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Intézetigazgató: dr. Horváth Csaba
1034 Budapest, Doberdó út 6. 
Telefon: 06 1 666 5961
E-mail: mki@rkk.uni-obuda.hu
Honlap: www.mki.rkk.uni-obuda.hu

A Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetben 
számos változást megérve alakult ki a mai szer-
vezeti és működési struktúra.

A legendás alapítók, dr. Vámos György és 
dr. Gara Miklós egy Papírtechnológiai és egy 
Nyomdaipari Tanszéket álmodtak és valósítot-
tak meg az 1972-ben megalakult és azonnal nép-
szerűvé vált Könnyűipari Műszaki Főiskolán, 
kiemelkedő mérnökgenerációk sorát 
nevelve itt. 

2000-ben a Budapesti Műszaki Főis-
kola létrehozásának fúziója a két tan-
széket új egységbe, a Médiatechnoló-
giai Intézetbe olvasztotta. Az alapítókat 
követő neves professzorok, dr. Erdélyi 
József (az új főiskola első rektora volt) és 
dr. Endrédy Ildikó (2010-ig az intézet 
igazgatója) sikeresen vitték tovább az 
elődök munkáját, és tovább korszerűsí-
tették a magyar nyomda-, papír- és cso-
magolóipar felsőfokú képzését.   

A jelenlegi szerkezet és név az egyetemmé vá-
lás folyamatának eredménye, amikor is újabb 
szakcsoportok csatlakoztak az intézethez. Így 
a mai tudományos struktúrája különösen sze-
rencsésen ötvözi és tükrözi azt a tudáshalmazt, 
amely a nyomtatott kommunikáció és a kapcso-
lódó területek szakmai világát jelenti. 

Óbudai Egyetem
REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI K AR
MÉDIATECHNOLÓGIAI ÉS KÖNNYŰIPARI INTÉZET

A nyomda-média, a csomagolás- és papírtech-
nológia, az informatika-multimédia és a minő-
ségirányítási szakmai csoportok együtt olyan 
egymásra épülő szaktudás oktatására képesek, 
amelyre hosszú távú a kereslet, és amely egyelő-
re unikum a magyar felsőoktatás világában.
A könnyűipari mérnök képzés az intézet felelős-
ségévé vált, így a névváltozáson túl egy átfogó 
pozitív együttműködési kényszert is teremtett a 
kar többi intézetével, ami tovább bővítette a le-
hetőségeket. 

Az intézetben jelenleg kilenc oktató- és két ku-
tatólaboratórium segíti a könnyűipari mérnö-
kök képzését és a tudományos munkát. 

Az alapszintű (BSc) mérnöki képzettség eléré-
sét követően az egyetem lehetőséget nyújt maga-
sabb szintű ismeretek elsajátítására is, a Nyugat- 
magyarországi Egyetemmel (Sopron) közös kép-
zésen mester fokozatú (MSc) könnyűipari mér-
nök diploma megszerzésére (nappali és levelező 
tagozaton is).

A karunkon lehetséges – mesterképzésre épü-
lően – PhD tudományos (doktori) fokozat meg-

szerzése az Anyagtudományok és Tech-
nológiák Doktori Iskola keretein belül. 
A képzés 6 féléves, melyet szigorlat követ, 
és a disszertáció megvédésével zárul.  

Az intézet lehetőséget nyújt diplomá-
val már rendelkező hallgatók szakirá-
nyú továbbképzésére (szakmérnöki) is 
„Nyomtatott kommunikáció” és „Cso-
magolástechnológus” területeken.

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Kör-
nyezetmérnöki Karon évente száznál is 
több hallgató végez a könnyűipari mér-
nök szakokon, többségük a nyomda-, 

papír- és a csomagolóipar szakmai területeire 
specializálódva.   

Oktatóink több mint 60%-a rendelkezik tudo-
mányos fokozattal, jelentős publikációs tevé-
kenységgel, kutatói tapasztalattal és ipari gya-
korlattal. 
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Az intézet jelenlegi igazgatója 2010. óta dr. habil. 
Horváth Csaba egyetemi docens.

Oktatók:
  dr. Borbély Ákos egyetemi docens,  

dékánhelyettes,
  dr. Gregász Tibor egyetemi docens,
  dr. Koltai László egyetemi docens,  

dékánhelyettes,
  dr. Szentgyörgyvölgyi Rózsa  

egyetemi docens,
  dr. Takács Áron főiskolai docens, intézet- 

igazgató helyettes,
  Tamásné dr. Nyitrai E. Cecília  

főiskolai docens,
  Kiss László főiskolai docens,
  dr. Kormány Eszter adjunktus, intézet- 

igazgató-helyettes,
  dr. Németh Róbert adjunktus,
  Gyöngyné Maros Judit adjunktus,
  Göndör Vera tanársegéd,
  Pataki Márta tanársegéd,
  Görgényi-Tóth Pál tanársegéd,
  Baksai Miklósné dr. mestertanár,
  Tiefbrunner Anna mestertanár.

Az intézeti oktatómunkát Csillagné Kiss Mariann 
és Prokai Piroska mérnöktanárok, Kertész Zoltán 
műszaki tanár, Bartha Eszter és Nagy Károly tan-
széki mérnökök, Gyarmati Ádám és Imre József 
technikusok és Béres Lászlóné oktatási ügyinté-
ző segítik tevékenységükkel.  

A könnyűipari szak hallgatói rendszeresen a 
„Best Print Hungary” nyomdaipari termék ver-
senyen és „Hungaropack Magyar Csomagolási 
Verseny” díjazottjai között szerepelnek.

Nagy sikerük volt, hogy 2014-ben az „STI Nem-
zetközi Csomagolástervezési Verseny” I. díját hoz-
ták el, neves nyugati egyetemeket megelőzve, az 
Óbudai Egyetem számára.

Az intézet a kezdetek óta élvezi a „háttéripa-
rának” a támogatását. Az ott dolgozó kiemelke-
dő szakemberek gyakori vendégei a kar kated-
ráinak. Közülük néhányan az Óbudai Egyetem 
kiemelt oktatói címét is kiérdemelték:
  dr. habil. Novotny Erzsébet  

címzetes egyetemi docens,
  Fábián Endre PhD, címzetes egyetemi docens,
  dr. Schulz Péter címzetes főiskolai docens.

Cégünk fő tevékenysége a nyomdaiparban keletkező 

papírhulladékok begyűjtése, kezelése, szállítása.

A feleslegessé vált papír gyűjtéséhez,  

tárolásához a leghatékonyabb eszközöket kínáljuk.

TELEPHELYEINK:
MagLód: Wodiáner Ipari Park 2. • +36 (30) 695-5368

INoTa: Várpalota, 0198/9 hrsz. • +36 (30) 526-5605

LőrInCI: 1488/4 hrsz. • +36 (30) 337-5639

Fax: +36 (29) 328-469 • E-mail: info@schozon.hu • www.papirhulladek.hu

A szükséges eszközöket teljes körű és térítésmentes együttműködés mellett kínáljuk,  

valamint vállaljuk nyomdatechnikai berendezések telepítését, szervizelését,  

finanszírozásának átvállalását is hosszú távú szerződés keretében.

Garantáljuk a rugalmas átvételi árakat árkövetéssel,  

a gyors és pontos fizetést, illetve szállítást.
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