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Tegnap, október negyedikén délután a számítógép előtt ülve csörög a telefo-
non. Felemelvén, látom a nevet „Becker István”. „Szervusz Pista Bácsi” – 
köszöntöm régi barátomat. Mire egy kissé más hang szól bele, valahogy így: 
„Sajnos már nem hallhatod az Ő hangját, tegnap este 8 órakor elhunyt, en-
gem 8:07-kor hívtak” – mondta fia Becker László. Szinte megnémulva, a 
szavakat keresve, kavarogtak gondolataim fejemben. Átfutottak agyamon 
számtalan találkozásaink emlékképei mind a régmúltból, mind pedig a leg-
utolsó, Egerben, a MAROVISZ (20 éves Jubileumi) konferenciáján szerzet-
tek. Az itt látható fényképe e napokat idézi. Nehezen zökkentem vissza a 
valóságba, és szinte dadogva kérdezetem, hogyan történt? Laci Barátom csupán ennyit mondott: 
„megállt az órája”, mintegy jelezvén, hogy a halál egyik pillanatról a másikra következett be, minden 
előzetes jelzés nélkül. Ezzel a hazai roncsolásmentes anyagvizsgáló szakma nagy- és meghatározó 
egyénisége lépte át azt a határt, amelyet mi is követni fogunk egyszer. Becker István 1925. április 29.-
én született Budapesten. Életét, szakmai tevékenységét nem lehet igazán röviden összefoglalni. Életé-
nek, tevékenységének méltatása helyett álljon itt egy rövid életrajz, amelynek egyes soraiból – ha váz-
latosan is, de – összerakható egy kemény, küzdelmes és eredményekben, sikerekben gazdag életút.  
 
Kezdjük a felsorolást az iskoláival, tanulmányaival: 

• Középiskoláit 1935-től a budapesti Állami Szent István gimnáziumban végezte, 1943-ban 
érettségizett  

• 1935 – 1939-ig a 3.sz. Regnum Marianum cserkészcsapatnak volt tagja 
• 1943-ban a gimnázium kormányos négyes evezős csapatában bajnokságot nyert. Az iskola 

sportkörének volt az elnöke. 
• Tanult zongorázni és tangóharmonikázni. 
• 1939-től minden nyáron és a szünidőkben, mint esztergályos tanonc dolgozott a váci 

Hirmann István szerszámgyárban. 
• 1943-ban iratkozott be először a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

gépészmérnöki karára. 1944. december 5.-n elhagyta Budapestet, majd bevonultatták ka-
tonának. Amerikai hadifogságot követően. 1946. június 10-én érkezett haza hadifogoly 
szerelvénnyel. 

• Tanulmányainak folytatásának lehetőségét a stabilizáció hozta meg. 1946 ősztől a II. évfo-
lyamon folytatta tanulmányait 1950.02.21.-n gépészmérnöki diplomát szerezett.  

• 1962.10.15-től 12.22-ig az NDK Központi Hegesztéstechnikai Intézetében (a legendás ZIS 
Halle) hegesztőmérnöki tanfolyamon vett részt a Magyar Villamosművek Tröszt kikülde-
tésében. (Hegesztő szakmérnök).  

• 1963.02.01-től 1965.02.28-ig a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem levelező tagozatán 
hegesztőmérnök-hallgató volt. 1965.12.16-án hegesztőszakmérnöki államvizsgát tett kitű-
nő eredménnyel.  

• 1966.12.13.-án az Országos Atomenergia-Bizottság (OAB) által rendezett felsőfokú Su-
gárvédelmi Tanfolyamon eredményes vizsgát tett.  

• 1978.05.22 –06.02, továbbá 06.19 – 30 között a NIMTK által szervezett középszintű veze-
tő-továbbképző tanfolyamon vett részt Esztergomban.  

• 1990.05.14 - 18 az ÖVQ (Osztrák Minőségbiztosítási Egyesülés) által szervezett SPC = 
„ellenőrzőkártya-technika” tanfolyamon vett részt Bécsben. 

• 1995-ben Bécsben szakauditori vizsgát tett az ÖVQ szervezésében. 
 
