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A Diósgyőri Papírgyár fennállásának  
235. évfordulóját ünnepelte 2017-ben, 
idén pedig a 25. évfordulóját, mint rész-
vénytársaság. A jeles alkalmat a vállalat 
egy kétnapos rendezvény keretében tette 
emlékezetessé a lillafüredi Palotaszálló-
ban 2018. május 10–11-én, melyre a cég 
meghívta legfontosabb vevőit, beszállítóit 
és más üzleti partnereit. 

A Diósgyőri Papírgyár különleges helyet foglal el a 
magyar iparban, hiszen hazánk legrégebbi olyan 
üzeméről van szó, amely ugyanazon a helyen 
ugyanazzal a tevékenységgel foglalkozik, illetve 
jelenleg Magyarország egyetlen biztonsági pa-
pírgyára. Az alapítás éve (1782) óta máig a papír-
gyár mind belföldön, mind pedig az exportpia-
cokon jelentős szakmai hírnévre tett szert. A mai 

Jubilál a Diósgyőri Papírgyár

gyár őse, a papírmalom már 1802-ben dátumo-
zott vízjeles papírt bocsátott ki. A gyár termékeit 
a 19. század elejétől a kiváló minőség jellemezte, 
amit kiállítási és kamarai oklevelek, kitüntetések 
sora bizonyít. Jelenleg a DIPA Zrt. életében egy-
re nagyobb szerepet kap az exporttevékenység.  
A Társaság eddig a világ országainak ötödébe 
szállított már be biztonsági papírt. A kiváló mi-
nőség, a megbízhatóság, a rugalmasság, a nem-
zetközi tanúsítványok megléte, az alkalmazottak 
szakmai hozzáértése együttesen vonzó partnerré 
teszi a DIPA Zrt.-t a külföldi vevők körében. A gyár 
jelenlegi alkalmazotti létszáma 150–160 fő, ezen 
belül az Y és Z generáció a dolgozók majdnem fe-
lét teszi ki. Ugyanakkor a dolgozói elköteleződés 
generációkon keresztül megfigyelhető, és számos 
dolgozónál a papírgyárral való közös múlt már 
25–35 évre vezethető vissza. 
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A kétnapos ünnepség első napján a DIPA Zrt. 
egy műsoros vacsora keretében mondott köszö-
netet meghívott vendégeinek. A második napon 
egy szakmai konferencia került megrendezésre, 
melyen az előadók színvonalas prezentációi ré-
vén a résztvevők betekintést kaphattak a múltba, 
illetve a szakmai érdekességekbe. Előadást tar-
tott Ráczkövy Gizella, a DIPA Zrt. vezérigazgató-
ja „Több, mint 200 év a papírgyártásban, avagy 
a Diósgyőri Papírgyár” címmel. Az előadók kö-
zött szerepelt még Pataki Tibor, az MNB kész-
pénzlogisztikai igazgatója, Halabrin Zsuzsanna, 
a Pénzjegynyomda Zrt. fejlesztési igazgatója, dr. 
Antal László, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
osztályvezetője és Pelbárt Jenő, a Magyar Papír-
múzeum igazgatója.


