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Dr. Peller Katalin főtitkár a 25 
év jelentős eseményeit felele-
venítő diavetítéssel kezdte a 
programot, majd dr. Horváth 

Huszonöt éves  
a Nyomda- és Papíripari Szövetség
Faludi Viktória

Csaba PhD köszöntötte a ven-
dégeket. A jubileum alkalmá-
ból emléklapot adományoztak 
azoknak az alapító cégeknek, 

akik ma is tagok a szövetségben. 
A szövetség fennállása óta 
négy elnök vezetésével műkö-
dött a szervezet, s e négy sze-
mély közül hárman beszédet 
is tartottak az ünnepi estén.  
Dr. Egyed Béla, aki a szövetség 
első elnöke volt, sajnos nem tu-
dott jelen lenni az ünnepségen, 
de mindegyik utána követke-
ző elnök méltatta a szövetség 
érdekében tett erőfeszítéseit.

Az NYPSz 25 évéNek 
főbb állomáSAi éS 
eredméNYei

Az 1990. november 21-én 
alapított szövetség 54 alapí-
tó cége közül 17 még min-
dig a tag. Kelet-Európából el-
sőként a Magyar Nyomdász 
Szövetség (NYPSZ, akkor még 
MNYPSZSZ) került be a nem-
zetközi szövetségbe az Inter-
grafba, aminek ténye dr. Egyed 
Béla elnök nevéhez fűződik. 

2015. november 26-án jubileumi vacsorával ünnepelte  
az NYPSZ fennállásának negyedszázados évfordulóját  
a székesfehérvári Best Western Plus Lakeside Hotelben.  
A rendezvény másnapján, a menedzserkonferencián  
elhangzott előadásokról következő, 2016. februári  
megjelenésünkben számolunk be.
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A szövetség lobbitevékenysé-
ge már 25 éve is olyan témákra 
szerveződött, amik napjaink-
ban is aktuálisak lehetnek. Ilyen 
volt a tankönyvgyártás, privati-
záció, vezetőváltások, tárgyalás 
a szakszervezettel: Ágazati Kol-
lektív Szerződés; papírimportra 
kivetett vám, önálló kiállítás a 
szakmának: Printexpo és a nem 
fizető cégek…

1990 és 1993 között dr. Egyed 
Béla elnök alapozta meg a szö-
vetség működését, és hosszú éve-
ken át elnökségi tagként is hoz-
zájárult a sikeres működéshez.

1993-tól 2003-ig Jászkuti 
László volt a szövetség elnöke. 

2003 és 2008 között fél évti-
zeden át Balog Miklós elnök ve-
zetésével működött a szövetség. 
Ezt megelőzően több cikluson át 
Balog Miklós a PNYME elnöki és 
főtitkári posztját is ellátta, majd 
később évekig az elnökség mun-
kájában is részt vett.

2008-tól dr. Horváth Csaba 
tölti be az elnöki posztot. El-
nöksége alatt számos változás 
történt.

A szövetség főtitkára 1990-
től 2001-ig Kelényi Ákos volt, 
aki sajnos már 2014 májusától 
nincs közöttünk, súlyos beteg-
ségét megelőzően évekig a Ma-
gyar Grafika olvasószerkesztő-
jeként erősítette stábunkat.

A szövetség történetének má-
sodik főtitkára a jelenleg is ezt 
a tisztséget betöltő dr. Peller 
Katalin 2001 óta képviseli az 
NYPSZ színeit hazai és nemzet-
közi viszonylatban egyaránt. 
Nagy odaadással szervezi a szö-
vetség életét, számos program 
megvalósulását köszönhetjük 
neki. Ilyen például az EU Aka-
démia, Gazdasági vezetők fó-
ruma, Munkaügyi workshop, 
Termékdíj konferencia, DIÓ 
konferencia, Szekcióülések, In-
tergraf-rendezvények, Mene-

dzser konferencia – minden 
évben ősszel, Tavaszi gazdasá-
gi konferencia, de a nyomdász-

bálok nagy részét is Katalin ve-
zetésével szervezte a szövetség 
stábja. 
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NéháNY jeleNtőSebb 
Projekt, Ami  
A SzövetSég Nevéhez  
fűződik 

  2008 óta – Csoportos 
energia beszerzés 

  2009 – Könyv szakmai 
workshop 

  2011 óta – Print Power 
és Two Sides 

  2012 – Intergraf Reorgani-
zációs program

  2013 – Egy hajóban… 
– közös konferencia 

  2013 – Olvasás Éjszakája 
  2015 – Papírmánia

Az NYPSZ fontosnak tartja a 
szakmai megmérettetéseket, és 
számos díjat hozott létre e cél-
ból.
  2000 óta 17 díjazott vehette 

át a Magyar Nyomdászatért 
díjat. (Az NYPSZ irodájában 
az elnökség összejövetelei-
nek otthont adó helyiséget a 
Nyomdászatért életmű díjak 
másolatai díszítik.)
  2007 óta 82-en kaptak Hess 

András díjat.
  2010-óta 10 díjazott vehette 

át a Pro Foederatio díjat.
  Pro Typographia 1960–2014 

(a megszűnt Nyomdaipari 

Egyesüléstől átvéve a szerve-
zés feladatait 1990-től). Több 
mint 1500 cég terméke, közel 
600 kategóriagyőztes kiad-
vány kapott elismerést.
  2015-től Best Print Hungary 

néven fut a több mint fél év-
százados nyomdaipari termék  
verseny.
  Az 1999 és 2009 között meg-

rendezésre került Nyomdász- 
bálokon 2327-en báloztak. 


