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A Budapesti Műszaki Főisko-
la Rejtő Sándor Könnyűipari
és Környezetmérnöki Karának
Médiatechnológiai Intézeté-
ben 2009. június 27-én és 28-án
nyomdamédia, valamint 
papír- és csomagolástechno-
lógus szakirányon államvizs-
gázott hallgatók

MÉDIATECHNOLÓGUS SZAK-
IRÁNYON NAPPALI KÉPZÉSBEN
VÉGZETT HALLGATÓK 

Bogdán Katalin

Elérhetőség: cukorka@gmail.com
Szakdolgozat címe: Az Adobe Pho-
toshop CS3 képszerkesztő szoftver
lehetőségeinek vizsgálata (Investiga-
tion of the usability of the Adobe
Photoshop CS3)
Intézeti témavezető: dr. Borbély
Ákos főiskolai docens

Kellner Zoltán
Elérhetőség: kellner@freemail.hu
Szakdolgozat címe: Modern szoftve-
res eszközök a színmenedzsment
szolgálatában az Offset Nyomdában
(Modern software devices in the
color’s service in the Offset Nyomda)
Intézeti témavezető: dr. Csányi
Sándor főiskolai docens
Külső konzulens: Fekete Szabolcs
előkészítési vezető, Offset 
Nyomda Zrt.

Kemény Tamás

Elérhetőség: 
thomas083@gmail.com
Szakdolgozat címe: A színmélység-
csökkentés képminőséget befolyásoló
hatásának vizsgálata (Investigations
of influences of bit-depth reduction
on image quality.)
Intézeti témavezető: dr. Borbély
Ákos főiskolai decens
Külső konzulens: Tilinger Ádám
szoftverfejlesztő okleveles mérnök

Nagy Dorottya

Elérhetőség:
nagydorcsa@gmail.com
Szakdolgozat címe: JDF alkalmazá-
sa kis és közepes nyomdaipari vállal-
kozásoknál (JDF application at little
and medium printing industry)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus

Seiner Károly

Elérhetőség: 
charlie.seiner@gmail.com
Szakdolgozat címe: Videó tömörítési
módszerek hatása a videó minőségé-
re (The effect of video compressing
methods on the video quality)
Intézeti témavezető: Kiss László 
főiskolai docens

MÉDIATECHNOLÓGUS SZAK-
IRÁNYON LEVELEZő KÉPZÉSBEN
VÉGZETT HALLGATÓK

Gaál Attila

Elérhetőség: tewe_8@freemail.hu
Szakdolgozat címe: Háromdimenzi-
ós grafika fotorealisztikus megjelení-
tése (Photorealistic visualization of
three-dimensional graphics)
Intézeti témavezető: dr. Borbély
Ákos főiskolai docens
Külső konzulens: Pintér Ferenc
programozó, Eidos Hungary Kft.

Frissdiplomások



Kiss Andrea

Elérhetőség: 
andrea.bmsr@gmail.com
Szakdolgozat címe: Flexónyomta-
tással készült elő- és hátoldali 
nyomatok színegyeztetése
Intézeti témavezető: dr. Csányi
Sándor főiskolai docens
Külső konzulens: Buzás László 
grafikai koordinátor, Sealed Air 
Magyarország Kft.

Orbán Szabó László
Elérhetőség: szabika@gmail.com
Szakdolgozat címe: Kocsiszekrény
prototípus tervezése (Car dody 
prototyping)
Intézeti témavezető: dr. Borbély
Ákos főiskolai docens

Solymosi Zsolt

Elérhetőség: 
solymosi_zsolt@yahoo.com
Szakdolgozat címe: Korszerű te-
kercsofszet nyomógépek (Modern
web offset printing machines)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus
Külső konzulens: Kelemen György
ügyvezető igazgató, manroland
Magyarország Kft.; Kiss Nóra üzlet-
kötő, Prosystem Print Kft.

Szűcs József

Elérhetőség: 
studio@juniorgrafika.hu
Szakdolgozat címe: A szemkamera
alkalmazása a reklámiparban 
(Use of eye tracking in marketing)
Intézeti témavezető: dr. Csányi
Sándor főiskolai docens, Prokai 
Piroska műszaki tanár

Vámos Norbert

Elérhetőség: 
vamosnorb@gmail.com
Szakdolgozat címe: Kiadói informá-
ciós rendszer tervezése és megalko-
tása MYSQL és PHP fejlesztői környe-
zetben (Design and creation of
Publishing Information System in
MySQL and PHP Development 
Environment)
Intézeti témavezető: Kiss László 
főiskolai decens
Külső konzulens: Némethné Kovács
Erzsébet nyomdamérnök, Apáczai
Kiadó Kft.

