
Köszöntő

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntőm a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsá
ga nevében Prof. dr. Németh Józsefet, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 
Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és 
Technikatörténeti Komplex Bizottsága elnökét 70. születésnapja alkalmából.

Németh József 1938-ban született a Vas megyei Nagysimonyiban. Egyetemi tanulmányait 
1958 és 1963 között végezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi 
Karán. 1963 és 1976 között a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) tanársegéd, majd adjunk
tus. 1976-ban védte meg kandidátusi disszertációját, és ettől az évtől kezdve docens, 1997-től pe
dig a Társadalom- és Gazdaságtudományi Intézet igazgatója volt, ugyancsak a BME-n. Eddigi 
pályája során összesen két évig volt hűtlen a BME-hez, amikor a Budapesti Történeti Múzeum 
főigazgatóhelyettese volt (1980-82).

Oktatott és kutatott témái közül a legtöbb a technika és mérnökség magyarországi történetével 
foglalkozik. Saját vallomása szerint egyetemi működésének legfőbb célja, hogy a múlt, az egykori 
híres mérnök elődök történetének megismertetése erősítse a jelen egyetemi hallgatóinak és az 
egész mérnöktársadalomnak az identitását. Erre különösen a Kárpát-medencében és európai új 
utakat kereső világunkban nagy szükség van. A mérnöki alkotó munka szépségét kívánja bemu
tatni könyveiben, tanulmányaiban, előadásaiban. Kitűnő előadó, élvezetesen és gördülékenyen 
beszélve-mesélve ismerteti meg a hallgatóságot a legkomolyabb mondanivalóval is. A dolgozó- 
szobájában gondos rendben tárolt hatalmas képanyag teszi előadásait különösen emlékezetessé. 
Termékeny szerző: 9 könyvet, 76 tudományos közleményt, 200 ismeretterjesztő cikket írt, és tele
víziós technikatörténeti szakanyagot készített.

Szívesen és lelkesen vállal társadalmi megbízást. Szolgálja szakmáját mint az MTA közgyűlési 
doktori képviselője, az MTA tudomány- és technikatörténeti komplex bizottságának elnöke, az 
MTA egyetemtörténeti bizottságának tagja, a MTESZ tudomány- és technikatörténeti bizottságá
nak elnöke, a Magyar Történelmi Társulat vezetőségi tagja, az International Technology Institute 
magyar nemzeti bizottságának tagja és a The Scientific Research Society elnökségi tagja.

Tanítványai szívesen és haszonnal forgatják könyveit, különösen „A technika és a mérnökség 
magyarországi története (mérnökszerepek és ipartörténeti korszakváltások)” (1999) kötetet. Több 
munkáját a MTESZ adta ki, többek között „A műszaki fejlődés -  természettudományos művelt
ség” (1998) címűt.

Műegyetem-szerte úgy tekintenek rá, mint a „házi történész”-re, aki minden ünnepi beszéd
hez egy nap alatt szolgáltatja az adatokat és adomákat.

Kívánjuk neki és magunknak, hogy még sokáig az eddigi lelkesedéssel, jó egészségben folytas
sa kimagasló munkáját.

Dr. habil. Vámos Éva 
a MTESZ TTB alelnöke

Prof. dr. Gordos Géza 
a MTESZ elnöke
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