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A kecskeméti Granada Hotel
konferenciatermében került
megrendezésre a nyomdaipa-
ri szakosztály ez évi nyomta-
tófóruma, aminek legtöbb
előadása az izopropil-alkohol
felhasználásának csökkenté-
séről szólt.

Szikszay Olivér, a nyomda -
ipari szakosztály elnökének
megnyitóbeszéde után Burján
Norbert, a Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajos-
mizsei Nyomdájának ügyve-
zető igazgatója mutatta be 
a másnapi üzemlátogatás
színhelyét.

Fábián Endre egyesületünk
elnöke a nyomdaipar helyze-
téről, a válság nyomdaipart
érintő hatásairól beszélt.

A szakmai előadások sorát
Ugrai Miklós „Az IPA-felhasz-
nálás tendenciája az STI Pető-
fi Nyomdában, 2004–2009”
című prezentációjával kezdte. 

Ezt követően File László
a Michael Huber Hungária
Kft. képviseletében az alko-
holcsökkentett, illetve 
alkoholmentes nyomtatás-

ról és a VOC problémakörről 
beszélt. 

A Színpatikusok Kft.-t kép-
viselő Sütő Lajos előadásában
a standardizálás iránti igénye-
ket és lehetőségeket elemezte.

Kiss Tamás (Heidelberg 
Magyarország Kft.) és a tech-
nológiát alkalmazó Gellér Ró-
bert (Gelbert Kft.) előadásai
„Környezettudatos nyomta-
tás – Heidelberg segítségével”
címmel hangzottak el.

„Ökológia a gépteremben –
az alkoholmentes nyomtatás
bevezetésének tapasztalatai”
címmel Rudolf Weis a VEGRA
GmbH képviseletében adott
elő Mohor Balázs tolmácsolá-
sával – aki a manroland 
Magyarország Kft.-t erősíti.

László Róbert (SUN-Chemical
Kft.) „IPA-mentes nyomtatás
napjainkban” című prezentá-
cióját hallgathatták meg 
a rendezvény résztvevői.

Az „Alkoholmentes nyom -
tatás: lehetőség és példa”
című előadásban Bádogos 
Tamás (Nyomda-Technika
Kft.) és Loós Tamás (Alföldi
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Nyomda Zrt.) számoltak be
tapasztalataikról.

Az IKB Leasing Hungária
Kft. üzletágvezetője Bévárdi
Balázs finanszírozás, gazdasá-
gi helyzet – aktualitások 
a nyomdáknak témában
„Utórezgések” címmel 
tartotta meg előadását.

A rendezvény záróelőadását
Ignácz Csaba (IDAB Budapest
Kft.) prezentálta, ami az „IPA-
nélküli nyomtatás – sok éves
küzdelem” címmel hangzott el.

A rendezvény második nap-
ján a Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei
Nyomdájában tettek látoga-
tást a résztvevők.

A nyomtatófórumon készült
fotókat, az előadások vetített
diáit és hanganyagát honla-
punkon a következő linkre
kattintva megtalálják, illetve
letölthetik. http://www.pnyme.
hu/2009/nyomtato/nyomtato.php 
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