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Búcsúzunk Völgyi Pétertől
Tarján Ferencné

VÖLGYI PÉTER
1944 – 2012

Elment egy hűséges ember, aki hűséges volt 
önmagához, a családjához, a munkájához. Talán 
pátoszos szavak ezek, de ha Völgyi Pétert kell 
búcsúztatnunk, egyszerű, igaz szavakká válnak.
Ahhoz a generációhoz tartozott, amelynek 
tagjaként szinte természetes volt, hogy valaki 
negyven évet egy szakmának a művelésére 
fordítson. Ő 1969-ben került a Papíripari Ku-
tatóintézetbe, és ott dolgozott tudományos 
munkatársként 2009-ig, egészen addig, amíg az 
intézet Budapesten működött.
1944-ben született Budapesten. Az általános is-
kola elvégzése után a Petrik Lajos Vegyipari Tech-
nikumba járt, majd a Kőbányai Gyógyszeráru-
gyárban dolgozott két évet. 1964-ben felvételt 
nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter-

mészettudományi Karának kémia-fizika szakára. 
Olyan oktatói voltak, mint pl. Rohrsetzer Sándor, 
aki kolloidikát adott elő. Diplomamunkáját a 
szerves kémiai tanszéken készítette Kísérletek 
metilezett mannózszármazékok előállítására cí-
men.
Pályája kezdetén a Lábatlani Papírgyárban 
1971-ben induló vékonypapírok gyártmány-
profiljának kialakításához elsősorban a bib-
lianyomó-papír, a 0-karbon papír gyártástech-
nológiájának kidolgozásával foglalkozott.  Első 
publikációja 1972-ben jelent meg a Magyar 
Grafikában az acetilezett papírok nyomtat-
hatóságának vizsgálatáról.
Majd a 70-es évek közepén az akkori Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság megbízásából 
szintetikus szálak papíripari alkalmazása volt a 
témája. Egy másik fontos kutatási területe volt a 
biztonsági papírok megfelelő tulajdonságainak 
kialakítása. 
Hosszú ideig foglalkozott a papírok enyvezé-
sével, a töltőanyagok alkalmazásával. Ezek a 
témák a 80-as években a semleges közegű 
papírgyártási technológia meghonosításához 
kapcsolódtak. A kutatási eredmények nagy 
részét alkal-mazták az iparban, és egy része ki-
mutatható gazdasági eredményt hozott.
A 90-es években az intézet gazdasági feltételei 
megváltoztak. A szigorúbb körülmények mel-
lett azonban a nemzetközi pályázatokba való 
bekapcsolódás egy nagyobb lehetőségű hely-
zetet is teremtett. Az intézet a kelet-európai 
országok közül elsőnek belépett a brüsszeli köz-
pontú COST-ba (Cooperation of Sciences and 
Technology). 

A CSAOSZ a nemzeti diákversenyt a Csomagolá-
si Világszövetség (WPO) által szervezett WORLD-
STAR Student szabályzatának megfelelően 
rendezi meg, így a Csomagolástervezési Diák-
verseny eredményes résztvevői kiküldhetik 
pályamunkáikat a novemberi, Egyesült Álla-
mokbeli világversenyre.  Az elmúlt év komoly 
sikert hozott a nemzetközi megmérettetésen: 

Novák Viktor, végzős csomagolástechnológus 
hallgató változtatható méretű chips-es heng-
erdoboza a 18. helyen végzett a 15 országból 
érkezett 156 nevezés között. A pekingi verse-
nyen a négy magyar pályázó – akik közül hár-
man az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és 
Könnyűipari Intézetének hallgatói voltak – min-
degyike elismerő oklevélben részesült.
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Gyors és szakszerű szaktanácsadással, anyagvizsgálatokkal, valamint 

szakértői vélemények készítésével állunk partnereink rendelkezésére 

papíripari, nyomdaipari és csomagolóipari területen.
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Völgyi Péter ebben az időszakban is a tőle meg-
szokott szorgalommal és kutatói pontossággal 
dolgozott. Minden kollégája együttérzéssel és 
egyben csodálattal nézte, hogyan küzdötte le 
betegségét  1993-ban, amikor gégerák műtétje 
volt,  és rövid időn belül újra dolgozni kezdett.
Szakmai pályafutásának eredményeként mint-
egy 53 kutatási jelentést írt, ebből hatnak volt 
témafelelőse, ezekből 18 jelentés született. 
Szakmai pályafutásának terméke a 16 úti jelen-
tés is, amelyek egy-egy tanulmányútról vagy 
konferenciáról készültek. Magyar és külföldi 
folyóiratokban megjelent publikációinak száma 
több mint 20.
Pályafutásának utolsó éveiben sokat segített 
az intézeti műszaki könyvtárnak. Fordította és 
szerkesztette a Papíripari Gazdasági Hírek című 
kiadványt, segített a számítógépes adatbázis 
építésében. Talán ezért is érezte erkölcsi köteles-
ségének 2009-ben, amikor az intézet a Nyugat-
magyarországi Egyetem keretein belül folytatta 

tevékenységét, hogy a műszaki könyvtár Buda-
pesten maradt gyűjteményét két másik kollé-
gával együtt megpróbálja közgyűjteményekben 
elhelyezni. Ebben a munkában is hűséges volt 
önmagához és a munkahelyéhez.
Völgyi Péter boldog ember volt. Feleségével 
1971 óta éltek harmonikus házasságban, két 
gyermeküket gonddal és szeretettel nevelték 
fel, iker lányunokái is nagy örömet jelentettek 
neki.
Nagyon szeretett utazni. Feleségével együtt 
Európa sok országában megfordultak gondo-
san megtervezett, intelligens útjaikkal.
Aki nem ismerte Völgyi Pétert, furcsálhatja, hogy 
egy nekrológban ilyen kép szerepel. Aki viszont 
ismerte, örömmel látja közismert vidámságát, 
és majd ezután is megnézheti, ha találkozni akar 
vele.

Emlékét megőrizzük!


