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csomagolás- 
technológus szak- 
irányon diplomázók

Baumann dávid
baumanndavid9@gmail.com 
Háromdimenziós technológiák 
alkalmazási lehetősége  
a csomagolástervezésben
Témavezető: Baksay Miklósné dr.

holtság Fanni
holtsagfanni@gmail.com
Papíralapú rekeszek tervezése  
és kivitelezése a Print 2000 
Nyomda kft.-nél
Témavezető: Tamásné 
dr. Nyitrai E. Cecília

lepcsák kornél
lepcsak.kornel@gmail.com 
a mustár csomagolásainak  
és kiszereléseinek összefüggése  
a fogyasztói szokásokkal
Témavezető: Baksay Miklósné dr.

meixler anita
animei@freemail.hu 
Hullámpapírlemez termékek 
ragasztási szilárdságának  
vizsgálata
Témavezető: dr. koltai László

mérey martina
zoeclea@hotmail.com
korszerű táplálkozási trendeknek 
megfelelő szokásokat ösztönző 
csomagolás tervezése hidegen 
sajtolt olaj termékcsaládhoz
Témavezető: Tiefbrunner anna

molnár kinga
kinga422@gmail.com
Egyedi csomagolás tervezése 
különleges, érzékeny termékre
Témavezető: Tamásné 
dr. Nyitrai E. Cecília

nánási gabriella
zuboly918@gmail.com
kreatív kártyajáték és hozzávaló 
doboz tervezése és 
kivitelezése
Témavezető: dr. Szentgyörgy-
völgyi rozália

perei kinga
pereikinga@gmail.com
Táblás csokoládé harmadik  
generációs polcra kész  
csomagolása
Témavezető: Tiefbrunner anna

frissdiplomások
Prokai Piroska

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Média- 
technológiai és Könnyűipari Intézetében 2015 júniusában csomagolástechnológus, 
valamint nyomda-média szakirányon az alábbi hallgatók államvizsgáztak sikeresen,  
és védték meg diplomájukat.

Nánási Gabriella, Molnár Kinga, Holtság Fanni, 
Meixler Anita, Baumann Dávid, Lepcsák Kornél

Szilágyi Anett, Mérey Martina, Perei Kinga, 
Simon Márton, Tóth Róbert
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simon márton
martonsim.adun@yahoo.com
Új laminátor gép verifikálási és 
validálási folyamata a TetraPak 
budaörsi üzemében
Témavezető: Tamásné 
dr. Nyitrai E. Cecília

szilágyi anett
szil.anett@gmail.com
a gyógyszercsomagolás formai, 
grafikai megjelenítése
Témavezető: Tamásné 
dr. Nyitrai E. Cecília

tóth róbert
t.robert789@gmail.com
Vakolat és festék forgalmazására 
használt műanyag vödrök stati-
kai terhelhetősége a szállítás és 
raktározás folyamatában
Témavezető: Tamásné 
dr. Nyitrai E. Cecília

A képen balról jobbra hátsó sor: Berneczei Istvánné, 
Kovács László, Daragó István; első sor: Kovács  
Hajnalka, Lepnyák Noémi, Halászi Beáta Erzsébet

nyomda-média  
szakirányos  
diplomázók

Berneczei istvánné
berneczei.kati@gmail.com 
felületaranyozáshoz használt 
réz- és szilikon nyomóforma  
alkalmazhatóságának össze- 
hasonlító vizsgálata a Pénzjegy-
nyomda Zrt.-ben
Témavezető: dr. Horváth Csaba, 
Prokai Piroska

daragó istván
darago.pisti@gmail.com
flexónyomtatással készült  
nyomatok és laminált flexibilis 
csomagolóanyagok színeltéré-
sének vizsgálata a Mondi  
Békéscsaba kft.-nél
Témavezető: dr. Szentgyörgy-
völgyi rozália

eberhardt péter kálmán
eberhardt.peter83@gmail.com
Műanyag nyomathordozók 
nyomtatási lehetősége íves  
ofszetnyomó gépen
Témavezető: dr. Szentgyörgy-
völgyi rozália

halászi Beáta erzsébet
halaszi.beata@gmail.com
Speciális festékekkel készült  
biztonsági nyomatok minőségi 
és élettartam-vizsgálata
Témavezető: dr. Novotny 
Erzsébet

kovács hajnalka
sunesz@citromail.hu
arculat és csomagolás tervezése 
a Lazy Jack Sailing számára
Témavezető: dr. Novotny 
Erzsébet

kovács lászló
kloran84@gmail.com
Modern tipográfiai eszközök és 
az interaktivitás alkalmazása egy 
hallgatói kiadvány újratervezé-
sében
Témavezető: dr. Novotny 
Erzsébet

lepnyák noémi
lepnyak.noemi@gmail.com
Speciális felületek nyomtatása 
digitális nyomógépeken
Témavezető: dr. Szentgyörgy-
völgyi rozália

