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Dinamizmus és kapcsolati tőke
FFaalluuddii  VViikkttóórriiaa

MMiillee  GGáábboorrtt,,  aa  MMiicchhaaeell  HHuubbeerr
HHuunnggáárriiaa  üüggyyvveezzeettőőjjéétt,,  mmiinntt  
aazz  MMNNYYPPSSZZSSZZ  eellnnöökkhheellyyeetttteesséétt
kkéérrddeezzttüükk  úújj  mmeeggbbíízzaattáássáárróóll,,
tteerrvveeiirrőőll,,  ffeellaaddaattaaiirróóll..

Nagyon megtisztelő volt az el-
nökség és a tagság megbízása.
Meglepett, hogy legfiatalabb
elnökségi tagként rám esett a vá-
lasztás, de ebben bizonyára sze-
repe volt annak a ténynek, hogy
beszállítóként jó kapcsolatokkal
és nagy rálátással rendelkezem
az ipar összességére. Eddig is
érdekelt, és fontos volt számom-
ra a szövetség élete; az eddiginél
is aktívabb részvétel sok munkát
ad. Időm nem lett több, így hát
igyekszem jobban beosztani,
hogy minden feladatkörömet
maradéktalanul elláthassam.

Kapcsolatrendszer
Mint a nyomdaipar alapanyag-
beszállítója, az egész országot
lefedő kapcsolatrendszerrel és
naprakész információkkal ren-
delkezünk. Ez az információ és
kapcsolatrendszer kereskedelmi
munkánkhoz elengedhetetlenül
szükséges, és biztos vagyok ben-
ne, hogy ezek az információk
a szövetségben végzett mun-
kánkban is hasznosak lesznek.

Dinamizmus
Egy dinamikusabb szövetséget
szeretnénk létrehozni azzal, hogy
nyitottabbak legyünk a partne-
rek felé, az ő problémájukat
sokkal jobban meglássuk és ke-
zeljük. Célunk, hogy egyre több

előnyt nyújtson a szövetségben
való tagság.

Örök dilemma, hogy nehezen
vagy egyáltalán nem szelektál-
ható egy-egy intézkedés ered-
ménye, nem csupán tagjaink,
az egész iparág élvezi a szövet-

ség által kiharcolt kedvezmé-
nyeket. Ilyen például a környe-
zetvédelmi termékdíj témája:
gyakorlatilag rajtunk keresztül
konfrontálódik az iparág az ol-
dószerek termékdíjával. Célunk
összefogó szerepet ellátni, az elő-
írások egységes értelmezésében,
a kötelezettségek pontos meg-
határozásában segíteni a szö-
vetség tagjainak.

Az EU-ban 
a szövetségek szerepe nő
Az EU-csatlakozás már itt van
a nyakunkon, a vállalkozók zöme
nem tudja, hogy pontosan mi is
vár rá. Egy biztos, hogy egy ilyen
nagy unióban a szövetségek
szerepe megnő. Az új belépőkre
kell nagy figyelmet szentel-
nünk, és velük a kapcsolatot
erősíteni. Egyes cégek nem tud-

nak nyomást gyakorolni a tör-
vényhozásra, pályázati kiírások-
ra. A szövetség fel tud lépni a
mögötte felsorakozó cégek kép-
viseletében. A pályázati lehető-
ségek, a lobbi nagyon fontos –
a túlélés kulcsa lehet.

Nemzetközi kapcsolatok 
élénkítése 
A Huber-csoportnál nem egyedi
eset, hogy szakmai szervezetben
is kap funkciót a cég képviselője,
a lengyel kolléga is hasonló sze-
repet vállalt a szakmai életben.
A Huber Group, mint multinacio-
nális vállalat, eleve jó rálátással
rendelkezik a környező országok
nyomdaiparára. Ezeket az infor-
mációkat szívesen megosztom
a szakmai szövetséggel, és rajta
keresztül tagjainkkal is.

Az információ, mint hatalom
Mára tompult az éle ennek az
ellentmondásnak. Fokozottan ér-
vényes a régi igazság, hogy az
információ hatalom: az, hogy
mikor jut hozzá az információk-
hoz egy cég, sorsdöntő lehet.

Jövő
Egy olyan szövetség, amely nem
reprezentálja az ipart, az nem
tölti be megfelelően a funkció-
ját. A nagyobb nyomdák és be-
szállítók többsége tagjai a szö-
vetségnek, de kifejezett célunk,
hogy a nagyobb, meghatározó
szerepet betöltő nyomdaipari
cégek mellett egyre több kis- és
közepes nyomda is erősítse tag-
ságunkat.


