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November 19-én a Közlekedési Múzeum
adott otthont egyesületünk XXIV. Tiszt-
újító küldöttközgyűlésének. Az eseményen 
94 fő jelent meg, ebből 61-en rendelkeztek
szavazati joggal. A közgyűlésen nemcsak
az új tisztségviselők kerültek megválasz-
tásra, hanem alapszabályunk megújítása
is záróakkordjához érkezett.

A hivatalos program megkezdése előtt Persovits
József ismertette a „Pörög a rotációs” c. új köny-
vét, melyet a rendezvény vendégei meg is kap-
tak egyesületünktől. A vendégek a reneszánsz
kiállítás megtekintésével kezdhették a progra-
mot, ahol a mainzi Gutenberg-prés is látható

volt, számos reneszánszkori technikatörténeti
emlék és az írott és nyomtatott információ más
tárgyi eszközei mellett. A közgyűlés résztvevői
számára az egyesületi élet elmúlt öt évét doku-
mentáló DVD-vel is kedveskedtünk, melyen

megtalálhatók rendezvényeink képei, szakmai
események időrendbe szedve, a PNYME szak-
mai adatbázisa, kiadványaink pdf-változata és
a Magyar Grafika összes eddigi megjelenései-
nek borítói, összességében több mint 8000 ál-
lomány. 

Egyesületünk éppen e napon ünnepelte meg-
alapításának 60. jubileumát. Az ünnep fényét
emelte, hogy ekkorra időzítettük a Magyar Gra-
fika 300 példányban megjelent Typonaptár című
exkluzív kiadványának bemutatóját. A köny-
vet bemutatta tervezője Maczó Péter, a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem tanára, egyesületünk
és a Magyar Grafika megjelenésének művészeti
vezetője. Körünkben üdvözölhettünk a kötetben
szereplő kortárs betűtervezők közül több, nem-
zetközi elismertségnek örvendő művészt is.

A közgyűlés hitelesített jegyzőkönyve honla-
punkon megtekinthető, a www.pnyme.hu/doku
mentum linkre kattintva.

pnyme közgyűlés 2008

Faludi Viktória
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Egyesületünk Díjbizottsága a következő díjak-
kal jutalmazta kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tó tagjainkat:
Lengyel Lajos-díj – Dobóvári Zoltán, Faragó

István, Grigalek Péter, Gyulai Miklós, Hocz
Pál, Isépy Andorné, Papp Lajos, Újváry Bálint,
Varga Margit,

Földi László-díj – Jankelovits Péter.
Új tisztségviselőinket – bár sokak számára már
jól ismert személyek – az alábbi rövid bemutat-
kozással ajánljuk olvasóinknak.

FÁBIÁN ENDRE
a pnyme elnöke

1954-ben született. 1972-ben érettségizett a
Kecskeméti Piarista Gimnáziumban. A Petőfi
Nyomdában végzett kéziszedő tanulmányok
után a Könnyűipari Műszaki Főiskola nyomda-
ipari szakán végzett 1976-ban. Másoddiplo-
máját a budapesti Marx Károly Közgazdaság-

tudományi Egyetemen szerezte 1984-ben, ipari
tervező-szervező szakon.

Munkája végig a kecskeméti Petőfi Nyomdá-
hoz köti. 
w 1976–1980 gyártás-előkészítő, értékesítő,
w 1981–1992 kartondoboz-gyártási divízió-

vezető,
w 1992–1994 fejlesztési igazgató,
w 1997–2000 Cofinec Hungary Rt., Petőfi Nyom-

da nyomdaigazgató,
w 2000–2007 M-real Petőfi Nyomda Kft. ügyve-

zető igazgató,
w 2007– STI Petőfi Nyomda ügyvezető igazgató.

Legfontosabb szakmai feladatai voltak a Petőfi
Nyomdában a műszaki, technológiai, gyártás-
és gyártmányfejlesztés, IT-rendszer kialakítása,
fejlesztése, a controlling rendszer létrehozása.

Jelenlegi feladata az STI magyarországi gyárá-
nak irányítása és aktív közreműködés az STI
csoport további országokba irányuló terjeszke-
désének előkészítésében.

1979 óta tagja az egyesületnek, 2002 óta az
egyesület főtitkára.

