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AAzz  eellmmúúlltt  nnééhháánnyy  éévvbbeenn  MMaaggyyaarr--
oorrsszzáágg  mmiinndd  aa  hhéétt  rrééggiióójjáábbaann
sszzáámmooss  ssiikkeerreess  ffeejjlleesszzttééss  vvaallóó--
ssuulltt  mmeegg,,  mmeellyyeekk  hhoozzzzáájjáárruullttaakk
aazz  eellmmaarraaddtt  ttéérrssééggeekk  ffeellzzáárrkkóózz--
ttaattáássááhhoozz,,  aa  vveerrsseennyykkééppeesssséégg
jjaavvííttáássááhhoozz,,  aazz  iinnnnoovváácciióó  eerrőőssíí--
ttééssééhheezz,,  úújj  mmuunnkkaahheellyyeekk tteerreemm--
ttééssééhheezz,,  eellőősseeggííttvvee  mmiinnddeezzzzeell
aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóss  ccssaattllaakkoozzáássrraa
vvaallóó  ffeellkkéésszzüülléésstt  iiss..

A beruházások és innovációs
fejlesztések terén széles körű
szakértői tapasztalatokkal ren-
delkező Kutatás-fejlesztési Ta-

nácsadó Központ együttműköd-
ve a Menedzserek Országos Szö-
vetségével, a regionális fejlesz-
tési ügynökségekkel, valamint
számos más szakmai szervezet-
tel „A Régió Legjobbjai” névvel
társadalmi célú kitüntetést ala-
pított az alábbi kategóriákban:
a legdinamikusabban fejlődő
kis- és közepes vállalkozás, a leg-
nagyobb beruházást megvalósí-
tó cég, a legjelentősebb munka-
helyteremtéssel járó fejlesztés,
a leginnovatívabb fejlesztési
projekt.

Alágazatunkból elsőként és
ez évben egyetlen nyomdaipari
cégként a debreceni Nyomda-
technika Kft. nyerte el a Régió
leginnovatívabb fejlesztési pro-
jektje címet. A kitüntetést dr.
Horváth Csaba ügyvezető igaz-
gató vette át a Parlament felső-
házi üléstermében dr. Kiss Pé-
ter kancelláriaminisztertől.

A Nyomdatechnika Kft. 1991
óta működő és lendületesen
fejlődő cég. Elsősorban a nyom-
da- és papíripar számára nyújt
műszaki, mérnöki jellegű szol-
gáltatásokat. Mára az ország
egyik vezető nyomdagépszer-
vizeként tartják őket számon,
európai elismertséggel. Immár
egy évtizede kezdték el fejlesz-
teni egyedi papírhulladék-el-
szívó légtechnikai rendszerei-
ket. Eddig több mint kétszáz
ilyen berendezést gyártottak és

helyeztek üzembe. Termékpa-
lettájukat levegőtisztaság-vé-
delmi megoldásokkal bővítik.

Dr. Horváth Csaba, a cég ve-
zetője rendkívül aktív szakmai
életet él, részt vesz a jövő szak-
embereinek oktatásában, ugyan-
akkor folyamatosan pallérozza
saját tudását is. A cég már most
igen kiterjedt külföldi kapcso-
latrendszerrel rendelkezik, ami
előre hozta az uniós feltételek-
nek való megfelelést. Nagy gon-

dot fordít a kollégák tudásának
és nyelvi ismereteinek folya-
matos fejlesztésére, e célból
külön oktatóteremmel is ren-
delkeznek. A cégvezető számára
a jövőben is célkitűzés, hogy
tudásbázisként működjenek, a
sok év tapasztalata folyamato-
san kiegészüljön a technika
legfrissebb információival és
ennek alkalmazásával. 

Gratulálunk a kiérdemelt el-
ismeréshez!

A Régió Legjobbjai díj nyertese:
Nyomdatechnika Kft.
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