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Kedves Olvasóink!

A Papíripar idei első, összevont száma kissé rendhagyó módon csak 
összel jut el az olvasókhoz. Ennek számos oka van, de a részletekkel 
nem kívánjuk Önöket terhelni. Bízunk abban, hogy az elkészült kiad-
vány érdekes és hasznos információkat nyújt majd.
A papíripari termékek felhasználása a csomagolóiparban megha-
tározó. A válság és a nemzetközi trendek ellenére a csomagolási célú 
papírok és papír alapú csomagoló eszközök mennyisége jó ütem-
ben nevekszik. Első cikkünk a csomagolóanyagok fejlődésével és 
a különböző csomagolóanyag trendek sajátosságaival foglalkozik. 
A környezetvédelem egyre nagyobb szerepet játszik a gazdasági 
szereplők életében és a folyamatosan változó jogszabályi környezet 
is az újrahasznosított anyagok alkalmazását támogatja. Szintén 
környezetvédelmi témához kapcsolódik az EcoPaperLoop projekt. 
A Prinzhorn Csoport is újabb eredményt ért el ezen a területen: ma-
gyarországi vállalaltai nyerték el a Ökoindrustria Nagydíjjat.
Második cikkünkben italos kartonok mechnaikai- és hőenergiával 
történő hújrahasznosítási technológiájáról számolunk be. 
Sajátos formavilágú, izgalmas tervezési munkát készített az Óbudai 
Egyetem egyik végzős hallgatója, diplomamunkájának rövid kivonata 
is közlésre került.
A magyarországi papír készítés egyik első fontos helyszíne volt 
Spillenberg Sámuel lőcsei papírmalma, melynek rövid történetéről is 
olvashatnak a téma iránt érdeklődők.
A kézműves papíripari termékek közül művészeti értéket és kreatív 
tudást képviselnek az úgynevezett pop-up könyvek. Ebben a témában 
íródott TDK munka rövid kivonatát is megtalálhatják e számunkban. 
Hírt adunk továbbá szakmai rendezvényekről és az ipart érintő né-
hány fontosabb hírről.

Végezetül szeretném megköszönni minen kedves munkatársam-
nak és olvasóinknak az elmúlt három évi bizalmat és a támogatást, 
de egyetemi feladataim miatt a Papíripar főszerkesztői feladatait a 
2014-es évtől már nem tudom ellátni. Büszke vagyok arra, hogy az 
újság ismét lektorált, tudományos folyóiratává vált az iparágnak. Az 
új főszerkesztő és a szerkesztőbizottság munkáját  továbbra is támo-
gatni fogom és kívánom, hogy az 1956-ben alapított Papíripar még 
sokáig szolgálhassa a hazai szakembereketet.
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