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végzése után neveztek ki először tanársegéddé, 
majd néhány év múlva adjunktussá. A műszaki 
menedzser képzés beindításakor én dolgoztam 
ki az erre vonatkozó papíripari ismeretek 3 fél-
éves tantervét. Ennek az átfogó tananyagnak 
az oktatása okozta talán a legnagyobb örömet 
számomra a tanári pályafutásom alatt. E képzés 
keretén belül hozták létre az országban egyedül-
állóan az élsportolói tagozatot, őket egyéni tan-
rend segítette. Leghíresebb tanítványom Sidi Pé-
ter volt, akit tavaly a világ legjobb sportlövőjévé 
választottak, s elsőként szerezte meg a londoni 
részvétel jogát a magyar sportolók közül. VB és 
EB éremkészlete többszörösen is teljes, már csak 
az Olimpiaiak hiányoznak. Szurkoljunk neki!
– Nagyon szerettek téged a hallgatók, úgy érzem, 
sokszor már-már baráti volt a kapcsolatod velük.
– Hosszú évekig voltam patronáló tanár, ezt na-
gyon szerettem csinálni. Számtalan szakestet 
is rendeztünk, ezeken beszélgetések, különféle 
vetélkedők, zajlottak… és hát legtöbbször nem 
az iskolában ért véget az összejövetel…
– Igen, ezekre én is nagyon jól emlékszem, tény-
leg jól sikerültek ezek az estek. A hallgatókkal 
való remek kapcsolatodat az is bizonyítja, hogy 
a mai napig rendszeresen meghívnak téged ré-
gebben végzett diákok osztálytalálkozóikra, a-
mikre szívesen el is mész. A tanításon kívül volt 
egy nagyon fontos tevékenységed is a tanszéken, 
te voltál a MTESZ összekötő.
– Erre is nagyon büszke vagyok! Az általam 

szervezett szakcsoport volt abban az időben a 
legnagyobb létszámú. Szinte nulláról száz főre 
növeltem a taglétszámot, ebben persze a leg-
nagyobb részt a hallgatók tették ki. Sokat vittem 
Őket gyárlátogatásokra, főleg Csepelre és na-
gyon sok szakdolgozat témavezetője is voltam.  
Ami még nagyon érdekes és izgalmas tevékeny-
ség volt számomra, többször felkértek szakértői 
munkára, egy ízben még a rendőrségnek is dol-
goztam, amikor hamis pénzt kellett bevizs-gál-
nom és szakértőként nyilatkoznom egy bűnügy-
ben.
– Ennyi jó dolog közepette mégis elmentél nyug-
díjba. Mikor is?
– 26 év tanítás után 2005-ben hoztam meg ezt 
a nehéz döntést. Mindig is szívemen viseltem a 
tanítást, nagyon szerettem. Nem volt könnyű ezt 
meglépnem, de muszáj volt, a lábaim nem bírták 
már a sok állást. Ennek ellenére amikor szükség 
volt rám, gondolkodás nélkül visszajöttem egy 
fél évre tanítani. Tudásom nem kopik, erre na-
gyon vigyázok, komoly itthoni szakkönyvtáram 
van, ezen kívül a mai napig figyelemmel kísérem 
a tudományos híreket, újdonságokat. A szakiro-
dalom lapozgatásán kívül pedig van valami, ami 
teljesen kikapcsol és nagyon szeretem, ez pedig 
a kertészkedés.  Ápolgatom a gyümölcsfáimat, a 
veteményest és nagyon jól érzem magam.
– Köszönöm a beszélgetést, jó volt újra látni 
Téged, remélem ezentúl is benézel hozzánk. 
Jó egészséget kívánunk mindannyian!