NYOMDA SZAKIRÁNYON 
NAPPALI KÉPZÉSBEN VÉGZETT
HALLGATÓK

Bőde András

Elérhetőség: bandris@enternet.hu
Szakdolgozat címe: Az OCE CPS800
Platinum színes digitális nyomógépen
különböző típusú nyomathordozókra
készített nyomatok minőségének 
a vizsgálata (Examination of the
printing quality of the prints made
on different types of printing sub-
strares with OCE CPS800 Platinum
colorful digital printing press)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus
Külső konzulens: Fodor Attila ügy-
vezető, Szinkron Digitális Nyomda-
ipari Kft.

Poroszka Péter
Elérhetőség: poripeti@gmail.com
Szakdolgozat címe: Optimalizálási
feladatok megoldhatósági vizsgálata
a táblázatkezelőben (The examina-
tion of solubility of optimizing tasks
in spread sheet application)
Intézeti témavezető: Ambrusné 
Somogyi Kornélia főiskolai decens

Sztankovics Gábor
Elérhetőség: 
sztagabor@freemail.hu
Szakdolgozat címe: Színmenedzs-
ment minőségének ellenőrzése
(Quality control of a Color Mana-
gement System)
Intézeti témavezető: dr. Borbély
Ákos főiskolai docens
Külső konzulens: Balás László 
műszaki vezető, AduPrint Kft.

NYOMDA SZAKIRÁNYON 
LEVELEZő KÉPZÉSBEN 
VÉGZETT HALLGATÓK

Balázs Barbara

Elérhetőség: bmintb@freemail.hu
Szakdolgozat címe: Kaligrammák
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vizsgálata a tipográfiai kialakítástól
a kivitelezésig (Calligrammas’ 
studying from the typographical
development to the carrying out)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus;
Prokai Piroska műszaki tanár

Barta Zoltán

Elérhetőség: bartazoli@gmail.com
Szakdolgozat címe: Példányszám-
egyenletesség vizsgálata az ISO
12647-e szabvány szerint a Gyomai
Kner Nyomdában (: Examination 
of color variability in production
according to ISO 12647-2 standard,
in Gyomai Kner Printing Company)
Intézeti témavezető: dr. Schulz 
Péter címzetes főiskolai docens
Külső konzulens: Papp Lajos vezér-
igazgató, Gyomai Kner Nyomda Zrt.

Bátky János

Elérhetőség: janyek@enternet.hu
Szakdolgozat címe: A coldset nyom-
tatás színegyenletességének vizsgá-
lata a példányszámnyomtatás során
(Analyzing the steadiness of the ink
density during pressrun in coldset
printing)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus
Külső konzulens: Szabady Balázs
műszaki asszisztens, Lapcom 
Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.

Fekete Anita

Elérhetőség: f.anita.@freemail.com
Szakdolgozat címe: Színmenedzs-
ment a Veszprémi Nyomdában
(Color management in Veszprémi
Nyomda)
Intézeti témavezető: dr. Borbély
Ákos főiskolai docens

Horváth Zsolt

Elérhetőség: 
horvath.zsolt@zalainyomda.hu
Szakdolgozat címe: A Zalai Nyomda
Zrt.-nél alkalmazott CtP-rendszerek
összehasonlító vizsgálata (Compa-
rative analysis on CtP-systems at 
Zalai Nyomda Zrt.)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus
Külső konzulens: Vári Andrea fejlesz-
tési és logisztikai igazgató, Vukán
Péter fejlesztési és prepress vezető,
Zalai Nyomda Zrt.