A képen balról jobbra hátsó sor: Vince András Antal, 
Riegler Károly, Zsadányi Andrea, Nyári Melinda, Szetei 
Ágnes, Vincze Lívia, Szántó Márta, Ortó Szilvia)
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nyári melinda
nyarimelinda88@gmail.com
Új technológia bevezetése  
a Pátria Nyomdában
Témavezető: dr. Szentgyörgy-
völgyi rozália

ortó szilvia
szuperszilvi@gmail.com
a digitális technika hatása  
a nyomtatott és digitális  
olvasási/írási szokásokra
Témavezető: dr. Szentgyörgy-
völgyi rozália

riegler károly
karika67@gmail.com
az okmányvédelem területén  
alkotott direkt színek előállítása 
és reprodukálhatósága
Témavezető: dr. Novotny 
Erzsébet

szántó márta magdolna
zeeydee@gmail.com 
Tananyag kidolgozása a mély-
nyomtatás technológiájának  
oktatásához
Témavezető: dr. Horváth Csaba

szetei ágnes
agnes.szetei@gmail.com
Speciális nyomtatási 
eljárások készségfejlesztő 
kiadványokban
Témavezető: Prokai Piroska

Vince andrás antal
vince.andras@bcl.hu
az analóg és a digitális címke-
gyártás összehasonlítása
Témavezető: dr. Horváth Csaba

Vincze lívia
vinczelivia9@gmail.com
Heidelberg Prinect inpress 
Control, Prinect axis Control  
és Prinect image Control auto-
mata színmérő rendszerek  
mérési eredményeinek össze- 
hasonlító vizsgálata
Témavezető: dr. Horváth Csaba

zsadányi andrea
andrea.zsadanyi@gmail.com
Csomagolástervezés és  
márkaépítés
Témavezető: dr. Novotny 
Erzsébet

Szeptemberben indul a drupa World Tour
TöBB MiNT 40 druPa ESEMéNy öT koNTiNENSEN
kErEkEN 440 000 kiLoMéTErES rEPüLőÚT a druPa JEgyéBEN

Egy sor prezentációval, sajtókonferenciával és 
szakmai beszélgetéssel kezdődik el a 2016 drupa 
World Tour Ázsiában, Európában és az Egyesült 
Államokban. a nyomtatás és a cross-média- 
megoldások világkiállításának népszerűsítése és 
a legfontosabb tendenciák és innovációk meg-
ismertetésének céljából 2016-ban az összes 
kontinensen több mint 40 különböző drupa- 
eseményt rendeznek. a spektrum a kisebb lét-
számú szakértői és sajtótalálkozóktól az egész 
napos iparági munkaértekezleteken át a több 
száz résztvevős előadásokig terjed. „a hirdeté-
sekből, a direct mailekből, online akciókból, 
szponzori tevékenységből, Pr- és sajtómunká-
ból álló kommunikációs és marketing mixünk-

ben fontos szerepet játszik a drupa World Tour. 
Segítségével közvetlenül el tudjuk érni látoga-
tóinkat és a fontos véleményformálókat, és első 
kézből adhatunk tájékoztatást az aktuális drupa-
történésekről”, ismerteti a rendezvények célját 
Sabine geldermann, a drupa igazgatója. „To-
vábbi előnyt jelent, hogy a közvetlen párbe-
szédből az is kiderül, hogy melyek a különleges 
érdeklődési körök és igények. Ez persze a láto-
gatókkal folytatott személyes beszélgetések je-
lentőségén túl felbecsülhetetlen előnyökkel 
jár.” és nem mellékesen, a World Tour végén a 
drupa-nagykövetek kereken 440 000 repült ki-
lométert hagynak maguk mögött, mintha 11-szer 
megkerülték volna a földgolyót. 


