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Dr. Erdélyi József tudományos-kutatói pályáját
okleveles vegyészmérnökként az országosan tíz
legnagyobb állóeszközzel, létszámmal és nyere-
séggel rendelkező cég egyikében, a Papíripari
Vállalat Kutatóintézetében kezdte meg. Tudo-
mányos eredményei alapján sikerrel védte meg
műszaki doktori disszertációját a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen, majd két évvel később 1972-
ben kandidátusi értekezését. 

Dr. Erdélyi József, mint a Papíripari Kutatóin-
tézet vezető kutatója, a kémiai tudományok kan-
didátusa úttörő szerepet vállalt a Könnyűipari
Műszaki Főiskola megalapításában, annak Papír-
ipari Tanszéke felállításában. 1980-tól tanszék-
vezető főiskolai tanár, majd 1990-től tanszékve-
zető egyetemi tanár, a főiskola főigazgatója,
2000-től a jogutód Budapesti Műszaki Főiskola
főiskolai rektora, 2003-tól pedig kari főigazgató.

Felismerve a szakma tudományos-technikai
fejlődésének gyorsaságából származó új követel-
ményeket, kezdeményezője és szervezője volt
a mérnökképzés kiszélesítésének. Nevéhez fűző-
dik a Soproni Erdészeti- és Faipari Egyetemen a Cel-
lulóz- és Papíripari Tanszék létrejötte – melynek
első vezetője volt –, a papíripari okleveles mér-
nökképzés és a főiskolát végzettek részére a ki-
egészítő mérnökképzés beindítása is.

Dr. Erdélyi József oktatói, szervezői, vezetői
munkája mellett töretlenül folytatta kutatói
munkásságát. 1994-ben a Magyar Tudományos
Akadémián védte meg disszertációját, s a kémiai
tudományok doktora tudományos fokozatot szer-
zett. Ötvenhat szakmai publikációja jelent meg
magyar, angol, német és orosz nyelven. Tizenkét

hazai és külföldi szabadalom szerzője, négy szak-
mai tárgyú könyv társszerzője. Tudományos mun-
kásságára hatvanhét alkalommal hivatkoztak
nemzetközi folyóiratokban, könyvekben, disszer-
tációkban. 

1973-tól folyamatosan tagja volt a Magyar
Tudományos Akadémia Szál- és Rostkémiai Albi-
zottságának, 1981-től a Természetes Polimerek
Munkabizottságának, 1992-től a Szál- és Rost-
technológiai Bizottságának, 1999-től a Termé-
szetes Polimerek Munkabizottsága elnökeként,
1999-től az Anyagtudományi Bizottság tagja-
ként tevékenykedett.

1994-ben a Műszaki Rektori és Főigazgatói
Konferencia soros elnöke, alapító tagja, elnöke,
majd elnökségi tagja volt a fővárosban működő
műszaki főiskolákat tömörítő Budapesti Poli-
technikumnak.

Dr. Erdélyi József 1994-től a kémiai tudományok
doktoraként jelentős szerepet vállalt a tudományos
utánpótlás biztosításában. A Soproni Erdészeti-
és Faipari Egyetem, majd jogutódja a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Doktori és Habilitációs
Tanácsának tagja, a Doktori Iskola Rosttechnikai
Stúdiumának tudományos vezetője volt.

Dr. Erdélyi József nemcsak szakismeretet, ha-
nem élményt is adó előadásainak híre külföldre
is eljutott. Így kapott meghívást a manchesteri,
a helsinki, a drezdai egyetemekre, valamint a
Stockholmi Királyi Műszaki Főiskolára előadá-
sok tartására. A Manchesteri Egyetemen hat
hónapot, a Helsinki Műszaki Egyetemen három
hónapot, a Drezdai Műszaki Egyetemen kétszer
egy hónapot, a Stockholmi Királyi Műszaki Fő-
iskolán két hetet töltött.

Dr. Erdélyi József oktatói, tudományos, iskola-
teremtő munkássága, megnyerő habitusa, pél-
damutató ügyszeretete, kitartó céltudatossága
alapján ez évben megkapta a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztje kitüntetést. Ha-
lála pótolhatatlan űrt jelent a Budapesti Műszaki
Főiskolának, a hazai és nemzetközi felsőokta-
tásnak.
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