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Rácz Károly személyében 2004. június elseje óta új
ügyvezető igazgatója van a Szegedi Kossuth Nyomda
Kft.-nek.

Az új ügyvezető személye nem ismeretlen a sze-
gedi munkatársak körében, mivel a Kossuth Nyom-
da Rt. minőségbiztosítási igazgatójaként rendsze-
res munkakapcsolatban volt a részvénytársaság
tulajdonában lévő nyomda vezetőivel és dolgozói-
val. Az együttműködés eredményeként rakta le
a Szegedi Kossuth Nyomda Kft. a minőségbiztosí-
tási rendszer kidolgozásához szükséges alapokat,
amire a rendszert rövid időn belül rá kell építeni.

Az új ügyvezetővel a Szegedi Kossuth Nyomda
Kft.-ben találkoztunk. Beszélgetésünk elején nyom-
dász múltjáról a következőket mondotta el:

– Érettségi után kéziszedő ipari tanuló voltam az
Athenaeum Nyomdában, ahol 1967-ben szereztem
meg a szakmunkás bizonyítványt. A szakmunkás-
képzési időszak alatt az oktatási vezető néhány
társamra és rám felfigyelt, és továbbtanulási lehető-
séget ajánlott a nyomda támogatásával. Így végez-
hettem el előkészítő tanfolyam és sikeres felvételi

vizsga, majd ötéves eredményes tanulás után a
Moszkvai Nyomdaipari Egyetem technológus-
mérnöki szakát 1972-ben. Friss diplomásként ta-
nársegéd lettem az induló Könnyűipari Műszaki
Főiskola nyomdaipari tanszékén, dr. Gara Miklós

tanár úr mellett. Oktatói pályám során nyomtatási
és kötészeti technológiákat oktattam.

1976-ban elhagytam főállású oktatói pályámat
és a Közlekedési ((Rákóczi) Nyomdában folytattam
szakmai tevékenységemet termelésifőosztály-
vezetőként, emellett továbbra is közreműködtem
a szakemberképzésben óraadó tanárként. 1981-ben
„igazoltam” át jelenlegi munkahelyemre, a Kossuth
Nyomdába, egy akkoriban újdonságnak számító
területre. Ez a terület a minőség-ellenőrzés volt,
amit technológiai és ellenőrzési osztályvezetőként
irányítottam. Kiváló felkészültségű munkatársaim-
mal, akik ma szakterületük vezető szakemberei,
kidolgoztuk a technológiai és minőség-ellenőrzési
utasítások rendszerét. Az írásos utasítások kidol-
gozásával és bevezetésével, alkalmazásával dol-
gozói szintre vetítve is tudatosítottuk a minőség
iránti elkötelezettséget. Ez a tudatosság tette lehe-
tővé, hogy a nyugati piacok is megnyíljanak a hazai
minőségi könyvgyártás vezető vállalataként elismert
Kossuth Nyomda előtt.

1984-től kezdődően, miután a minőséggel kap-
csolatos feladatokat a Nyomda vezetése üzemi szin-
tű tevékenységekbe építette be, kötészeti üzemek
vezetését bízták rám. Először a Bécsi úti telephely
vezetőjeként dolgoztam, majd 1986-tól a kötészeti
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üzem vezetőjeként az Alkotmány utcában, majd
1989-től a Jászberényi úton. Az utóbbi kötészet
ezekben az időkben csaknem háromszáz fős volt,
és évi nyolc-tíz millió db kötött könyvet állított elő.

A kilencvenes évek elején zajlott a Kossuth Nyom-
da privatizációja, amit sikerrel végrehajtottunk.
A tulajdonosok és a vezetés ebben az időszakban
döntött az ISO minőségbiztosítási rendszer kidol-
gozásának és bevezetésének szükségességéről.
A kidolgozás és bevezetés feladatával engem bízott
meg a vezérigazgató úr, és 1995. január elsejétől
kinevezett minőségbiztosítási igazgatónak. (Ezt
a feladatot jelenleg is ellátom.) 1996-ban megtör-
tént a rendszer tanúsítása az MSZ EN ISO 9002:
1994 szabvány szerint, majd 2003 októberében
megkaptuk az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány
szerinti tanúsítványt.

Most áttérnék a Szegedi Kossuth Nyomda Kft.
legújabb kori történetének rövid ismertetésére, mert
enélkül a folyamatok nem kellően érthetőek a tisz-
telt szakma számára.

A korábban ismertetett eseményekkel csaknem
azonos időpontban zajlott a Szegedi Nyomda pri-
vatizációja, s ennek eredményeként 1997 január-
jában alakult meg a Szegedi Kossuth Nyomda
Kft., melynek tulajdonosává a Kossuth Nyomda
Rt. vált. A privatizáció után nagyszabású beruházás
indult meg Szegeden, melynek eredményeként
a társaság a régió egyik legjelentősebb nyomdai
kapacitásává nőtte ki magát.

A  2003-as év újabb fordulópontot jelentett a társa-
ság számára. A Kossuth Nyomda Rt. 2003 második
félévétől ide helyezte át a keménytáblás könyvek
gyártását, amihez jelentős technikai átcsoportosítást
hajtott végre. Napjainkban már a Szegedi Kossuth
Nyomda Kft. közel kétszáz fő dolgozóval (teljes
dolgozói létszám) évi csaknem négymillió kötött
könyv előállítására képes. Minőség iránti elkötele-
zettség tekintetében is a tulajdonos nyomdokain
halad a társaság.

Nos így jutottunk el napjainkig.
Mint azt a bevezetőben leírtuk, 2004. június el-

seje óta új ügyvezetője van a Szegedi Kossuth
Nyomda Kft.-nek Rácz Károly személyében. Kérde-
zem az ügyvezető urat, hogy milyen feladatokkal
indította el a tulajdonos új munkakörében?

– Feladatom az, hogy a közvetlen munkatársaim-
mal, Tulkán István mérnök úrral, műszaki és termelé-
si vezetővel és Török Judit közgazdásszal, gazda-
sági vezetővel együttműködve irányítsuk kiválóan
felkészült szakembergárdánkat a minőség iránti
elkötelezettség szellemében, biztosítsuk adott kö-
rülmények között a leghatékonyabb termék-előál-
lítást, lehetővé téve ezáltal a további növekedést.
E feladatok megvalósítása minden érdekelt fél szá-
mára pozitív eredményt hoz.

Ez a tulajdonosi akarat.


