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A Bolognai folyamattal összhangban 2002-ben a 
főiskola megkezdte a felkészülést az új kétciklusú 
felsőoktatási képzési rendszerre való átváltásra. A 
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Kar a könnyűipari mérnöki, az ipari termék- és 
formatervező mérnöki és környezetmérnöki 
alapszakon, valamint a könnyűipari mérnöki 
mesterszakon és mérnökasszisztens szakon 
folytatott oktatást. A hallgatók a könnyűipari 
mérnöki alapszakon folyatott általános tantárgy-
ak elvégzése után a csomagoló és papírgyártó, 
divattermék technológia, ipari rendszerfejlesztő, 
termékkonstrukció, nyomda és média szakirány-
ok körül választhattak. A könnyűipari mérnöki 
mesterszakon az alapdiplomát szerzett hallgatók 
folytathatták tanulmányikat. A képzés a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karával 
közösen folyik.
A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. 
szeptember 7-ei ülésének határozatában rög-
zítette, hogy az intézmény teljesítette az egyetem 
megnevezés használatának törvényi kritériumait, 
ezért kezdeményezte az intézmény egyetemmé 
nyilvánítását. 2009. november 23-án határozott 
az Országgyűlés a Budapesti Műszaki Főiskola 
egyetemi átsorolásáról, így az Óbudai Egyetem a 
Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, 
a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Főiskola álta-
lános és teljes körű jogutódja és 2010. január 
1-ével az Óbudai Egyetem nevet viseli intézmé-
nyünk. Az új intézmény öt karon – a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki, a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki, a Keleti Károly Gaz-

dasági, a Neumann János Informatikai, a Rejtő 
Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon 
– Budapesten és Székesfehérváron folytat okta-
tási és kutatási tevékenységét. 
Az Óbudai Egyetem széleskörű nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik, szakmai gya-
korlatra, részképzésre (pl. Erasmus program) 
évente több mint száz hallgató utazhat európai 
felsőfokú intézményekbe. 
A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezet-
mérnöki Kar a könnyűipari mérnöki, az ipari 
termék- és formatervező mérnöki és környezet-
mérnöki       alapszakokon, valamint a könnyűipari 
mérnöki és mérnöktanári mesterszakon, illetve a 
könnyűipari mérnökasszisztens szakon folytat 
oktatást.
Rejtő Sándor Karunk névadója (gépészmérnök, 
műegyetemi tanár, az MTA tagja) oklevelét a 
Budapesti Műegyetemen nyerte el 1878-ban, ez 
volt az első ott kiadott gépészmérnöki oklevél. 
Fő tudományterülete az anyagvizsgálat volt. El-
mélyedt kutatásokat folytatott a fém-, fa-, textil-, 
papír- és malomipar technológiáinak területén, 
színvonalas előadásokat tartott a gépészmérnök 
hallgatóknak.

Öregdiák találkozó a Könnyűipari Karon
Koltai László

A könnyűipari képzés megindulásának 40. év-
fordulójához kapcsolódó rendezvények között 
június 15-én került megrendezésre a „nyomdász 
papíros és csomagolós” összévfolyamtalálkozó 
az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari 
és Környezetmérnöki karán, azaz a korábbi 
Könnyűipari Műszaki Főiskola épületében. A 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület és a 

Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet ez 
alkalomból hívott mindenkit egy egész napos 
rendezvényre, feleleveníteni a Doberdó úton 
eltöltött éveket. A résztvevők közül a „bátrabbak” 
a kollégiumban aludhattak.
A KMF retró-nap kilenc óra után kezdődött az au-
lában regisztrációval és kötetlen beszélgetések-
kel. Itt a program teljes időtartama alatt diavetí-
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tés mutatta be a főiskola korábbi évfolyamait, 
életképeket és az egykori kollégiumi és diákélet 
ma már történelemnek számító pillanatait.

  

A hivatalos program keretében, szakmai 
előadások kezdődtek a „lépcsős előadóban”, me-
lyeket a rendezők képviseletében Fábián End-
re elnök és Dr. Horváth Csaba intézetigazgató  
köszöntője nyitott meg. 
A kar dékánjának, prof. Dr. Patkó Istvánnak 
részletes és az iskola teljes történetét bemu-
tató előadásából sok érdekes részletet tudhat-
tak meg a jelenlevők az alapításról, az épületről, 
a felsőoktatási integrációs folyamatokról és a 
képzési struktúra változásairól.  Mint elmesélte, 
1972 őszén kezdett az első évfolyam a Doberdó-
úti épületben. 
Ekkor az első tanév hivatalosan szeptemberben 
indult, de a tanítás a valóságban csak október 
elején kezdődött, mert az épület nem készült el 
időben, így az első évfolyamos hallgatók felada-
tai között kezdetben a téglahordás is szerepelt. 
Ezek a hallgatók voltak az elsők, akik a már itthon 
szerzett könnyűipari mérnöki diplomával a zse-
bükben kezdhették el nyomda vagy papíripari 
szakmai karrierjüket.
Ezt követően a nyomda- papír- és csomagolás 
szakirányos képzések mai rendszerének, körül-
ményeinek és feltételeinek részleteit ismerhette 
meg a hallgatóság Dr. Horváth Csaba intézet-
igazgató, Dr. Szentgyörgyvölgyi Rózsa és Dr. 
Koltai László intézetigazgató helyettesek rövid 
előadásaiból. 
A délelőtti előadásokat a 40 éve az intézmény-
ben oktató, Korondi Endre tanár úr jó hangulatú 

visszaemlékezése zárta, sok derűs pillanatot szer-
ezve a hallgatóknak.
Az ebéd után a „drupa - a megkerülhetetlen” cím-
mel hangzott el Lakos Lászlónak, a Canon pro-
fesszionális nyomdai megoldásainak felelősének 
részletes és sok szempontból elgondolkoztató 
előadása a legújabb trendekről és a németorszá-
gi szakvásár tapasztalatairól. 
Az előadáshoz kapcsolódóan került sor a „drupa-
túra 2012” sorsolására.
 A „vizsgadrukk nélkül” program keretében volt 
lehetőségük a volt hallgatóknak nosztalgiázni 
és kisebb csoportokban meglátogatni az intézet 
laboratóriumait és a nyomdát. 
A találkozóval párhuzamosan zajlott a Pro Typo-
graphia 2012 díjkiosztója az I. emeleti tanácster-
emben, amelyre sokan fellátogattak a jelenlévők 
közül is.

 
A rendezvényt egy jó hangulatú, elegáns kiál-
lítású, éjszakába nyúló Garden party zárta a Do-
berdó úti auditóriumban és az épület mögötti 
domboldalban.  




