Magyar Arany Érdemkereszt
A Z A L KOTÓ E M B E R A Z E G Y I K L E G É R T É K E S E B B N E M Z E T I K I N C S Ü N K

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. habil.
Horváth Csaba, a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke a 2018. augusztus 20-i
nemzeti ünnep alkalmából. A magas szintű állami kitüntetést Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter és Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos
parlamenti ügyekért felelős államtitkár adta át Budapesten, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium dísztermében.
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Okleveles gépészmérnök, gépészeti elektrotechnikai szakmérnök, diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1977-ben és 1987-ben.
A Veszprémi Egyetemen szerzett egyetemi
doktori oklevelet műszaki tudományokból
1994-ben, majd a Pannon Egyetemen 2006-ban
PhD tudományos fokozatot Gazdaság- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában. 2013-ban
a Nyugat-magyarországi Egyetemen habilitált
Anyagtudományok és Technológiák tudományterületen.
Pályáját 1977-ben kezdte a debreceni Alföldi
Nyomdában, ahol 14 évig dolgozott különböző
műszaki beosztásokban (üzemmérnök, művezető, üzemvezető, műszaki főtanácsadó).
1991-ben a Nyomda-Technika Ipari Szolgáltató Kft. egyik alapítója, majd ügyvezető igazgatója is, amely funkciót mindmáig ellátja. 1998 óta
cégének többségi, 2001-től kizárólagos tulajdonosa. Vezetése alatt vált (a jelenleg 36 munkatársat foglalkoztató) cége a magyar nyomda- és
papíripar egyik vezető műszaki szolgáltató vállalkozásává, európai ismertséggel.
Az 1991-ben alakult Nyomda- és Papíripari Szövetségnek (NYPSZ) 1993 és 2003 között elnökségi tagja volt, 2008 októbere óta pedig megválasztott elnöke. Az addig is sikeres szervezetnek
friss lendületet és több tekintetben új szemléletet adott vezetői munkája. Olyan programokat
indított útjára, amely a közös cselekvésben rejlő lehetőségekre épített. Ilyen a közös villamosenergia- és gázbeszerzési akció, amely már tíz éve
takarít meg milliókat minden évben a szövetség
tagjainak. A „Magyar nyomdatermék” védjegy
létrehozása és alkalmazása is sikeres marketingakciónak bizonyult.
2010-ben beválasztották az európai nyomdász
szövetség, az INTERGRAF (European Federation
for Print & Digital Communication) elnökségébe is. A három cikluson át 2016-ig tartó aktív
szolgálata a „board”-ban jelentős nemzetközi tekintélyt szerzett számára, amit arra is felhasznált, hogy a sikeres európai gyakorlatokat átültesse a hazai nyomdász világ gyakorlatába.
Nemzetközi tapasztalatok alapján tette az
NYPSZ a nyomdatermékek évenkénti megmérettetését még elfogadottabbá és népszerűbbé, új nevet – Best Print Hungary – is adva neki.
Dr. Horváth Csaba kezdeményezésére csatlakozott a Nyomda- és Papíripari Szövetség (NYPSZ)
az európai Print Power programhoz, amelyet a
nyomtatott kommunikáció elismertségének nö-
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velésére hoztak létre. Ennek keretében 2010 óta
mintegy 45 millió forint európai támogatást kapott a magyar szövetség, amelyre a hazai támogatók és maga a szövetség is további hasonló ös�szeget költött. Így vált lehetővé, hogy jelentős,
folyamatos és szakszerű marketingkampányt indíthatott az NYPSZ a papírbázisú kommunikáció hatékonyságának és fenntarthatóságának bemutatására mind a jelentős felhasználók (print
buyerek), mind a társadalmi megítélés irányában. Népszerű lett a Print Power magazin magyar nyelvű kiadása, ami sok követendő hazai
példát bemutatott. Az európai nyomdász közösség figyelmét is felkeltette a sok ezer gyermeket
elért és véleményformálásra késztetett „Papírmánia, avagy szeretem az erdőt!” rajzverseny.
