Harmincöt éves a főiskolai szintű képzés
és kutatás a könnyűiparban
Prokai Piroska

2007. november 19-én „Az új megközelítések egy
tradicionális iparág innovációjában” című konferencia került megrendezésre a 35 éves könnyűipari mérnökképzés rendezvénysorozat keretében.
A konferencia keretében poszterelőadások:
(Szentgyörgyvölgyi Rozália, dr. Endrédy Ildikó,
Prokai Piroska és dr. Diana Gregor Svetek) Egészségügyi és higéniai papírok vizsgálata, valamint
(dr. Csányi Sándor, Hódi Barbara, Rigó György,
Udvardy Balázs) Színmintagyűjtemények reprodukálhatósága négyszínnyomtatással kerültek kiállításra. A „Fejlesztések és kutatások, kitörési pontok”
szekcióülésen külföldi és hazai előadók bemutatóit hallgatták meg az érdeklődők.
Vendégelőadóként dr. Hartmann Liebetruth
professzor a Wuppertáli Egyetemről Bringing better Management Skills to the Focus of the PrintMedia Industry and Edutacion, Seija Ristimäki
a finn EVTEK Egyetemről Research and Development as Part of Engineer Education, valamint Luk
Bouters a belga Arteveldehogeschoolból Applied
Scientific Research. The Flemish Case címmel tartották meg előadásukat.
A Multimédiai Intézetből dr. Borbély Ákos Pontos
színreprodukálás a prepress-ben, Tilinger Ádám
Spektrális teljesítményeloszláson alapuló radiosity
képszintézis alkalmazása fénytani kísérletekhez,
Szentgyörgyvölgyi Rozália A digitális technika
alkalmazásának hatása a nyomdai munkafolyamatokra, Koltai László Papíripari rostanyagok kolloidkémiai rendszerének vízközegű adszorpciós vizsgálatai, a cellulóz származásának és előállításának
szerepe, valamint Kormány Eszter Modern vállalatszervezési módszerek címmel tartottak előadást.
A plenáris ülésen dr. Wolfgang Faigle Education
for a Sustainable Development címmel, az „Innovációs eredmények a könnyűiparban” szekcióban
dr. Horváth Csaba Korszerű nyomdagépek karbantartási célú modellezése címmel tartottak előadást.
Az Ünnepélyes Kari Tanácsülést november 20án rendezték meg, melyen átadták a Rejtő Sándor Emlékplakettet. Az Emlékplakett 2004 óta
kerül átadásra azoknak a munkatársaknak, akik

a karoktatási tevékenységhez több évtizedes kiemelkedő és nagy jelentőségű munkásságukkal
járultak hozzá. A 35 éves évforduló alkalmával
Kerekes Titusz nyugalmazott adjunktus díjazásáról döntött a Kari Tanács.
Ez évben a 35 éves a könnyűipari mérnökképzés jubileumának tiszteletére alapította a Rejtő
Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
a Kiemelt támogatója díjat, melynek átadására
először ez alkalommal került sor. A díjat olyan
személy vagy szervezet, vállalat, cég kaphatja,
aki, illetve amely a kar tevékenységét jelentős
mértékben, kiemelkedő módon támogatta.
DÍJAZOTTAK
Dr. Hartmann Liebetruth professzor, a Wuppertáli Egyetem volt dékánja.
Jászkuti László, aki a Grafika Rt. vezérigazgatójaként és a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség
elnökeként több mint egy évtizeden át támogatta a nyomdaipari tanszék, majd a Médiatechnológiai Intézet munkáját.
Winkler András, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola vezetője, aki jelenleg
is segíti doktorandusz kollégáink előrehaladását a PhD-képzésben.
Esko Artwork, belgiumi (Gent) székhelyű cég,
amely piacvezető a csomagolástervező szoftverek fejlesztése területén. Segítségével és közreműködésével a Médiatechnológiai Intézet
számítógépes csomagolástervezés laboratóriumában telepítésre került egy 12 munkahelyes
ArtiosCAD tervezőrendszer. A díjat Jef Stoffels
marketingigazgató vette át.
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ment területén oktató intézmények nemzetközi
köre 50 éve alakult Lausanne-ban. Ez idő alatt
27 egyetem és főiskola kapcsolódott be a kör
munkájába, elsősorban Európából és a volt
szovjet tagköztársaságok területéről. A hazai
nyomdaipari felsőoktatás több mint 20 éve
képviselteti magát az IC munkájában. A kitüntetést prof. dr. Wolfgang Faigle úr vette át.
Rejtő Sándor Alapítvány Pro Technológia a
Könnyűiparért. Az alapítványt 1991-ben hozták
létre a könnyűipari vállalatok a BME, a Soproni Egyetem és a KMF bevonásával. A kuratórium elnöki tisztét dr. Beke János főiskolai tanár
tölti be, akit főiskolai szintű könnyűipari képzésben betöltött szerepe elismeréseképpen
a Kar Kiemelt Támogatója címmel díjaztak.

