NYPSZ gazdasági konferencia, Nyíregyháza
Faludi Viktória

Május 25-én a nyíregyházi Hotel Pagony**** Wellness
& Conference volt a helyszíne a Nyomda- és Papíripari
Szövetség félszáz résztvevős tavaszi gazdasági konferenciájának, és azt megelőzően tartotta közgyűlését és
a Hess András-díjak átadását az NYPSZ.
Dr. Horváth Csaba elnök köszöntőjét követően a régió
képviseletében két nyomda
mutatkozott be. A rendezvény
egyik házigazdája a START
Nonprofit Kft. volt, aminek
sokszínű tevékenységet felölelő
üzletágai közül a nyomda képviseletében ifj. Balogh Zoltán
előadásában elmondta, hogy
1994-ben került a START Nonprofit Kft. tulajdonába
a keleti régió meghatározó
nyomdája, a Nyírségi Nyomda,
aminek profilját megőrizve ma
közel hetven fővel évente több
millió hetilapot, havilapot,
tájékoztató nyomtatványt,
címkét, plakátot és egyéb
nyomdai terméket készít

az üzem. Jelenleg a nyomdász
utánpótlás hiányával küzdenek, annak ellenére, hogy
saját, felszerelt oktatóközponttal rendelkeztek korábban, de
jelenleg nem működhet szakképző iskolájuk.
A rendezvény másik házigazdája szintén nyíregyházi,
a Color Pack Zrt., amit Zsukk
László vezérigazgató mutatott
be a hallgatóságnak.
Az NYPSZ elnökségi tagjaként
az új ciklusban Zsukk László
felelős a szövetség rendezvényein a szakma programjának
összeállításáért, így már e rendezvény előadásainak kiválasztásában is jelentős részt
vállalt.

dr. Horváth Csaba PhD

Zsukk László

Balogh Zoltán
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dr. Peller Katalin

A szakmai képzés támogatása kiemelten fontos szerepet
kapott a szövetség tevékenységében. A „Print a Te jövőd”
projekt keretében „Van megoldás: ofszet gépmester alaptanfolyam” című előadásában
dr. Peller Katalin ügyvezető
igazgató számolt be a szövetség
oktatásügyben végzett felmérését követő intézkedéseiről
és a szakmai képzésért tett
lépéseiről. Sajnos a jelenlegi
állás szerint a felmérésben
diagnosztizált létszámigényt
alulmúlta a tényleges beiskolázási szándék, így az új típusú
képzési lehetőség még nem
biztos, hogy a nyáron elkezdődhet.
A szakmai előadások sorát
„Nincs gyakorlott munkaerő?
Képezzünk mi magunknak!”
címmel Szalay Csaba, a Lean
Enterprise Institute Hungary
képviseletében prezentálta,
egy egyszerű gyakorlati példával szemléltetve a feladat megfogalmazásának és az információk pontos átadásának
fontosságát.
Az előadáshoz kapcsolódóan
dr. Horváth Csaba megjegyezte, hogy a lean alkalmazását
már öt éve tanítják az Óbudai
Egyetemen, sőt angol nyelvű
kurzust is választhatnak
a hallgatók két tárgyból.

Szalay Csaba

Rátkai Péter

Szabadics László

Sándor Tibor

Számos hallgató már szakdolgozatában is lean témát választott és egyre gyakrabban jelennek meg a dolgozatokban
a lean alkalmazások.
A kávészünetet követően
„Ipar 4.0 Heidelberg szemmel”
címmel Rátkai Péter, Heidelberg
Magyarország Kft. munkatársának prezentációja hangzott
el. Szemléletes példákkal vette
sorra az ipari forradalom stációit, az átalakulásra fókuszálva. A Heidelberg szemével
a 4.0 azt jelenti, hogy akkor
nyúlj hozzá a folyamathoz,
ha azt meg akarod állítani.
A termelésnek, az üzletnek,
a folyamatoknak szakadatlanul működnie kell. A különböző termelési területek összességét folyamatként kell kezelni,
üzleti és termelési oldal felosztásban kell gondolkodni.

A következő előadást Szabadics Lászlótól, a Bobst Hungary képviseletében „A Bobst
megoldásai az Ipar 4.0 kihívásaira”címmel hallhattuk.
A vevőigény-felméréstől a minőség-ellenőrzésig ívelő teljes
folyamatot ölelik fel a Bobst
megoldásai. A Bobst minden
gépe felszerelt a „connect
ready” megoldással, ami távfelügyelettel biztosítja a berendezések informatikai karbantartását és a termelési adatok
elemezhetőségét. Emellett még
számos automatizált folyamat
segíti a hibamentesen előállított minőségi termékek rendkívül hatékony gyártását.
Az előadások sorát a Müller
Martini Kft. ügyvezetője,
Sándor Tibor „Finishing 4.0”
című előadása zárta. Prezentációjában részletesen ismertette
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a Müller Martini-berendezések
magas fokú automatizáltságának és a CONNEX állandó
adat- és folyamatmenedzsment
rendszeren keresztüli hálózatának köszönhetően a Digital
Solutions-megoldásuk minőségben, gyors átállási időkben és
nagymértékű folyamatautomatizáltságban jeleskedő megoldásait.
A Hotel Pagonyban megrendezett gálavacsorán került sor
a 2017-es év Magyar Nyomdászatért életműdíj átadására,
amire az idei esztendőben
rendhagyó módon a díjazott
távollétében került sor. A szakmai elismerést a szövetség im-

már 19. alkalommal ítélte oda
a magyar nyomdaipar kiemelkedő személyiségének sikeres
és eredményes szakmai életpálya elismeréseként. 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
Gyöngyi, Szikszay Olivér,
Vadász József, Schuck István,
Kovács György, Szentendrei
Zoltán, György Géza és dr.
Novotny Erzsébet után Vágó
Magdolna, a Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Zrt. vezérigaz-

HESS ANDR ÁS-DÍJASOK



Alföldi Nyomda Zrt.
Barcsa Magdolna,
nyugdíjas üzletkötő
Alföldi Nyomda Zrt.
Salamonné Papp Katalin,
export osztályvezető
Dürer Nyomda Kft.
Zsótér Ferenc, kötészeti
munkatárs
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Prosystem Print Kft. Palyik
Gabriella, pénzügyi igazgató
manroland Magyarország Kft.
Mohor Balázs, segédanyag
üzletágvezető
ANY Biztonsági Nyomda
Nyrt. Kiss Mária Klára,
gyártás-előkészítési vezető
ANY Biztonsági Nyomda
Nyrt. Imre Géza, okmánybiztonsági szakértő

gatója lett a Magyar Nyomdászatért díjazott 2017-ben.
A Magyar Nyomdászatért
díjra jelölt személyek: Gór József
ügyvezető, tulajdonos (Mizsepack Nyomdaipari Kft.), Halabrin Zsuzsanna fejlesztési igazgató (Pénzjegynyomda Zrt.),
id. Keskeny Árpád ügyvezető
igazgató (Keskeny és Társai
2001 Kft.), Mile Gábor (Huber
Group Hungary Kft.), dr. Tomcsányi Péter (Prime Rate Kft.), Tóth
Zoltán műszaki és termelési
vezérigazgató-helyettes (ANY
Biztonsági Nyomda) és Vágó
Magdolna vezérigazgató (Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.)







Pénzjegynyomda Zrt.
Huszár Péter, termékfejlesztési vezető
Pénzjegynyomda Zrt.
Markó Béla, nyomdabiztonsági vezető
STI Petőfi Nyomda Kft.
Széchenyi István,
Machintosh operátor

