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A Nyomda és Papíripari
Szövetség Balatonfüreden,
a Flamingó Wellness és Konfe-
rencia Hotelben május 24–25-
én tartotta ez évi tavaszi me-
nedzserkonferenciáját és
közgy�lését. A rendezvény
több mint félszáz résztvev�jét 
a szövetség f�titkára dr. Peller
Katalin f�titkár, majd 

dr. Horváth Csaba elnök kö-
szöntötte, és ezúttal is meg-
ragadta az alkalmat, hogy
rávilágítson a digitális adat-

Gazdasági konferencia és szakmai elismerések
NYOMDA- ÉS PAPÍR IPARI SZÖVETSÉG

Faludi Viktória

hordozók, okostelefonok és táb-
lagépek környezetszennyez�
hatására. A nyomtatott kom-
munikáció termékeinek el�állí-
tása során kevesebb kárt te-
szünk környezetünkben, mint 
a digitális információk virtuá-
lis valóságának megjelenítését 
szolgáló berendezések m�köd-
tetése és gyors elavulása során.
Ezt a tényt nem elég, ha mi tud-
juk, a nyomdaipar megrendel�i
számára is kézenfekv�vé kell
tennünk. A nyomdaipar nem-
zetközi összefogásával létrejött
Print Power program is ezt 
a törekvést szolgálja.

Dr. Peller Katalin f�titkár
beszámolt az Országos Hulla-
dékkezel� Ügynökséggel foly-
tatott tárgyalásokról, aminek 
célja, hogy az ágazat számára 
méltányosabb és ésszer�bb
adminisztrációs terheket jelen-

t� törvényi rendelkezés
szülessen a nyomda-, papír- 
és csomagolóipart sújtó új 
termékdíjjal kapcsolatban. 

Az el�adások sorát Pilcz 
Attila, a Véd�-Pajzs 2002 Kft. 
tulajdonos-ügyvezet�je foly-
tatta a katasztrófavédelmi 
hozzájárulásról, ami idén az 
ötvenmillió forintot meghala-
dó árbevétel� nyomdaipari 
vállalkozásokat érintette volna. 
Szerencsére az Országgy�lés
2012. június 11-én elfogadta
azt a módosító jogszabályt,
amely eltörli a katasztrófavé-
delemr�l és a hozzá kapcsoló-
dó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény katasztrófavédelmi 
hozzájárulásra vonatkozó 
18. paragrafus 5. bekezdését, 
a 77. és 79. paragrafust, vala-
mint a 80. paragrafus j) pontját.      

A következ� el�adásban a 
Révai Nyomda Kft. termékdíj-
jal kapcsolatos tapasztalatairól 
számolt be Szíj Tibor, a Révai 

Nyomda Kft. pénzügyi vezet�-
je. Tapasztalataik szerint, az
adminisztrációs terhek növe-
kedése mellett jelent�s, a meg-
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rendel�re át nem hárítható 
anyagi veszteség mellett 
a környezeti terhelés csak 
enyhén mérsékl�dött. 

Rövid szünet után Tóth 
Gábor, a Veszprémi Nyomda
Zrt. vezérigazgatója „Piaci
trendek a drupán” címmel
a nyomdaipari világvásáron
néhány hete szerzett élménye-
it, benyomásait osztotta meg
a hallgatósággal. Az el�adás-
ban a tények és számok tükrén
túl a digitális technológiák 
térhódítására, azon belül is
az inkjet er�södésére hívta fel
a fi gyelmet. Az automatizált-
ság a végletekig fokozódik, az
ember szerepe a nyomtatás 
folyamatában egyre csökken.
A környezetbarát technológiák 
kiemelt szerepet kaptak.
A kínai ipar termékei egyre
jobbak, feltétlen fi gyelmet 

érdemelnek. A jöv�be tekintve 
a vásáron mindenki számára
érdekes, Benny Landa nevével 
fémjelzett nanotechnológiára 

épül� új generációs memjet 
nyomógépcsalád m�ködését
bemutató show-t felelevenít� 
videót ismét szívesen láttuk.   