Révai Nyomda Kft. és személyesen Lázár László
ügyvezető igazgató úr évtizedek óta segítik a
Médiatechnológiai Intézet munkáját. A díjat
Szabó Szilvia HR vezető vette át.
A Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könynyűipari és Környezetmérnöki Karán 2007. november 15-én rendezték meg a XXXII. Tudományos
Diákköri Konferenciát, melyen 19 szekcióban 140
előadás hangzott el. Az ünnepélyes eredményhirdetésre november 22-én került sor. A Könnyűipar
I. szekcióban Baráth Nóra a Médiatechnológiai
Intézet IV. évfolyamos, nyomdaszakos hallgatója
– intézeti témavezetője: Szentgyörgyvölgyi Rozália főiskolai adjunktus – II. helyezést ért el az
„Ofszetnyomógépeken alkalmazott hengerbevonatok vizsgálata” című dolgozatával.

A HELLO NYOLC EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN AZ OPTICOM
MÁRKAÉRTÉK INDEXÉNEK ÉLÉN
„Az egyetlen igazán európai márka”, amely felveszi a harcot a versenytársakkal

Az Opticom Európa-szerte lebonyolított márkaérték-követési felmérése szerint a PaperlinX Hello
márkája már nyolc éve vezető szerepet tölt be
a famentes papírok között. Emellett a Hello
további önálló kategóriát nyert el, az Opticom
megfogalmazásában: „az egyetlen igazán európai
márka”. Közép- és Kelet-Európában, az első független márkakutatás eredményeként, az Opticom
a Hello-t, mint a legértékesebb famentes mázolt
papírt emelte ki.
A Hello értékesítése éves szinten 12%-kal
nőtt, amióta a PaperlinX 1998-ban bevezette
a piacra. Mindez arról is tanúskodik, hogy mind
a papír, mind a kereskedő vonatkozásában pontosan azt nyújtják, amire az európai nyomdászoknak szükségük van. A piaci bevezetést
megelőzően egy mélyreható kutatás azonosította a nyomdászok fő elvárásait, úgymint az
egyenletesség, a nyomtatás hatása és a tinta száradása, mindezt kiegészítve a szállítás gyorsaságával, a választékkal és az értékkel.
Két évvel a piaci bevezetést követően a Hello
az Opticom Márkaérték Indexének vezető helyére
került, és azóta is ezen a helyen áll. Erdély Zsolt,

98

M AG YA R G R A F I K A 2 0 07 /7

a Budapest Papír Kft. ügyvezető igazgatója így
kommentálja: „A PaperlinX részéről széles körű
erőforrás-felhasználást tett szükségessé a Hello
kifejlesztése és bevezetése Európa-szerte, a felsővezető kiválasztástól kezdve a marketingen át az
értékesítőkig. Annak ellenére, hogy a famentes
mázolt papír szektor egyre intenzívebb versenynyel jellemezhető, nagy örömünkre szolgál, hogy
a Hello vezető teljesítményt nyújt, amelyhez az
európai nyomdászokkal folytatott folyamatos
kommunikáció is jelentős mértékben hozzájárult.
Mindez a Hello koncepciójának alapját is képezi,
hiszen ezáltal biztosítani tudjuk, hogy a márka
lépést tartson a nyomdászok fejlődő igényeivel.”
Az iparban, a famentes mázolt papír márkák
között széles körben elfogadott standard az
Opticom Márkaérték Indexe, amely a márka
ismertségét és annak erejét értékeli az érzékelt
minőség és a lojalitás tekintetében. A mélyreható kutatások eredményei 1200 nyugat-európai
ofszet nyomdai papírvásárló szakmai véleményén
alapulnak, az értéket pedig a márka ismertsége,
teljesítménye, a vásárlói magatartás és a márkahűség határozza meg.

