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Változások a Papíripari Kutató Intézetben
Keresztes János
2014. december 31-én változás következett be a
nagy hagyománnyal és múlttal rendelkező Papíripari Kutató Intézet életében. Az Intézet vezetőségét
és munkatársait kellett újraválasztani nyugdíjazás
miatt. Ebből az alkalomból számolunk be röviden az
Intézet munkatársainak Sopronban töltött éveiről. A
Papíripari Kutató Intézet elmúlt 10 évében fokozatosan, több lépcsőben, jelentős változások történtek.
2009-ben a szervezeti átalakulásoknak és Csepelről
való elköltözésnek eredményeképpen az Intézet korábbi munkatársaival és teljes műszerezettségével
együtt Sopronba, a Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Karára költözött. Az Intézet
mindennapi tevékenysége így az egyetemi kutatás és nemzetközi kapcsolatok révén új irányban
is kiszélesedett. A papíripari rosttechnikai kutatások, új nanotechnológiás módosítási eljárások,
újrahasznosított rostfeldolgozási technológiák,
szennyvízkezelési megoldások mind hazai, mind
pedig nemzetközi szinten komoly figyelmet kaptak
és bizonyították, hogy az Intézet képes a megújulásra, alkalmazkodásra és az új igényekre alapozott
kihívások megoldására. A vezetői feladatokat a
költözés után továbbra is Lele István látta el, szakmai munkáját Lele Istvánné, Dr. Rab Attila, Gere Pál
és Kádas Piroska segítette, akiknek munkáját ezúton
is köszönjük.

A Sopronba költözött intézet korábbi háttere kiszélesedett, hiszen a Faipari Mérnöki Karon a több
évtizedes múltra visszatekintő papíripari képzés,
kutatási és infrastrukturális háttér is rendelkezésre
állt. Így a kutatási területeken Dr. Csóka Levente és
Dr. Halász Katalin, míg a vizsgálati szolgáltatásokban
Ott Ágota és Keresztes János tette teljessé a személyi hátteret.
Ami a Papíripari Kutató Intézet további, jövőbeni
feladatait illeti, meggyőződéssel továbbhaladni a
megkezdett úton, folytatni elődeink munkáját, magas színvonalon támogatást nyújtani a hazai papír-,
rost- és feldolgozóiparnak kutatás és fejlesztés témakörökben és bekapcsolódni más egyetemek,
kutatóintézetek munkáiba nemzetközi szinten is.
A Papíripari Kutató Intézet vezetői feladatait 2015
januárjától Keresztes János látja el, munkáját szakmai szempontból Ott Ágota, Dr. Halász Katalin
és Dr. Csóka Levente segíti és néznek együtt az
elkövetkező kihívások felé. Az Intézetet érdekli
a jelen, a meglévő piaci fejlesztések és valóság a
hazai papíriparban. Foglalkoztatja az is, hogy milyen irányban fog fejlődni, milyen kihívásokkal fog
szembenézni az ipar az elkövetkező években mind
társadalmi, mind gazdasági szempontokból, amelyhez megfelelő, magas szintű támogatást
szeretne nyújtani.
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