Jacsó Péter Tivadar

Elérhetőség: 
jacso.peter@jacsomedia.hu
Szakdolgozat címe: Digitális segéd-
let nyomdaipari technológiai ismere-
tek I. című tantárgy oktatási anyagá-
hoz (E-learning. Help for Printing

Press Technology Part I. Education
Material)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus

Laczkó Gábor
Elérhetőség: 
letsgo.gabor@gmail.com
Szakdolgozat címe: A vevői igények
teljesítése a nyomdaiparban pél-
dányszámnyomtatás során
(The dischange of customers’s ne-
eds in the printing industry in the
couse of impression printing)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus
Külső konzulens: Kállai Zoltán 
minőség- és környezetirányítási 
vezető, PRINT 2000 Kft.

Tamasi Tibor
Elérhetőség: tegert@citromail.com
Szakdolgozat címe: A látszólagos ki-
töltési arányváltozás hatása a repro-
dukálható színtartományra (Effects
of the dot gain to the color gamut)
Intézeti témavezető: dr. Csányi
Sándor főiskolai docens

NYOMDA-MÉDIA SZAKIRÁ-
NYON BSC NAPPALI KÉPZÉSBEN
VÉGZETT HALLGATÓK

Bodnár Zsuzsanna

Elérhetőség: 
bodzsanna@gmail.com
Szakdolgozat címe: Közepes és nagy
nyomdaipari vállalkozások vállalat-
irányítási rendszereinek vizsgálata 
a gazdaságos működés szempontjai
alapján (Investigation of enterprises
in medium and big sized printing
houses based on the aspect of eco-
nomie corporate operation)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-



völgyi Rózsa főiskolai adjunktus
Külső konzulens: dr. Novotny 
Erzsébet kereskedelmi üzletágvezető,
Állami Nyomda Nyrt.

Kiss Anikó

Elérhetőség: 
kissaniko86@yahoo.com
Szakdolgozat címe: Műanyag nyo-
mathordozók nyomtatási lehetőségei
a HP FB6100 típusú inkjet nyomógé-
pen (Digital printing of plastics on
HP FB6100 inkjet press)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus
Külső konzulens: Tóth Zoltán terme-
lési igazgató, OSG Hungary Kft.

Koncz Álmos 

Elérhetőség: 
konczalmos@gmail.com
Szakdolgozat címe: A nyomdaipar-
ban használt megvilágítások és fény-
források jellemzői
(Properties of light and exposition
which used in press in press in-
dustry)
Intézeti témavezető: dr. Borbély
Ákos főiskolai docens
Külső konzulens: Salgó István igaz-
gató, Salgó és Társa Fényforrás és
Lámpatest Értékesítő Kft.

Melly Renáta Judit

Elérhetőség:
m.renata2009@gmail.com
Szakdolgozat címe: Multimédiás ok-
tatási segédlet készítése Flash fejlesz-
tői környezethez (Multimedia 
Education Study Material for Flash
Development Environment)
Intézeti témavezető: dr. Borbély
Ákos főiskolai docens
Külső konzulens: Vághy Tamás 
oktatástechnológus, Garabonciás 
Üzleti és Kommunikációs Szak-
középiskola

Nagy Ilona Judit

Elérhetőség: nagyilka@gmail.com
Szakdolgozat címe: Transzfermatri-
ca gyártása szitanyomtatással (Ma-
king of Transfer Picture with Screen
Printing)
Intézeti témavezető: dr. Horváth
Csaba főiskolai docens
Külső konzulens: Madanec László
ügyvezető, Madi Nyomdaipari Kft.

Rozgonyi Zsófia

Elérhetőség: raynafull@gmail.com
Szakdolgozat címe: Kiadványszer-
kesztés Linux platformon (Layout
design on Linux platform)

Intézeti témavezető: dr. Borbély
Ákos főiskolai docens

Szalóki Zsuzsanna

Elérhetőség: 
zsuzsanna.szaloki@gmail.com
Szakdolgozat címe: A flexónyomta-
tás környezetterhelésének vizsgálata
(Environment pollution of flexo-
technology)
Intézeti témavezető: dr. Endrédy 
Ildikó PhD intézetigazgató, Szent-
györgyvölgyi Rózsa főiskolai 
adjunktus
Külső konzulens: Kassai Rudolf ügy-
vezető igazgató, Monopost Kft.

Visky Csilla
Elérhetőség: viskycsilla@gmail.com
Szakdolgozat címe: Nyomdaipari
vállalkozások vállalatirányítási rend-
szereinek vizsgálata (Investigation
of enterprises system in printing
hauses based on the aspect of 
economie cormorate operation) 
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus
Külső konzulens: dr. Novotny 
Erzsébet kereskedelmi üzletágvezető,
Állami Nyomda Nyrt.

