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Nyomdaipari karbantartók 25. jubileumi 
konferenciája
BALATONFÜRED–VESZPRÉM, OKTÓBER 9–10.

Faludi Viktória

Szikszay Olivér szakosztály-
elnök megnyitóbeszédével
kezdődött a karbantartók
25. jubileumi konferenciája.

A szakmai előadások közül
elsőként Tóth Gábor, a Veszp-
rémi Nyomda Kft. műszaki

igazgatója „Műszaki szemmel
a Veszprémi Nyomdáról”
címmel tartotta meg prezen-
tációját.

Ezt követően „A karbantar-
tás területén szükséges kom-
petenciák” címmel dr. Kovács

Zoltán, a Pannon Egyetem
tanára tartott előadást.

Majd „Értékorientált kar-
bantartási projekt menedzs-
ment” című előadását
dr. Szabó Lajos egyetemi do-
cens, tanszékvezetőtől, a Pan-
non Egyetem tanárától hall-
gathatta meg a publikum.

„Az igazi rejtély…” Dr. Jáger
Ida egyetemi docens, a Pan-
non Egyetem tanára az embe-
ri kapcsolatok, a „mentális
karbantartás” fontosságáról
osztott meg a hallgatósággal
lélekhez simuló gondolatokat. 

A rendezvény első napjá-
nak folytatásaként üzemláto-
gatások és a bankett vacsora
következett.
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Másnap a szakmai előadá-
sok folytatódtak a Hotel Füred
konferenciatermében.

„A környezet igénybevéte-
lének vonatkozásai a műszaki
állapotfenntartás technoló-
giáiban” című előadással
Gregász Tibor főiskolai adjunk-
tus, a Budapesti Műszaki
Főiskola és szerzőtársa Korondi
Endre főiskolai docens, szin-
tén a Budapesti Műszaki Főis-
kola képviseletében ragadta
magával a hallgatóságot.

A gyakorlati tapasztalatokra
épülő előadásában Lakatos

Ernő műszaki osztályvezető,
a Révai Nyomda Kft.-től
„Az áramliberalizáció gyakor-
lata a Révai Nyomdában”
című prezentációjával gyara-
pította a résztvevők tudását.

Dr. Gaál Zoltán egyetemi
tanár, dr. Szabó Lajos egyete-
mi docens, Bognár Ferenc
PhD hallgató – Pannon
Egyetemet képviselő szerző-
társak – előadásukban a „Kar-
bantartási stratégiák feldol-
gozóipari sajátosságairól”
beszéltek a hallgatóság-
nak.

Végül két beszállítói elő-
adást hallgathattak meg a kon-
ferencia résztvevői, amelyet
„Műanyag tagos hevederek
térhódítása az anyagszállítás-
ban”, valamint „Habasit-
LINK papír- és nyomdaipari
alkalmazásai” címmel Rupf
Zoltán mérnök-üzletkötő,
a Habasit Hungária Kft.  kép-
viselője prezentált.

Az „Ipari elektronikai beren-
dezések javításának lehetősé-
gei ről” Deák Norbert igazgató
– Electrotech Solution (UK) Ltd.
– tájékoztatta a hallgatóságot.

Dr. Horváth Csaba, a Nyom-
da-Technika Kft. ügyvezető
igazgatója, és e naptól kezdve
a Nyomda- és Papíripari Szö-
vetség elnöke előadása már
az idő rövidsége miatt nem
került megtartásra, de lapunk

jelen számának hasábjain
olvashatják a „Modellek és
kulcstényezők a nyomdaipari
karbantartásban” témájú elő-
adásának szerkesztett válto-
zatát.
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