drupa 2012 – összefoglaló beszámoló a szakvásárról
Koltai László

A nyomdaipar és a kapcsolódó iparágak egyik 
legrangosabb nemzetközi szakvásárát idén, 
május 3. és 16. között tartották Düssseldorf-
ban. 
A nyomdai és média-előkészítés, nyomtatás, 
nyomdai utómunkák és papírfeldolgozás, cso-
magolóanyag nyomtatása, valamint a papír 
és nyomtatási anyagok iránt érdeklődő, több 
mint 310.000 szakmai látogató 1850 kiállító 
termékeivel és technológiáival találkozhatott 
a vásáron. 
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A magyar látogatók és kiállítók kényelmét a 
PNyME által szervezett csoportos utak, a hol-
landiai szállás, a „drupa tanya” – magyar stand 
és az esti programok szolgálták. A Papír- és 
Nyomdaipari Műszaki Egyesület és Nyomda- és 
Papíripari Szövetség a Magyarországi Papír-
Nyagykereskedők Egyesületének és további 
ipari szereplők támogatásával megvalósult ma-
gyar stand minden hazai látogató előtt nyitott 
volt. Segítséget és remek ellátást kaphattak itt 
a hivatalosan vagy magánúton érkezett magyar 
látogatók. Sokan keresték fel a standot üzleti 
tárgyalásokra, információkérésre vagy egy kis pi-
henőre.

Új impulzusok
A drupa 2012 szakvásár fontos impulzusokkal 
szolgál a világ nyomda- és médiaiparának. A 
legfontosabb jelzés, hogy a nyomtatásban ko-
moly lehetőségek rejlenek, és az ágazat tetemes 
beruházásokat folytat a jövője érdekében. Ez az 
irányzat már a szakvásár félidejében kirajzoló-
dott, és a kiállítók számos szerződéskötésről 
számoltak be a világ minden tájáról érkezett 
szakemberekkel. A beruházási kedv a szakvásár 
második felében is töretlenül folytatódott. 
Ezen kívül a nemzetközi szakértők kifejezetten 
kiemelték az újdonságok és a piaci igényeknek 
megfelelő megoldások sokaságát a nyomdater-
mékek minden területén. „A drupa teljes sikert 
hozott az ágazatnak. A szakvásár fontos lökést 
adott a további fejlődésnek. Számos új üzleti 
lehetőséget és innovációt mutattak be, és ezek 
mind jelentős innovációt eredményeznek. Amit 
az 1850 kiállító a drupa két hetében felvonul-
tatott, hosszú távon is erősíti a nyomda- és mé-

diaipar fejlődési lehetőségeit” – foglalta össze 
tömören a drupa 2012 eredményét Bernhard 
Schreier, a drupa 2012 elnöke és a Heidel-
berger Druckmaschinen AG igazgatóságának 
elnöke. „Itt, Düsseldorfban állapodtak meg az 
üzletkötésekről, és itt készülnek fel az ágazat 
sikeres jövőjére.”

A drupa 2012 – a döntésekért felelős vezető vá-
sára: a világ minden pontjáról.
314.500 szakember érkezett több mint 130 
országból Düsseldorfba a drupa szakvásárra, 
ami 75.500-zal kevesebb, mint 2008-ban. „Ez 
a csökkenés minket és az iparág egészét sem 
lepte meg. A nyomdaipar csak Németország-
ban mintegy 3900 vállalatot és ezzel több mint 
61.000 foglalkoztatottat veszített 2000 és 2011 
között. Az Egyesült Államokban ugyanebben az 
idő-szakban több mint 7700 nyomda zárt be” – 
fejtette ki Werner Matthias Dornscheidt, a Messe 
Düsseldorf vezérigazgatója. „Ennek tükrében 
nem meglepő, hogy kevesebb látogató érkezett 
a drupa 2012-re. Ennek ellenére – és ez a döntő 
– a vevők már nem nagy küldöttségekkel vagy 
vállalati kirándulás keretében jönnek el a drupá-
ra, hanem sokkal inkább a csúcsvezetők utaznak 
Düsseldorfba. A drupa egyértelműen a dön-
tésekért felelős vezetők szakvására, ahol üzletet 
kötnek.”
„A drupa az ágazatunk számára nehéz környe-
zetben fontos iránymutatással szolgált. Ebből 
táplálkozik a remény, hogy a világ számos piacán 
fokozatosan pótolják az elmaradt beruházáso-
kat” – mondta el Dr. Markus Heering, a VDMA 
Német Gép- és Berendezésgyártók Szövet-
sége Nyomda- és Papírtechnikai Tagozatának 
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ügyvezetője. A szakvásár alatt számos megren-
delés realizálódott. Új megrendelések ugyan-
úgy érkeztek a nagy nyomdaipari gépgyártók-
hoz, mint a beszállítóikhoz is. A megkeresések 
száma is folyamatosan nőtt a szakvásár alatt, 
ezért számos kiállító bízik a szakvásárt követő 
sikeres üzletkötésekben.
A drupa 2012 ezzel ismét bizonyította, hogy 
a világ legfontosabb és legnagyobb üzleti 
szereplőknek rendezett szakvására az ágazat-
ban. Ezt szemléltetik a látogatói felmérés ered-
ményei is. A drupa látogatói konkrét beruházási 
tervekkel érkeznek. A látogatók közel 50 száza-
léka megrendelést ad le – mégpedig túlnyo-
mórészt közvetlenül a szakvásáron. Ez nem 
meglepő, hiszen a csúcsvezetők aránya a láto-
gatók körében 2008-hoz viszonyítva jelentősen 
nőtt (2012-ben 50,8 %, 2008-ben még 44,4 % 
volt).