NYOMDA-MÉDIA SZAKIRÁ-
NYON BSC LEVELEZő KÉPZÉS-
BEN VÉGZETT HALLGATÓK

Barna János

Elérhetőség: jano83@freemail.hu
Szakdolgozat címe: Laminált 
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műanyag kártyák rétegei közötti 
tapadóerőt befolyásoló tényezők 
vizsgálata (Examination of the 
influence factors onto the peel
strength between laminated card
layers)
Intézeti témavezető: dr. Endrédy 
Ildikó PhD intézetigazgató 
Külső konzulens: Maitz Miklós 
főtechnológus 

Első-Somogyi Katalin

Elérhetőség: elsokata@gmail.com
Szakdolgozat címe: Számítások 
a nyomdai gyártás-előkészítésre
(Calculation in typographical 
manufacture preparation)
Intézeti témavezető: dr. Endrédy 
Ildikó PhD intézetigazgató, Prokai
Piroska műszaki tanár
Külső konzulens: Nagy László
nyomdavezető, mondAt Kft.

Gothárd Edit

Elérhetőség: 
gothardedit@gmail.com
Szakdolgozat címe: Havi magazi-
nok tipográfiájának összehasonlító
elemzése (Comparative analysis of
monthly magazines’ typography)
Intézeti témavezető: dr. Csányi
Sándor főiskolai docens
Külső konzulens: Németh Levente
grafikus, Enter ’98 Kft.

Lovas Attila

Elérhetőség: 
lovas.attila@citromail.hu
Szakdolgozat címe: A heat-set te-
kercsnyomtatás során fellépő termék-
méret-változás és a korrigálás lehe-
tőségei (Measurement and
possibilities of correction during
heat-set web offset printing)
Intézeti témavezető: Szentgyörgy-
völgyi Rózsa főiskolai adjunktus
Külső konzulens: Burján Norbert
nyomdaigazgató, Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei
Nyomdája

Mayerhoffer István
Elérhetőség: 
istvan.mayerhoffer@kner.hu
Szakdolgozat címe: A nyomópapí -
rok tulajdonságainak hatása az 
ofszetnyomatok színminőségére 
Intézeti témavezető: dr. Csányi
Sándor főiskolai docens
Külső konzulens: Muzsik István ter-
melési igazgató, Kner Packaging Kft.

Remete Kornél

Elérhetőség: 
kornel.remete@gmail.com
Szakdolgozat címe: A színkezelés
alkalmazásának helyzete Magyaror-
szágon (Situation of the application
of color management in Hungary)
Intézeti témavezető: dr. Borbély
Ákos főiskolai docens
Külső konzulens: Békésy Pál 
CtP-operátor, Offset Nyomda Zrt.

Szűcs-Tassy Attila

Elérhetőség: szucs.t.ati@gmail.com
Szakdolgozat címe: Íves ofszet
nyomdafestékek összehasonlító
elemzése (Comparative analysis 
of sheet-fed offset printing inks)
Intézeti témavezető: dr. Csányi
Sándor főiskolai docens 
Külső konzulens: Molárovics János
ügyvezető, FIX-PACK Kft.

PAPÍR- ÉS CSOMAGOLÁSTECH-
NOLÓGUS SZAKIRÁNYON BsC
NAPPALI KÉPZÉSBEN VÉGZETT
HALLGATÓK

Papp Viktor
Elérhetőség: pappvikk@gmail.com
Szakdolgozat címe: A hazai csoma-
golószer- és gépgyártó vállalkozások
felmérése és elemzése (The survey
and analysis of domestic packaging
and machine manufacturing busi-
nesses)
Intézeti témavezető: Koltai László
tanársegéd

Jezsoviczki Ágnes
Elérhetőség: jezsoagi@yahoo.com
Szakdolgozat címe: Gyógyszerek
gyűjtőcsomagolásának egységesítése
(Standardization of collective 
packaging for medicines)
Intézeti témavezető: Gallóné 
Héring Judit mestertanár

Pócsi Renáta
Elérhetőség: kissreni@gmail.com
Szakdolgozat címe: A merített lap-
szerkezet kialakítása különleges víz-
jeles szitákon, valamint a merítés
technológiájával készült papírlapok
vizsgálata (Mould paper with 
watermark and its mechanical pro-
perties)
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Intézeti témavezető: dr. Kutasi 
Tamás főiskolai docens

