
Elhunyt Dr. Borsányi János 
 

Mély fájdalommal, megrendülten tudatjuk, hogy Dr. Borsányi János, 
az Óbudai Egyetem ny. docense, életének 85. évében 2017. november 
26-án elhunyt. Temetése 2017. december 16-án szombaton 10 
órakor a Magyar Szentek Templomában (1117 Bp. Magyar tudósok 
körútja 1.) lesz. 

1933-ban született Budapesten. 1956-ban végezte el az ELTE 
vegyészmérnöki szakát, kémiából doktorált, két évet dolgozott 
vegyészként, de igazi elhivatottságot a tanítás iránt érzett. Kémia-fizika 
szakos tanárként 12 évet középiskolában tanított, majd 1970-től a 
Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola (ma: Óbudai Egyetem) 
adjunktusaként, majd docenseként oktatott. Pályájának új irányt az 
adott, hogy 1973-75 közt a Budapesti Műszaki Egyetemen Fényforrás 

szakmérnöki diplomát szerzett, és fokozatosan kiépítette a Kandón a világítástechnikus képzést. 
Ehhez ki kellett dolgozni a tantervet, létre kellett hozni a világítástechnikai laboratóriumot, meg 
kellett írni a tankönyveket, jegyzeteket. Ezek mind az ő szervezőmunkája által váltak lehetségessé. 
Felismerte, hogy a fényforrások oktatásán túl kell lépni, alkalmazástechnikával, tervezéssel, 
méréssel kiegészített komplex világítástechnikusi képzést indított, mely mai napig egyedülálló 
hazánkban. 

A posztgraduális világítástechnikus képzést is ebben a szemléletben indította, mely a 80-as évek 
eleje óta napjainkban is folyik az Óbudai Egyetemen. 1987 és 1993 között intézetének oktatási 
igazgatóhelyettese volt. Számtalan cikke jelent meg Elektrotechnikában, Elektroinstallateurban és 
más szakmai folyóiratokban. Tanfolyamokat tartott a GE fiatal mérnökei számára, valamint az 
Országos Munkavédelmi Továbbképzőn. Két cikluson át volt a Világítástechnikai Társaság 
oktatással megbízott alelnöke, ebben a minőségében a Mérnökkamara által akkreditált 
továbbképzéseket szervezett. A MEE szakirodalmi nívódíj bizottságának valamint a MEE 
Szakdolgozat és Diplomaterv díjbizottságnak hosszú éveken keresztül volt tagja. Munkájáért több 
ízben részesült elismerésben: Kandó Aranygyűrű, Urbanek-díj, Gergely-Sziráki-díj, MEE Életműdíj, 
Elektrotechnikai Nagydíj. Egyedülálló iskolateremtő- és vezető képességének köszönhetően egy 
egész hazai világítástechnikai mérnök és szakmérnök generáció nőtt fel a kezei alatt. Nyugdíjba 
vonulását követően is oktatott, még a jelenleg végzős szakmérnököknek is adott órákat. Legendás 
volt memóriája, felkészültsége, mesélő előadásmódja. Példamutató volt emberként, 
pedagógusként és szakemberként egyaránt. Nagyon fog hiányozni... 
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