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A rendezvény házigazdája 
a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. 
tulajdonos-ügyvezetője Radek 
József volt, aki rendhagyó 
bemutatkozásában Győr 
nyomdászattörténetének is-
mertetésére kérte fel dr. Hor-
váth Józsefet, a dr. Kovács Pál 
Megyei Könyvtár és Közösségi 
Tér igazgatóhelyettesét. A hall-
gatóság sok új információt és 
érdekes történetet hallhatott  
a győri nyomdászokról, amit 
dr. Horváth József úr oszt meg  
a Magyar Grafika olvasóival 
2017-ben induló cikksoroza- 
tában.

A konferencia előadásainak 
sorát dr. Horváth Csaba, az 
NYPSZ elnökének prezentáció-
ja nyitotta, aki a nyomtatott 
kommunikáció helyzetével és 
perspektívájával foglalkozó 
dél-koreai Word Print & Com-
munication Forum legérdeke-
sebb témáit osztotta meg a 
hallgatósággal. Ezt követően 
dr. Peller Katalin, az NYPSZ 
ügyvezető igazgatója bemutat-
ta a szövetség Print: a TE jövőd 
oktatási kampányát, ami  
az iparág képviselői számára 
nyújt kész elemekből épülő 
kommunikációs tervet, amit 
minden nyomda a saját régió-
jában használhat fel pálya- 
választási toborzó munkája  

során. „Az a célunk, hogy újra-
pozicionáljuk a nyomdász-
szakmát, vonzóvá tegyük  
a szakképzést, növeljük  
a nyomdász szakképzést vá-

Nyomda- és Papíripari Szövetség 
ŐSZI MENEDZSERKONFERENCIA ÉS T ISZTÚJ ÍTÓ KÖZGYŰLÉS

Győrben, az ETO Park Hotel Business & Stadium****  
Superiorban 2016. október 6–7-én került megrendezésre 
az NYPSZ menedzserkonferenciája, ahol a bankett-  
vacsora keretében a Magyar Nyomdászatért életműdíj 
átadására is sor került. 

Radek József dr. Horváth József

Ratkovics Péter

Richolm Tibor Fekete István

dr. Horváth Csaba
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lasztó diákok számát.” A kam-
pány részletes tájékoztatója: 
goo.gl/h5nZo7

A kommunikáció ereje  
címmel Nyíri Zoltán,  
a Személyiségkalauz Kft.  
kommunikációs trénere  
tartott prezentációt a kap- 
csolatépítés alappillérét  
jelentő jó kommunikációról. 
Az előadó e témában megje-
lent könyvét ajánljuk olvasó-
inknak! Online itt érhető el: 
goo.gl/knE49R

A kávészünetet követően 
Ratkovics Péter, a Partners Kft. 
ügyvezető igazgatója Merre 
tart a flexópiac címmel összeg-
zést adott a technológia fejlő-
déséről, lehetőségeiről és  
távlatairól. Az előadás szer-
kesztett változata 2017-es  
flexószámunkban teljes részle-
tességgel lesz elérhető.

A következő prezentáció 
Interim management címmel 
Fekete István vezető tanácsadó 
és Richolm Tibor tanácsadó 
közös előadásában olyan haté-
kony üzleti megoldást ismerte-
tett, amiben meghatározott 
menedzseri feladatok ellátásá-
ra határozott idő alatt egy 
olyan független, tapasztalt 
szakember nyújt segítséget,  
aki rendelkezik az ehhez szük-
séges felelősséggel és hatáskör-
rel. Red Adair-t idézve: „Ha 
most azt gondolod, drága pro-
fesszionális szakembert foglal-
koztatni, majd meglátod mi 
történik, ha egy amatőrrel 
dolgozol együtt.”

Az előadások sorát zárva  
a nap talán legtöbbeket felvil-
lanyozó „Kié legyen a trón: 
dinasztiamenedzsment panel-
beszélgetés volt, amit a Reorga-

nizáció Kft. képviseletében 
Horváth Dénes vezetett ifj. 
Zsukk László ügyvezető igaz-
gató, ifj. Schuck István ügyve-
zető igazgató, Szentendrei 
Zoltán tulajdonos és a hallga-
tóság soraiból többek közre-
működésével. Minden előadás 
anyaga megtalálható  
az NYPSZ honlapján a  
https://goo.gl/giqpNm  
letölthető fájlok között. 

