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Mély megrendüléssel értesültünk a tragikus hírről, 
hogy munkatársunk, Varga József hosszú beteg-
ség után elhunyt. Nehéz, vagy talán lehetetlen 
teljesen felfogni halálát, elfogadni, hogy többé 
nincs közöttünk. Nyugodt kedvessége, szerény-
sége, nagy tudása, segítőkészsége és megbízható 
munkája miatt sok barátjának, hallgatójának és 
kollégájának fog hiányozni.

Varga József az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Média-
technológiai és Könnyűipari Intézetének tanára 
volt. Halálával nagy veszteség ért mindnyájunkat, 
elsősorban a Csomagolás- és Papírtechnológiai 
Szakcsoport munkatársait,  hallgatóit. Az Intézet 
meghatározó oktatójaként a számítógépes cso-
magolás- és formatervezés oktatásáért és fejlesz-
téséért, valamint az intézet számítógépeinek és 
műszereinek karbantartásáért volt felelős. Döntő 
szerepe volt a karon létrehozott ESKO Kompeten-
cia Központ kialakításában, melynek vezetője volt. 
Oktatási tevékenysége mellett a kar és a Rektori 
Hivatal által szervezett programok hangosítási fe-
ladatait is ellátta.

1982-ben kapta meg híradástechnikai szakos 
villamosmérnöki diplomáját a Kandó Kálmán Villa-
mosipari Műszaki Főiskolán. Ugyan ezen év őszén 
kezdett tanítani a Könnyűipari Műszaki Főiskola 
Papíripari Tanszékén.

1987-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Vil-
lamosmérnöki karán okleveles villamosmérnöki 
diplomát szerzett. Több évtizeden keresztül oktat-
ta a főiskola hallgatóit nem csak saját tanszékén, 
hanem társtanszékeken, emellett más főiskolákon 
is rendszeresen tanított. Szaktárgyai mellett taní-
tott elektrotechnikát, informatikát és automa-
tikát. Oktatott a Nyugat Magyarországi Egyetem 

Könnyűipari mér-
nök szakos képzé-
sében is. Nyugodt 
hangulatú gyakor-
latait és érdekes 
előadásait szívesen 
látogatták a hall-
gatók. Oktatási 
időn túl is segítette 
hallgatóit, gyakran 
konzultált velük a 
számítógépek mel-
lett ülve egészen az 
esti órákig. 

Papíripari mérnökök és csomagolástechnoló-
gusok több nemzedéke nőtt fel a keze alatt, 
számtalan szakdolgozatot és TDK dolgozatot 
konzultált, miközben szakszerűen fejlesztette a 
tanszék informatikai- és technológiai laboratóriu-
mait. 

Számos, az ipar számára szervezett kutató-
fejlesztő munkában vett részt újszerű ötleteivel. 
Munkássága elismeréseként több különböző 
szintű vezetői dicséretben részesült.

Régóta tudtuk, hogy beteg. Állapota az utolsó 
hetekben vált kritikussá, de ekkor is példát mu-
tatott abban, hogy nem adta fel, utolsó lehele-
téig küzdött az életért. Ebben mögötte állt, erőt 
adott neki családja és barátai, akik állhatatosan 
ápolták őt otthonában.

Varga Józsefet az Óbudai Egyetem saját halott-
jának tekinti.

 Emlékezzünk rá tisztelettel és szeretettel!   
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