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Szabó Rudolf 1950. május 12-én
született. Középiskolai tanulmányait
Budapesten a Bolyai János Textilipari
Technikumban fonó szakon végezte, az
Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyen 1967-ben II., 1968-ban I.
helyezést ért el. 1968-ban technikusi
érettségi megszerezését követően katonai
szolgálatot teljesített, majd a Budapesti
Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán
a textiltechnológia szakon 1974-ben
okleveles gépészmérnöki diplomát
szerzett. Egyetemi évei során
szakkollégiumi vezető, ötödévesen
óraadóként fonástechnológiát tanított
a Bolyaiban és a Könnyűipari Műszaki
Főiskolán.
1974-től a Könnyűipari Műszaki
Főiskola Textiltechnológiai Tanszékén
szövéstechnológiát oktatott évtizedekig.
1976-ban mérnöktanári, 1985-ben
gépszerkesztő szakmérnöki diplomát
szerzett. Főiskolai évei első szakaszában
számos ipari kutatásba bekapcsolódott.
Nagy hangsúlyt fordított a gyakorlati
ismeretek közvetítésére és a legújabb
fejlesztések továbbadására.
A hallgatók komplex képzését tartotta
szem előtt azzal, hogy pl. konkrét
szövéstechnológia tárgykör tárgyalása
során a kapcsolódó ismeretek széleskörű
elemzését (pl. rezgéstan, kenéstechnika,
klímaállapot befolyása stb.) kiemelt
fontosságúnak tekintette.
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Többször részt vett korábban a főiskola,
majd 1992-től a hazai üzemek vagy
a Drezdai Műszaki Egyetem által finanszírozott szakmai konferenciákon,
kiállításokon.
Kiváló üzemi és külföldi kapcsolatai
révén igyekezett a szövés szakmai
oktatásához szükséges tárgyi eszközöket
előteremteni, a szakma fejlődésével lépést
tartani.
Számos külföldi gépgyártó tanfolyamán
(pl. Sulzer, Dornier, Stäubli stb.) vett
részt a hazai üzemekkel való jó szakmai
együttműködésnek köszönhetően.
A hallgatók részére rendszeresen
szervezett belföldi és külföldi szakmai
tanulmányutakat.
Több éven át volt óraadó a Budapesti
Műszaki Egyetemen és az Iparművészeti
Egyetemen.
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A különböző ismeretfelújító és
továbbképző szaktanfolyamok, belföldi
és üzemi rendezvények közismert
előadója. Külföldi egyetemeken
(Németországban, Törökországban,
Belgiumban) és több éven át a főiskolán
a külföldi hallgatóknak német és angol
nyelven is tartott előadásokat. Több
tucat külföldi szakemberrel nyílt
lehetősége a hazai textilüzemekben
együtt dolgozni, ami egyaránt jó
lehetőséget kínált a szakmai és nyelvi
ismeretek gyarapítására.
A Műszaki Könyvkiadónál 1985-ben
megjelent Szövőgépek c. szakkönyve ma
is aktuális, jól használható. Számos
főiskolai, középiskolai jegyzetet írt, s
közel 100 publikációja jelent meg.
A szakmai közélet aktív közreműködője
volt, középiskolai és egyetemi
tanulmányai során is szakmai diákkörök
vezetőjeként tevékenykedett.

1972-től tagja a Textilipari Műszaki és
Tudományos Egyesületnek, 1976-tól
1980-ig a fiatalok szervező bizottságát
vezette, számos iparági szakmai
vetélkedő kezdeményezője, aktív
közreműködője volt.
A pamutszövő szakosztályban is
sikeresen tevékenykedett.
A Magyar Textiltechnika felelős
szerkesztője volt 1985-től 2001-ig,
jelenleg is a lap egyik rovatvezetője és
rendszeresen jelennek meg itt szakcikkei.
Szakmai munkáját háromszor miniszteri
kitüntetéssel ismerték el, 2001-ben
MTESZ Emlékérmet kapott.
Több mint 35 évi oktató munka után
2009. szeptember 1-jétől a Zoltek Zrt.-nél
a textil fejlesztés-kutatás területén
dolgozik.
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