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ABSZTRAKT
A hetvenéves Berek Lajos professzor és szobrászművész köszöntésére készített kiadvány. Egy könyv, egy meglepetéskötet, ami kicsit rendhagyó, amelynek létrejötte egy különleges alkalom miatt lehetséges, egy 70.dik születésnap
egy kivételes professzor és szobrászművész életútjának, személyének ünneplésére. A kötet köszöntések, szubjektív pályaképek és tanulmányok által betekintést nyújt és elkalauzol egy szakmai életúton, egy személyiségen, egy professzor és szobrászművész eddigi hetven évén. Tárgyilagosan, elfogultan, tiszteletteljesen és szeretetből készült kötet, ez A Berek Hetven.
Kulcsszavak: életút, köszöntés, hadtudomány, művészet, meglepetéskötet

ABSTRACT
This is a publication prepared to welcome professor and sculptor Lajos Berek,
who is seventy years old. A book, a volume of surprises that is a bit untidy,
made possible by a special occasion, a 70th birthday celebrating the life of an
exceptional professor and sculptor. The volume provides insights and guides
through salutations, subjective career imagery and studies through a professional career, a personality, a professor and a sculptor for the past 70 years. It is
a volume that is objectively, biased, respectfully and lovingly, the Berek Seventy.
Keywords: life path, greetings, military science, art, volume surprise
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A SZERKESZTŐ SZAKMAI ÉLETÚTJA
Dr. Kollár Csaba 1971-ben született Budapesten. Első diplomáját a Szent István
Egyetem (Gödöllői Agrártudományi Egyetem) Gépészmérnöki Karán szerezte,
mint kommunikációtechnikai mérnök (1999). Ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán okleveles kommunikációs szakember (2003),
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen színdinamikai szakmérnök (2003) oklevelet kapott. 2007-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán „A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az
info-kommunikációs társadalomban, és ennek marketingkommunikációs aspektusai” című doktori disszertációját summa cum laude minősítéssel védte meg. Ezt
követően a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen foglalkoztatási
rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó (2010) és rehabilitációs szakmérnök (2011), 2017-ben a Nemzeti Közszolgálati egyetemen pedig elektronikus információbiztonsági vezető végzettséget szerzett. Jelenleg az Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Biztonságtudományi
Doktori Iskola (2017-2020) PhD hallgatója, kutatási témája: A humán védelem
fejlesztési lehetőségei – elsősorban az információbiztonság-tudatosság fejlesztése.
Szakmai pályafutása tekintetében volt már többek között az Ars Poetica Közhasznú Alapítvány- Kuratóriumi elnöke és szakmai vezetője (társadalmi munkában), a Harsányi János Főiskola, a Budapesti Kommunikációs Főiskola főiskolai
docense, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetésszervezési és Marketing Intézeténél egyetemi tanársegéd, majd egyetemi adjunktus. Jelenleg több területen is aktív: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai
Műszaki Doktori Iskolájában oktató, témavezető, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
egyetemi docense, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Szemle című folyóiratának szerkesztőbizottsági tudományos titkára, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport vezetője, illetve az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mesterséges Intelligencia Műhely vezetője. Számos szakmai és tudományos tagsággal rendelkezik. Publikációk tekintetében az MTA IX. Gazdaság- és
Jogtudományok Osztálya szakterületi táblázata alapján jelenleg 45 tudományos
folyóiratcikk, 34 könyv (szerzőként, szerkesztőként), 8 könyvrészlet, 11 konferenciaközlemény, 37 további tudományos mű, 15 felsőoktatási tankönyv/jegyzet
köthető hozzá.
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A KÖTET BEMUTATÁSA

A Berek Hetven: Egy élet a hadtudomány és a művészet szolgálatában – A hetvenéves Berek Lajos professzor és szobrászművész köszöntése című meglepetésköszöntő kötet eltér a hagyományos értelemben vett és eddig bemutatott kötetektől.
Egy meglepetéskötet mely elkészülése egy hetvenedik születésnap okán, azonban
egy példaértékű tudósnak, egy példaértékű embernek készült, egy szívből jövő és
megemlékezésekkel, történetekkel, szakmai és művészi eredményekkel teli köszöntés.
A kötet öt fejezetben, összesen 195 oldalon ad teret eme kivételes életút bemutatására, személyes történetek, köszöntések, és tanulmányok bemutatására. A köszöntések, szubjektív pályaképek, tanulmányokon túl, a szerzők rövid bemutatkozása, a
professzor úrral történő első találkozások leírása, személyes köszöntések és üzenetek kaptak helyet.
Az Óbudai Egyetem jelenlegi és korábbi rektorát, Prof. Dr. Kovács Leventét és Prof.