Tanulmányai közben szerzett tudását és életének eddigi tapasztalatait a következő munkahelyeken és 
tevékenységekben hasznosítja: 

• 1948 - 1949 BME Mechanikai Technológiai Tanszék, demonstrátor 



• 1950 – 1951 Erőmű Beruházási Vállalat, anyagszakértő 
• 1951 – 1955 BME Mechanikai Technológiai Tanszék, tanársegéd 
• 1953 – 1955 Másodállásban a Gazdasági Műszaki Akadémia előadója 
• 1955 – 1970 ERŐKAR Anyagvizsgáló Laboratórium megalapítója,1957-től vezetője  
• 1957 – 1959  El Tabbini erőmű építkezés roncsolásmentes anyagvizsgálója 
• 1962  Halle/Saale (NDK) hegesztő szakmérnöki tanfolyam 
• 1962 – 1965  Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Hegesztő szakmérnöki stúdium 
• 1962 – 1985  IIW (Nemzetközi Hegesztési Intézet) V.sz. bizottságának delegátusa 
• 1962 – 1971 A GTE Hegesztési Szakosztályának titkára 
• 1964 – 1977  Mellékfoglalkozású előadó a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 
• 1964 – 1968  Romániai export erőművek anyagvizsgálatainak az irányítása 
• 1970 – 1985  ÁEEF Anyagvizsgáló Laboratóriumának megalapítója, vezetője 
• 1972 – 1974 Leninvárosi Olefinmű építkezés műszaki felügyeltének irányítása 
• 1977 – 1979 Borsodi Vegyikombinát PVC III beruházás műszaki felügyeletének irányítása 
• 1981 – 1985  A Paksi Atomerőmű másodállású anyagvizsgáló szakértője 
• 1982 – 1984  A MOL Katalitikus krakküzem építkezés műszaki felügyeletének irányítója  
• 1987 - 1992 ÁEEF Vállalkozási Csoport, majd a TESTOR Bt. tanácsadója  
• 1990  ÖVQ segítségével a magyar minőségbiztosítás bevezetése 
• 1990  Magyar Minőség Társaság (MMT) megalakulása, igazgatósági tagja lett  
• 1992 – 1994 Paksi Atomerőmű Vállalat igazgatótanácsának tagja 
• 1994-től  Anyagvizsgáló laboratóriumok akkreditálása (MSZT, NAT) 
• 1995-től  Németországba acélszerkezeteket exportáló üzemek gyártási felkészítője 
• 2007  MAROVISZ-Díj első kitüntetettje, elnökségének örökös tiszteletbeli tagja 

 
Széleskörű nemzetközi kapcsolatait az 
emberi közvetlensége mellett kiváló 
német és angol nyelvismerete is segí-
tette. 
 
http://mek.oszk.hu/16400/16473/index.phtml 
 
Mindazok, akik életéről, tevékenysé-
géről további részletekre is kíváncsiak 
a 80. és 85. születésnapjára megjelent 
könyvekből is tájékozódhatnak.  
 

http://mek.oszk.hu/16400/16474/index.phtml 
 

 
Kedves Pista Bácsi! Ami egyszer elkezdődik, a természet szigorú törvényei szerint be is fejeződik. A 
Te földi életed 1925. április 29.-én egy szerdai napon kezdődött és 2017. október 3.-án, kedden este 
átlépted a véges és végtelenség határát. E két határ közötti 92 év, 5 hónap és majdnem 5 teljes nap adta 
meg számodra a cselekvés lehetőségét 33760 napon át. Éltél ezzel és hasznosan, sikeresen, magad, 
szűkebb és bővebb környezeted számára kedves emlékeket idéző időszakokat adtál, amelyet köszö-
nünk mindnyájan, akik közvetlen kapcsolatba kerülhettünk Veled. Jómagam még vártam, hogy a 38. 
Balatoni Ankéton, november 16-18 közötti újabb találkozást, és a”Becker-vekker” jellegzetes figyel-
meztető hangját az előadások mielőbbi befejezésére. Szomorúan kell tudomásul vennem, hogy mindez 
nem történhet meg, mert a mintegy 9.1 mrd szívdobbanásod követően a „Te Órád” is megállt. Meg-
nyugvással tölthet el, hogy sokat adtál mindazoknak, akik később lépnek az általad most taposott útra. 
Ezzel pedig mindnyájunkat gazdagítottad, és ezt köszönjük! Nyugodj Békében! 
 
 

Tóth László 
egyetemi tanár 
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