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Akik új berendezéseket vesznek, azok a beüze-
melések, betanítások során megkapják a leg-
újabb szakmai ismereteket, frissül a tudásuk. 
A PNYME rendezvényei viszont azok számá-
ra is segítik az új műszaki információkhoz való 
hozzáférést, akik épp nem helyeznek üzembe új 
technológiákat.

Meggyőződésünk szerint hasznos és fontos, 
hogy legyen olyan hazai szervezet, amely a leg-
újabb technológiai ismereteket – demokratikus 
módon, azaz bárki által elérhetően – a széles 
szakmai közösségnek is eljuttatja. Az egyesület 
a drupa-utazások szervezésével, a PPDexpo létre-
hozásával és megszervezésével, a rendezvényei-
vel feladatot vállal, és bárki számára hozzáférhe-
tővé teszi a legújabb technológiák megismerését.

 A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület-
nek fontos és mással nem nagyon pótolható sze-
repe van a szakmai közélet szervezésében, ezért 
tagjainkat és a velünk kapcsolatban álló kollégá-
kat felkértük, hogy iparági közvélemény-kutatá-
sunkhoz járuljanak hozzá visszajelzésükkel. 

A vélemények megismerése fontos számunk-
ra, hogy a jövőben még többet tehessünk a szak-
ma javára. Ezúton is köszönjük annak a közel 
száz kollégának, aki szakított időt kérdéseink 
megválaszolására!

A FELMÉRÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEGZÉSE

Az online kérdőív kitöltőinek többsége nem 
az iparág klasszikus területeit képviseli (1. ábra), 
ugyanakkor válaszadóink zöme az X és a „Baby 
Boom” generációt reprezentálja (2. ábra).

A válaszadók 93,3%-a egyetért azzal, hogy a 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület külde-
tése a nyomdaipari szakemberek kompetenciá-
jának fejlesztése, továbbképzése, tudásuk nap-
rakész szinten tartása, és ennek érdekében kell 
tevékenységét végeznie.

A kérdőívet kitöltők háromnegyede elégedett 
a www.pnyme.hu és a www.mgonline.hu hon-
lapjainkkal, ugyanakkor az építő kritikák mel-
lett sok remek ötletet kaptunk a fejlesztés irányait 
illetően.

A válaszadók 94%-a elégedett a Magyar Grafi-
ka kivitelezésével, tartalmával, és mgonline.hu 
honlapunkon még több aktivitást és még több 
információt várnak, ugyanakkor a válaszadók 
53%-a szakmai témában keresgélve a neten, a 
Magyar Grafika honlapján találta meg a választ.

A válaszadóink hozzávetőleg fele aktívan jelen 
van a közösségi médiában, a Magyar Grafika 
FB-oldalának értékelését a 3. ábra szemlélteti, 
míg a PNYME FB-oldalának értékelését a 4. ábrán 
lehet megtekinteni.
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1. ábra. A nyomdaipar területén dolgozók megoszlása

2. ábra. Generációs eloszlás a kérdőívet kitöltők között
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A PNYME által szervezett rendezvények szín-
vonalával, lebonyolításával, beleértve a külföld-
re utaztatásokat is, a válaszadók 95%-a maradék-
talanul elégedett. (5. ábra)

A PNYME által kétévente megrendezésre kerü-
lő PPDexpo vásár tartalmilag és kivitelezésében 

is a megkérdezettek 88%-át kitevő személyek el-
várásainak maradéktalanul megfelel. 

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
rendezvényein részt vevő válaszadók gondola-
taiból itt megosztunk néhányat, ennél jobb ér-
veket keresve sem találhatnánk arra, hogy miért 
érdemes az egyesület rendezvényein részt venni.
  Szeretem, hogy sokszínű tudásra lehet szert 

tenni a PNYME-rendezvényeken. A tovább-
képzést, a tudás fejlesztését teszi lehetővé.

  Amit szeretünk: a szakma érdeklődését és je-
lenlétét a rendezvényeken, a családias légkört, 
a nagyon jó ügyintézést. Amit néha nem any-
nyira: az előadások lehetnének változatosab-
bak, például tíz előadásból, ha négy festékről 
szól, az annyira nem effektív. Továbbá jobbak 
azok az előadások, amit az itthoni szakmabe-
liek készítenek, nem számunkra ismeretlen 
prezentációkat fordítanak kisebb-nagyobb si-
kerrel (ami nem feltétlenül az egyesület hibája).

  Koncentrált találkozási lehetőség a szakmabe-
liekkel, ügyfelekkel. Kötetlen beszélgetések. 
Szakmai előadások.

  Szeretem a lehetőséget a találkozásokra, véle-
mény-tapasztalatcserékre. Szeretem a tömör, 
jó színvonalú előadásokat. Nem szeretem, ha 
csúszik a program.