A konferenciát követő esti 
gálavacsora fénypontja 
 a Magyar Nyomdászatért 
2016. évi díj átadása volt.  

A díjátadás és az azt követő 
gratulációk után az Erin Ír 
sztepptánc társulat műsora 
szórakoztatta a vendégeket, 
majd az est záró programja-
ként, az ágazat és az NYPSZ 
történetében először, dr. Peller 
Katalin és Korsós Ilona jóté-

ifj. Zsukk László, ifj. Schuck István, Schuck István, Szentendrei Zoltán, Horváth Dénes – Dinasztiamenedzsment
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konysági aukciót bonyolított. 
Tizenegy magánszemély és cég 
felajánlása került Korsós Ilona 
kuratóriumi tag kalapácsa alá, 
melynek eredményeként ösz-
szesen 888 000 forint gyűlt 
össze a Nyomtatott Kommuni-
kációért Alapítvány javára.  
A teljes befolyt összeget az 
Alapítvány – a Print: a Te jövőd 
kampányhoz kapcsolódóan 
– nyomdász tanulók anyagi 
támogatására használja fel.

Dr. Peller Katalin az Alapít-
vány és a Szövetség nevében is 
köszönetet mond a felajánlók-
nak: NYPSZ, Prime Rate Kft. 
(dr. Tomcsányi Péter), Szilágyi 
Tamás, Grafit Pencil (Korok 
Péter), id. és ifj. Schuck István 
(Prosystem Print és Service 
Kft.), Pytheas Könyvmanufak-
túra (Kelemen Eörs), Pauker 
Holding (Vértes Gábor), Anta-
lis Hungary Kft. (Pusztai Jó-
zsef), Pesti Sándor, dr. Peller 
Katalin és Korsós Ilona. Köszö-
net illeti továbbá a licitálókat: 
Szentendrei Zoltán, Vértes 
Gábor, Jelinek Gábor, Czirkl 
György, dr. Horváth Csaba, 
Ratkovics Péter és Leiszt  
Dániel.

Az NYPSZ tisztújító közgyűlé-
sén megválasztották a Szövet-
ség új elnökségét és felügyelő-

bizottságát. A következő 
három évben az elnökség tag-
jai: dr. Horváth Csaba elnök, 
Vértes Gábor elnökhelyettes, 
Kása István, Mile Gábor,  
Orgován Katalin, Ratkovics 
Péter, dr. Szikla Zoltán, Vadász 
Katalin és ifj. Zsukk László. 
A felügyelőbizottság tagjai: 
Szentendrei Zoltán elnök, 
Fábián Endre és Kelemen 
György.

A közgyűlést követően átadás-
ra kerültek a 2016-os Hess 
András-díjak. 

   Balassa István kalkulációs 
osztályvezető, gyártmány-
gazda (Pauker Holding Kft.)

   Balla Ágnes minőségfelügye-
lő (STI Petőfi Nyomda Kft.)

   Bádogos Tamás műszaki 
vezető (Nyomda-Technika 
Kft.)

   Enyedi Judit kötészeti  
csoportvezető-helyettes 
(Prospektus Kft.)

   Fejedelemné Kovács Erzsébet 
építész, műszaki ellenőr 
(Alföldi Nyomda Zrt.)

   Grantner Gyula kártya- 
testgyártó csoportvezető 
(ANY Biztonsági Nyomda 
Nyrt.)

   Hegedűs Zoltán György 
CTP operátor (STI Petőfi 
Nyomda Kft.)

   Krizsán Mihály gépmester 
(Dürer Nyomda Kft.)

   Langmáhr Zsuzsa géptermi 
csoportvezető (Palatia 
Nyomda és Kiadó Kft.)

   Párdy Tamás gyártástech-
nológus (Pénzjegynyomda 
Zrt.)

   Szűcs Judit vezető termék-
menedzser (OOK-Press Kft.)



