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Elõzmények • korszerû papíripari segédanyagok alkalmazástech-
Az Intézetet alkotó két tanszék a –  Csomagolás- és nikai vizsgálatai

Papírtechnológiai és a Nyomdaipari Tanszékek – 1972-tõl • számítógépes  csomagolástervezés alkalmazási le-
a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola szervezeti egységeiként hetõségeinek vizsgálata
mûködtek. 2000-ben a Budapesti Mûszaki Fõiskola meg- • csomagolóanyagok- és eszközök transzfer tulajdon-
alakulásakor Médiatechnológiai Intézet néven egyesültek. ságainak vizsgálatai
Mindkét intézeti tanszék a Fõiskola Doberdó úti  telep- • pedagógiai módszertani és tantervfejlesztési kuta-
helyén található. tások

Intézetigazgató: Dr. Erdélyi József egyetemi tanár, a Megjelent jegyzetek, tankönyvek
kémiai tudomány doktora. Tankönyvek

A Csomagolás- és Papírtechnológiai Intézeti Kerekes Titusz: Bevezetés a csomagolástechnikába I., 
Tanszék fõállású oktatói: Bevezetés a csomagolástechnikába II.

Fõiskolai docensek: Borbélyné-Kerekes: Csomagolószerek vizsgálata és minõsítése
Borbély Endréné dr. (intézetigazgató helyettes), Magyary-Kosa Béla: Csomagolásszervezés és -szabá-
Dr. Bertényi Balázs, Dr. Kutasi Tamás, Dr. Csizmadia lyozás
Istvánné dr., Baksay Miklósné dr. Györgyi-Tiefbrunner-Varga: Csomagolástervezés
Fõiskolai adjunktusok: Magyary-Kossa-Tiefbrunner: Csomagolásgépesítés I.
Tamásné Nyitrai Erzsébet, Varga József Reményi Antal: Csomagolásgépesítés II.
Fõiskolai tanársegédek: Tiefbrunner Anna, Gallóné Borbélyné-Csányi-Kissné: Kémiai alapismeretek mûsza-
Héring Judit, Majsai Károly, Koltai László ki fõiskolásoknak
A Csomagolás- és Papírtechnológiai Intézeti  Tan- Jegyzetek

szék oktatási tevékenysége Erdélyi József: Papíripari kémia II., Papíripari kémia III.
Könnyûipari Mérnökök képzése Borbély Endréné: Papíripari kémia I., Szakmai kémia I., 
Tanszékünk jogelõdje 1972-tõl a Papíripari Tanszék volt, Szakmai kémia II.,  Szakmai kémia III. , Anyag- és áruis-

oktatási tevékenységünk is papírgyártó  és feldolgozó meret III.
mérnökök képzésére irányult. A  80-as évek elejétõl meg- Csizmadia Istvánné: Papíripari géptan I.
változott társadalmi-gazdasági körülmények között egyre Csizmadiáné-Bertényi: Papíripari géptan II.
növekvõ igényt tapasztaltunk a szakma részérõl a csoma- Kutasi Tamás: Papíripari technológia II., Papíripari tech-
golástechnológus mérnök képzés beindítására.  Ezért 1984- nológia III.
ben megindítottuk a papírgyártófeldolgozó mellett a csoma- Nemzetközi kapcsolatok
golástechnológus szakirányt is. Jelenleg  e két könnyûipari Technische Universitat  Graz, Institut für Zellstoff --und 
mérnöki szakirány hallgatóinak képzése  mellett oktatóink Fasertechnik,
részt vesznek a Könnyûipari  Környezetmérnöki és a Köny- Technische Fachhochschule Berlin
nyûipari Terméktervezõ szakirányok hallgatóinak oktatásá- Schweizerische Ingenieurschule Für Druck und 
ban is. Emellett az  elsõ évfolyam alapozó Kémia  tantárgyá- Verpackung
nak elõadásainak és gyakorlatainak  egy részét, illetve a  Fachbereichsleiter  Technische Facher
Könnyûipari enciklopédia II. c.  tantárgy csomagolás és papír- Technische Universitat München
technológiai témaköreinek elõadását is  oktatóink tartják. Fakultat für Brauwesen, Lebensmittel technologie und 

Könnyûipari Mûszaki Menedzserek képzése Milchwissenschaft
Tanszékünk az 1993-ban beindított Mûszaki Mene- Sikeres pályázatok

dzser szak több tantárgyának oktatását  is ellátja. Jelenleg OTKA pályázatok elnyerésével 1995. és 2000. között 
ez a Keleti Károly Gazdasági  Fõiskolai Karra történõ átok- az alábbi témákban végeztünk kutatási munkákat:
tatásként valósul meg. A könnyûipari  mûszaki menedzser • Kombinált csomagolószerek újrahasznosítása
szakon belül a papírgyártó-csomagoló-nyomdaipari szak- • A papír és  a rost jellemzési módszerei
irány hallgatóit oktatjuk kémiai, anyagismereti  és technoló- • Rostok és rostanyagok szerkezetvizsgálata
giai tantárgyakra. • 1998-ban a Felsõoktatási  Fejlesztési Projekt a korsze-

A Csomagolás- és Papírtechnológiai Intézeti  Tan- rû informatikai eszközökre épülõ  csomagolás-technikai 
szék tudományos tevékenysége tervezõ, oktató bázis kialakításához  nyújtott segítséget, 

Fõbb területek: ami lehetõvé tette az  ARTIOS doboz és célszerszám-
• papíripari elfolyó vizek és szennyvizek tisztítása tervezõ programok használatát
• papíripari rostok fajlagos felületének meghatározása • OKÉV pályázat elnyerésével jelenleg folyamatban van 
• jelzett  papírok e lõál lítása és  azonosítási módszerei egy csomagolástervezõ szoftver beszerzése, melyet el-
• papíripari rostok kémiai módosítása szintetikus pa- sõsorban a terméktervezõ szakirány tananyagába kívá-
pírok elõállítása céljából nunk bevonni.

Bemutatkozik a Rejtõ Sándor Könnyûipari 
Mérnöki Fõiskolai Kar  Médiatechnológiai Intézete
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