Jelinek Gábor vezérigazgató, 
a Díjbeszed� Nyomda Zrt. kép-

viseletében „A nyomdaipar 
jöv�je a transzpromóciós ága-
zatban” címmel a digitális
nyomdaipari szolgáltatás álta-
luk képviselt szegmensének 
tapasztalatairól számolt be, 
megosztva a hosszú évek alatt
szerzett értékes tapasztalatokat
a megrendel�k megszerzése, 
megtartása nyomtatási céljaik 
mind jobb és teljesebb kiszol-
gálásával.

Dr. Horváth Csaba, a Nyom-
da- és Papíripari Szövetség
elnöke a Lean management 
el�nyeit foglalta össze el�adá-
sában. Kiemelte, hogy Magyar-
országon f�leg a csomagoló-
anyag-gyártó nyomdák 
alkalmazzák e módszert, ami
a költségek csökkentése mel-
lett a nyomda piaci pozíciójá-
nak er�sítését és környezetvé-
delmi törekvéseit is támogatja.

Záró el�adásként Kelemen
Vera, az Outcome Magyaror-
szág Zrt. tanácsadója prezentál-
ta „Reorganizáció Európa 
nyomdaiparában” cím� el�-
adását. Az uniós támogatást 
élvez� nemzetközi projekt 
célja, hogy a nyomdaipari cé-
gek m�ködésének stabilizálását 
er�sítse. A hét ország együtt-
m�ködésében megvalósuló 
program els� workshopja
áprilisban hazánkban volt, 
amin munkaadók és munka-
vállalók közösen vettek részt.   

Jelinek Gábor
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A szakmai el�adásokat köve-
t� gálavacsora fénypontja
a Magyar Nyomdászatért élet-
m�díj átadása volt. A szakmai
elismerést a szövetség immár 
13. alkalommal adta át a ma-
gyar nyomdaipar kiemelked� 
személyiségének sikeres és 
eredményes szakmai életpálya
elismeréseként. Balog Miklós, 
Péterfi  Sándor, dr. Garáné Bardó-
czy Irén, Szilágyi Tamás, 
dr. Egyed Béla, Földes György,
Jászkuti László, dr. Endrédy Ildikó,
Gyergyák György, Papp Lajos, 
Rybaltovszkiné Mocsár Gyöngyi 
és Szikszay Olivér után ez évbenr
a Nyomdászatért életm�díjra
jelölt személyek: Lázár László, 
Schuck István, Ratkovics Péter,
Schulcz Péter, Teszár Jen�, 
Tóth Zoltán és Vadász József.
Közülük Vadász József, a Szek-
szárdi Nyomda nemrég nyug-
díjba vonult igazgatója vehette 
át az elismerést, amihez ez-
úton is szeretettel gratulálunk. 

Vadász József  – 2012 Magyar 
Nyomdászatért életm�díjasa:
„Szekszárdon születtem 

(mint Babits Mihály), itt éltek 
a szüleim, itt élek én is. 1964-
ben lettem a nyomdában kézi-
szed� ipari tanuló, majd a linó 
gépszedést is megtanultam.

