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A délutáni konferenciák sorát 
az NYPSZ elnöke, Orgován 
Katalin nyitotta meg, aki elő-
adásában a Pátria Nyomda Zrt. 
ügyvezető igazgatójaként osz-
totta meg tapasztalatait arról, 
hogyan tudják a nyomdák  
a megemelkedett költségeiket 
érvényesíteni a már megkötött 
szerződéseknél, elsősorban  
a tendereztetett állami meg-
rendelésekre vonatkoztatva.  
Az előadás során Katalin kitért 
rá, hogy az ilyen típusú szerző-
désekből a meghiúsulási köt-

lások kezdeményezésével, 
valamint a kialakult helyzet 
részletes bemutatásával kezdő-
dik. Fontos annak beláttatása  
a szerződött partnerrel, hogy  
a tender elnyerésekor még 
nem volt előre látható az alap-
anyagárak robbanásszerű 
emelkedése. A már lezárt, pre-
cedens értékű szerződésmódo-
sítások miatt a Közbeszerzési 
Hatóság is megerősíti, hogy  
a nyomda alapos indoklása 
mellett az áremelkedés elfo-
gadható és a szerződések  
módosíthatóak.

A következő előadásban 
Gellér Róbert, a Gelbert Eco 
Print Kft. ügyvezető igazgatója 
beszélt a környezettudatosság-
ról és arról, hogy kifizetődő-e 
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bér és a későbbi esetleges eltil-
tások miatt nem lehetséges 
kilépni, így kizárólagosan egy 
közös kompromisszumon 
alapuló megállapodás irányá-
ban lehetséges bármiféle to-
vábbi együttműködés.  
A szerződésmódosítások előké-
szítésénél a tárgyalási pozíciót 
megalapozandó, célszerű ala-
pul venni a Szövetség által 
korábban kiadott állásfoglalást 
a papírpiaci helyzetről. A be-
mutatott módszer alapján  
a folyamat a személyes tárgya-

A Nyomda- és Papíripari Szövetség 2022. október 13-án 
tartotta hagyományos menedzserkonferenciáját, melyet 
idén a lajosmizsei Geréby Kúriában rendeztek meg. 
A kellemes őszi napsütés mellett az iparágat leginkább 
foglalkoztató témákkal várták az érdeklődőket. 
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„zöldnek” lenni ma a nyom-
daiparban. Róbert részletesen 
bemutatta, hogy a marketing-
előnyökön túl milyen hozzá-
adott értékkel bír az, ha a 
nyomdai tevékenység ökoló-
giai fenntarthatóságra törek-
szik. Az előadásban kitért a 
CO₂-kibocsátás „kompenzálá-
sának” lehetőségeire, illetve 
 a különféle ISO-, FSC- és 
GpWA-tanúsítások nyújtotta 
előnyökre. Részletesen bemu-
tatta a költségcsökkentés egyik 
legaktuálisabb módszerét, az 
energiamegtakarítást és annak 
lehetséges technikai alter- 
natíváit.

A szünet előtti utolsó elő-
adást Szilágyi Judit, az NYPSZ 
oktatási referense prezentálta, 
aki az alternatív nyomdász-

képzésről, illetve a pilot prog-
ram első tapasztalatairól tar-
tott egy rövid beszámolót  
a hallgatóságnak. Judit össze-
foglalta a 2022. év május és 
szeptember közötti időszakában 
történt eseményeket, és bemu-
tatta a projekt jelenlegi állását.  
Az alternatív nyomdászképzés 
elindult szeptember 1-én és 
jelenleg egy 25 fős osztály 
tanul a duális képzésben.  
A diákok kéthetente egy napot 
töltenek a képzőhelyüknél.  
A Mechatronikai technikus 
diákok a 11. osztályban a nyom-
daipar felé specializálódhat-
nak.

A szünet után Nagy Miklós,  
a CSAOSZ főtitkára online 
jelentkezett be, és tartotta meg 
előadását „A papír az új 

műanyag: csomagolási tren-
dek” címmel. Miklós előadásá-
ban levezette azt a folyamatot, 
aminek következtében  
a műanyagok ipari felhaszná-
lása elkezdett csökkenni és 
annak helyét folyamatosan  
a csomagolási célú papíralapú 
megoldások töltötték be. Mik-
lós a globális trendeket most is 
precíz és hiteles forrásból szár-
mazó adatokkal támasztotta 
alá. Részletesen elmagyarázta 
az újrahasznosíthatóság fogal-
mát, amely ma már új jelentés-
tartalommal bír. A jogszabá-
lyok változására is kitért, és 
elmondta, hogy már küszöbön 
van a kiterjesztett gyártói fele-
lősség rendszere, amely beve-
zetését követően várhatóan 
további adminisztratív terhet 
fog jelenteni a vállalatok szá-
mára.

