Lengyel Lajos- és
dr. Vámos György-díjak – 2022

A PPDexpón került sor a Papír- és Nyomdaipari Műszaki
Egyesület díjainak átadására. 2022. május 25-én
a nyomdaipar három jeles képviselője vehette át a szakmai elismeréseket. A PNYME Díjbizottságának döntése
alapján idén két fő – Hausz Attila és Tóth József – részesült
a Lengyel Lajos-díj elismerésben és a dr. Vámos Györgydíjat adományozta György Géza vezérigazgatónak az
Alföldi Nyomda Zrt.-ben végzett kimagasló munkájáért,
amellyel hozzájárult a hazai könyvnyomdászat modernizálásához, valamint azért a támogatásért, amivel az
egyesület tevékenységét és működését harminc éve folyamatosan segíti.
A Lengyel Lajos-díjat a Papírés Nyomdaipari Műszaki
Egyesület keretein belül kiemelkedő és hosszabb ideig
végzett szakmai és közösségi
munkájuk elismeréseként
kapják a jelöltek.
Hausz Attila 1994 óta tagja
az egyesületnek. Harmadik
generációs nyomdász. Kéziszedőnek tanult a nyomdaipari
szakközépiskolában, majd
kitanulta a fényképész szakmát is és ezt követően szerzett
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nyomdaipari üzemmérnöki
végzettséget az Óbudai Egyetem jogelődjén, a Könnyűipari
Műszaki Főiskolán.
A Szikra Lapnyomdában
eltöltött több mint tíz év, majd
pár kisebb cégnél végzett
munka után került 2008-ban
a Pénzjegynyomdába, ahol
mint a fejlesztési igazgató szakmai asszisztense dolgozik azóta is.
Emellett aktív üzemi csoportunk, a Pénzjegynyomda üzemi összekötője/titkára. Kiemelt szerepe van abban, hogy
rendezvényeinken gyakorta a
Pénzjegynyomda dolgozói
jelentik a legnagyobb létszámú, egy cégtől érkező „csapatot”, ami a nyomdában sok
szervezőmunkát, a szervezőknek pedig jelentős adminisztrációs könnyebbséget jelent.
Kollégáival csoportosan
többször is megnyerték a Zsiga
Róbert által szervezett „Legjobb magyar nyomdász” versenyt, és 2013-ban pedig egyéni versenyben is elnyerte ezt
a címet.

Tóth József 1982 óta tagja
az egyesületnek, a Codex Zrt.
termelési igazgatója, a Magyar
Grafika szerkesztőbizottságának tagja, a Kreatív Ágazati
Készségtanács elnöke, aki
a nyomdászképzés fejlesztése
érdekében végzett áldozatos
munkájáért, valamint a Papírés Nyomdaipari Műszaki Egyesület sikeres működésében
nyújtott negyvenéves támogatásának elismeréseként kapta
a Lengyel Lajos-díjat.
Vegyipari szakközépiskolai
végzettséggel jelentkezett az
Óbudai Egyetem jogelődjére,
a Könnyűipari Műszaki

Főiskola nyomdaipari szakára
és ott nyomtatás és papírfeldolgozó ágazaton sikeresen
diplomázott 1986-ban.
Első munkahelye a Dabasi
Nyomda volt, majd az Állami
Nyomdában és a Pátria Nyomdában dolgozott különböző
szakterületeken vezetői beosztásokban. Jelenleg a Codex Zrt.
termelési igazgatója.
Az egyesület ajánlásával
négy éve lett az MKIK által
akkor létrehozott kreatív
Ágazati Készségtanács tagja és
az ott nyújtott teljesítményei
elismeréseként lett a teljes
kreatív ágazati szakmák
(ez 38 alapszakma és szakma

irányai, és ide tartozik a nyomdaipar is) készségtanácsa elnöke. Ebben a feladatkörében
küzd a nyomdai szakmák
megmaradásáért és modern,
jövőbe mutató oktatási anyag
kidolgozásáért.
Kezdeményező és meghatározó szerepe van abban, hogy
a nyomdászképzés is újra bekapcsolódott az OSZK utódaként létrehozott Szakma Sztár
versenyekbe, és idén (nyolc cég
támogatásával) nagyszabású
bemutatkozó standunk lehetett a Hungexpo területén,
kiemelt sajtónyilvánosság mellett megrendezett döntőkhöz
kapcsolódva.
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2022-ben dr. Vámos Györgydíj elismerésben egy fő –
György Géza, az Alföldi
Nyomda elnök-vezérigazgatója
részesült.
Az egyesület 1984 óta díjazza a szakmai ismeretterjesztésben, a kommunikációban, az
egyesület külső kapcsolatainak fejlesztésében kiemelkedő
tevékenységet végzőket, amit
2015-től dr. Vámos György-díj
adományozásával ismerünk el.
Dr. Vámos György nem csak
az egyesületnek volt egyik
alapító atyja, de alapítója és
első főigazgatója volt a Kön�nyűipari Műszaki Főiskolának,
valamint a Magyar Tudományos-, Üzemi és Szaklapok
Újságíróinak Egyesülete
(MTÜSZUE) alapítója is volt.
György Géza pontosan
30 éve, 1992 májusában vette
át megbízólevelét, hogy elő-

26

M A G YA R G R A F I K A 2 02 2 /3

ször mint miniszteri biztos
konszolidálja az akkor még
állami tulajdonú nyomdát és
készítse fel a privatizációra.
A privatizáció sikeres levezénylésének is eredménye,
hogy vezérigazgatóként is ő
folytathatta munkáját, amivel
a nyomda elérte azt a hihetetlen fejlődést és innovációt,
hogy ma az Alföldi Nyomdát
nem csak a legnagyobb múltúként, de európai viszonylatban
is az egyik legnagyobb könyvnyomdának ismerjük.
Ami viszont az egyesület
számára a legfontosabb, hogy
az egyesületnek a kezdetektől
kiemelkedően aktív támogatója: harminc éve számíthatunk
rá mindhárom, az egyesület
szempontjából kiemelten fontos területen.
Közvetlen pénzügyi támogatások, ami mindenekelőtt az

1995 óta folyamatos és soha meg
nem kérdőjelezett jogi tagságot
és tagdíjak vállalását jelenti.
Az egyesületi közösségi
munka támogatása a nyomdán belül, ami egyik oldalról
a nyomda műszaki szakemberei, értelmisége támogatásában jelenik meg, másik oldalról pedig a rendezvényeinkre
résztvevők és előadók delegálásában. Az olyan nagyrendezvényeinken, mint pl. a vándorgyűlés, gyakorta megesett,
hogy a nyomda teljes vezetősége részt vett.
Ez egyébként a részvételi
díjak vállalásával közvetett
anyagi támogatásnak is tekinthető!
Azt pedig összeszámolni is
nehéz, hány alkalommal biztosított helyszínt és volt a
nyomda a házigazdája az egyesületi rendezvénynek.

