Óbudai Egyetem
R E J TŐ S Á N D O R KÖ N N Y Ű I PA R I É S KÖ R N Y E Z E T M É R N Ö K I K A R
M É D I AT E C H N O LÓ G I A I É S KÖ N N Y Ű I PA R I I N T É Z E T

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 szervezeti és működési struktúra.
A legendás alapítók, dr. Vámos György és
dr. Gara Miklós egy Papírtechnológiai és egy
Nyomdaipari Tanszéket álmodtak és valósítottak meg az 1972-ben megalakult és azonnal népszerűvé vált Könnyűipari Műszaki Főiskolán,
kiemelkedő mérnökgenerációk sorát
nevelve itt.
2000-ben a Budapesti Műszaki Főiskola létrehozásának fúziója a két tanszéket új egységbe, a Médiatechnológiai 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 korszerűsítették a magyar nyomda-, papír- és csomagolóipar felsőfokú képzését.
A jelenlegi szerkezet és név az egyetemmé válás folyamatának eredménye, amikor is újabb
szakcsoportok csatlakoztak az intézethez. Így
a mai tudományos struktúrája különösen szerencsésen ötvözi és tükrözi azt a tudáshalmazt,
amely a nyomtatott kommunikáció és a kapcsolódó területek szakmai világát jelenti.
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A nyomda-média, a csomagolás- és papírtechnológia, az informatika-multimédia és a minőségirányítási szakmai csoportok együtt olyan
egymásra épülő szaktudás oktatására képesek,
amelyre hosszú távú a kereslet, és amely egyelőre unikum a magyar felsőoktatás világában.
A könnyűipari mérnök képzés az intézet felelősségévé vált, így a névváltozáson túl egy átfogó
pozitív együttműködési kényszert is teremtett a
kar többi intézetével, ami tovább bővítette a lehetőségeket.
Az intézetben jelenleg kilenc oktató- és két kutatólaboratórium segíti a könnyűipari mérnökök képzését és a tudományos munkát.
Az alapszintű (BSc) mérnöki képzettség elérését követően az egyetem lehetőséget nyújt magasabb szintű ismeretek elsajátítására is, a Nyugatmagyarországi Egyetemmel (Sopron) közös képzésen mester fokozatú (MSc) könnyűipari mérnök diploma megszerzésére (nappali és levelező
tagozaton is).
A karunkon lehetséges – mesterképzésre épülően – PhD tudományos (doktori) fokozat megszerzése az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola keretein belül.
A képzés 6 féléves, melyet szigorlat követ,
és a disszertáció megvédésével zárul.
Az intézet lehetőséget nyújt diplomával már rendelkező hallgatók szakirányú továbbképzésére (szakmérnöki) is
„Nyomtatott kommunikáció” és „Csomagolástechnológus” területeken.
A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon évente száznál is
több hallgató végez a könnyűipari mérnök szakokon, többségük a nyomda-,
papír- és a csomagolóipar szakmai területeire
specializálódva.
Oktatóink több mint 60%-a rendelkezik tudományos fokozattal, jelentős publikációs tevékenységgel, kutatói tapasztalattal és ipari gyakorlattal.
Jubileumi szám

Az intézet jelenlegi igazgatója 2010. óta dr. habil.
Horváth Csaba egyetemi docens.
Oktatók:
 d
 r. Borbély Ákos egyetemi docens,
dékánhelyettes,
 d
 r. Gregász Tibor egyetemi docens,
 d
 r. Koltai László egyetemi docens,
dékánhelyettes,
 d
 r. Szentgyörgyvölgyi Rózsa
egyetemi docens,
 d
 r. Takács Áron főiskolai docens, intézetigazgató helyettes,
 T
 amásné dr. Nyitrai E. Cecília
főiskolai docens,
 K
 iss László főiskolai docens,
 d
 r. Kormány Eszter adjunktus, intézetigazgató-helyettes,
 d
 r. Németh Róbert adjunktus,
 G
 yöngyné Maros Judit adjunktus,
 G
 öndör Vera tanársegéd,
 P
 ataki Márta tanársegéd,
 G
 örgényi-Tóth Pál tanársegéd,
 B
 aksai Miklósné dr. mestertanár,
 T
 iefbrunner Anna mestertanár.

Az intézeti oktatómunkát Csillagné Kiss Mariann
és Prokai Piroska mérnöktanárok, Kertész Zoltán
műszaki tanár, Bartha Eszter és Nagy Károly tanszéki mérnökök, Gyarmati Ádám és Imre József
technikusok és Béres Lászlóné oktatási ügyintéző segítik tevékenységükkel.
A könnyűipari szak hallgatói rendszeresen a
„Best Print Hungary” nyomdaipari termék versenyen és „Hungaropack Magyar Csomagolási
Verseny” díjazottjai között szerepelnek.
Nagy sikerük volt, hogy 2014-ben az „STI Nemzetközi Csomagolástervezési Verseny” I. díját hozták el, neves nyugati egyetemeket megelőzve, az
Óbudai Egyetem számára.
Az intézet a kezdetek óta élvezi a „háttériparának” a támogatását. Az ott dolgozó kiemelkedő szakemberek gyakori vendégei a kar katedráinak. Közülük néhányan az Óbudai Egyetem
kiemelt oktatói címét is kiérdemelték:
 d
 r. habil. Novotny Erzsébet
címzetes egyetemi docens,
 F
 ábián Endre PhD, címzetes egyetemi docens,
 d
 r. Schulz Péter címzetes főiskolai docens.
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