Dr. Réger Mihályt, a Biztonságtudományi Doktori Iskola vezetőjét, Prof. Dr. Cvetityánin Líviát, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánját
Prof. Dr. Rajnai Zoltánt kérte fel a szerkesztő/szerző a köszöntők megírására. A
szubjektív pályakép megírásában Egyetemünk könyvtárának igazgatója, egyben
professzor úr fia Berek László, illetve Lamár Krisztián készítettek el. A könyv a
professzor úr korábbi és jelenlegi témavezetettjeinek (Bálint Krisztián, Domján
András, Dr. Elek Imre PhD, Gáll Tamás, Jurás Zsolt, Kálmán László, Dr. Kollár
Csaba PhD, Dr. Schüller Attila PhD, Dr. Szabó Gyula PhD, Dr. Szűcs Endre PhD
és Dr. Zöllei Zoltán PhD) egy-egy tudományos-szakmai írását tartalmazza, melyeket professzor úr másik fia Dr. habil Berek Tamás PhD és Prof. Dr. Rajnai Zoltán
lektoráltak. A meglepetés-köszöntő kötetet a tanulmányok szerzőinek rövid szakmai
bemutatkozása, a professzor úrral történt első találkozás leírása, személyes köszönetük és üzenetük zárja.
Egy ilyen meglepetéskötet tekintetében, ahol egy ilyen megbecsült embert köszöntünk a szerző a kötet elkészítésének határideje miatt limitálni kényszerült a megjelenésre szánt tartalmat. Nehéz kötelesség volt ez, mivel nem csak egy szakmai
életút, egy tudományos teljesítmény kerül bemutatásra, hanem egy személyiség, egy
ember viselkedése a hallgatók, kollégák, beosztottak, illetve vezetők irányába, a választott tudományterülete művelésébe fektetett évei, személyes és családon belüli
értékei, történetei.
A kötet első részeiben a köszöntéseket olvashatjuk és ismerhetjük meg, köszöntést
írt Prof. Dr. Kovács Levente, Prof. Dr. Réger Mihály, Prof. Dr. Cvetityánin Lívia és
Prof. Dr. Rajnai Zoltán. Nemcsak köszöntések ezek, hanem történetek, találkozások,
leírások a hetvenéves Berek Lajos a „mérnökezredes-szobrászművész, vagy szobrászművész-mérnökezredes” személyisége, optimizmusa, segítőkészségének és
megannyi tulajdonságának megismerése az írók szemszögéből. Kijelenthetjük, hogy
választott tudományterületén az ünnepelt elismert és megbecsült, elhivatottsága,
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mint professzor és mint alkotó páratlan, ezek mellett pedig mindvégig egy nyitott,
önzetlen, optimista és segítőkész tudós, kolléga, alkotó, barát…stb. Biztos vagyok
abban, hogy ezen köszöntéseket olvasva rengeteg szép és közös emlék és élmény
jut majd az ajándékozott eszébe.
A köszöntéseket követően egy szubjektív pályaképet ismerhetünk meg Berek László
– egy fiú elfogult írása az édesapjának – valamint Lamár Krisztián – a reneszánsz
ember szobra – alapján. Igazán személyes oldaláról ismerhetjük meg életét fia történetei és érzelemdús leírása alapján. A családi történetek, szokások, emlékek, családi fotók, az életútjának eme személyes és családi leírása közelebb visz minket
megismeréséhez, szakmai és tudományos élete és pályafutása mellett megismerhetjük a művészt, az apát, a tanítót, a Berek féle pálinka, a „Berek Cseppek” készítőjét,
egy fiú méltó példaképét. Lamár Krisztián által megismerjük a reneszánsz embert,
a professzort, az alkotót, a művészt, akivel először egy OTDK-s tárgyjutalommal
kapcsolatos feladat során találkozott személyesen.
A köszöntések és személyes történetek után szakmai és tudományos életének egy
részéből, korábbi és jelenlegi témavezetettjei közül Bálint Krisztián, Domján András, Dr. Elek Imre PhD, Gáll Tamás, Jurás Zsolt, Kálmán László, Dr. Kollár Csaba
PhD, Dr. Schüller Attila PhD, Dr. Szabó Gyula PhD, Dr. Szűcs Endre PhD és Dr.
Zöllei Zoltán PhD egy-egy tudományos-szakmai írását tanulmányozhatjuk át, melyeket professzor úr másik fia Dr. habil Berek Tamás PhD és Prof. Dr. Rajnai Zoltán
lektoráltak.
A kötet utolsó fejezetében eme tanulmányok szerzőit ismerhetjük meg, nemcsak bemutatkozásuk által, hanem az ünnepelttel való első találkozásuk leírásával, személyes üzenetükkel és köszöntőjük által is. Ezen történeket és leírások is egybecsengenek a korábban olvasott leírásokkal, tapasztalatokkal a professzor és művész személyiségével.
Összegzésképpen és a könyv bemutatásának zárásaként úgy gondolom, hogy ez a
meglepetéskötet elsősorban egy méltó ajándék, egy szívből jövő és elismerést adó,
kellemes emlékeket felelevenítő és tudományos teljesítménybe bemutatást adó öszszegzés. Átfogó mű, mely nemcsak a személyes leírások és köszöntések, hanem a
tanulmányok bemutatása miatt is érdekes és szórakoztató. Azoknak, akik ismerik és
azoknak is, akik még nem ismerik Berek Lajost ajánljuk A Berek Hetven: Egy élet
a hadtudomány és a művészet szolgálatában – A hetvenéves Berek Lajos professzor
és szobrászművész köszöntése című meglepetésköszöntő kötetet.
A KÖTET KÖNYVÉSZETI ADATAI
Berek Hetven: Egy élet a hadtudomány és a művészet szolgálatában – A hetvenéves
Berek Lajos professzor és szobrászművész köszöntése - Budapest : Kiadja: Óbudai
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