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Tamási Kinga és Borsodi Eszter, azaz a PLAnt fejlesztette ki azt 
a kávézaccot és megújuló forrásból származó, növényi eredetű 
polimert tartalmazó anyagot, amellyel az Ökoindustria szak-
kiállítás pitchversenyének különdíját nyerték el. Közös projektjük 
mellett Tamási Kinga a Miskolci Egyetem oktatója, és egy űripari 
társaságnál dolgozik, Borsodi Eszter pedig egy startupokkal és 
zöldinnovációval foglalkozó cég munkatársa

HÍVÓSZÓ | FELFEDEZÉS



2021. JÚLIUS–AUGUSZTUS 17

Új anyagot  
hoztak létre
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KÜLÖNLEGES DIZÁJNÚ, EGYEDI LÁMPABÚRA OLYAN ÚJ ANYAGBÓL, AMELY EGYSZERRE TERMÉSZETES 

ÉS  MŰANYAG – MI IS PONTOSAN, AMIT FELFEDEZTEK?

Tamási Kinga: Növényi hulladékokból fejlesztettünk műanyagot úgy, hogy a lehető legtöbb ada-
lékanyagot természetes alternatívával váltottuk ki. Egy műanyag termék ugyanis nem egytípusú 
anyagból épül fel, hanem sok összetevőből áll. Mindketten polimermérnökök vagyunk, műanyag-
ipari fejlesztőmérnökként dolgozunk. A Miskolci Egyetemen Eszter témavezetője voltam, ma már 
a szakmai kapcsolat mellett a barátság is összeköt minket.
Borsodi Eszter: A felfedezés kiindulópontja az volt, hogy a kávézacc műanyagipari újrahaszno-
sítására kerestünk megoldást. A környezetbarát működés nagyon fontos számunkra, a zaccot 
a környékről, helyi forrásokból gyűjtjük, helyben zajlik a feldolgozás, így a körforgásos gazdaság 
modelljét is megvalósítjuk.
 
EBBŐL A KÜLÖNLEGES ANYAGBÓL EGYEDI TÁRGYAKAT HOZNAK LÉTRE, MÉGHOZZÁ 3D-S NYOMTATÁSI 

TECHNOLÓGIÁVAL.

T. K.: Az anyag ötletével bekerültünk egy startup-inkubátorprogramba, az ott kapott visszajel-
zések alapján találtuk ki, hogy 3D-s technológiával állítsunk elő lakberendezési tárgyakat. Ezzel 
a technológiával egyedi geometriájú, különleges formájú tárgyakat lehet nyomtatni, azóta éksze-
rekkel is bővítettük a termékkínálatot.
 
GYEREKKÉNT IS TUDOMÁNYOS PÁLYÁRÓL ÁLMODTAK?

T. K.: Én mindenképpen. Gyerekkorom óta foglalkoztatnak az anyagok, már általános iskolában 
ásványgyűjtő szakkörre jártam, és pókhálót szerettem volna készíteni. Mindig érdeklődéssel 
szemléltem az engem körülvevő világot. Középiskolában vegyész szakra jelentkeztem, tizen-
hat éves lehettem, amikor egy műanyagipari céghez kerültem diákmunkára. Beleszerettem 
a műanyagok ba, és eldöntöttem, hogy a Miskolci Egyetem anyagmérnök szakára jövök. Mindig 
olyan anyagokkal szerettem volna foglalkozni, amelyek természetazonosak. Ez a szépség iránti 
rajongásomból fakad, minél szebb és minél természetesebb műanyagot akartam fejleszteni – ami 
most sikerült is.
B. E.: Számomra sem volt kérdés, hogy mérnöknek tanuljak, méghozzá a Miskolci Egyetemen, 
ez nálunk családi hagyomány. Szeretném elvégezni a doktori képzést, és kutatással, fejlesztéssel 
foglalkozni a jövőben. A kétfős kis csapatban az én feladatom a terméktervezés és a 3D-s nyomta-
tás, ha pedig elindul a vállalkozásunk, a gazdasági feladatok is hozzám fognak tartozni. Kinga az 
anyagtechnológiáért – anyagfejlesztésért, anyagbeszerzésért – felel a csapatban.

MIT TANÁCSOLNAK A LÁNYOKNAK, AKIK SZINTÉN TUDOMÁNYOS PÁLYÁRA SZERETNÉNEK LÉPNI?

T. K.: Ne hagyják, hogy bárki vagy bármi eltántorítsa őket ettől a pályától! Adódnak akadályok és 
nehézségek, engem a velük való megküzdésben a szakma szeretete és az a belső hit tett erőssé, 
hogy ehhez értek, ebben kell a legjobbnak lennem.
B. E.: Nem szabad feladni, elhivatottsággal és kitartással nőként is bármit el lehet érni a tudomá-
nyos pályán. 
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