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DR. HABIL HORVÁTH CSABA

Mérnök, egyetemi tanár és kutató. A szakterüle-
te a grafikus kommunikáció és menedzsment. 
Bár a publikációi megtalálhatók az MTMT (Ma-
gyar Tudományos Művek Tára) és a nemzetközi 
(Google Scholar, Scopus, Publons) adatbázisok-
ban, van egy honlapja is, ami a teljes tudomá-
nyos és kutatói munkásságát összefoglalja. Köz-
ismert, hogy két szenvedélye van, a nyomdászat 
és az oktatás. Odaadó nagyapa, akire az unokái 
mindig számíthatnak. Dr. Horváth Csaba sze-
mélye azért különleges, mert a társadalomban 
több szerepben is helytállt. Példaértékű tanár, 
vállalkozó és közszereplő. Szakmai életútjának 
főbb mérföldkövei a következők:

Okleveles gépészmérnök, gépészeti elektrotech-
nikai szakmérnök, diplomáit a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen szerezte 1977-ben és 1987-ben.

A Veszprémi Egyetemen kapott egyetemi dok-
tori oklevelet Műszaki tudományokból 1994-
ben, majd a Pannon Egyetemen 2006-ban PhD 
tudományos fokozatot Gazdaság- és Szervezés-
tudományokból. 2013-ban a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemen habilitált Anyagtudományok 
és Technológiák tudományterületen.

A pályáját 1977-ben kezdte az Alföldi Nyomdá-
ban, ahol 14 évig dolgozott különböző műszaki 
beosztásokban, majd 1991-től a Nyomda-Tech-
nika Kft. ügyvezető igazgatója, mely funkciót je-
lenleg is ellátja. 1998 óta cégének többségi tulaj-
donosa is. Vezetése alatt vált cége a nyomda- és 
papíripar egyik vezető hazai műszaki szolgáltató 
vállalkozásává nemzetközi elismertséggel.

2007-ben kezdett tanítani az Óbudai Egyete-
men (illetve a jogelőd Budapesti Műszaki Főisko-
lán). Egyetemi docens, 2010-től 2018-ig a Média-
technológiai és Könnyűipari Intézet igazgatója 
volt. 2019 júniusa óta az Óbudai Egyetem cím-
zetes egyetemi tanára.

Jelentős nemzetközi konferenciák gyakori elő-
adója és tudományos bizottságainak tagja. 
A Magyar Tudományos Művek Tára több mint 
130 tudományos publikációját rögzíti. A Ma gyar 
Tudományos Akadémia köztestületi tagja.

Vendégtanárként előadott a  Zágrábi és az Új-
vidéki Egyetemen, a Varsói és a Lodz-i Műszaki 
Egyetemen, a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyete-
men, továbbá a lisszaboni ISEC magánegyetemen.

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület-
nek 1989 óta tagja, háromszor tüntették ki Len-
gyel Lajos-díjjal. A Papíripar szaklap főszerkesz-
tője volt 2013 és 2015 között. A Magyar Grafika 
védnöke. Két külföldi tudományos folyóirat szer-
kesztőbizottságának tagja.  

Az Európai Nyomdász Szövetség, az INTER-
GRAF elnökségének választott tagja volt 2010 és 
2016 között.

A Magyar Mérnöki Kamara tagja. Számos szak-
értői megbízást teljesített az elmúlt 25 év során. 
A Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke 2008–
2021 között, 2021-től az NYPSZ felügyelőbizott-
ságának elnöke.

2018-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitün-
tetést adományozott számára a Magyar Köztár-
saság elnöke, 2022-ben a Nyomda- és Papíripari 
Szövetség Magyar Nyomdászatért életműdíjat, a 
nyomdász társadalom legnagyobb elismerését 
ítélte oda számára.