BÁNÁTI LÁSZLÓ
a pnyme alelnöke

Nyomdász, kéziszedő alapszakmájú nyomda-
ipari és gazdasági szakmérnök. 1955-ben szüle-
tett, szakmai pályáját a Révai Nyomdában kezd-
te, ahol az újonnan induló fényszedő üzem
vezetője lett. Friss mérnökként a nyomda gyár-
tási programozását irányította, majd termelési
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osztályvezető-helyettes, később a Révai Nyom-
da kereskedelmi tevékenységét vezette. 

Közben másoddiplomás képzésben szerezte
meg a gazdasági szakdiplomát. Tevékeny része-
se a Révai Nyomda sikeres privatizációjának.

1990-től 1997-ig az új Révai Nyomda ügyve-
zető igazgatójaként a nyomdát közepes méretű
íves ofszet üzemből egy – nemzetközi viszony-
latban is számottevő – rotációs heatset-bázissá
fejleszti. A nyomda vezető pozíciót szerzett a ma-
gazinpiacon, elsőként kezdte el az áruházi bedo-
bós prospektusok gyártását, és először állított
fel automatikus egyedi fóliázó és mellékletbe-
húzó gépet. Hét év alatt tizenötszörös árbevé-
tel-növekedést ért el, két és félszeres létszám-
mal.

1997-től 2003-ig a Szikra Lapnyomda vezér-
igazgató-helyetteseként hasznosítja tudását, és
a vezetése alatt hozta létre a nyomda a heatset
nyomókapacitásait, így az addig kizárólag újság-
nyomtatással foglalkozó Szikra is betört a színes
magazinok és óriás példányszámú szóróanya gok
piacára.

2003-ban egyik alapítója az Origo Print nyom-
dának, melynek profilja kizárólag a heatset-
nyomtatás. 

Az egyesületnek 1980 óta aktív tagja.

BODROGI JÓZSEF
a pnyme alelnöke

1955-ben született. Gépészmérnöki szakmai ta-
nulmányait az NDK-ban, a Karl-Marx-Stadt-i
(Ma Chemnitz) műszaki egyetemen végezte,
majd a budapesti közgazdaság-tudományi egye-

temen szerzett mérnökközgazdász másoddip-
lomás végzettséget.

Fiatal mérnökként a kecskeméti Petőfi Nyom-
dában gyakornokoskodott, majd főműveze-
tőként a címkegyártás irányítása – a vevőkap-
csolatoktól a termelésszervezésig – tartozott a
fel adatai közé.

1984-ben váltott, és a papíriparban, a Papír-
ipari Vállalatnál folytatta szakmai munkáját.
Először a PIV Kiskunhalasi Gyára marketingve-
zetője lett, majd vállalkozási osztályvezető, fő-
mérnök, végül a gyár igazgatója. A privatizáció
után, 1991–2002 között, a Halaspack elnök-ve-
zérigazgatója. Feladata volt az osztrák Prinzhorn-
csoport tagjaként a magyarországi termelés és
értékesítés irányítása. 2002-től a Halaspack cég-
vezető-vezérigazgatója, így feladata a német
Kunert-csoport 15 gyárának egyikeként a közép-
európai termelés és piac stratégiai irányítása. 

1974 óta tagja az egyesületnek.

FARAGÓ ISTVÁN
a pnyme elnökségi tagja

1954-ben született. Dabason érettségizett, majd
a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főis-
kolán szerzett villamos üzemmérnöki diplo-
mát. Első munkahelye a Dabasi Nyomda volt.
Azóta kis megszakítással a nyomdaiparban dol-
gozik. 1991 óta irányítja a nyomdaiparon belül
a karbantartással és szervizzel foglalkozó vállal-
kozást, a Keményfém Kft.-t. Műszaki érdeklő-
dése elsősorban a nyomdaipar technikai oldala
felé vonzotta. Ennek keretében évtizedek óta
egyik szervezője és működtetője az évente ren-
dezett Nyomdaipari Karbantartók Találkozója



konferenciáknak. Ő, illetve cége a Keményfém
Kft. volt a legutóbbi – 2008. áprilisi – ET-ülés
egyik házigazdája is. 1988 óta aktív tagja az egye-
sületnek.

