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Technikatörténészek, tudománytörténészek, filozófusok több generációja vallja mesterének és támogatójá
nak prof. dr. Hronszky Imrét, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzorát.

Hronszky professzor úr az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója volt. Alapvégzettsége szerint ok
leveles vegyész, másoddiplomája szerint filozófiatanár. Ugyancsak ezen az egyetemen Természettudományi 
doktorátust szerzett, viszont a filozófiatudomány kandidátusa (1983), és műszaki területen habilitált 1998- 

ban.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megalapította és három éven át vezette az 

Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszéket. Jelenleg a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tan
szék egyetemi tanára. Előadásait elsősorban a filozófia, a tudomány- és technikatörténet, a tudomány- és tech- 
nikafilozófia és az innovációkutatás területeiből tartja.

Széleskörű nyelvismerete (német, francia, angol, orosz és spanyol) teszi számára lehetővé, hogy a nemzet
közi tudományos életben jelentős szerepet játsszék.

1985-86-ban az IUHPS (International Union of the History and Philosophy of Science) egyesített bizottsá
gának elnöke volt. 2001-2003-ban a High-Level Expert Group tagja, 2006-tól az Európai Bizottság Kutatási 
Főigazgatóság 7. Keretprogram Tudomány a Társadalomban program tanácsadó bizottságának tagja. A japán 

Inomori Foundation Kyoto-díjának nominátora.
Oktatási tevékenységét az Európai Innovációpolitika tantárgy oktatásában Jean Monnet ösztöndíjjal ismer

ték el.
Az általa legfontosabbnak tartott 12 könyve közül 9 idegen nyelven jelent meg. Ezek közül az idei évben 

jelent meg Berlinben fejezete a „Converging Technological Development, Reflection ofSocietal Impact”című 
műben. Az ugyancsak általa legjelentősebbnek tartott hosszabb 12 tanulmánya közül 11 jelent meg idegen 
nyelven. Számos tanulmányát munkatársaival és tanítványaival írja közösen, ezzel is publikációs lehetőséget 
és ismertséget biztosítva nekik. Társszerzőkkel írt „Kémiatörténeti ABC” című könyve a hazai szélesebb kö

zönség körében annyira népszerű volt, hogy két kiadást is megért (1981 és 1987).
Ezelőtt 7 évvel ő javasolta, hogy az „Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet 

köréből" című ankéton doktorandusz szekció legyen, és 2001 óta lektorként közreműködik az ankétok mun

kálatainak kiadásában.
Széleskörű nemzetközi kapcsolatait a hazai tudományos élet érdekében kamatoztatja, így hosszú évek óta 

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága alelnökeként tevékenykedik.

Kívánunk prof. dr. Hronszky Imrének tanítványai, együttműködő partnerei, az egész magyar tudomány- és 
technikatörténész közösség nevében, 65. születésnapja alkalmából jó egészséget és további energiát tudomá

nyos kutatásaihoz és nemzetközi tudományos szervezőtevékenységéhez.
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