
Berneczei istvánné 
kötészeti művezető
Pénzjegynyomda Zrt.
Nyomtatvány-feldolgozó technikusi végzettsé-
get követően könnyűipari főiskolai végzettséget 
szerzett. 1987 óta dolgozik a Pénzjegynyomda 
Zrt.-nél különböző munkakörökben. Kezdet-
ben könyvkötő szakmunkás volt, majd könyv-
kötő csoportvezetővé léptették elő. 2008 óta 
műve zető. Munkáját 2012-ben Pénzjegynyom-
dáért-díjjal ismerték el. Hobbija a munkája, a ta-
nulás és a folyamatos szakmai fejlődés.

Jármai miklós 
formakészítő üzemvezető 
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Magasnyomó formakészítő szakon végzett 1981-
ben. 1982 óta folyamatosan az Állami Nyom-
dánál dolgozik. Korábban grafikai és tipográfiai 
tervező volt, később a jelenlegi beosztásába ke-
rült. Szakmai képességeit, munkásságát kollégái 
messzemenően elismerik. Jellemzésük szerint: 
„Jármai Miklós tipográfiai tudása, kifinomult 
stílusa, művészi vénája és szakmai alázata a ga-
rancia termékeink minőségére. A rangos verse-
nyeken elnyert díjaink, valamint arculatunk 
tartós lenyomata is áldozatos munkájának kö-
szönhető.” A munkája mellett családja a legfon-
tosabb számára, három gyermek büszke édesapja.

komJáti János 
termelési osztályvezető
Díjbeszedő Nyomda Zrt.
Felsőfokú számítógép-központ üzemeltetésveze-
tői képesítést szerzett 1989-ben. 1985-ben kez-

Hess András-díjAzottAk dett el dolgozni a Díjbeszedő Rt.-nél, mint operá-
tor. Azóta folyamatosan előrelépett, és 2006 óta 
termelési osztályvezető. Számos projektben vett 
részt, többek között a transzpromó nyomtatások 
bevezetésében is. Széles körű szakmai tapaszta-
lattal rendelkezik, nemcsak házon belül isme-
rik a cég dolgozói, de kapcsolatban áll a nyomda 
megrendelőivel és üzleti partnereivel is. Mun-
káltatója véleménye szerint: „János színvonalas 
szakmai munkájának is köszönhetően érte el 
Társaságunk a megszemélyesített küldemények 
piacán a piacvezető pozíciót.”

Pataki károlyné 
értékesítési igazgató 
Díjbeszedő Nyomda Zrt.
1971-ben szerzett közgazdasági érettségit, és 
még abban az évben elkezdett dolgozni a Díj-
beszedő Nyomda Zrt. jogelődjénél. Számító-
gépes operátorként kezdte, de az idők során 
számos területen bizonyította szaktudását és 
rátermettségét. Dolgozott – többek között – 
termelésirányítóként, üzemeltetési részlegen, 
sőt két évig az Ofszet nyomda vezetésével is 
megbízták. 2011 óta tölti be jelenlegi pozíció-
ját. Három éven keresztül tagja volt a Díjbe-
szedő Faktorház Zrt. felügyelőbizottságának.  
A munka és az utazás mellett a legfontosab-
bak lánya és két unokája. Munkatársai így jel-
lemezték: „Igazi munkaalkoholista, akinek 
munkabírása, szorgalma példamutató társasá-
gunk valamennyi munkavállalója számára. Rá 
abszolút igaz, hogy nélküle ez a cég és az elért 
eredmények nem jöhettek volna létre.”

tar József 
nyomdavezető
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.
Első munkahelye a Széchenyi Nyomda volt, 
ahol magasnyomó gépmesterként dolgozott. 
1993 óta a Palatia Nyomda főgépmestere, később 
nyomdavezetőnek nevezték ki. Magas színvona-
lú szakmai tudását nemcsak a megrendelők isme-
rik el, de támogatására mindig számíthatnak a 
nyomdában dolgozó fiatalabb kollégák. A nyom-
da számára nem pusztán munkahely, hiszen fe-
lesége és fia is a nyomda alkalmazottai. A nyom-
dán kívül még két komoly hobbija van: unokája 
és a foci. Egyes vélekedések szerint, nélküle még 
nem kezdődött el Rába ETO meccs. Ötvenedik 
születésnapjára a legszebb ajándékot kapta mun-
katársaitól: egy „kezdő rúgást”.
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