GYURINA LÁSZLÓ
a pnyme elnökségi tagja

Mérnök, szociológiai és gazdasági ismeretekkel is
rendelkezik.

1966 óta dolgozik a papíriparban. A P.V. Duna-
újvárosi Papírgyárában a papírgyártásnál segéd-
művezetőként kezdte, majd művezető, illetve
üzemvezető lett. A Dunapack Rt. megalakulása
után a Hullámalappapír vertikum termékigaz-
gatója, 1993-tól pedig a Csomagolópapír-gyár
dunaújvárosi telepvezetője lett. Jelenleg a leg-
nagyobb magyar papírgyár, a Csomagolópapír-
gyár dunaújvárosi termelési igazgatója.

Az egyesületnek 1966 óta tagja, az elmúlt évek-
ben pedig elnöke a papírgyártás üzemi szerve-
zetének.

Több évig vezetője volt továbbá a Fiatal Veze-
tők Klubjának (FMKT), és ma is elnökségi tag-
ja a Dunaújváros és Környéke Innovációs Ta-
nácsnak. 

OLT KÁROLY 
a pnyme elnökségi tagja

Mérnök, nemzetközi gazdasági és vezetői isme-
retekkel is rendelkezik.

1982 óta dolgozik a papíriparban. Az anyag-
mozgatási gyárrészleg vezetőjeként kezdte a P.V.
Csepeli Papírgyárában, majd a Dunapack Rt.
megalakulása után a Hullámtermékgyár műsza-
ki vezetője, 1998-tól pedig termelési igazgatója
lett. Jelenleg a Dunapack Zrt. központ vállalat-

fejlesztési igazgatójaként a Prinzhorn Cégcso-
port Csomagolási Divíziója, azaz a cégcsoport
papírfeldolgozása, a hullámtermékgyártás mű-
szaki vezetőjeként felel a működés műszaki fel-
tételeiért és a fejlesztésekért.

Nyelvismeret: angolul beszél.
Az egyesületnek 1988 óta tagja, 2005 óta pe-

dig elnöke a Hullámtermékgyár üzemi szerveze-
tének.

DR. SZIKLA ZOLTÁN
a pnyme Díjbizottságának elnöke

Mérnök, a műszaki tudományok doktora.
1970 óta dolgozik a papíriparban. Pályáját a P.V.
Csepeli Papírgyárában kezdte, ahol főmérnök
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lett. Ezután kilencéves finnországi tudományos
kutatómunka következett. 1992-től újra itthon,
ahol a Dunapack Zrt. általános vezérigazgató
helyettese, igazgatósági tagjaként dolgozik.

Részt vett a papíriparral kapcsolatos műszaki,
tudományos és üzleti ügyek megoldásában hazai
és nemzetközi szinten is, főként, mint 
w a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület

elnöke,
w a Papír- és Nyomdaipari Szövetség papír szek-

ciójának vezetője,
w a FAO Advisory Committee on Paper and

Wood Products tagja,
w a Confederation of European Paper Industry

(CEPI) Association igazgatóságának tagja.
Fontosabb szervezeti tagságok:
w International Association of Scientific Paper

Makers,
w Finn Papírmérnök Szövetség,
w TAPPI (USA).

Nyelvismeret: finn és angol felsőfok, német
tárgyalási szint.

ALBRECHTNÉ 
DR. KUNSZERI GABRIELLA
a pnyme Díjbizottságának tagja

Jelenleg is a Díjbizottságnak a restaurátor szak-
osztály által delegált tagja, amely megbízatását
a delegáló szakosztály és az egyesület többi ve-
zető szerve és tagsága teljes megelégedettségére
látja el. A szakosztály a következő időszakra is
őt kívánja delegálni. Díjbizottsági tagságának
alapszabályi akadálya nincs, második ciklusra
is megválasztható.

1984 óta aktív tagja az egyesületnek. Több cik-
luson keresztül és a tagság teljes megelégedett-
ségére volt a restaurátor szakosztály elnöke és
titkára is, illetve a vezetőség tagja. 

DR. HAMAR JÁNOS 
a pnyme Díjbizottságának tagja

Mérnök, közgazdász, a közgazdaság-tudomány
doktora.

