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1985-ben megjelent Hegesztési Kézikönyv
hat fejezetének lektorálása
fűződik nevéhez, A Gépipari
Tu d o m á nyo s
Egyesület kiadásában 2007ben megjelent
Hegesztés és
rokon
technológiák Kézikönyv főszerkesztője volt,
melynek során
37 szerző és
21 lektor tevékenységét koordinálta.
1960-tól bekapcsolódott a BME Mechanikai Technológiai Tanszéke oktatási tevékenységébe óraadóként,
illetve másodállású adjunktusként a nappali, majd a
hegesztő szakmérnöki oktatásba. 1970 és 1980 között a BME Mérnöktovábbképző Intézet keretében
előadásokat és tanfolyamokat tartott.
Szakmai társadalmi tevékenysége szerteágazó volt.
1958-tól tagja volt a GTE Anyagvizsgáló Szakosztályának, majd Hegesztési Szakosztályának, 1995 végén
közreműködésével alakult meg a Hegeszthetőségi
Szakbizottság. Részt vett a Magyar Hegesztési Egyesület megalakításának előkészítésében. A Gépipari
Tudományos Egyesület 1975-ben „Egyesületi Érem”,
1997-ben „Bánki Donát díj” és 2000-ben „Zorkóczy
Béla Emlékérem” kitüntetésben részesítette.
1989-től tagja az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Hegesztési Albizottságának, megalakulásától a Magyar Mérnöki Kamarának, melyben
2004-től a Gépészeti Tagozat Minősítő Bizottsága
elnökeként tevékenykedett. 1990-től a Magyar Nukleáris Társaság, 2001-től a Gazdasági és Tudományos
Társaságok Szövetsége tagja.
Delegátusként részt vett a Nemzetközi Hegesztési
Intézet (IIW), valamint három magyar szakbizottság
elnökeként az INTERATOMENERGO Atomerőművi
Nemzetközi Együttműködés munkájában. 1987 és
2005 között a Magyar Hegesztő Minősítő Testület
fémhegesztői és hegesztő gépkezelői vizsgabiztosa volt, és részt vállalt 1997 és 2003 között a Magyar
Hegesztéstechnikai Egyesülés kutató-fejlesztő munkacsoportjának tevékenységében, közreműködött a
WPS gyűjtemény I. kötetének kidolgozásában.

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy Dr. Szunyogh László gépészmérnök, hegesztő szakmérnök,
műszaki doktor életének 86. esztendejében, hosszú
betegséget követően eltávozott.
Szunyogh László a jeles minősítésű gépészmérnöki
diploma megszerzését követően a Klement Gottwald
Villamossági Gyár (Ganz Villamossági Művek) fejlesztési osztályán kutatómérnökként hegesztéssel, forrasztással és anyagvizsgálattal foglalkozott (pl. röntgenvizsgálat gyári honosítása a hegesztett kötések
és öntvények vizsgálata). 1958. szeptemberétől - Dr.
Zorkóczy Béla meghívására - a Vasipari Kutató Intézet (VASKUT) Hegesztési Osztályának tudományos
munkatársa, főmunkatársa, csoportvezetője, 197689 között osztályvezetője, majd a Vasipari Kutató és
Fejlesztő Vállalattá alakult intézmény technológiai és
vizsgálati főmérnöke, műszaki igazgatója, vezérigazgató helyettese, végül vezérigazgatója volt, egészen
az 1994. december 30-ai nyugállományba vonulásáig.
1964-66 között a Miskolci Nehézipari Egyetemen
jeles diplomával elvégezte el a hegesztő szakmérnöki képzést, majd 1968-ban megszerezte a műszaki doktori címet. 1965-től a hegesztés, a forrasztás és
az anyagvizsgálat szakterületeken műszaki szakértői
jogosultsággal rendelkezett. 1971-ben középfokú
német nyelvvizsgát szerzett.
A VASKUT-ban főként a villamos ellenálláshegesztés,
a korrózióálló acélok hegesztése és a felrakó hegesztés, továbbá az öntvényhegesztés, a javító hegesztés,
valamint az alapanyagok, a hegesztő anyagok és a
hegesztett kötések vizsgálata területén végzett eredményes tevékenységet. Munkásságát hat kutatói nívódíj és öt kiváló dolgozói kitüntetés kísérte.
A VASKUT-nak a Paksi Atomerőmű létesítéséhez történt szakértői intézményként való kijelölése során az
Ő feladata volt tevékenység megszervezése. Irányítása mellett, - jórészt személyes szakmai munkájával folyt a szovjet anyagokat helyettesítő hazai és egyéb
külföldi anyagok, hegesztőanyagok alkalmasságának
minősítése, a szerelési, karbantartási munkákhoz
készült hegesztési technológiák hatósági engedélyezéséhez szükséges szakvélemények elkészítése.
Az Interatomenergo nemzetközi atomenergetikai
együttműködés keretében végzett kutatói, vizsgálati
és szakértői tevékenysége eredményességének elismeréseként 1987-ben a KGM „Kiváló Munkáért” miniszteri kitüntetésben részesítette.
Publikációi száma eléri a 130-at, köztük 8 külföldi
szakcikk és konferencia előadás szerzője a villamos el- Gyászolják családja tagjai, barátai, kollégái, és hallgalenállás hegesztés, a felrakóhegesztés, a korrózió-, és tói. Búcsúztatása a család külön kérésére szűk családi
hőálló acélok hegesztése, az öntvényhegesztés, a he- körben került sor. Nyugodjon békében!
gesztőanyagok, valamint a vizsgálatok és minőségbiztosítás témakörben. A Műszaki Könyvkiadó által
Dr. Gáti József
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