1967-t�l lettem linó gépszed�
a megyei napilapnál, egészen
l980-ig. Id�közben leérettsé-
giztem, elvégeztem a közgaz-
dasági technikumot, majd
Békéscsabán a nyomdaipari
technikumot. Mindezek után
1980-ban csoportvezet�, majd
f�m�vezet� lettem a formaké-
szít� részlegben, ahová min-
den el�készít� m�velet tarto-

zott, egészen a nyomtatásig. 
1985-ben m�szaki igazgatóhe-
lyettesi, 1989-t�l igazgatói
kinevezést kaptam, a kft. meg-
alakulása óta egyik társtulaj-
donosként, ügyvezet� igazga-
tó voltam. A nyolcvanas évek 
közepén Dunaújvárosban 
elvégeztem a m�szaki f�iskolát, 
majd gazdasági szakmérnöki 
diplomát szereztem a Könny�-
ipari M�szaki F�iskolán. De
mindezeken túl számomra az 
a nagy dolog, hogy a családom 
velem együtt több mint száz 
évet ebben a nyomdában dol-
gozott: apám 45 évig a kötészet
vezet�je, édesanyám 20 évig 
könyvköt� volt, nekem 48 évig 
második otthonom volt ez a 
nyomda. Ehhez még hozzáte-
szem, hogy a nagyobbik lányom
nyomdamérnök, akinek tavaly 
áprilisban átadtam a nyomda 
vezetését. Hálás vagyok ezért
a több mint száz évért. Sokat 
kaptunk – de talán mi is tudtunk 
adni valamit a nyomdánknak.”

Vadász JózsefVadász József
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Az est fényét növelte a Pro 
Foederatio-díjak átadása is. 
A megtisztel� elismerést har-
madik alkalommal azon ma-
gánszemélyek kaphatják, akik 
munkájukkal hozzájárultak 
egy meghatározott szövetségi
cél eléréséhez vagy a szövetség 
tevékenységének eredményes-
ségéhez. 2010-ben Kerekes 
Imréné, Barna János és Topa
Dénes, majd 2011-ben dr. Gará-
né Bardóczy Irén és Sándorné
Szilágyi Katalin után
2012-ben Tolnai László, 
Korsós Ilona és Faludi Viktória
kapta.

A NYPSZ közgy�lésének 
záróakkordjaként a 2012-es 
Hess András-díjak átadására
került sor. Gratulálunk a díja-
zottaknak!

A  Hess András-díj
kitüntetettjei és a díjak 
adományozói
 Bánfi  Józsefné gazdasági
igazgató (Dürer Nyomda Kft. 

– Kovács János)
Közgazdasági szakközépis-

kolában végzett, 1973–1991 
között a köt�iparban tevé-
kenykedett pénzügyi terüle-

Pro Foederatio-díjasokP F d i díj k

ten, közben mérlegképes köny-
vel�i képesítést szerzett.

1991 márciusában került
a Dürer Nyomda Kft.-hez gaz-
dasági igazgatóhelyettes be-
osztásba, 1997-ben gazdasági 
igazgatónak nevezték ki. Jelen-
leg is ebben a munkakörben 
dolgozik. Az eltöltött 21 év
alatt tudásával, szorgalmával 
hozzájárult a nyomda kiemelke-
d� m�ködéséhez, kivívta veze-
t�i és munkatársai elismerését.

 Boga Károly m�szaki és be-
szerzési igazgató (Prospektus 
Nyomda Kft. – Szentendrei 
Zoltán)

A Könny�ipari M�szaki 
F�iskolán nyomdaipari üzem-
mérnökként, a Pénzügyi 
Számviteli F�iskolán pedig
üzemgazdászként végzett.
2000-t�l a Prospektus
Nyomda termelési igazgatója, 
illetve m�szaki és beszerzési
igazgatója. A Prospektus
Nyomda elmúlt 12 évének,
sikereinek meghatározó 
szakembere.

 Del Medico Judit ügyfél-
menedzser (Díjbeszed� 

Nyomda Zrt. – Jelinek 
Gábor)

2002-ben érettségizett
a Tótfalusi Kis Miklós Nyom-
daipari, M�szaki Szakközépis-
kola és Szakmunkásképz� 
Kiadványszerkeszt� tagozatán. 
2007-ben végzett a Budapesti
M�szaki F�iskola Rejt� Sándor
Könny�ipari Mérnöki F�isko-
lai Karának Nyomdaipari szak-
irányán.