1969 óta dolgozik a papíriparban. Pályáját a
P.V. Lábatlani Papírgyárában üzemvezetőként
kezdte, majd termelésirányító, azután pedig fő-
mérnök lett. 1989-től a Csepeli Papírgyár igaz-
gatója volt. Jelenleg a Dunapack Zrt. Csomagoló-
papír-gyár csepeli termelési igazgatója.

Részt vett több, a papírgyártás és -feldolgo-
zás témakörével foglalkozó szakkönyv írásában,
a papírgyártó és -feldolgozó szakmunkáskép-
zésben, és a Könnyűipari Műszaki Főiskolán
oktatóként is tevékenykedett. Közreműködött
több papírgyártással és papírfeldolgozással kap-
csolatos kutatási téma kidolgozásában, oppo-
nálásában, valamint számos hazai és külföldi
szakmai cikk, előadás önálló és társszerzője.

Szakértőként részt vett több OMFB-tanulmány
készítésében. Több papíripari szervezési és érték-
elemzési téma kidolgozását irányította, melyek
közül kettő országos pályadíjban is részesült.
Legmagasabb szakmai kitüntetése: Lengyel
Lajos-díj.

Nyelvismeret: lengyel felsőfok.
Az egyesületnek 1970 óta tagja, 1990 óta elnö-

ke a papírgyártás üzemi szervezetének. 1990–
1994 között pedig az egyesület papíripari szak-
osztályának elnöke volt.



PAPP LAJOS 
a pnyme Díjbizottságának tagja

1949-ben született Debrecenben, ahol iskoláit
is végezte, és szakmai pályafutását is itt kezdte
az Alföldi Nyomdában. 1967-től dolgozott,
először ofszet gépmesterként, majd különböző
vezető beosztásokon keresztül az utolsó években
vezérigazgató-helyettesként, 1992. októberig.
Ekkor vállalta el a Gyomai Kner Nyomda veze-
tését, aminek jelenleg is a vezérigazgatója.

A KMF nyomdaipari szakán szerzett üzem-
mérnöki diplomát, majd 1990-ben gazdasági
szakmérnöki végzettséget.

1975-től vesz részt a szakmai utánpótlás okta-
tásában, vizsgáztatásában. Kezdetben az érett-
ségizett szakmunkástanulók oktatását végezte,
majd aktív szerepet vállalt a nyomdász szak-
munkásképzés beindításában a gyomai Bethlen

Gábor Szakképző Iskolában. A fiatal szakembe-
rek képzése mellett a vizsgáztatásukban is aktív
részt vállal. 1985 óta rendszeresen kap szakkö-
zépiskolai, szakmai érettségi elnöki, főiskolai ál-
lamvizsga-bizottsági felkéréseket, amelyeket
nagy szaktudással és szigorral, de a vizsgázók
irányában megmutatkozó empátiával lát el. 

Mindig aktív szakmai közéleti tevékenységet
folytatott az egyesületben is. 1968 óta aktív
tagja az egyesületnek.

PÉTERFI SÁNDOR 
a pnyme Díjbizottságának tagja

A nyomdaiparral igen korán, alig négyévesen
került kapcsolatba, amikor is a család beköltö-
zött a Pénzjegynyomdában akkor volt szolgála-
ti lakásba. Később rendszeresen szünidős isko-
lásként is segédmunkáskodott a nyomdában.
A lipcsei Nyomdamérnöki Főiskolán 1967-ben
nyomóforma-előkészítés szakon szerzett diplo-
mát, majd a budapesti Közgazdaság-tudományi
Egyetemen 1973-ban okleveles ipari közgaz-
dász-mérnök lett. 1976–1977-ben a bécsi Köz-
gazdaság-tudományi Egyetem Vezetőképző In-
tézetében vett részt posztgraduális képzésben.
Szakmai élete egyetlen munkahelye a Pénz-
jegynyomda volt, ahol 1967-ben kezdett gya-
kornokként, és innen vonult nyugdíjba mint
vezérigazgató. Legfőbb célja megőrizni és to-
vábbadni a régi mesterek egészséges nyomdász-
büszkeségét és igényes szakmaszeretetét. 1970-
től tagja az egyesületnek.
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