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A Pénzjegynyomda minden időkben a szak-
ma legmívesebb, legnagyobb hozzáértést,
technikai hátteret, gondosságot igénylő
termékeiről híres. Jó látni, hogy nemcsak 
a hírnév és a hagyományok folytatása, de
a folyamatos megmérettetés is fontos szá-
mukra. Számos szakmai versenyen évről
évre elismeréseket szereznek nevezett 
termékeikkel. A Pro Typographia versenyen 
a biztonsági nyomatok kategória vala-
melyik elismerését hagyományosan a Pénz-
jegynyomda aratja le. Példaértékű a csa-
patszellem és nem utolsósorban az új 
iránti érdeklődés a Pénzjegynyomda 
kollektívájában. A szakmai vásárokon, 
rendezvényeken a legaktívabb és legtájé-
kozottabb kollégák közülük kerülnek ki.
Sándorné Szilágyi Katalint, a Pénzjegy-
nyomda vezérigazgatóját kérdeztük 
a Magyar Termék Nagydíj kitüntető cím
második alkalommal történő elnyerése
kapcsán szemléletükről és a tervekről.

Elvárás a Pénzjegynyomdától, hogy 
a legjobbat produkálja, hogyan lehet ezt 
évről évre fokozni?
Mint minden nyomda, a Pénzjegynyomda is
igyekszik a megrendelői igényeket a lehető
legteljesebb mértékben kielégíteni. Esetünk-
ben ez azt jelenti, hogy termékeinknek nem-
csak az általános értelemben vett jó nyomdai
minőséget kell elérniük, hanem a folytonosan
növekvő biztonsági igényeknek is meg kell fe-
lelniük. Ez az elvárás megköveteli a nyomda
kollektívájától az innovációs képességet. A ma-
gas szintű szakmai felkészülés mellett nagyfo-
kú nyitottságra, az új technológiák, anyagok,
eljárások megismerésére, vagyis az új iránti
motiváltságra van szükség.

A hamisítás elleni védelem elvárásainak
megfelelve előfordul-e, hogy le kell mondani
valamilyen új, látványos, érdekes megoldásról?

Természetesen akadhatnak olyan anyagok, el-
járások, technológiai megoldások, amelyek
biztonsági szempontokból nem alkalmazha-
tók bármely terméknél. De, mint azt az elmúlt
években elért eredményeink is mutatják, azért
mindig lehet valami újjal megjelenni a pia-
con. Egyidejűleg azonban a biztonsági nyomda-
termékek gyártásának is megvannak a szigorú
szabályai, amelyek sokszor egyfajta kötöttsé-
get is jelenthetnek.

A tudás és a technikai eszközök csak a lehe-
tőséget hordozzák magukban a díjakkal 
elismert teljesítményhez. Mi kell egy jó 
csapathoz és mi az, amitől távol tartjátok 
a gárdát?
Legfontosabb a megfelelő csapatszellem kiala-
kítása, amit csapatépítő tréninggel erősítünk.

A nyomdászat fellegvára
Faludi Viktória
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Ez nemcsak összekovácsolja a legkülönfélébb
érdeklődési területű dolgozókat, hanem fel is
értékelődnek egymás szemében az egyes szakte-
rületeken mutatott kimagasló tehetségükkel. 

A folyamatosan magas minőségi elvárások,
szigorú szabályok egyben a Pénzjegynyomda
termékpalettáját is kijelölik. Milyen új
nyomdatermékekkel bővül a paletta?
Egyértelműen a kártyagyártás az előtérbe ke-
rülő termékpaletta. Az idei, a kártyagyártó
üzemben történt nagyberuházásokkal a PVC-
és PC-kártyák világában is megpróbálunk ott
lenni az élvonalban. 

A termékpaletta átstrukturálódásával egy
időben megőrizhetők-e a szakmai tradíciók,
az itt felhalmozódott hatalmas speciális 
tudás tovább hasznosítható-e? 
A termékpaletta szélesedése természetesen
megkövetelte a szakmai fejlődést, vigyáztunk,

hogy a technika és a technológia fejlődése ne-
hogy elmenjen mellettünk és emiatt hátrány-
ba kerüljünk. Folyamatosan figyelmet fordí-
tottunk az új technológiák meghonosítására,
a dolgozók továbbképzésére, hogy az új gene-
ráció ne csak a korábbi tudással próbálja meg
felvenni a versenyt a konkurenciával, hanem
élni tudjanak a fejlett technika előnyeivel is.