Stiblo Viktória
Elérhetőség: stiblov@gmail.com
Szakdolgozat címe: Twin Box kínáló
csomagolás tervezése a Dunapack
Zrt.-nél (Mould paper with water-
mark and its mechanical properties)
Intézeti témavezető: Varga József
mestertanár

Szima László
Elérhetőség: szimalaci@gmail.com
Szakdolgozat címe: Papíralapú 
display tervezése az STI Display Hun-
gary Kft. részére (Design of a paper
based display for STI Display 
Hungary Ltd.)
Intézeti témavezető: Varga József
mestertanár

PAPÍR- ÉS CSOMAGOLÁSTECH-
NOLÓGUS SZAKIRÁNYON BsC
LEVELEZő KÉPZÉSBEN 
VÉGZETT HALLGATÓK

Ráczné Herceg Piroska
Elérhetőség: racne@richter.hu
Szakdolgozat címe: A DT-ELF cso-
magoló gépsoron történő csomago-
lás megfelelőségének meghatározá-
sa és bizonyítása
(Verification/validation and confir-
mation of the packaging process
suitability in the DT-ELF packaging
line)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Boros Loretta 
Elérhetőség: lotti.frakk@gmail.com
Szakdolgozat címe: A Forest-Papír
Kft. tekercses termékei arculatváltá-
sának folyamata (The Forest paper
a Ltd. coil products the process of
change of corporate image)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Bíró Péter
Elérhetőség: birop@monornet.hu
Szakdolgozat címe: Fém csomagoló-
szerek fejlesztése környezetvédelmi
és költséghatékonysági szempontok
alapján az X-REM Kft.-nél
(Development of metal packagings
by environmetal and expenseeffect
considerations at X-REM Ltd.)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Mészáros Zoltán
Elérhetőség: mesze-
ros0607@freemail.hu
Szakdolgozat címe: Állateledeles 
tasakok hegesztésszilárdság vizsgá-
lata a Mondi Packaging Békéscsaba
Kft.-nél (Investigation of the pet
food welding strength of joint in
Mondi Packaging Békéscsaba Ltd.)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Szloboda György
Elérhetőség:
gyorgy.szloboda@invitel.hu
Szakdolgozat címe: A szilikátok
okozta problémák vizsgálata a szal-
macellulóz-gyártás vegyszer-regene-
rálási folyamatában (Examination
of the silicates problems in the 
chemical recovery system of 
straw pulp making process)
Intézeti témavezető: dr. Kutasi 
Tamás főiskolai docens

Tauz Norbert
Elérhetőség: 
tauznorbert@hotmail.com
Szakdolgozat címe: A Testliner papí-
rok színállandóságának biztosítása
színmérés- és színszabályozás alkal-
mazásával (Ensuring the color 
constancy of Testliner paper by
applying colorimetry and color 
adjustment)
Intézeti témavezető: dr. Csizmadia
Istvánné főiskolai docens

Vass Péter
Elérhetőség:
vass740406@freemail.hu
Szakdolgozat címe: A papír szilárd-
sági tulajdonságaira ható tényezők,
különös tekintettel a lapképzésre
(Factors, which haveaffects on 
paper strength, particularly on 
sheet forming)
Intézeti témavezető: dr. Kutasi 
Tamás főiskolai docens

CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS
SZAKIRÁNYON NAPPALI KÉP-
ZÉSBEN VÉGZETT HALLGATÓK

Szilágyi András
Elérhetőség: –
Szakdolgozat címe: Csomagolási fo-
lyamatok fejlesztése, tervezése az
M+Z 2000 Kft.-nél (Packing techno-
logy at M+Z 2000. Ltd.)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Jánosi Patrik
Elérhetőség: –
Szakdolgozat címe: A borpalacko-
zás technológiája az Ostoros-Novaj
Bor Zrt. gyakorlatában (The techno-
logy of wine-bottling at Ostoros-
Novaj Bor Plc.)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Szabó Julianna
Elérhetőség:
szabojuli@citromail.hu
Szakdolgozat címe: A Nitromint
gyógyszer fém csomagolóanyagának
kiváltása műanyaggal a Mikropakk
Kft.-nél (Substitution of the metal
packaging of the medicine by 
plastic at Mikropakk Ltd.)
Intézeti témavezető: Gallóné 
Héring Judit mestertanár

