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“Kis lépés, nagy hatás”
 

Így jellemezte Orgován Katalin, szövetségünk elnöke az elkövetkező 
időszak teendőit a közgyűlésen. 

Két fő stratégiai célt tűzött ki az elnökség a következő három évre. 
Mindenek előtt a szakma presztízsének növelését, a fiatalok 
meggyőzését arról, hogy a nyomdász szakma vonzó pálya lehet 
számukra. A nyomdákat és  kereskedőket egyaránt sújtó 
munkaerőhiány csak a nyomdászat vonzóvá tételével oldahtó meg.  

“Az a dolgunk, hogy okos és átgondolt kommunikációval, hatékony 
eszközök felhasználásával képesek legyünk a szakmai presztízst 
helyreállítani.” (Orgován Katalin.) 

Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a szövetség létszámában, 
jelentőségében is megerősödjön. Növelni szeretnénk a tagok belénk 
vetett bizalmát, és bővíteni a tagok számát. 

A stratégia részleteiben elovasható honlapunkon: 
http://fedprint.hu/hirek/-a-nyomdaszat-trendi-szakma-/491 és 
megtalálják a Facebook-on is: 
https://www.facebook.com/groups/535998157051717 

 

 

LI. közgyűlés 
Május 31-én tartottuk éves 
közgyűlésünket. Facebook 
csoportunkban megosztottuk 
az elmúlt év eseményeit 
részletező beszámolónkat. 

Már 2100 tag 
Facebook csoportunk 
tagjainak száma májusban 
meghaladta a 2000 főt. 
Hetente több posztot is 
megosztunk a nyomdászatot 
érintő legfontosabb 
információkról. 

INTERGRAF  
30 éve vagyunk tagja az 
európai nyomdász 
szövetségnek.  

A május 27-i közgyűlésen 
Org ován K atalin , elnököt a 
board tagjává, Dr. P eller 
K atalin , ügyvezető igazgatót a 
steering committee tagjává 
választották.  

 

 

HÍRLEVÉL 
  | Új stratégia | Ez történt... | INTERGRAF hírek | 
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   Ez történt… 

Tisztújításkor minden leköszönő testület összegzi az elmúlt évek alatt 
elvégzett fealdatokat és elért eredményeket. Április 8-i 
közgyűlésünket még nem tarthattuk meg a szokásos formában, ezért 
az elnöki értékelés is rövidebb volt a szokásosnál. Dr. Horváth Csaba 
írásban foglalta össze a legfontosabb gondolatokat.  

Az elmúlt időszak kiemelt témája az oktatás, a szakmai tudás volt. A 
Nyomtatott Kommunikáciért Alapítvány, a beiskolázási számok 
növekedése Budapesten, az egyetem támogatása és hazai 
szakemberek nemzetközi rendezvényeken való részvétele jellemezte 
az elmúlt éveket. 

A gazdasági érdekek védelme és képviselete a szövetség első számú 
feladata. A környezetvédelmi termékdíj drasztikus emelését sikerült 
megakadályozni, sok milliárd forint többletköltségtől megóva a 
cégeket. Az MGYOSZ tagság tovább erősítette a szövetséget. 

Jó példa erre, hogy a COVID járvány kitörésekor az operatív törzs 
közvetlenül kereste meg a szövetséget a gazdasági hatások felmérése 
érdekében, javaslatokat várva. És  a működés online üzemmódra 
váltott. A tavaly márciusban létrehozott Facebook csoportnak, ma már 
2000 nyomdász tagja van.  

Az aktualitások mellett az elnökség foglalkozott a jövővel is, amelynek 
témái az egész ágazatra hatással lesznek. Mindenek előtt a 
körforgásos gazdaságra átállás, a munkaerős piaccal foglalkozó 
GINOP pályázat és a “Budapest a világ könyvfővárosa” projekt 
érdemel kiemelést. 

Az elnök köszönetet mond kollégáinak az elnökségben végzett 
munkáért, és sok sikert kíván az új elnökség munkájához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanyatló Gutenberg - 
galaxis 

 

A fiatalok gyakran gondolják úgy, 
hogy a nyomtatás már a múlté, a 
jövő pedig a digitalizáció kora. 
Néhány jól ismert, téves közhely. 

• A nyomdákban öreg, elavult 
gépek vannak 

• Nem innovatív és nem kreatív 
szakma 

• A nyomdászat nehéz, fizikai 
munka 

• Nem is lehet vele keresni 

• A papír szükségtelen pazarlás 
a digitalizáció korában 

• A papírt miatt pusztulnak az 
erdők  

Évek óta küzdünk az ehhez 
hasonló közhelyekkel. De időbe 
telik a negatív kép megváltoz-
tása. Hosszú folyamat, amihez 
mindenkire és minden eszközre 
szükség van. 

