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Borbély Endréné dr.
a CSAOSZ „Szakmáért életműdíj” kitüntetettje
Felkészülés a pályára és a pályakezdés
A Budapest Műszaki Egyetemen a Szerves
Kémia Technológia Tanszéken, a Könnyűipari
ágazaton végzett, vegyészmérnöki diplomát és
párhuzamos képzéssel vegyészmérnök tanári
diplomát is szerzett. Pályakezdőként rögtön a
Könnyűipari Műszaki Főiskolára került. Dr. Erdélyi
József, aki a Papíripari Tanszékre oktatót keresett,
azonnal felvette szerződéssel tanársegédnek.
A Könnyűipari Műszaki Főiskolán, majd
annak utódján, a Budapesti Műszaki Főiskola
Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Karán 1975
óta tanít általános, szervetlen, ﬁzikai, műanyagés papíripari kémiát.
A szakemberképzés fejlesztése

A Csomagolási és Anyagmozgatási
Országos Szövetség, a CSAOSZ elnöksége
2003-ban alapította a „Szakmáért életműdíjat”. A kitüntető díjat az elnökség 2007 évben
Borbély Endréné dr.-nak ítélte. Az ünnepélyes
díjátadás a CSAOSZ közgyűlésén volt, 2007.
március 21-én, ahol Galli Miklós elnök és dr.
Kertész Béla főtitkár adta át az elnökség nevében a „Szakmáért életműdíj” plakettjét.
Borbély Endréné dr. a Budapesti Műszaki
Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki
Kar Médiatechnológiai Intézet Csomagolásés Papírtechnológiai Intézet szakcsoportjának
főiskolai tanára. Szakmai tevékenységét és
egész pályáját a csomagolási, illetve papíripari
szakemberek képzése jelentette. A kitüntetett
boldog ember lehet, mert munkája, hivatása
révén folytathatja a családi hagyományt, hiszen
szülei is tanárok voltak. Ezen kívül az értelmiségi lét minden örömét az állandó tanulást és az
ismeretek átadását állandóan gyakorolhatja.

A Főiskola Papíripari Tanszékén 1985-ben,
a csomagolástechnológus mérnök képzés megszervezésével együtt oktatási tevékenységét
kibővítette a csomagolóanyagok és a csomagolástechnika tantárgyakkal és 1998 óta a környezetvédelem tantárgyat is oktatja. Később
közreműködésével készítették el a szakirányú
képzés tanterveit, tantárgyi programjait főiskolai,
majd egyetemi oktatási szinten. A többszöri tantervváltozások miatt folyamatosan dolgozott a
tananyag-módosításokon és az aktuális tantárgyi
programok átdolgozásán. A papíripari szakemberképzés színvonalának emelését, az új kutatási fejlesztési eredményeknek a tananyagba való
mielőbbi felvételét mindenkor fontosnak tartotta.
Sikerek és elismerések
Borbély Endréné dr. az oktatás mellett
az önképzést, a kutató és tudományos munkát mindenkor fontosnak tartotta. A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán
1985-ben műszaki doktori címet szerzett, a
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