Dr. Novotny Erzsébet a „Ma-
gyar Nyomdászatért” kitün-
tetésre elsősorban magas 
szintű tudományos munkája, 
nyomdaipari életútja és ipar-
ági tapasztalata alapján szol-
gált rá. Több szakmai elisme-
résben részesítette a Magyar 
Filatéliai Tudományos Társa-
ság és a Nyomda- és Papír-
ipari Szövetség is. Szívügye  
a szakmatörténet és a hami-
sítás elleni védelem. Tagja  
a Magyar Filatéliai Tudomá-
nyos Társaság, valamint  
a Papír-és Nyomdaipari  
Műszaki Egyesület elnöksé-
gének és a Magyar Posta 
Művészeti Tanácsadó  
Bizottságának. 

Dr. Novotny Erzsébet szak-
mai életútja a Zrínyi Nyom-
dában töltött szakközépisko-
lai gyakorlati képzéssel 
kezdődött, amely után kézi-
szedő végzettséget szerzett. 
Tanulmányait a KMF nyom-
daipari tagozatán folytatta, 
1977-ben kapott Nyomda-
ipari üzemmérnöki oklevelet. 
Ezt követően 1983-ban  
megkezdte tanulmányait  
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Természettudomá-
nyi Karán, ahol 1989-ben 
alkalmazott matematikus-
ként diplomázott. A követke-
ző lépcső a Budapesti  
Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Technika-, 
Mérnök- és Tudománytörté-
net Doktori Iskolája volt, 
2006-ban sikeresen dokto-
rált multidiszciplináris böl-
csészettudomány, ipar- és 
gazdaságtörténet témakör-
ben. 2015-ben Sopronban, 

a Nyugat-magyarországi  
Egyetem Simonyi Károly  
Műszaki, Faanyagtudományi 
és Művészeti Karának Cziráki 
József Faanyagtudomány és 
Technológiák Doktori  
Iskolájában habilitált.

Első munkahelye 1977-től az 
egykori Globus Nyomda volt, 
ahol gyakornoki munka után 
öt évig gyártásszervezési  
osztályvezetőként dolgozott. 
1984-ben hívták az Állami 
Nyomdába (ma ANY Biztonsá-
gi Nyomda Nyrt.), itt kezdet-
ben a reprodukció főműveze-
tője volt, majd a formakészítő 
üzem vezetője lett, jelenleg 
kereskedelmi vezető munka-
körben végzi feladatát, illetve  
a cég egyik speciális üzletágát 
képviselő Specimen Papír- és 
Nyomdaipari Zrt. vezérigazga-
tójává is kinevezték. 

1978 óta tagja, 2012 óta 
alelnöke a Papír- és Nyomda-
ipari Műszaki Egyesületnek. 
Részt vesz a Magyar Grafika 
szerkesztőbizottsági munkájá-

ban. Aktivitásához köthető 
az elmúlt évek két kiemelke-
dő, Budapesten megrende-
zett nemzetközi szakmai 
eseménye, a 2010. évi Balkan 
Print Fórum és 2011-ben  
a iarigai tudományos konfe-

rencia, továbbá a 2017. évi 
InPEQ nemzetközi szakmai 
konferencia előkészítése. 

A nyomdaipar iránti elkö-
telezettsége az utánpótlás 
nevelésében is megmutatko-
zik. Novotny Erzsébet konzu-
lensként, témavezetőként 
húsz éve segíti a végzős hall-
gatókat, meghívott előadó-
ként közel egy évtizede oktat 
az Óbudai Egyetemen, illet-
ve annak jogelődeiben. 
A hallgatók előtt az egyik 
legnagyobb szakmai tekin-
téllyel rendelkező tanár. 
Aktív a publikációk és elő-
adások terén is. Valamennyi 
tisztségét és feladatát  
kiemelkedő felkészültséggel, 
nagy odaadással és kellő 
szakmai alázattal látja el.

D R .  H A B I L .  N O V O T N Y  E R Z S É B E T 

GR ATUL ÁLUNK A 2016. ÉV MAGYAR NYOMDÁSZ ATÉRT DÍ J  K ITÜNTETET TJÉNEK!
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