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AA  MMaaggyyaarr  NNyyoommddaa--  ééss  PPaappíírr--
iippaarrii  SSzzaakkmmaaii  SSzzöövveettsséégg  
aa  22000044--eess  éévvbbeenn  iiss  kkiioosszzttoottttaa  
aa  PPrroo  TTyyppooggrraapphhiiaa--ddííjjaakkaatt,,  
ááttaaddáássáárraa  hhaatt  tteerrmméékkkkaatteeggóórriiáá--
bbaann,, 22000044..  mmáájjuuss  2266--áánn,,  
üünnnneeppééllyyeess  kkeerreetteekk  kköözzöötttt  kkeerrüülltt
ssoorr..  EEnnnnyyii  aa  ttéénnyyeekkrree  sszzoorrííttkkoozzóó
rröövviidd  hhíírr,,  ddee  eennnnééll  ssookkkkaall  ttööbbbbrrőőll
vvaann  sszzóó  mmiinndd  aazz  eesseemméénnyy  ccéélljjáátt,,
mmiinndd  ttaarrttaallmmii  vvoonnaattkkoozzáássaaiitt
tteekkiinnttvvee..

A nyomdászok lételeme a jó ér-
telemben vett versengés. A kez-
detektől létező versenyszellem
generálta azokat a magasságo-
kat, ahová a nyomdák techni-
kai, technológiai és minőségi
színvonala feljutott. Örvende-
tes, hogy az idővel, a költségek-
kel, az előállítási árral és a piaci
részesedésért az egyes nyom-
dák egymással való versenyfu-
tásában megmaradt a szép
nyomdatermék iránti igény.
A különböző termékprofilú
nyomdák saját kategóriájukban
mérik össze – az egyes termé-
kek magas minőségi színvona-
lában testet öltő – erejüket.

A magyar nyomdaipar tagjai
már negyvennégy éve, évről
évre bizonyítják, hogy környe-
zetükben minden változhat:
anyag, eszköz, gazdálkodás, ér-
dekeltség, működési forma, mű-
ködtetési szemlélet, szociobili-
tás, generációk cserélődhetnek,
de egy dolog örök marad, az
igényesség, a magas minőségi
színvonal megjelenítése a pro-
duktumban, a különböző nyom-

datermékekben. Ennek az igé-
nyességnek biztosít teret az
évente megrendezésre kerülő,
az idő múlásával külsőségeiben
és részben tartalmában meg-
újuló Pro Typographia verseny.
Ez a komoly érdeklődésre szá-
mot tartó szakmai esemény az
egyetlen olyan megmérettetés,
amelyen az előző év legszínvo-
nalasabb termékei mérkőznek
meg egymással.

Az ez évi verseny megrende-
zésének és lebonyolításának dá-
tuma egy jelentős nemzeti ese-
ménnyel, az Európai Unióhoz
való csatlakozás jövőnket meg-
határozó időpontjával esett egy-
be. A csatlakozást követően né-
hány hét múlva megrendezett
díjkiosztási ünnepségen mél-
tán hangzott el az a megállapí-
tás, miszerint a versenyre bene-
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vezett nyomdatermékek min-
denki számára egyértelműen be-
bizonyították, hogy a fél évez-
redes múlttal rendelkező magyar

Typonova Kft. – JURA SECURITY
PREPRESS SYSTEM

Cartographia Kft. – Irodalomtörté-
neti atlasz és Képes történelmi atlasz

Dürer Nyomda Kft. 
– Hana Bőröndje



Kategória Fokozat Nyomda Termék

Könyv arany Alföldi Nyomda Rt. Európa térképei 1520–2001

ezüst Dürer Nyomda Kft. Zsolnay album

bronz Pauker Nyomdaipari Kft. Itáliai terek

Bélyeg arany Pénzjegynyomda Rt. Porcelánművészet, Herend (kisív)

