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A Nyomda- és Papíripari Szövetség tavaszi gazda-
sági konferenciáját a kerekegyházi Varga tanyán 
tartotta közel negyven résztvevővel. Dr. Peller 
Katalin főtitkár köszöntőjét követően a kecs-

NyPSZ gazdasági konferencia
kerekegyhá Z a , 2015. MájuS 14.

keméti STI Petőfi Nyomda Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Fábián Endre a hazai csomagolóanyag- 
gyártás meghatározó nyomdájaként ismert Petőfi 
Nyomda termékeit és tevékenységét ismertette.

dr. Peller Katalin dr. Horváth Csaba

Fábián Endre Gazsi Zoltán

Ördögh László Kása István Zoltán
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György Géza

„Sikeres és eredményes szakmai életpálya elis-
meréseként György Géza kapja a díjat. 23 éve 
vezeti sikeresen az ország egyik jelentős és nagy 
hagyományokkal rendelkező nyomdáját, az Al-
földi Nyomda Zrt.-t. Kezdetben miniszteri meg-
bízottként, majd a privatizációt követően elnök- 
vezérigazgatóként úgy, hogy meg tudta tartani 

a nyomdája nevét, nagyságrendjét, szakember-
állományát, piacát. Folyamatos technológiai 
fejlesztéseket végzett, végez. A térség, a magyar 
nyomdaipar egyik meghatározója, aki verseny-
társaival is képes összefogni a szakma érdekében. 
Exportorientált, ugyanakkor országos szinten 
is hozzájárul a szakma presztízsének növelésé-
hez. Vezetésével múzeumot hoztak létre a cégé-
nél. Több hagyományőrző esemény szervezője 
és támogatója. Személyesen is sokat tesz a nyom-
dászok közösségéért. 2003-tól 2013-ig az NYPSZ 
aktív elnökségi tagja volt.

Magas fokú szakmai és elméleti tevékenysége 
az iparágban a gyártási, technológiai, logiszti-
kai fejlesztés területén kimagasló eredményhez 
vezetett. Alapképzettségénél fogva elsősorban 
gazdasági területen emelkedett és emelkedik 
ki egyéni szakmai teljesítménye. Rendszeres 
résztvevője és gyakori előadója a közgazdasági 
konferenciáknak, de nyomdász szakmai konfe-
renciákon is kedvelt, a gondolatait humorral is 
fűszerező előadó/szereplő.

Következő előadóként Gazsi Zoltán, az Eis-
berg Hungary Kft. ügyvezető igazgatója „A miér-
tek fontossága: emberi tényező” címmel érdekes 
előadásában rávilágított az emberi tényezők üz-
leti sikereket meghatározó szerepére, és saját ta-
pasztalataiból merítve szemléletes példákat osz-
tott meg a hallgatósággal remek előadásában.

Ezt követően Ördögh László, a Graphasel Kft. 
művészeti igazgatója „Grafikus és nyomda: egy 
kapcsolat tanulságai” című előadásában szintén 
a saját tapasztalataival fűszerezte a nyomda mint 
kivitelező és a grafikus mint megrendelő kapcso-
latát. Kiemelte azt az irányvonalat, hogy a grafi-
kai tervezés során egyre kevesebb figyelmet for-
dítanak a megvalósíthatóság határaira, inkább 
kihívásként, mint akadályként kell a nyomdák-
nak a felmerülő, nehezen megvalósítható vagy le-
hetetlennek tűnő termékek kivitelezését felfogni.

 A kávészünetet követően dr. Peller Katalin, az 
NYPSZ főtitkára a Papírmánia címmel meghirde-
tett országos rajzverseny lebonyolításának részle-
teit ismertette a hallgatósággal, majd átadta a szót 
a Marzek Kner Packaging Kft. ügyvezető igazgató-
jának, Kása István Zoltánnak, aki a „Gyere közénk 
nyomdásznak” című kezdeményezés országos 
mozgalommá szélesítése kapcsán „Új kihívások a 
szakképzésben” címmel prezentált.

A konferencia záró előadásaként dr. Horváth 
Csaba, az NYPSZ elnöke „Változás és új irányok a 
felsőfokú képzésben” című előadása hangzott el.

A nap fénypontja a hotel éttermében megren-
dezett gálavacsorán a 2015-ös év Magyar Nyom-
dászatért díj átadása volt. A szakmai elismerést 
a szövetség immár 17. alkalommal adta át a ma-
gyar nyomdaipar kiemelkedő személyiségének 
sikeres és eredményes szakmai életpálya elisme-
réseként.  Balog Miklós, Péterfi Sándor, dr. Garáné 
Bardóczy Irén, Szilágyi Tamás, dr. Egyed Béla, Földes 
György, Jászkuti László, dr. Endrédy Ildikó, Gyergyák 
György, Papp Lajos, Rybaltovszkiné Mocsár Gyön-
gyi, Szikszay Olivér, Vadász József, Schuck István, 
Kovács György, Szentendrei Zoltán után ez évben 
a Magyar Nyomdászatért díjra jelölt személyek: 
Borbás Gábor, György Géza, Halabrin Zsuzsa, Jó-
na Tamás, Kamarás Péter, Keskeny Árpád, Lázár 
László, Lendvai László, Mile Gábor, Teszár Jenő, 
dr. Novotny Erzsébet, Tóth Zoltán, Vágó Mag-
dolna, akik közül György Géza, az Alföldi Nyom-
da Zrt. vezérigazgatója a Magyar Nyomdászatért 
díjazott 2015-ben.

A díjátadást követő örömteli pillanatokat itt le-
het megtekinteni: https://goo.gl/2u33UV
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Az általa irányított Alföldi Nyomda Zrt. a 
nyomdász szakmunkásképzés egyik bázisának 
számít. Újjáépített oktató termekkel és gyakor-
lati műhelyekkel. A felsőfokú szakember után-
pótlás neveléséért közös projektet indítottak a 
Debreceni Egyetemmel. Rendszeresen tagja az 
Óbudai Egyetem záróvizsga bizottságának.

Cége, az Alföldi Nyomda 2008-ban elnyerte 
az Üzleti Etikai Díjat, nemzeti vállalat kategóriá-
ban. Nagyon jó emberi és szakmai kapcsolatok-
kal rendelkezik üzleti körökben egyaránt. Sza-
vatartó egyéniség. Én azt gondolom, hogy Géza 
eddigi tevékenysége összességében méltóvá teszi 
a díjra” – mondta dr. Horváth Csaba, az NYPSZ 
elnöke a díj átadása előtt.

Pár gondolat György Géza pohárköszöntőjéből:
„Köszönöm az elismerést, leginkább azok nevé-
ben, akik lehetővé tették, hogy most itt állhas-
sak. Kicsit fura, hogy a Magyar Nyomdászatért 
elismerést kaptam, hiszen nem is vagyok nyom-
dász. Valamikor közgazdász voltam, és ebből a 
halmazból elindultam egy másik univerzum fe-
lé, amit úgy hívnak: Gutenberg Galaxis. Az elis-
merés alapvetően nemcsak nekem szól, hanem 
az Alföldi Nyomda nevezetű »társasjátéknak«, 

a tucatnyi kollégának a cégvezetésben, és persze 
a családomnak, akik a »hátországot« biztosítot-
ták számomra.”

A Hess Andás-díjak az NYPSZ XL. közgyűlésén  
kerültek átadásra. Bővebben: http://goo.gl/5sKKiL
 Gratulálunk a díjazottaknak! 


