
10 MAGYAR GR AFIK A 2019/5

Miután Fábián Endre,  
a PNYME elnöke köszöntötte  
a szálloda konferenciatermé-
ben a résztvevőket, átadta  
a szót a másnapi üzemlátogatás 
házigazdájának, az Elanders 
Hungary Kft. termelési igazga-
tójának, Banics Rolandnak.

Nyomdász Vándorgyűlés 2019 
SZENTGOT THÁRD, Z AL ALÖVŐ, EL ANDERS HUNGARY KFT.

Faludi Viktória

2019 őszén, szeptember 19-én és 20-án került megrende-
zésre a Gotthard Hotelben a Papír- és Nyomdaipari  
Műszaki Egyesület szervezésében a több évtizedes hagyo-
mányra visszatekintő Nyomdász Vándorgyűlés 120 fő 
részvételével. A rendezvény vetített előadásainak zöme 
és a rendezvényen készült képek a Magyar Grafika  
honlapján elérhetők: 
https://mgonline.hu/hirek/nyomdasz-vandorgyules-
2019-szentgotthard-zalalovo-elanders-hungary-kft 

Banics Roland
A zalalövői székhelyű Elan-

ders Hungary Kft. 11 nagyfor-
mátumú és 22 kisformátumú 
nyomóművel rendelkező 
nyomda, amely az ofszet-
nyomtatás, a könyvkötészet és 
a csomagolóanyag-gyártás 
területén végzi tevékenységét. 
Az Elanders Hungary Kft.-t 
2001-ben alapították, a svéd 
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Elanders Csoport magyar szék-
helyeként, s mára több mint 
200 alkalmazottal a hazai 
nyomdaipar jelentős résztve-
vője és egyben Zalalövő legna-
gyobb munkaadója.

Első előadóként „Innovációs 
dömping 2020 – mit jeleznek 
az előzetes adatok?” címmel 
Máté Szilvia, a BD-Expo Kft. 
ügyvezető igazgatója prezen-
tált a Messe Düsseldorf és a 
Frankfurt Messe képviseleté-
ben. A közelgő jövő évi Paper-
world, Fespa, Interpack, drupa 
vásárok között tallózva érvek-
kel igazította útba a hallgatósá-
got „Innovációs dömping 
2020 – mit adhat ehhez a 
PNYME?” című előadásában 
Pesti Sándor, a PNYME ügyve-
zető igazgatója.

A következő előadó Szabó 
László, a ScrollMAX Zrt. alapí-

tója „ScrollConnect – amikor  
a rendszerek »beszélgetnek«” 
címmel a partnerek közötti 
integrált folyamatok, hatéko-
nyabb együttműködés lehető-
ségeit mutatta be a komplex 
vállalatirányítási rendszerrel.

A következő előadást 
„Dzsungeltúra a környezet- 
tudatosság erdejében”  
címmel Kovács Tímeától,  
a Papyrus Hungária Zrt. keres-
kedelmi képviselőjétől hall-
hattuk. 

Pesti Sándor

prof. dr. Horváth Csaba

Szabó László

Szabó Szabolcs

Máté Szilvia

Kovács Tímea
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Ezután prof. dr. Horváth  
Csaba „Érinti-e a nyomdaipart  
a körforgásos gazdaságra való 
átállás?” című előadásával  
a nyomdaipar figyelmét hívta 
fel egy eldöntendő kérdésre: 
fizessen mindenki egy alacso-
nyabb EPR díjat vagy maradjon 
a korábbi bizonyos termékekre 
vonatkozó környezetvédelmi 
termékdíjnál. Természetesen  
a kormányzat fog dönteni,  
de ma még kíváncsi a vélemé-
nyünkre. A témával kapcsola-
tos cikk a Magyar Grafika 
2019/4. számának 50–53.  
oldalán olvasható.

A kávészünetet követően 
„Hogyan látják Skandináviá-
ban?” címmel a Lamina Sys-
tem nyílt napjának tanulságai-

Nagy GabrielTörök Balázs Fábián Endre

ról számolt be Szabó Szabolcs,  
a Grimex Kft. ügyvezető igaz-
gatója.

A következő előadást „Hon-
nan hová – A Duplo Magyaror-
szág története tükrében” cím-
mel Török Balázs, a Villtor S.r.o. 
munkatársa prezentált, majd 

átadta a szót a Duplo kötészeti 
innovációs megoldásait ismer-
tető Nagy Gabrielnek, aki  
a  Duplo International Ltd.-t 
képviselve érkezett  
a rendezvényre. 

A szakmai előadások sorát 
Fábián Endre, az STI Petőfi 
Nyomda Kft. igazgatója zárta: 
„A hazai nyomdaipar számok-
ban” című összegző elemzése 
jelen számunk 13-23.  oldalán 
olvasható.

Az előadásokat követően  
a vándorgyűlés résztvevői 
fakultatív városnézés kereté-
ben a ciszterci rend barokk 
épületegyüttesét tekintették 
meg, majd ezt követően ban-
kettvacsorával zárult a nap.

A rendezvény második  
napján Zalalövőn, az Elanders 
Hungarynál tettek látogatást  
a 2019-es Nyomdász Vándor-
gyűlés résztvevői. 


