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Megdöbbentő hírről értesültünk: dr. Réffy József egyetemi 
tanár augusztus 5-én, 67 éves korában váratlanul elhunyt. A 
száraz életrajzi adatok a következők. 1939-ben, Szombathelyen 
született, pedagógus család negyedik gyermekeként. 1962-
ben a Műegyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát, 
majd a BME Szervetlen Kémia Tanszékre került és itt 
oktatott 44 éven át, haláláig. Volt tanszékvezető (1991-
98), dékánhelyettes, rektorhelyettes, minisztériumi 
főosztályvezető (1998-2002), 1994-től egyetemi tanár. 
Megszerezte a kandidátusi fokozatot (1977), 1995-ben 
habilitált doktor lett. Tudományos téren elemorganikus 
vegyületek szerkezetvizsgálatával, spektroszkópiával, 
kvantumkémiai számításokkal foglalkozott.
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Sokrétű tevékenységéből oktatói munkáját kell kiemelni. 
Kiváló oktató volt, érdekes, színes előadásokat tartott 
nemcsak az elsőéveseknek, hanem a felsőbb évfolyamokon, 
a korróziós szakmérnök-képzésben, a gépészmérnöki 
karon a termék-tervezőknek, valamint az angolnyelvű 
képzésben is. Munkáját a hallgatók is nagyon értékelték, 
javaslatukra többször kapott elismerést és elnyerte „A Kar 
legnépszerűbb oktatója” címet is. Vezetői beosztásaiban is 
értékes és rendkívül hasznos munkát végzett a tantervek, 
tantárgyprogramok kialakításában, a képzések átalakításában. 
A kreditrendszer elismert, legnagyobb hazai szakértője volt.

Hosszasan sorolhatnánk tudományos munkájának 
eredményeit is. Több mint 100 publikációja jelent meg, 
számos nemzetközi konferencián tartott előadást, egy évet 
töltött Japánban és eljutott Kínába is. Tudományos, műszaki 
és civil szervezetek aktív tagja, illetve vezetője volt. Alapító 
tagja, majd titkára, hat évig elnöke volt az MTA Szervetlen 
és Fémorganikus Kémiai Munkabizottságának, részt vett 
a Magyar Mérnöki Kamara munkájában, tagja volt a 
professzorok Batthyány Körének.

Mindezek mellett rendszeresen sportolt, szinte 
naponta teniszezett vagy futballozott. Többször nyert 
egyetemi teniszbajnokságot, tanárelnöke volt a MAFC 
legeredményesebb szakosztályának, a röplabdázóknak.

Igazi közösségi ember volt. Már egyetemista korában is 
kirándulások, színház látogatások és más összejövetelek 
kezdeményezője és szervezője volt. Tanszéki rendezvények 
programjainak összeállítója, a kari Vegyész Napok aktív 
résztvevője volt. Ugyanakkor jutott ideje családja számára is, 
felesége, három gyermeke, hét unokája mindig számíthatott 
rá.

Réffy József váratlan halála mindenki számára nagy 
veszteség. Kedves Dódi! Emlékedet megőrizzük, nyugodj 
békében!
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