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Név (születési név is):   dr. Visnovitz György 

Születési hely, év, hó, nap:   Budapest, 1954. 

Anyja neve: 
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: egyetem, 1978. 
Szakképzettsége:    okl. építészmérnök 
Tudományos fokozata, címe, kelte:  PhD, 1995 

Munkahelye:     Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

Beosztása:     egyetemi docens 

Lakáscíme: 

Elérhetősége (telefon, fax, e-mail):  +36 1 463 2317 

Adóazonosító jele: (csak akkor kell kitölteni, ha a kitüntetés mellé pénzjutalom is jár, azaz csak 

a díjra történő jelölés esetén) 

A kitüntetés átadásának időpontja:  

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): - 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Kiemelkedő és odaadó oktató-nevelő és oktatásszervező munkájáért. 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 

Visnovitz György az egyetem befejezése, 1978 óta az Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és 

Tartószerkezeti Tanszékének munkatársa. Először mint tudományos ösztöndíjas, tudományos 

segédmunkatárs, tudományos munkatárs, majd mint adjunktus és 1995-től mint egyetemi 

docens végezte oktató és kutató munkáját. 

1986-ban műszaki doktori címet, majd 1995-ben PhD fokozatot szerzett. 

Kutatási területe a vasbeton szerkezetek használati állapota, elsősorban alakváltozás vizsgálata, 

illetve tartószerkezetek rekonstrukciója. 1992 és 2002 között az Országos Tudományos 

Kutatási Alap által támogatott három nagy kutatási projektben vett részt mint kutató, ezek közül 

egynek a témavezetője is volt. 

Hosszú időn keresztül az Építészmérnöki Kar közéletének tevékeny és meghatározó 

személyisége volt. 1980-tól a kari tantervbizottságban végezte munkáját, majd 1997-től az 

oktatási és akkreditációs bizottság tagjaként vette ki a részét a kar új oktatási rendjének 

kialakításában, bevezetésében és az új szabályzatok elkészítésében. 

Oktatási munkájában, tanóráin mindig törekedett az elméleti tananyag és a megértést segítő 

magyarázatok és személtetés egyensúlyára. Szívesen segítette tanítványait, fiatal munkatársait 

tanácsaival, magyarázataival, ami a hallgatóiból a megértésen túl a tantárgyak szeretetét is 

kiváltotta. 

Építészmérnökként tagja a Magyar Mérnöki Kamarának, a Magyar Építész Kamarának 

Építéstudományi Egyesület Tartószerkezeti Szakosztályának és a fib Magyar Tagozatának. 

Mérnöki szakmai munkáját a magas fokú szakértelem, pontosság és becsületesség jellemzi. 



Sokat tett számos más rekonstrukciós mérnöki feladata mellett többek között a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műemléki védettség alatt álló épületeinek 

állagmegóvásáért és értékmentő felújításáért. 

Visnovitz György gazdag oktatói és szakmai életútja példaértékű a Szilárdságtani és 

Tartószerkezeti Tanszék közösségének is. Sokunk mondhatja őt mentorának, aki bevezette az 

oktatási és szakmai munka rejtelmeibe. 

Nyugállományba vonulása alkalmából javasoljuk az Apáczai Csere János-díjra elsősorban 

kiemelkedő és odaadó oktató-nevelő és oktatásszervező munkájáért, nem felejtve el a kutató- 

és szakmai munkájának eredményeit sem. 

 

Dátum: 2017. november 3. 
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