Intenzíven és minden lehetséges 
fórumon be kell mutatni, hogy a 
papír a jövő környezetbarát 
csomagolóanyaga. A nyomtatott 
olvasás olyan képességeket 
fejleszt, amire a digitális olvasás 
nem képes. És nem utolsó 
sorban a nyomdászat trendi 
szakma. 

A fiatalok jövője a mi jövőnk. 

 

 

Vértes Gábor, elnökhelyettes 
Dr. Szikla Zoltán 
Kása István 
Mile Gábor 
Orgován Katalin (2016-2018) 
Ratkovics Péter 
Vadász Katalin 
Zsukk László 
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Európa nyomdaipara 

Rendszeresen érkeznek az INTERGRAF-tól az európai 
nyomdaipar gazdasági helyzetéről, a legfrisebb 
szabályozásokról szóló anyagok. Különösen a gazdasági 
elemzések fontosak, hiszen sem idehaza, sem uniós szinten 
nem elérhetők részletes ágazati statisztikai adatok. 
 
Külön kiemelést érdemel a Smithers kutatóintézettel közösen 
készített éves jelentés a nyomdaipar 2020. évéről, amely 
rengeteg ábra és táblázat segítségével elemzi az európai 
ágazat teljesítményét. A közel 200 oldalas tanulmányt PDF 
formátumban tagjainknak – kérésre – megküldjük.  
Nem tag cégek 390 euró + ÁFA áron rendelhetik meg az 
www.intergraf.eu 
oldalon. 
 
Már idehaza is a vezető hírek közé került az egyszer használatos 
csomagolóanyagokkal kapcsolatos szabályozás. Az INTERGRAF 
által készített dokumentum részletesen bemutatja az uniós 
szabályozást és segítséget nyújt a jogszabály értelmezésében. 
 
Rendszeresen megkapjuk és közzétesszük az aktuális üzleti, 
piaci információkat. A legutolsó összefoglaló már olvasható. 
 
Minden lényegesebb INTERGRAF dokumentumot felteszünk 
honlpunk tagoknak fenntartott belső oldalára, amelyet külön 
jelszóval érhetnek el. Ha bármilyen probléma adódna a 
bejelentkezéssel, kérjük, jelezzék a peller@fedprint.hu email  
címen. 
 

• INTERGRAF 2021 
ECONOMIC RIPORT 
 

• GUIDELINES – FOOD 
CONTACT MATERIALS 

 
• 2021.05. MARKET NEWS 

 

Óvatos bizakodás
Áprilisban jelent meg az MNB vállalatok körében végezt 
konjunktúra felmérésének eredményei. 
Az MGYOSZ által megküldött anyag részletesen bemutatja, 
hogy a vállaltok várakozási hogyan alakultak a járvány 
idején. Milyen problémákkal kell szembenézni és milyen 
kilátásokat tartogat az elkövetkező időszak a gazdaság 
szereplőinek számára. 
 
A kutatás eredményeit összefoglaló prezentáció ide 
kattintva érhető el: 
https://drive.google.com/file/d/1_mCBmkDAICHuMNlAep
1Ed92sQ1Tvaag3/view?usp=sharing 
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19 millió Ft támogatás 

Több, mint egy évig fog tartani az a munka, amelynek célja, hogy 
felmérje a nyomdaipar munkaerő problémáit és megoldást találjon 
ezekre. 
 
A pályázati támogatásnak köszönhetően átfogó kutatásra és pilot 
program kidolgozására van lehetőség. Az ágazatot sújtó munkaerő 
hiány, az utánpótlási gondok és a szakképzés fejlesztése minden 
cégnél problémát okoz, de ezek hosszútávú megoldására csak a 
szövetség képes tagjai támogatásával. Már eddig is éreztük ennek 
szükségességét, a pénz hiánya a terveink útjában állt. Most 
megvalósíthatjuk a korábbi elképzeléseket. Ebben partnerünk lesz a 
kecskeméti STI Petőfi Nyomda Kft. 
 
Hírlevelünkben és Facebook oldalunkon részletesen beszámolunk a 
fejleményekről. 
 

ELNÖKSÉG 

 

Dr. Peller Katalin ügyvezető igazgató 
Nyomda- és Papíripari Szövetség 
1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt.6. 
peller@fedprint.hu 
  

 
 

Az elnökség tagjai a Facebook-on osztják meg gondolataikat a 
szövetségről és az előttük álló feladatokról. 