(biztonsági ezüst Pénzjegynyomda Rt. 2003. 750 éves Mindaugasz király(alkalmi blokk)

nyomtatvány) bronz Állami Nyomda Rt. Föld: A Naprendszer bolygói sorozat

Folyóirat arany Novoprint Rt. Intérieur magazin

ezüst Szikra Lapnyomda Rt. OTTHON (áprilisi szám)

bronz Szikra Lapnyomda Rt. GYÖNGY

Csomagolóanyag arany M-real Petőfi Nyomda Kft. Nescafé Gold doboz, Nescafé Classic doboz

ezüst M-real Petőfi Nyomda Kft. Parmalat doboz (3 féle) 

bronz Frantschach Magyarország Kft. Tutti Kávécsomagoló Család

Brosúra arany Cartographia Kft. Irodalomtörténeti atlasz és Képes történelmi atlasz

ezüst Pauker Nyomdaipari Kft. Herend – angol nyelvű ismertető

bronz nem lett kiadva

Egyéb arany Typonova Kft. JURA SECURITY PREPRESS SYSTEM

ezüst Novoprint Rt. Zsolnay naptár

bronz Alföldi Nyomda Rt. Falinaptár 2004

Kategória Felajánló Nyomda Termék

Könyv PRINTinfo Szerkesztősége Szekszárdi Nyomda Kft. China

Print and Publishing Szerkesztősége Gyoma Kner Nyomda Rt. Magyar Nagylexikon

16. és 17. kötet

Papír- és Nyomdaipari Dürer Nyomda Kft. Hana Bőröndje

Műszaki Egyesület

Csomagolóanyag Csomagolási és Anyagmozgatási M-real Petőfi Nyomda Kft. Logitech doboz

Országos Szövetség

Különdíjak
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M-real Petőfi Nyomda Kft. – Nescafé Gold doboz,
Nescafé Classic doboz

Novoprint Rt. – Intérieur magazin

Novoprint Rt. – Zsolnay naptár Szikra Lapnyomda Rt. – OTTHON Dürer Nyomda Kft. – Zsolnay album

nyomdaipar egyenrangú tag-
ként lépett az Unióba. A felvo-
nultatott produktumokban egész-
ségesen és alkotó módon ötvö-
ződik, jól kiegészíti egymást
a hagyományos szemlélet, tech-
nológia és anyagok felhaszná-
lása, valamint a korszerű tech-
nológiák, anyagok alkalmazása. 

2004-ben – az előző évekhez
hasonlóan – a nyomdák figye-
lemre méltó érdeklődést tanú-
sítottak a Pro Typographia ver-
seny iránt. Hat kategóriában,
százötvenöt termékkel nevez-
tek be a rangos megmérette-
tésre. A zsűri – mint mindig,

most is – nehéz helyzetben
volt, mert a legtöbb termék
önmagában műremeknek volt
minősíthető, és a sok, igénye-
sen kivitelezett, lelket és szemet
gyönyörködtető nyomdatermék
közül minden kategóriában
csak egyet lehetett a „legjobb”
jelzővel illetni. A Lengyel Zoltán
zsűrielnök vezetésével napokon
keresztül dolgozó zsűri igazsá-
gos döntést hozott, hosszas
mérlegelés után állította fel az
egyes termékkategóriák prefe-
rencia rangsorát.

A díjátadó ünnepségen az
arany fokozatot elért nyomdákAlföldi Nyomda Rt. – 

Európa térképei 1520–2001



Első helyezettek

Díjazottak

M-real Petőfi Nyomda Kft. – Parmalat doboz (3 féle) M-real Petőfi Nyomda Kft. – Logitech doboz

kitüntetésüket Balog Miklóstól,
a Magyar Nyomda- és Papíripari
Szakmai Szövetség elnökétől,
az ezüst és bronz fokozattal ki-
tüntetettek dr. Peller Katalin fő-
titkártól vehették át. A külön-
díjakat a felajánlók képviselői
adták át.

A Magyar Grafika szerkesztő-
bizottsága és minden munka-
társa nevében szívből gratulá-
lunk a Pro Typographia versenyben
helyezést elért és díjazott nyom-
dáknak, a verseny valamennyi
résztvevőjének. További sikereket
kívánunk a minőség megőrzése
érdekében kifejtett munkájukhoz.

Megköszönjük a zsűri rendkívül
lelkiismeretes munkáját, a verseny
szervezőinek és lebonyolítóinak
fáradozását.

Szikra Lapnyomda Rt. – GYÖNGY
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