelyi kar nem csak erkölcsi, de több alkalommal anyagi támogatásban is részesült, 

természetesen Danyi professzor úr közvetítésével. A Kecskeméti Főiskola adományaként kapott a 

vásárhelyi kar gépészmérnöki tanszéke 15 hegesztő-berendezést, egy műanyagfröccsentő gépet, több 

laboratóriumi felszerelést. 

2007 óta Kecskeméten végzi nyári gyakorlatát, évente 15 II. éves hallgató (a Mechanopfönix, valamint 

a Hilti cégeknél), ahol 40.000 Forintot és egy étkezési jegyet, illetve 50.000 Ft. zsebpénzt is kaptak, 

ottani fenntartásukra. Mind ezt Danyi professzor úr jóindulatának és személyes közbenjárásának 

köszönhetjük.   

A vásárhelyi kar gépészmérnöki tanszékének nyújtott támogatásokért – a tanszék véleménye szerint – 

nagyobb kitüntetés is dukált volna Danyi professzor úrnak, de kérjük, érezze kitüntetése mellette a 

gépészmérnöki tanszék tagjainak őszinte megbecsülését.  

Az erkölcsi és anyagi támogatások annak is tulajdoníthatók, hogy a vezetői állásainkból adódó 

kölcsönös megbecsülés mellett, közös barátság is fűz egymáshoz, amikor találkozunk – akarva vagy 

véletlenül – mindig örülünk a találkozásnak és mindig, nagyon jól érezzük magunkat együtt.   

Danyi professzor úr négy felnőtt fiúgyerek apja, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és mind a 

négyen Magyarországon dolgoznak. Ők megértették, hogy szülőföldünkön maradva tudják igazán 

szolgálni hazájukat. Ugyanakkor öt unoka is van a családban, és én azt kívánom, hogy Kedves 

Feleségével ugyan olyan szellemben neveljék az unokákat is, mint saját gyerekeiket.  

Ezen alkalomból kívánunk dr. Danyi József professzor úrnak nagyon sok egészséget, békességet, 

örömökben gazdag hosszú életet Kedves Felesége mellett családja körében, kívánom, hogy minél 

hamarabb olyan makkegészséges legyen, mint amikor megismertük egymást.   

 

Csíkszereda, 2015. október 3.   Dr. Hollanda Dénes, egyetemi tanár 

 