Győre Simon
Elérhetőség: 
simon.gyore@gmail.com
Szakdolgozat címe: Növénytápoldat
flakonos csomagolási problémáinak
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megoldása (Solving a packaging
problem of a plant nutrient solution)
Intézeti témavezető: Baksay Miklósné
dr. főiskolai docens

Varró Csilla
Elérhetőség: 
csilla.varro@gmail.com
Szakdolgozat címe: A Jabil Circuit
Magyarország Kft. Valeo részlegén
alkalmazott raktári anyagmozgatási
eljárások (Material handling tech-
nologies at the Jabil Circuit 
Magyarország Ltd.)
Intézeti témavezető: Varga József
mestertanár

Tóth Ágnes
Elérhetőség: 
friends.agnes@gmail.com
Szakdolgozat címe: Szállítói csoma-
golások optimalizálása az Onix Zrt.-
nél (Optimalization of transport
packaging at Onix Closely Held
Corporation)
Intézeti témavezető: Varga József
mestertanár

CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS
SZAKIRÁNYON LEVELEZő KÉP-
ZÉSBEN VÉGZETT HALLGATÓK

Bodnár Tamás
Elérhetőség: 
golyatomi@gmail.com
Szakdolgozat címe: Folyamatos fej-
lődés a laminátor gépen a Tetra Pak
Zrt. Csomagolóanyag-gyártónál
(Continuous development on the
laminator machine at Tetra Pak
Packaging Material Production
Ltd.)
Intézeti témavezető: Tamásné 
Nyitrai E. Cecília főiskolai adjunktus

Tóth Gábor
Elérhetőség: tg82@freemail.hu
Szakdolgozat címe: Faládás csoma-
golás vizsgálata a Kerkavölgye ÁFÉSZ
faüzemében (The examination of
the wooden box packaging in 
Kerkavölgye ÁFÉSZ Factory)

Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Józsa Anita
Elérhetőség: anccsy@gmail.com
Szakdolgozat címe: Többutas szállí-
tási csomagolás vizsgálata a Nefab
Packaging Hungary Kft.-nél 
(The examination of returnable
packaging at Nefab Packaging
Hungary Kft.)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Veréb Edit
Elérhetőség: piaf79@gmail.com
Szakdolgozat címe: A Balluff Kft.-nél
használt csomagolóanyagok életcik-
lusának összehasonlító elemzése
(The life cycle comparison of the
used packaging materials at 
Balluff Ltd.)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

TERMÉKTERVEZő SZAKIRÁ-
NYON NAPPALI KÉPZÉSBEN
VÉGZETT HALLGATÓK

Werlein Aranka
Elérhetőség: 
aranka.werlein@gmail.com
Szakdolgozat címe: Új irányvonal 
a szépségipari csomagolástervezés-
ben (New idea in the package 
design of beauty industry)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Toplak Bernadett
Elérhetőség: bossco@freemail.hu
Szakdolgozat címe: Egy új logó ter-
vezése és annak bemutatása egy új
tejital csomagolásának a segítségé-
vel (The designing of a new logo
and its presentation with the help
of the packaging of a new milk
drink)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

TÁVOKTATÁSOS KÉPZÉSBEN
RÉSZT VEVő VÉGZETT 
HALLGATÓK

Solymos Gábor
Elérhetőség: –
Szakdolgozat címe: Állandó hűtést
igénylő fagylaltkészítmény, illetve
jégkrém csoportcsomagolásának 
a tervezése (Design of group-pac-
kaging for ice cream requiring per-
manent cooling)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Galbavi Péter
Elérhetőség: 
petergalbavi@hu.ibm.com
Szakdolgozat címe: Az IBM DS
8000 tárolószerver szállítási csoma-
golásának vizsgálata (Analysis of
IBM DS 8000 storage server’s trans-
portation packaging)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Szabó Zoltán

Elérhetőség: 
szamarci@citromail.hu
Szakdolgozat címe: Autóipari elekt-
romos kábelkötegek csomagolása
(The packaging of electronic 
harness in the car industry)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus

Szabó Sándor
Elérhetőség: –
Szakdolgozat címe: Elektronikai ter-
mék csomagolásának tervezése 
a Nefab Kft.-nél (The design of the
electronic product’s packaging by
the Nefab Ltd.)
Intézeti témavezető: Tiefbrunner
Anna főiskolai adjunktus
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Pfefferné Kaszás Tímea
Elérhetőség: 
pfeffertimea@citromail.hu
Szakdolgozat címe: Release papír
főbb paramétereinek változása ka-
landerezés során (Variation of the
release paper main parameters 
during the calendering process)
Intézeti témavezető: Koltai László
tanársegéd

Valyon Viktor
Elérhetőség: 06 30 296 7948
Szakdolgozat címe: Szalmacellulóz
fehérítése klór-dioxiddal (Bleaching
of straw pulp with clorine-dioxide)
Intézeti témavezető: Koltai László
tanársegéd

Kovács Tamás
Elérhetőség: 06 30 725 8865
Szakdolgozat címe: Hullámpapírle-
mez doboz BCT-értékének vizsgálata
az elvárt BCT-érték függvényében 
a felmerült vevői elvárások kapcsán
(Determination of the BCT value of
a board box considered onto the
customer claims)
Intézeti témavezető: Koltai László
tanársegéd

Néhány héttel, egy ezer napos
kampány megkezdése után,
jelent meg az első 54 oldalas
drupa 2012/1. riport, angol és
német nyelven, amelynek a
tárgya a zöld nyomtatás. Eb-
ben a környezetbarát nyomta-
táson kívül a fenntartható fej-
lődésről is szó van. Szerzői
USA-, UK-, kínai, indiai és skan-
dináviai szakemberek. Cikke-
ikben ötleteket adnak a CO2-
kibocsátás nyomtatott média
iparban megvalósítható csök-
kentésére. Manuel Mataré, a drupa igazgatója
szerint, „Erre azért van nagy szükség, mert a
drupa-látogatók körében mindig nagy érdek-
lődést tapasztaltunk a zöld téma iránt.

Kiadványunkban szeretnénk a vonatkozó új
fejlesztéseket megismertetni a szakemberekkel.”

A drupa 2012 kiadvány első száma egy a Na-
tureOffice módszere szerinti olyan szén-dioxid-
mentes divat kialakulásának a lehetőségéről ír,
melynek az alapja a düsseldorfi Druckstudio GmbH
által tesztelt anyagok és eljárás. Ezekkel két la-
pot nyomtattak ki a mellékleteikkel együtt,
mindet FSC-tanúsítványt nyert nyomathordo-
zókra (a matt Satimat és a fényes felületű Main
Gloss Green papírra). „A gyártásuk során fel-
használt Actega-termékek, a Terra Green színezé-
kek és nyomólakkok, egyaránt újrahasznosított
alapanyagok felhasználásával készültek.  Hason-
lóképpen a gyártás vörös és az ezüst pigment
alapú festékek és az Iriodin lakkjai is kielégítet-
ték az ökológiai követelményeket.”

„A szóban forgó zöld eljárás bemutatóját a chi-
cagói Print 09 szakkiállítás keretében az Északi
Csarnok (North Hall) 6515. számú standján ren-
dezzük meg.

A drupa 2012-re a regisztrációs űrlapokat a ki-
állítás megnyitása előtt fél évvel fogjuk kibo-
csátani. Postai úton juttatjuk el majd az érdek-
lődőknek a szóban forgó kiadványt is.”

Manuel Mataré úr megjegyezte még, hogy
„Ebben a fontos ügyben folyamatos kontaktust
kell fenntartanunk a felhasználókkal. E célra ki-
tűnő alkalom a Print 09, de a drupa a soron követ-
kező egyéb nemzetközi rendezvényeken is
részt vesz az ismertetőivel, az alábbiak szerint:
w PackPrint International (Bangkok, 2009. szep -

tember 23–26.),
w Ipex (Birmingham, 2010. május 18–25.),
w AllinPrint (Sanghai, 2011. április) és
w a worldwide visitor promotion rendezvény

időpontja: a drupa 2012 előtt egy évvel, má-
jus 3-án.

AZ ELSő DRUPA 2012 KIADVÁNY A KÖRNYEZETKÍMÉLő (ZÖLD) NYOMTATÁSRÓL