A következő előadást  
dr. Peller Katalin, az NYPSZ 
ügyvezető igazgatója tartotta 
meg a „Nyomdaipar 2022: 
ágazati felmérés eredményei. 
Hogyan változtak a költségek 
és a megrendelésállomány az 
elmúlt egy évben, és milyenek 
az üzleti várakozások a nyom-
daiparban?” címmel. Katalin 
röviden ismertette az NYPSZ 
által elvégzett online felmérés 
előzményeit. A kérdőívet a 
felkért cca 400 vállalkozásból 
44 válaszolta meg, ezek 80%-a 
kis- és közepes méretű nyom-
da.  A felmérés eredményei az 
alacsony részvétel miatt mesz-
sze nem tekinthetőek repre-
zentatívnak, sokkal inkább 
egy piaci körképnek. Az ered-
mények összefoglalásában 
kitért rá, hogy a válaszok  
a különféle költségnemek növe-
kedését jelezték, ezen belül is 
leginkább a munkabér növeke-
dését, amely trend valószínű-
síthető módon nem fog változ-
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ni. A megnövekedett költségek 
áthárításával kapcsolatosan 
sajnos nem minden válaszadó 
nyilatkozott pozitívan, sokan 
kénytelenek voltak a költség-
növekmény egy részét átvállal-
ni. A bevételeik növekedéséről 
elsősorban a csomagolással és 
címkegyártással foglalkozó 
cégek számoltak be.

A konferencia talán legjob-
ban várt előadója Göbl Erik,  
az Audax Renewables Kft. 
kommunikációs vezetője volt, 
aki az „Energiapiac alakulása: 
mi várható az üzleti szektor-
ban?” címmel tartotta meg 
előadását. Erik az előadása első 
részében bemutatta azon ese-
ményeket, amik a jelenlegi 
energiahiányos helyzet kiala-
kulásához vezettek.  
A Covid-időszak alatt a keres-
let minimálisra csökkent az 
energia iránt, így az elértékte-

lenedett. Ekkor 9–15 Ft/kWh 
körüli árak voltak jellemzően  
a piacon. 2021-ben – elsősor-
ban a kínai ipar újraindulása 
miatt – már 2,5–3-szorosára 
emelkedtek az árak. Egy pár-
huzamosan zajló folyamat 
eredményeképpen Németor-
szág leállította az atomerőmű-
vei jelentős részét és 2022  
februárjában, a háború kitöré-
sekor a villamos energia ára 
soha nem látott magaslatokba 
emelkedett, elérte a 350–400 
Ft/kWh tartományt. Megjegy-
zendő, a jelenség azzal is ma-
gyarázható, hogy Európában 
földgázzal termeljük a villa-
mos energia jelentős részét, 
ezért is mozognak együtt ezen 
termékek világpiaci árai. A gáz 
– és ezzel együtt a villamos 
energia – árának emelkedésére 
az EU szankciós politikája 
katalizátorként hatott, így  

a csomagok számával együtt  
a villamos energia ára tovább 
szárnyalt felfelé. A helyzetet 
tovább súlyosbította, hogy az 
aszályos nyár miatt a Balkán 
irányából idén nem érkezett 
villamos áram Európába.  
Az előadás második részében 
Erik a vállalkozások mozgáste-
réről beszélt. Részletezte, hogy 
milyen villamosenergia- 
beszerzési stratégiát célszerű 
választaniuk a vállalkozások-
nak és hogyan ajánlatos kezel-
niük ezt az új helyzetet. Itt 
jegyzendő meg, hogy a Szövet-
ség hamarosan megkezdi  
csoportos energiabeszerzési 
projektjét, melyhez még nem 
késő csatlakozni! 

A konferenciát követően  
a vendégek a vacsora alatt is 
folytatták a legégetőbb témák 
kitárgyalását.
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