A Médiatechnológiai Intézet igazgatója

Dr. habil. Horváth Csaba az Óbudai
Egyetemen, a Médiatechnológiai és
Könnyűipari Intézet igazgatójaként,
2010-től a felsőfokú nyomdaipari képzés
meghatározó vezetője volt két cikluson
át. Most átadta a stafétabotot dr. habil.
Koltai Lászlónak, aki dékáni feladatai
mellett az intézetet is vezeti
2018. május 25-től.
A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar napjainkban az egyetlen felsőoktatási
intézmény Magyarországon, ahol a hagyományos könnyűipari területeken – pl. ruha-, papírés nyomdaipar – mérnöki végzettséget lehet szerezni, könnyűipari mérnökként. Az új, bolognai
rendszerű követelményeknek megfelelve a régi
iparspecifikus tananyagot felváltotta egy rugalmasabb, a hallgatók által jobban konvertálható
ismeretrendszert közvetítő képzés, amelyben a
gyakorlati ismeretek kiemelten fontosak. A kar
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2004-ben elindította a környezetmérnöki képzést is, 2008-tól pedig az ipari termék- és formatervező mérnöki szakkal bővült a képzési paletta.
2009 óta a könnyűipari mérnöki szakon MSc szintű végzettséget is lehet szerezni.
Dr. Horváth Csaba gyakorló szakemberként
– az intézet vezetését átvéve – legfontosabb feladatának a megfelelő gyakorlati oktatási feltételek megteremtését tartotta, ami az első ciklusban
végzett tevékenységét meg is határozta. Ekkor
jött létre a Canon printshop, az Esko csomagolástervező labor, az Adobe számítástechnikai
tanterem, anyagvizsgálati laborok és több más
speciális oktatóterem, korszerű berendezésekkel. Dr. Horváth Csaba így emlékszik vissza:
„A 2014-től kezdődő periódus már verejtékesebb volt, folyamatosan csökkenő támogatási lehetőségekkel küzdöttünk és sajnos a dékán
sem állt mindig mögöttünk. Ebben az időszakban kezdett drasztikusan csökkenni a hallgatói
létszám, amit különböző akciókkal próbáltunk

legalább lassítani. A hallgatók összetétele is változott. 2010-ben 160 ponttal be lehetett kerülni
mérnökhallgatónak, 2016-ban ehhez már legalább 280 pontot kellett szereznie a felvételizőnek a 400-ból, hogy nálunk tanulhasson. Mára a
hallgatók 70%-a nyelvvizsgával végez, míg nyolc
évvel korábban csak 30% rendelkezett nyelvvizsgával a diplomavédés idejére.
2010-ben a hallgatók tizede végzett a mintatanterv szerint, ma már a diplomázók fele. Az
oktatás hosszú távú játék. Nyolc évre kell előre
gondolkodni. Remélem Koltai Laci kollégám, aki
átveszi a stafétabotot, sikerrel meg tudja valósítani elképzeléseit.”

D R . H A B I L . H O R VÁT H C S A B A
Nyomdai pályafutását 1977-ban az Alföldi Nyomdában kezdte okl. gépészmérnökként, majd nyomtatóüzem-vezető helyettes, karbantartó üzemvezető és
műszaki főmunkatárs pozíciókban dolgozott ott 1991ig, amikor megalapította a Nyomda-Technika Kft.-t.
Ügyvezető igazgatói feladatai ellátása mellett 2007-től
csatlakozott a Budapesti Műszaki Főiskola oktatói gárdájához részmunkaidős főiskolai docensként. 2009-től
intézetigazgató-helyettes, 2010-től az Óbudai Egyetem egyetemi docenseként a Médiatechnológiai és
Könnyűipari Intézet igazgatója nyolc éven át.

Pályafutása során folyamatosan fejlesztette tudását. 1987-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen gépészeti elektrotechnikai szakmérnöki diplomát kap,
majd 1994-ben a Veszprémi Egyetemen műszaki tudományokban egyetemi doktori fokozatot szerez.
2006-ban a Pannon Egyetem Gazdaság- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában védi meg dis�szertációját a PhD tudományos fokozatért. 2013-ban
a Nyugat-magyarországi Egyetemen habilitál anyagtudományok és technológiák területén.
2008 októbere óta a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke.
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