Szemléletének fókuszában mindig a tudás
megszerzése és annak hasznosítása áll. Törekedik arra, hogy az általa irányított szövetség tagjaihoz intézményes formában is eljussanak a
legkorszerűbb technológiai és gazdasági ismeretek. A tavaszi és őszi gazdasági konferenciák
és a szövetség honlapjának tudástára egyaránt
ezt a célt szolgálja. A kezdeményezésére létrehozott Nyomtatott Kommunikáció Akadémia és a
Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány a hazai nyomdászképzés eszköze és támogatója is.
Jelentős a szerepe az NYPSZ egyik legnagyobb
vállalkozásában, a „Print a Te jövőd” kampány
rendkívül sikeres elindításában és működtetésében. A legfőbb célja, hogy a fiatal generáció figyelmét felhívja a nyomtatott kommunikációra,
mint ígéretes jövőt kínáló szakmára.
Számos alkalommal tárgyalt és lobbizott sikeresen a gazdasági kormányzattal a szövetségének
tagjai érdekében (GINOP pályázatok, termékdíj,
tankönyvek hazai előállítása).
Külön kiemelendő és példamutatónak tekintendő, hogy dr. Horváth Csaba az elnöki munkáját társadalmi munkában, külön fizetség nélkül végzi.
Dr. Horváth Csaba jelentős nemzetközi konferenciák gyakori előadója és tudományos bizottságainak tagja. A Magyar Tudományos Művek Tára
több mint száz tudományos publikációját rögzíti, melynek közel fele idegen nyelvű közlemény.
Kutatási területe: a nyomtatott kommunikáció
technológiái, termelés és karbantartás menedzsment, környezetgazdálkodás (green printing).
Két külföldi tudományos folyóirat (Journal
of Graphic Design and Engineering és az Acta
Graphica) szerkesztőbizottságának tagja.

A IARIGAI (International Association of Research Organizations for the Information, Media
and Graphic Arts Industries) nemzetközi kutatói szervezet elnökségének tagja volt 2009 és
2011 között, egyben a Budapesten megrendezett
IARIGAI 2011 konferencia igazgatója is.
Több nemzetközi tudományos és oktatói szervezet aktív tagja:
 International Circle of Educational Institutes
for Graphic Arts Technology and Management (IC),
 Graphic Communication Education Association,
 Technical Association of the Graphic Arts
(Printing Industry of America).
2010 óta minden évben részt vesz a Word Print
Communication Forum ülésein.
A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesületnek 1989 óta tagja. Aktív munkájáért háromszor
tüntették ki Lengyel Lajos-díjjal, egy alkalommal pedig Földi László szakmai publikációs díjjal jutalmazták. 1990-től 2010-ig az egyesületi
tanács tagja volt.
A Papíripar szaklap főszerkesztőjeként tevékenykedett 2013 és 2015 között. A Magyar Grafika
szaklap védnöke 2004 óta.
A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi
tagja. Ugyancsak tagja a Magyar Mérnök Kamarának is 1993 óta.
Számos szakértői megbízást teljesített az elmúlt
25 év során.
A javaslatot támogatta az Óbudai Egyetem is,
és az alábbi összefoglaló értékelést adta a Nyomda- és Papíripari Szövetség számára.
Dr. Horváth Csaba 2007-ben kezdett tanítani
az Óbudai Egyetemen (illetve a jogelőd Budapesti Műszaki Főiskolán). Egyetemi docens, 2010től a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet
igazgatója. Az intézet oktatási, kutatási feladatait
irányítja, azoknak tevékeny résztvevője. Jelentős szerepet vállalt az intézet laboratóriumainak
korszerűsítésében a háttéripari kapcsolataival
megszerzett anyagi támogatások segítségével.
Vezetése alatt újult meg a könnyűipari alapképzés és mesterképzés tantervi programja. Nagy
szerepe volt abban, hogy a duális képzés is elindulhat a könnyűipari alapszakon, 2018 szeptemberében. Számos kutatási program vezetője volt
az elmúlt tíz évben.
Olyan vezető oktató, aki harmincéves szakmai
múlttal a háta mögött kezdett tanítani. Alapvető

oktatási területe a grafikus kommunikáció technológiái és a nyomtatott média menedzsment.