  Szakmai rendezvényeken a más nyomdákban 
vagy más területeken dolgozó szakemberek-
kel való találkozásokat szeretem a legjobban.

  Szeretem azokat a szakmai programokat, ame-
lyekből új ismereteket szerezhetek.

  Szeretem az üzemlátogatásokat.
  A széles körű találkozásokat szerettem.
  Az ismereteket bővítő előadásokat igen, a nép-

szerűséget hajszoló, igazi mondanivaló nél-
küli, felületes előadásokat nem szeretem.

  Direkt kommunikáció, személyes kapcsolatok.
  Szeretem a szakmai közösség összetartását, a 

tudás, a tenni akarás vágyát, a változatos hely-
színeket.

  Szeretem, hogy régi ismerősökkel találkozha-
tok. Szeretem, hogy otthon érzem magam a 
kiállított gépek, szolgáltatások, termékek kö-
zött. Szeretem, hogy családias a hangulat 
és érezzük, egy helyre tartozunk.

  Szakmai kapcsolatok építése, újdonságok meg-
ismerése.

  Pozitívum a szakmai tartalom és a kapcsolat-
építés.

  Személyesen is találkozhatok azokkal, akikkel 
az interneten tartok kapcsolatot.

88%

12%

Magyar Grafika Facebook oldala

elégedett részben elégedett

95%

5%

PNYME rendezvényeivel elégedett?

elégedett részben elégedett

78%

22%

PNYME Facebook

elégedett részben elégedett

3. ábra. A Magyar Grafika FB-oldalának értékelése

4. ábra. A PNYME Facebook-oldalának értékelése

5. ábra. Rendezvények résztvevőinek elégedettsége



Hatékonyabb, gyorsabb, produktívabb. Szabadabb. Elitron. Már vágod?

Sokoldalúság, rugalmas anyagkezelés   Karton, bőr, PVC, Vinyl, Dibond, habosított PVC és sok egyéb reklám-
hordozó anyag, egészen 120 mm-ig • Digitális nyomatok • Többszerszámos fej az anyagok kezeléséhez
Megbízhatóság   Szilárd acélszerkezet – stabilizált működés • Az üzemeltető biztonságát a legmodernebb 
biztonsági berendezés garantálja
Innováció   Egyedileg fejlesztett Seeker SystemTM az automatikus képfelismerésért • Automatizált szerszámbeál-
lítás • Maximálisan automatizált működés • Minimális üzemeltetői beavatkozás
Gyorsaság   Felgyorsított gyártási idő • Megnövekedett termelékenység • Különböző anyagok feldolgozása  
egyazon munkameneten keresztül, eszközök cseréje nélkül • Akár 102 m/perces sebesség, 1,4 g gyorsulás
Pontosság   Kivetítő rendszerrel optimalizált szabástervezés: kevesebb hulladékképzés • Nagy pontosságú 
mozgatási mechanizmusok • 40 vákuumszektor a kiváló anyagrögzítés érdekében

SZABADSÁG A MUNKÁBAN? 
Mi tudjuk, hogyan! Egyszerűen, az Elitron digitális kivágó gépekkel!

Elitron – digitális kivágó asztalok a Sericol Hungary 
forgalmazásában!
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KOMBO SD+.
PER CHI CHIEDE DI PIÙ.

ELITRON IPM srl 
T. +39 0734.842221
www.elitron.com
elitron@elitron.com

Disponibile su
KOMBO SD  |  KOMBO SD+

Più performante: nuovi motori potenziati per accelerare il finishing.
Più potente: nuovo elettromandrino fresa da 3 Kw e cambio utensile automatico.
Più produttivo: sistema proprietario brevettato Seeker SystemTM per il riconoscimento automatico delle immagini stampate. 
Dall’innovazione tecnica Elitron, KOMBO SD+: il plotter da taglio per la comunicazione visiva dedicato ai più esigenti.

Un’ampia gamma di utensili.

HALL 1   
STAND G40

SERYCOL HUNGARY Kft. 
1097 Budapest, Ecseri út 14–16.
www.sericol.hu

  Szinte mindenki specializálódott, valamiben 
egyedit nyújt, így nehéz egy rendezvényen 
minden résztvevő számára az összes progra-
mot/előadást érdekessé tenni. Szeretem, ha az 
előadás anyaga számomra nagy részben hasz-
nosítható, „otthon” alkalmazható.

  Nemzetközileg is aktuális know-how-t köz-
vetít, de kevés a workshop jellegű prepress 
esemény (pl. dizájnereknek, grafikai és elő-
készítő stúdióknak, grafikusoknak és tipográ-
fusoknak).


