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Dr. Imreh Csanád emlékére 
 

Dr. Imreh Csanád borzasztóan fiatalon távozott az élők sorából. 42 éves volt, életének 
nagy részét az egyetemen töltötte, amiért nemcsak az Informatikai Intézet hallgatói 
lehetnek hálásak, hanem az egész almamater tagjai is. Kitartóan és áhítattal dolgozott 
egyetemünkön tovább véve az SZTE hírnevét… 

 
Imreh Tanár úr 1975. május 20-án született Szegeden, és az egész életét itt élte le. 
Szegeden járt általános és középiskolába is, majd a JATE-n végzett matematikus szakon. 
PhD fokozatát 2001-ben szerezte meg summa cum laude minősítéssel matematikából, majd 
habitált számítástudományból. Pályafutását tanársegédként kezdte, később adjunktusi 
pozícióba került, majd a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék 
vezetőjévé vált. 2015-től az egyetem Társadalmi Kihívások Központjának igazgatója lett. 

Nemcsak itthon tevékenykedett Imreh Tanár Úr. Tanult a Grazi Egyetemen, postdoc 
ösztöndíjjal a Max-Planck intézetben is dolgozott, de járt a Kyotoi Egyetemen is, ahol 
vendégkutató volt, majd 2015-ben Berlinben volt Humboldt ösztöndíj által. Imreh Csanád 
nemzetközileg is ismertté vált, megannyi folyóiratban jelent meg munkássága. 

Az itthoni tevékenységeiről sem feledkezett meg soha. Megannyi hallgatót segített, 
példaértékű számban vezetett szakdolgozatokat, diplomamunkákat, továbbá PhD munkák 
tömkelegében is részt vett. 

Az általa vezetett tanszéket Jelasity Márk vette át, az intézmény full professzora. Jelasity 
Tanár Úr így emlékszik vissza Dr. Imreh Csanádra: 

„Csanádot nem ismertem túl közelről, viszonylag távoli munkatársi kapcsolatban 
voltunk. Az általa vezetett tanszékhez néhány hónapja csatlakoztam. 

Váratlan halála után viszont (mivel történetesen csak én teljesítettem a formai 
követelményeket) megbízott tanszékvezető lettem, tehát át kellett tekintenem a 
munkáját, fel kellett vennem a félbehagyott szálakat. Ezzel a feladattal még mindig 
nem végeztem, sőt még csak az elején vagyok.  Annyi viszont már világossá vált a 
számomra, hogy egészen kivételes munkabírása volt: számtalan hallgató és 
doktorandusz témavezetőjeként, sok fontos intézeti pályázat benyújtójaként és 
vezetőjeként, rangos kutatási eredmények és nemzetközi tudományos kapcsolatok 
felelőseként, és az informatika oktatás lelkes szervezőjeként és művelőjeként Csanád 
az Informatika Intézet egyik legfontosabb pillérének, és fiatal kora miatt a jövő 
zálogának is számított. 

Az MTA doktora cím megszerzésének a küszöbén állt, az intézetvezetői poszt egyik 
legesélyesebb várományosa volt, mindezt kivételesen fiatalon. 

 
Az Informatika Intézet számára Csanád elvesztése súlyos csapást jelent, pótlása még 
nagyon sok időt fog igénybe venni." 

Dr. Imreh Csanád munkássága és emléke soha nem fog feledésbe merülni az SZTE 
Informatikai Intézetében. 

Nyugodjék békében! 

 