Nagyszámú nemzetközi látogató
Több mint 190.000 nemzetközi látogatóval válto-
zatlanul igen magas szinten mozog a nemzetközi 
részvétel aránya a drupa-n. Feltűnő az Indiából 
érkezett szakmai látogatók magas száma: a szub-
kontinens mintegy 15.000 látogatóval a (több 
mint 123.000 látogatót felvonultató) Német-
ország mögött a második helyen áll a látogató 
országok rangsorában. 
A látogatói számok szerinti sorrendben Belgium, 
Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, az 
Amerikai Egyesült Államok, Svájc és Olaszország 
sze-repel a további helyeken. Rendkívül örvende-
tes a dél- és közép-amerikai látogatók arányának 
növekedése (a 2008-as 7,0 %-ról 2012-ben 8,8 
%-ra), és ezen belül is kiemelkedő Brazília térnye-
rése. A drupa 2012 keretében akkreditált sajtó is 
kifejezetten nemzetközi jellegű: a mintegy 2400 
újságíró 75 országból érkezett.

Több meghatározó témakör drupa fókuszában 
A drupa 2012 meghatározó témái közé tarto-
zott az automatizálás, a csomagolás-nyomtatás, 
a digitális nyomtatás, a hibrid technológiák, a 
web-to-print alkalmazások és a környezetkímélő 
nyomtatás. A látogatók mintegy 40 százaléka 
jelezte például, hogy érdeklődik digitális nyom-
dagépek és digitális nyomdai rendszerek iránt. 

Nagy érdeklődésre talált a nyomtatott elektro-
nika ígéretes témaköre, amely egyúttal több for-
mában is megjelent a drupán: drupa innovation 
park, a drupa cube, a szakterület fénypontjait be-
mutató vezetett bejárás keretében, és természe-
tesen a drupa számos kiállítói standján is.

„A drupa bemutatta, hogy a nyomtatás él és virul”
„A drupa 2012 technológiai szempontból a szu-
perlatívuszok szakvására volt. Ez a seregszemle 
bemutatta, hogy a nyomtatás minden eddigi-
nél jobban él és virul!” – mondta el Rolf Schwarz 
úr, a Német  Nyomda- és Média-ipari Szövetség 
elnöke. „Mindegyik nyomdatechnológiában 
lenyűgöző újdonságokkal találkoztunk. Rám 
kiemelkedő benyomást tett, hogy a nyomdai 
előkészítés, a nyomtatás és az utómunkák beszál-
lítói és gépgyártói együttesen kínáltak work-
flow- és termelési megoldásokat a kiemelkedő 
termékekhez. Az offszet- és digitális nyomtatási 
megoldások kiegészítették egymást, ahelyett 
hogy versengtek volna.”