2008 júniusától dolgozik 
a Díjbeszed� Nyomda Zrt.-nél 
ügyfélmenedzserként.
A Díjbeszed� Holding Zrt.-nél
2009-ben Év dolgozója kitün-
tetést kapott ügyfélmenedzse-
ri munkakörben. 2011. 
októbert�l a Díjbeszed� 
Nyomda Zrt. munkavédelmi
képvisel�je, idén januártól 
pedig a Munkavédelmi
Bizottság tagja.

 Keczeli Róbert nemzetközi
tenderigazgató (Állami 
Nyomda Nyrt. – Zsámboki
Gábor)

A Könny�ipari M�szaki
F�iskolán szerzett nyomdaipa-
ri üzemmérnök, majd gazdasá-
gi szakmérnök diplomát. 
1994-t�l az Állami Nyomda
munkatársa, el�ször a marke-
ting- és kereskedelmi terület 
fels�vezet�jeként, majd 2005-
t�l nemzetközi tender igazga-
tóként. 

A betöltött munkakörei so-
rán komplex és sajátos szemlé-
lete alakult ki, amely állandó 
fejl�désre nyitott szakemberré 
formálta, személye garanciát 
jelent a korrekt kereskedelmi 
kapcsolatokra is. Aktív részese 
volt a SZÜV Nyomda beolva-
dásának az Állami Nyomda 
szervezetébe, részt vett a priva-
tizációt követ� innovációkban, 
majd a Társaság t�zsdei beve-
zetésének id�szakában is.
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Hess András-díjasokH A d á díj k

Az Állami Nyomda export
árbevétele dinamikusan nö-
vekszik a nemzetközi csapat 
munkája eredményeként. 
Vérbeli nyomdász, angol
és francia nyelvtudású, köny-
nyed eleganciájú keresked�.

 Szabados Gyula szervizveze-
t� (Nyomda-Technika Kft.

– dr. Horváth Csaba)
A Nyomda-Technika Kft. 

megalakulása, 1991 óta, a cég
egyik meghatározó karbantar-
tó szakembere, másfél évtize-
de a nyomdagépszerviz veze-
t�je. Országosan ismert 
szakember a kötészeti gépek 
javítása területén. Sokat tett 
a cég fejl�dése, szakmai hírne-
ve kiteljesedésének érdekében,

a fi atalabb generáció nevelésé-
ben. A Nyomda-Technika Kft.
nívódíjasa.

 Uram Jánosné laboratórium-
vezet� (Pénzjegynyomda Zrt.

– Horváth Gábor)
Nyomdaipari üzemmérnök.

1978-tól technológus gyakor-
nok, 1979-t�l vegyésztechni-
kus gyakornok. 1985-t�l
laboratóriumi üzemmérnök,
2008-tól laboratóriumvezet�. 
Az üzemi tanács elnöke. Vezér-
igazgatói Elismer� Oklevelet és
Pénzjegynyomdáért Kitünte-
tést kapott.

 Vinczéné Szeverényi Gizella
termékmenedzser (Dürer 
Nyomda Kft. – Kovács János)

A nyomdaipari középiskola 
elvégzése után a Budapesti 
Könny�ipari M�szaki F�iskola 
nyomdaipari szakán folytatta
tanulmányait. 1984. szeptem-
ber 3-án a békéscsabai Kner 
Nyomda üzemmérnök-gya-
kornoka lett, fél év múlva for-
makészít� m�vezet�ként foly-
tatta tevékenységét a gyulai
Dürer Nyomdában. 
Megszerzett szakmai tapaszta-
latait jelenleg termékmene-
dzserként kamatoztatja, 
tevékenységével hozzájárul
a nyomdában a színvonalas 
könyvgyártáshoz. Kiemel-
ked� munkájával és emberi
hozzáállásával kivívta 
vezet�i és kollégái
elismerését.


