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Szikszai Géza- Tűz- és Vagyonvédelim laborvezető, ContiTech Magyarország Kft. 

A Miskolci Egyetemen végzett anyagmérnökként. Több mint 30 éves tapasztalattal   

rendelkezik a teljes gumiipar szakterületén. Jelenleg a ContiTech Magyarország  

laborvezetője, az alapanyag és félkésztermék vizsgálattal, a késztermékek fejlesztési 

és rekvalifikációs vizsgálattal foglalkozik. Emellett műanyag és gumiipari OKJ 

szakmák szakmai vizsgaelnökeként is tevékenykedik. 

Dr. Manó Sándor - minőségirányítási vezető, DE Biomechanikai Laboratórium 

A BME-n végzett gépészmérnökként, majd pedig mérnöktanárként, jelenleg a 

Debreceni Egyetem Ortopédiai Tanszékhez tartozó Biomechanikai Laboratórium 

mérnöke. 2005 óta foglalkozik a 3D nyomtatási technológiával és annak orvosi 

alkalmazásával. 

Szemán Attila - technológiai és integrált rendszer vezető, Pipelife Hungária Kft. 

A Debreceni Egyetemen végzett gépészmérnökként. Jelenleg a Pipelife Hungária 

Kft. vezető mérnöke, Ő felel a technológiáért, a minőségbiztosításért, a 

környezetirányításért és a biztonságtechnikáért. Több mint 10 éves tapasztalata 

van a műanyagiparban. 

Vajda László – ügyvezető igazgató, Pipelife Hungária Kft. 

Több mint 15 éve dolgozik a műanyagiparban. Olyan 

neves vállalatoknál szerzett tapasztalatot különböző 

pozíciókban, mint a Taglief Industries Kft. és a Curver 

Magyarország Kft. 2006-tól a Pipelife Hungária Kft. 

gyárvezetője, jelenleg pedig a vállalat ügyvezetője. 

Burai Zsolt – ügyvezető igazgató, Plastic-Form Szerszámgyártó Kft. 

A Debreceni Egyetemen végzett gépészmérnökként és műszaki menedzserként. 

A hőre lágyuló műanyag térfogatalakító szerszámok gyártásában meghatározó 

és neves autóipari cégeknek beszállító Plastic-Form Szerszámgyártó Kft. 

ügyvezetője.  

Kállai Imre - Stress&Weight részleg csoportvezető, Diehl Aviation Hungary Kft. 

A Miskolci Egyetemen végzett anyagmérnökként. Többéves tapasztalatot szerzett 

a linzi Johannes Kepler University Polymer Product Engineering intézetében 

kutatóként és laborvezetőként.  Jelenleg a debreceni Diehl Aviation Hungary 

mérnökközpontjában vezeti a repülőipari kompozit termékek fejlesztését. 

Farkas Péter  - szoftvertámogató mérnök, eCon Engineering Kft. 

A BME-n végzett műanyagtechnológiai mérnökként. Többéves tapasztalattal 

rendelkezik a Moldex3D fröccsszimulációs szoftver használatában. Mérnökként 

szoftvertámogatást nyújt az ipari felhasználóknak a fröccsöntéssel kapcsolatos 

kérdésekben, valamint oktatja a Moldex3D-t. 

A képzést a régió meghatározó műanyag- és gumiipari 

szereplőivel közösen dolgoztuk ki, amelynek oktatásában 

jelentős szerepet vállalnak azok vezető mérnökei is. A 

képzésben a Debreceni Egyetemnek is több egysége vesz 

részt. Összefogásunkkal kívánjuk a magas elméleti és 

gyakorlati képzési színvonalat biztosítani. 
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