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Szikszay Olivér, a nyomdaipari szakosztály
elnökének és Pesti Sándor, az egyesület
ügyvezetőjének köszöntőjével kezdődött 
az őszi rendezvények sorát nyitó dobogó-
kői szimpóziumunk. Két igazán remek 
dolog is emelte az esemény fényét: az elő-
adások végéig a teljes hallgatóság figyel-
mét lekötötte a szakmai program, ami azt 
hiszem a legszebb bók egy rendezvénynek.
A másik nagyszerű dolog és egyben köve-
tendő minta a nyomdaipar minden beszállí-
tójának: a papír-nagykereskedők rendkívül
kellemes, egységes, ugyanakkor frappáns
közös fellépése, aminek célja a szakmai 
információk korrekt átadása volt.

Az előadások sorát Erdély Zsolt,
a Magyar Papír-nagykereskedők
Egyesületének elnöke kezdte 
„A hazai író-nyomó papír fel-
használás trendjei, nemzetközi
összehasonlítások”-ról szóló elő-
adásával, aminek szerkesztett változatát 
lapunk 20. oldalán kezdődően olvashatják.

Markus Schinerl független pa-
píripari szakértő (az Europapier
Hungária támogatásával) elő-
adásában „Mire a papír a gépre
kerül – hitek és tévhitek a papír-
gyártásról” címmel a papírgyár-
tás környezeti hatásai, az energiamérleg, a zöld
lábnyom és más hasonló fogalmak hangzottak el.

Dr. Csóka Levente egyetemi 
docens, a Nyugat-magyarországi
Egyetem képviseletében a nano -
technológia papíripari felhasz-
nálásáról és a kutatások gyakor-
lati alkalmazhatóságáról és
eredményeiről „Papír – mire való?” címmel 
a nanotechnológia adta mai lehetőségeiről
számolt be.

Laskai Istvánnak, az Europapier
Hungária Kft. képviseletében, 
a hazai papírkereskedők rep-
rezentánsainak előadásai sorá-
ban a termék, a finanszírozás és
más fontos kérdések mellett 
„A logisztika szerepe a versenyképességben –
mit, miért és hogyan?” címmel hallgathattuk
meg prezentációját.

Dan Andersson és
Szilágyi Jenő a
Papyrus Hungária
Zrt. színeiben a
„Cash Flow mana-
gement – vevői
kintlévőség kezelés, azok összefüggései” 
címmel tartottak előadást.

Rusin Mihály, az Igepa Paper
Hungary Kft.-tól „Papírválasztás,
papírfajták, minőségek” cím-
mel általános összefoglalóval
adott képet a nagykereskedések
által forgalmazott termékekről.

Dr. Schulz Péter –
BMF docens és
Czakó Gyula –
Antalis Hungary
Kft.„A papír kivá-
lasztásának krité-
riumai. A papírok színtani tulajdonságai, vala-
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mint a papírok tárolása kezelése a nyomdában”
témában tartották meg előadásukat. 

A nap végén kerekasztal-beszélgetés követke-
zett, amit hasonlóan nagy érdeklődés övezett,
mint az előadásokat, és csaknem a bankett-
vacsora kezdetéig folytatódott az eszmecsere.

A rendezvény második napján az üzemláto-
gatásunk vendéglátó házigazdájának előadá-
sával indult a szakmai program.

Lázár László ügyvezető igazga-
tótól (Révai Nyomda Kft.)
„Technika/papír/piac, ahogy 
a Révai Nyomdából látszik”
címmel hallhattunk remek
összefoglalót.

Surányi Éva (UPM-Kymmene
Kft.) „Papírfelhasználás, és ami
abból kiolvasható, Trendek 
itthon és a határokon túl” 
címmel tartotta előadását.

Szammer István MLE bizottság-
vezető, a LAPCOM Kft. ügyve-
zető igazgatója „Frontjelentés 
a lapkiadásról” címmel tartott
beszámolót.

Kocsis András, a MKKE 
alelnöke, a Kossuth Könyvki-
adó elnök-vezérigazgatójának
lebilincselő előadásával zárult 
a pénteki előadásblokk, aminek
címe: „De ki fizeti a révészt? 
Az írás, mint valami komp fáradhatatlanul
szállítja, közvetíti a gondolatokat a szerzőktől
az olvasókhoz. Ez évszázadokig egyben 
a papírt és a nyomtatást is jelentette. És ma?” 

A rendezvény a Révai Nyomdában tett üzem-
látogatással zárult.