Angol nyelven előadott, szabadon választható
tantárgyai (Lean & Green Printing, Introduction to Graphic Communication) nagyon népszerűek a diákok körében. A kar oktatási programjában több alaptárgynak is felelős tanára
magyar és angol nyelven egyaránt. Elsők között
dolgozott ki tantárgyat E-learning oktatásra. Aktív oktatója az Óbudai Egyetem kihelyezett erdélyi (Székelyudvarhely) mérnökképzésének is. Az
évek során több mint félszáz szakdolgozat témavezetője volt. Két egyetemi oktatási jegyzet szerzője,
további ötnek társszerzője, számosnak lektora.
A könnyűipari mérnök alapszak és a könnyűipari mérnök mesterszak szakfelelőse 2014 óta.
Vendégtanárként előadott a Zágrábi és az Újvidéki Egyetemen, a Varsói és a Lodz-i Műszaki
Egyetemen, a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen, továbbá a lisszaboni ISEC magánegyetemen
és a kanadai Torontóban, a Ryerson Egyetemen.
Igazgatósága alatt külön figyelmet fordított a
kar és az intézet nemzetközi kapcsolataira. Kezdeményezője volt (2011-ben) öt szomszédos országbeli, grafikus kommunikációs képzést folytató egyetemi kar együttműködésének (Zágrábi
Egyetem, Ljubljanai Egyetem, Újvidéki Egyetem, Pardubicei Egyetem, Óbudai Egyetem). A
kezdeményezés azóta is sikeres, melyhez időközben csatlakozott a Varsói Műszaki Egyetem
és a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem is. Az
együttműködésben részt vevő egyetemi intézetek összehangolva szervezik a tudományos konferenciáikat kölcsönös részvétellel. Élnek egymás publikációs lehetőségeivel. Számos közös
oktatási és tudományos rendezvényt szerveznek. A
Ljubljanai Egyetem „Information and Graphic
Arts Technology” tanszéke és a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet közös TéT együttműködési programot hajtott végre 2012 és 2014
között.
Az Óbudai Egyetemen eddig háromszor került megrendezésre a CHIP nyári diákprogram,
amely a magyar és a horvát nyomdász és csomagolástechnológus egyetemi hallgatók közös
workshopja, fókuszában a „Lean & green printing and packaging” gyakorlatával. A rendezvény sikere alapján az újabbak már más egyetemek hallgatóival is bővültek. A kar hallgatóinak
csapata rendszeresen vesz részt a Zágrábi Egyetem Nyomdaipari Karának nemzetközi diák
nyomdász versenyén, az „ING”-en.
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A Debreceni Egyetem Műszaki Karán közel
húsz éve (1999-től) óraadó oktató.
Az NYPSZ egy olyan nyomdász kitüntetését
javasolta a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésre, aki negyvenéves pályafutása során közéleti tevékenységével nagyon
sokat tett a nyomdász társadalomért, sikeres
vállalkozó, kiemelkedő egyetemi oktató, nemzetközileg is elismert tudós és gyakorlati szakember egyben. Gratulálunk a magas szintű állami
elismeréshez!
„Minden nemzeti ünnep, amely ráirányítja a figyelmet magyarságunkra, az ehhez kapcsolódó
értékek fontosságára, kiemelt jelentőséggel bír. Az
elmúlt néhány év újabb kihívásokkal szembesítette az országot, olyan erőkkel kerültünk szembe,
amelyeknek a nemzet, a nemzethez tartozás keve-
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sebbet jelent, mint a magyaroknak. Éppen ezért
az alkotó ember az egyik legértékesebb nemzeti
kincsünkké vált. Mindazokat, akiknek mérnöki,
műszaki és szellemi alkotásait, technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeit
állami kitüntetéssel elismerjük, nem csak e díj
birtokosaiként kell emlegetnünk. Ők hazánk versenyképességének, gazdasági növekedésének hajtóerői, az innováció személyes képviselői, azok a
tehetségeink, kiválóságaink – mondhatnám értékalkotóink –, akik megmutatják Magyarország
tudását, erejét és jövőjét” – fogalmazott ünnepi
beszédében Palkovics László.
Dr. habil. Horváth Csabát a Nyomda- és Papíripari Szövetség javasolta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésre, amelyet támogatott az Óbudai Egyetem is.

