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Vadász Dénes

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy dr. Vadász Dénes alias Stüszivadász
2008.04.24.-én este tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Dr. Vadász Dénes 1944. szeptember 29.-én született Gödöllőn. Gyermekkorát
Borsodnádasdon, majd pedig tíz éves korától Ózdon töltötte, ahol 1962-ig a József Attila
Gimnáziumban tanult.
A Nehézipari Műszaki Egyetemen gépgyártástechnológia szakon végzett 1967-ben, majd
1970-ig szerszámgépek automatizálása szakmérnök a Gépészmérnöki Karon. Tudományos
munkatársként tevékenykedik 1967-1977 között a Gépipari Technológiai Intézetben
Budapesten. Számítógépes technológiatervezési programcsomagok megtervezése,
programozása, ipari bevezetése kötődik a nevéhez. Jelentős szerepet töltött be aTAUPROG
programrendszerek fejlesztésében.
1978-ban a műszaki tudomány doktorává avatják a Nehézipari Műszaki Egyetemen. 19781984: A Gépipari Technológiai Intézetben tudományos főmunkatárs, majd tudományos
tanácsadó. 1984-ben a műszaki tudomány kandidátusává avatják a Magyar Tudományos
Akadémián.
1985-1988: A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar, Gépészkari Számítóközpont alapító
vezetője. Munkatársaival megszervezték és működtették a gépészkari számítóközpontot, mint
az egész egyetemet kiszolgáló egységet. 1988-ban a Miskolci
Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszékére egyetemi docens kinevezést kapott.
1989-1995: ME Informatikai Intézet Informatikai Tanszék vezetőjévé nevezik ki, egyetemi
docensként. Az Intézet, és benne az informatikai tanszék létrejöttének egyik kulcsembere.
Tudásának és szervező készségének hála létrejön egy, a kezdetektől fogva összetartó kis
közösség. Az 1993-ban induló Műszaki Informatikai Szak tantervének kidolgozásában
komoly szerepet tölt be. Kialakítja a Számítógépek, számítógép rendszerek és az Operációs
rendszerek tantárgyak tananyagát, jegyzeteit és oktatásmódszertanát. A fenti tárgyak mellett
előadóként tevékenykedik a Számítógép hálózatok című tárgyban is.

1995-2007: ME Informatikai Intézet Általános Informatikai Tanszék vezetőjeként rövid idő
alatt sikerül egy külföldön és országszerte elismert minőségű képzést kialakítania. A tanszéki
közösség, melyet megszervezett, nem csupán kollégákból és munkatársakból áll… Baráti
csapat, amely munkaórákon kívül rengeteg kiránduláson, hajnalig tartó beszélgetéseken forrt
egységes egésszé.
Fontos szerepet tölt be az egyetemi szintű kiegészítő műszaki informatikai szak levelező
tagozatának kialakításában, majd e szak szakfelelőseként tevékenykedik. A Hatvany József
Informatikai Tudományok Doktori Iskola előadójaként doktoranduszok generációit oktatja,
valamint részt vesz a Doktori Iskola Tanácsának munkájában. A Gépészmérnöki
Kar felvételi bizottságának, a kredit átvételi bizottságának tagjaként fontos szereplője a Kar
és az Egyetem életének. Meghatározó szerepet tölt be a Mérnök informatikus–, a Gazdaság
informatikus– és a Programozó informatikus alapszakok (BSc szakok) tantervének és
követelmény rendszerének kidolgozásában, a képzések beindításában. Fáradhatatlanul
dolgozik az oktatás jövőjéért: a Mérnök informatikus- és Gazdasági
informatikus mesterszakok (MSc szakok) akkreditációs kérelmének elkészítésébe jelentős
munkát fektet. Kidolgozza a Számítógép architektúrák tárgy tananyagát és
oktatásmódszertanát.
2007-2008 ME Gépészmérnöki és Informatikai Kar Általános Informatikai Tanszéken
egyetemi docensként korábbi tantárgyainak oktatója. A Magyar Akkreditációs Bizottság
egyik szakbizottságának tagja.
Utolsó napját és estéjét is szeretett diákjai között töltötte. A Valétáló évfolyam Tiszteletbeli
Évfolyamtársának választotta, karján a végzősök szalagjával, jókedvűen beszélgetett és
viccelődött a virágzó egyetemi parkban. Vetélkedőnkön büszkén zsűrizett, az elkészült ebédet
diákjai asztalához ülve kóstolta meg. Komoly pohárbeszédet tartott a Szakesten, szavai a
szakmája és tanítványai iránt érzett szeretetéről tanúskodtak. Ismét dalt írt nekünk, énekelt
és szájharmonikán játszott, hogy a komolyság után mosolyt csaljon az arcunkra. A Szakest ezt
a „Vadász vagyok” kezdetű dallal köszönte meg neki. Talán diákjai énekét hallhatta utoljára,
amikor oly sok szeretetet adó szíve megszűnt dobogni.
Szeretném a Tisztelt Olvasóval megosztani a tavalyi Kopjafa Avató Szakesten elhangzott
beszédét. Ő minket, mint „Tiszteletbeli Évfolyamát” valahogy így búcsúztatott volna:
(hallgassa meg!)
Utolsó Komoly pohár beszédét egy hallgatótársamnak sikerült rögzítenie: (hallgassa meg!)
“Nem könnyű igaznak lenni,
de ha a kedvembe akartok járni,

akkor legyetek
Igaz Emberek.”
” Szeretem, amit csinálok és Titeket.”
Személyében nagy tudású, széles látókörű tudóst, lebilincselő és precíz előadót, az
informatika jövőjéért mindig harcba szálló mentort tisztelhetünk, akinek a hallgatókkal
mindig igen jó volt a kapcsolata. Bemutatkozó előadásain felírt mondata:”A GOTO utasítás
veszélyes” az informatikusok körében legendás jelmondattá vált és az is marad. A diákok és
munkatársak a tanszékre vitt virágokkal és mécsesekkel siratják. Sokunk képtelen elhinni,
hogy nincs már közöttünk. Diákjai Gyász szakesten vesznek búcsút tőle, de utolsó útjára a
Diósgyőri Katolikus Temetőbe is sokan elkísérik majd. A szakest és a temetés időpontjai
egyelőre nincsenek kitűzve.
Munkatársai és diákjai nevében együttérzésemet és részvétemet fejezem ki szeretett
családjának szomorú gyászában.
Jó Szerencsét Tanár Úr, nem felejtünk el soha!
Részvéttel,
Hadházi Csaba
--------Forrás: http://www.boon.hu/nekrolog-bucsu-vadasz-denestol/news-20080429-12055983

