
Az előadások sorát a Fővárosi 
Törvényszék Cégbíróságától  
dr. Osvalt Csilla bíró kezdte, 
„Középpontban a vezető I.  
– az új Ptk. cégvezetőkre vo-
natkozó változásai”-t ismertet-
te. Az előadás vetített anyaga 
a következő linken érhető el: 
http://goo.gl/h29wdE

Ezt követően a BAG Hunga-
ry Biztosítási Alkusz Kft. ügy-
vezető igazgatója, Tóth László 
prezentált a „Középpontban 
a cégvezető II. – Vezetői fele-
lősségbiztosítási lehetőségek” 
címmel. Az előadás vetített 
anyaga a következő linken  
érhető el: http://goo.gl/W8ZixX

Harmadik előadóként a 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal 
nemzeti gazdasági tanácsadó-
ja, Barna Zsuzsanna „Együtt-
működés a HITA-val” címmel 
tartott tájékoztatást a cégveze-
tőknek. Az előadás szerkesztett 
anyaga jelen számunk 57-58. 
oldalán olvasható.

Rövid kávészünetet követő-
en a CSAOSZ főtitkára,  
Nagy Miklós „Termékdíj a 
nyomdaiparban –jogszabályi 
változásai”-t ismertette. 
Az előadás vetített anyaga a 
következő linken érhető el: 
http://goo.gl/Jsej95

A következő előadó az 
NYPSZ elnökhelyettese, Kovács 
János, a gyulai Dürer Nyomda 
Kft. igazgatója az „Átalakuló 
tankönyvpiac” helyzetét ösz-
szegezte.

A szintén változás alatt  
álló szakmai képzés helyzeté-
ről és lehetőségeiről számolt be 
Molnár György kuratóriumi el-
nök, az IQ Pont egri alapít- 
ványi középiskola képvise- 
letében. Az előadás vetített 

NYPSZ Gazdasági Konferencia

Debrecenben 2014. május 22-dikén került megrendezésre 
több mint ötven cég képviselőinek részvételével a Hotel 
Óbesterben a Nyomda- és Papíripari Szövetség Tavaszi 
gazdasági konferenciája. Dr. Peller Katalin, a szövetség 
főtitkára köszöntötte a hallgatóságot, majd a másnapi 
üzemlátogatás házigazdája, György Géza, az Alföldi 
Nyomda Zrt. vezérigazgatója vette át a szót. 

anyaga a következő linken ér-
hető el: http://goo.gl/QncGur

A konferencia zárszavát  
dr. Horváth Csaba, az NYPSZ 
elnöke intézte a hallgató- 
sághoz.
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A hotel éttermében a szakmai 
előadásokat követően az esti 
gálavacsorán került sor a szö-
vetség elismeréseinek átadásá-
ra. Nyugállományba vonulása 
alkalmából az NYPSZ díszokle-

velet adott át prof. dr. Patkó Ist-
vánnak. A szövetségért végzett 
munkájáért Pro Foederatio- 
díjat kapott György Géza ve-
zérigazgató (Alföldi Nyomda 
Zrt.) és Mile Gábor ügyvezető 

igazgató (Michael Huber  
Hungária Kft.).

Magyar Nyomdászatért  
díjazott 2014-ben Szentendrei 
Zoltán.

A díjátadást követő örömteli 
pillanatokat itt lehet megte-
kinteni: http://goo.gl/yuB4Gh

Szentendrei Zoltán kissé 
meghatottan, de most is szálfa-
egyenes tartással szólt néhány 
szót a díj átvétele után: „Ez 
az elismerés számomra sokat 
jelent. A Magyar Nyomdá-
szatért-díj a nyomdászok Os-
car-díja, amit olyan elismert 
szakemberek vehettek át, mint 
elsőként Balog Miklós. Már ez 
önmagában egy roppant meg-
tiszteltetés. Hálás vagyok a szü-
leimnek – különösen, hogy 
már én is szülő vagyok, és tu-
dom milyen áldozatot hoztak 
értem –, hogy soha nem kérdő-
jelezték meg a terveimet, szó 
nélkül elviselték a felfordulást, 
amit a műhelyemmel okoz-
tam, mindig támogattak és 
hittek bennem. Hálás vagyok 
a testvéreimnek, akiktől 5000 
dollárt kaptam a cég indításá-
ra, amit azóta már kamatostul 
visszaadhattam, és utoljára, 
de nem utolsósorban a kedves 
feleségemnek, Sacinak, aki re-
mek hátországot biztosított.  
A házassági évfordulónk és a 
cégalapításunk egy dátumra 
esik. Az a hit és bizalom, amit 
Sacitól kaptam, megsokszo-
rozta az erőmet, miközben a 
háztartás és a gyereknevelés 
minden gondját levette a vál-
lamról. Aki ilyen párt kap az 
életben, annak könnyű sikerre 
vinni egy vállalkozást.” 

A Hess András-díjak az NYPSZ 
XXXIX. közgyűlésén kerültek 
átadásra. Bővebben e számunk 
56. oldalán.

Gratulálunk a díjazottaknak! 
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