Milyennek látjátok 
a jövő Pénzjegynyomdáját?
A jövő Pénzjegynyomda profilváltása elen-
gedhetetlen, de a létjogosultsága megkérdője-
lezhetetlen. Vannak új termékeink, és még
nem érzem, hogy a palettánkat végesnek kell
tekinteni. Fontosnak tartjuk, hogy a megren-
delő igényeit egy-egy új termék, okmány ki-
alakításakor már csírájában megismerjük, így
a termék kifejlesztésében aktív szerepet játszha-
tunk, javaslatainkkal a legoptimálisabb meg-
oldást adhatjuk.

Nyomdai asszisztenst keresünk! Ha nem csak egy
szokványos nyomdai állást, hanem igazi perspektívát
szeretnél, és ezért tennél is, fiatalos csapatunkban a he-
lyed! MI, az IPG: gyorsan bővülő, legnagyobb magyar
tulajdonú rotációs nyomda, a legmodernebb techno-
lógiával Vácott.  TE: legalább középfokú nyomdai vég-
zettségű, érdeklődő, tanulni kész fiatal, tárgyalóképes
angol nyelvtudással, esetleg meglévő szakmai tapasz-
talattal vagy további nyelvtudással. Szereted és képes
vagy a felelősségteljes, önálló munkára. 

FELADAT: az üzletkapcsolati igazgató munkájának
támogatása, részvétel a gyártás-előkészítésben.   

Ügyfél kapcsolattartót keresünk nyom-
dánkba! Ha nem csak egy szokványos
nyomdai állást, hanem igazi perspektívát keresel, és
ezért tennél is, fiatalos csapatunkban a helyed! MI, az
IPG: gyorsan bővülő, az egyik legnagyobb és legmo-
dernebb magyar tulajdonú rotációs nyomda Vácott,
hazai és külföldi partnerekkel, nem mindennapi csa-
patszellemmel.  TE: akár pályakezdő, de nyomdai te-
rületen végzett, érdeklődő, tanulni kész fiatal, tárgya-
lóképes angol nyelvtudással. Jól megérteted magad
az emberekkel és stressztűrő vagy. Esetleg meglévő
szakmai tapasztalatod vagy német nyelvtudásod
előny. 

FELADAT: Az ügyfelekkel való napi kapcsolattartás
minden csínja-bínja. 

Kereskedelmi asszisztenst keresünk nyomdánk-
ba! Ha nem csak egy szokványos nyomdai állást, ha-
nem igazi perspektívát keresel, és ezért tennél is, fiata-
los csapatunkban a helyed! MI, az IPG: gyorsan
bővülő, az egyik legnagyobb és legmodernebb magyar
tulajdonú rotációs nyomda Vácott, hazai és külföldi
partnerekkel, nem mindennapi csapatszellemmel. TE:
szakmai tapasztalattal és legalább középfokú végzett-
séggel rendelkező elhivatott munkatárs. 

FELADAT: A tárgyalások és szerződések, kalkulációk
elkészítése, a szerződések nyomon követése. 

Minőségbiztosítási és vállalatirányítá-
si menedzsert keresünk nyomdánk-
ba! Gyorsan bővülő, az egyik legna-

gyobb és legmodernebb magyar tulajdonú rotációs
nyomda, az IPG Hungary minőségirányítási rendsze-
rének bevezetéséhez és menedzseléséhez, valamint
vállalatirányítási rendszerének bevezetéséhez és ke-
zeléséhez munkatársat keres váci munkavégzéssel.
Hosszú távú, biztos perspektívát kínálunk egy kiváló
csapatban. Elvárásaink: minőségbiztosítási szakvizs-
ga, leinformálható szakmai tapasztalat, rátermettség.
Az angol nyelv ismerete és a nyomdaipari tapasztalat
előny. 
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