Nagy érdeklődés a drupa innovációs park és a 
drupa cube iránt 
Kedvező mérleget vonhatunk a kísérő szakmai 
rendezvények programjáról is. A látogatók több 
mint 20 %-a érdeklődött a két különbemutató, a 
drupa innovation park és a drupa cube present-
ed by digimedia iránt. A drupa innovation park 
(dip), amely több mint 130 kiállítóval a digitális 
beszállítás központja volt a 7.0-ás csarnokban, 
rendkívül sikeres drupáról számolt be. „A dru-
pa 2012 keretében rendezett innovation park 
egyedülálló különbemutató, mert új ötletekre és 
új üzletágakra összpontosít. Számos idevágó öt-
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let bemutatásához nem kell nagyméretű kiállítói 
stand – de mégis meg kell találni a  különleges 
módját a bemutatkozásnak, hogy átélhessük és 
megértsük azokat” – fejtette ki Frank Romano, az 
amerikai Rochester Institute of Technology pro-
fesszor emeritusa. „A drupa az egyik legérdeke-
sebb szakvásár, mert pontosan ezt éri el. Itt meg-
találják a felkapott fő csapásirányoktól távolabbi, 
mégis fontosnak ígérkező területeket is. A drupa 
innovation park ezért páratlan ötlet.”
Amíg a dip a technológia körül forgott, addig 
a drupa cube-on, a 7A vásár-csarnok rendha-
gyó hangulatú kongresszusi környezetében a 
médiákat átívelő, nyomtatás alapú kommu-
nikáció volt a középpontban. A 13 napos és 
több mint 80 előadót felvonultató német-angol 
kongresszusi program kifejezetten a nyomdai 
termékek beszerzőit, a marketing döntésekért 
felelős vezetőket, a hirdetőket, a kiadókat és a 
kreatív szakembereket szólította meg. 
Az egyes tematikus napokon 55 ország mintegy 
1000 szakértője tájékozódott a médiákat átívelő 

kampányokról, a vállalati kiadványokról, az új-
ság-, folyóirat- és könyvelőállítás irányzatairól, a 
házon kívüli alkalmazásokról, a párbeszéd-mar-
ketingről, a csomagolásról, az elektronikus nyom-
tatásról vagy a média-előállításról.

A következő drupa-t 2016. június 2. és 15. között 
rendezik Düsseldorfban.

A cikk a drupa 2012 – 41. sz. sajtóközlemény  felhasználásával készült.

40 éves a könnyűipari képzés
Prokai Piroska

Budapest, a középkori Óbuda, illetve  Buda és Pest 
az elmúlt évszázadok során mindig is megha-
tározó szerepet játszott az iskolai képzésben. A 
XII. századtól a kor igényeinek és színvonalának 
megfelelő felsőoktatási intézmény is működött 
Óbudán. 1395. október 6-án adta ki IX. Bonifác 
pápa Luxemburgi Zsigmond magyar király kéré-
sére az Óbudai Egyetem első alapítólevelét, mely 
az ország második, a főváros első egyeteme lett. 
Az intézmény rövid működést követően, a kor 
belviszályai között feltehetően 1403-ban bezárta 
kapuit. Azonban Zsigmond király kérésére 1410. 
augusztus 1-jén a pápa aláírta az Óbudai Egye-
tem újjáalapítására vonatkozó bulláját. Az Egye-
tem négy klasszikus fakultással – szent teológia, 
a kánon- és polgári jog, az orvostudomány és a 
szabad művészetek – működhetett.  Az Óbudai 
Egyetem megszűnését követően a mai Budapest 
területén több száz évig nem működött Egye-
tem. 

Az Óbudai Egyetem jogelőd intézményeinek, úgy-
mint a Budapesti Műszaki Főiskola, Könnyűipari 
Műszaki Főiskola, története szervesen össze-
fonódik, alapításuk egyazon időszakra, a közok-
tatás fejlesztése, az iskolaépítési korszak idejére 
esik. A középiskolák reformja dr. Trefort Ágos-
ton vallás- és közoktatásügyi miniszter nevéhez 
fűződik, aki kulcsszerepet játszott az iparosodási 
intézményrendszer kiépítésében, többek között 
a jogelőd Budapesti Állami Középipartanoda, a 
Magyar Királyi Állami Mechanikai és Óriásipari 
Szakiskola, valamint a Női ipar- és kereskedelmi 
Tanoda megalapításában és fejlesztésében. 
A Könnyűipari Műszaki Főiskola alapításáról a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1972. 16. 
számú törvényerejű rendelete döntött. A főiskola 
alapítólevele értelmében nappali tagozatán 
három, esti, levelező tagozatán négy év a tanul-
mányi idő. A tanulmányokat követő sikeres állam-
vizsgát tett hallgatók végzettségük szakirányát 




