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Best Print Hungary 
2022. 

Két év anyagát, közel 200 
terméket fog elbírálni a 
verseny zsűrije április elején. 
 
A Best Print Hungary 
győztes termékeit kiállítjuk a 
PDD Expo-n. Itt kerül sor 
május 25-én a díjátadó 
ünnepségre. 
 

 

Két éve a pandémia mindannyiunk életét felforgatta. A korláto-
zások miatt amit lehetett, átköltöztettünk az online térbe, amit nem 
lehetett, inkább elhalasztottuk. Bár még mindig nem dőlhetünk 
hátra, mi is elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy újra megren-
dezzük hagyományos, kétnapos konferenciánkat és közgyűlé-
sünket. 
 
Május 5. – 6-án Siófokon a Residence Balaton**** Hotel lesz a 
helyszíne a Gazdasági konferenciának és az LII. közgyűlésnek. 
 
A konferencián szó lesz többek között a Szövetség elmúlt évéről és 
terveiről, a magyar gazdaság 2022. évi kilátásairól, a nyomdaipar 
munkaerő piaci helyzetéről és a papír ellátási helyzetről. 
 
Az esti gálavacsora kiemelt programja a Magyar Nyomdászatért díj 
átadása és egy jótékonysági aukció a Nyomtatott Kommunikációért 
Alapítvány javára. 
 
Másnap, a közgyűlést követően adjuk át a Hess András díjakat 
tagvállalataink 11 munkatársának. 
 
A meghívókat hamarosan kiküldjük, illetve megtalálhatják 
honlapunkon, a www.fedprint.hu web oldalon. 
 
 
 
 
 
 
 

Szakmasztár 
2022. 

Idén először nyomdaipari 
diákok is részt vesznek a 
rangos szakmai versenyen. 
Április 25 – 27 között tartják 
a gyakorlati fordulót. A 
versenyt a Nyomtatott 
Kommunikációért Alapít-
vány közel egymillió forinttal 
támogatja. 

 
ÚJRA EGYÜTT 
MÁJUSBAN 
SIÓFOKON 
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  Mindenkire szükség van  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Támogattuk / támogatjuk az iskolákat, az egyetemet, a békéscsabai marketing kampányt, 
pályaválasztási kiállításon való részvételt, iskolai nyílt napokat, hogy csak néhányat említ-sünk az 
elmúlt évekből. Idén közel egy millió forinttal járul hozzá a Szakmasztár verseny 
megrendezéséhez. 
 
A Szövetség az elmúlt évben 2 millió forintot biztosított, de a forrásaink korlátozottak. A 
korábban megkezdett munka folytatásához cégek és magánszemélyek segítségére is szükség 
van.  
 
Az NYKA alapítvány közhasznú. Kérjük, az éves adóbevallás során – amikor döntenek a személyi 
jövedelemadó 1 százalékáról – támogassák a Nyomtatott Kommunikációért Alapítványt. 
Technikai adószám: 18656132-1-43 
 
 
 

  

A nyomdaipari szakképzés fejlesztése, a nyomdász szakmák nép-
szerűsítése minden hazai nyomdát érint, hiszen nincs olyan cég, 
amely ne küszködne szakember hiánnyal. Ez a munka rengeteg 
pénzt, időt és energiát igényel. Szövetségünk és alapítványunk, a 
Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány évek óta sok-millió  
forintot fordít ezekre a feladatokra. 
 

 

Hat éve sikeres kezdeményezésnek 
bizonyult a rendezvényünkön 
megtartott jótékonysági aukció.  
 
Bízva a résztvevők nagylelkűsé-
gében idén újra árverést tartunk 
májusi konferenciánk estéjén.  

Ehhez várjuk a felajánlásokat, amelyek a felajánlók és az árverésben licitálók számára egyaránt 
értékkel bírnak és örömet okoznak. 
 
Kalapács alá kerülhetnek művészeti alkotások, értékes használati tárgyak, könyv ritkaságok, 
kulturális program belépők, wellness hétvége, hogy néhány ötlettel szolgáljunk. A felajánlás és 
az eredményes licitálás alapítványi támogatásnak számít, amelyről az Alapítvány igazolást ad ki. 
 
Az aukció részleteivel keressék Szilágyi Juditot, az alapítvány kuratóriumi tagját az 
oktatas@fedpint.hu email címen, vagy a +36 70 336 4883 telefonszámon. 
 
Minden támogatás hozzájárul a munka folytatásához és sikeréhez. Előre is köszönjük. 
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Nyomdászképzés nem szokványos módon 
 
Szövetségünk saját forrásból és alapítványán keresztül évek óta komoly erőforrásokat áldoz a 
szakképzés fejlesztésére, a nyomdász szakma népszerűsítésére. 2016. óta folyik a „Print: a TE jövőd” 
marketing kampány. A kampánynak köszönhetően egyre többen fedezik fel újra a nyomdász 
szakmákat és növekszik a beiskolázottsági arány is. Azonban a diákok száma még mindig jelentősen 
elmarad a cégek igényeitől. 
 
Ezért tavaly év végén alternatív megoldásokat 
kezdtünk keresni. Az ötletet az adta, hogy sok 
cég – szakképzett munkaerő hiányában – 
felvesz olyan szakembereket, akik ugyan nem 
nyomdászok, de végzettségük sok hason-
lóságot mutat. Őket a mindennapokban kép-
zik át helyben, a cégnél a nyomdai  felada-
tokra. Sok esetben, igen sikeresen. 
 
Ezt a tapasztalatot felhasználva kerestük meg 
a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
Mechatronikai Technikumát. A jó hírnévvel 
bíró középiskolát komoly kihívás elé állította a 
duális képzés bevezetése. A korábbi cégek, 
amelyekkel kapcsolatban vannak, nem tudják 
az összes diákot elhelyezni gyakorlati oktatás-
ra. Mindeközben a nyomdák szívesen vállal-
nák a tanuló képzést, de nincs elegendő 
nyomdász tanuló. 
 
Tavaly ősszel azzal kerestük meg az iskolát, 
hogy megnézzük van-e lehetőség a Techni-

kum és a nyomdai cégek együttműködésére. 
A Mechatronikai Technikum pozitívan állt a 
kérdéshez. Az elképzelés szerint a 11. osz-
tálytól az arra vállalkozó diákok nagyobb 
nyomdákba kerülnének szakmai gyakorlatra, 
miközben a Technikumban fakultatív módon 
nyomdai alapismereteket tanulnak.  
 
Természetesen változatlanul mechatronikai 
végzettséget szereznek, azonban a 
nyomdában eltöltött gyakorlati idő és a 
megszerzett elméleti tudás elegendő alapot 
ad arra, hogy a végzést követő rövid időn 
belül nyomdász szakképesítést is szerezzenek 
vagy tovább tanuljanak ebben az irányban. 
 
Szövetségünk vállalta, hogy segít a nyomdák 
szervezésében (akiknek akkreditáltatni kell 
magukat a gyakorlati oktatáshoz) és 
kidolgozza a fakultatív nyomdász tananyagot.

 

                                       
 
 
Ennek, a nem szokványos képzésnek a koncepciójával kerestük meg a Centrum vezetőségét. Dr. 
Varga Csaba kancellár a megbeszélést követően támogatásáról biztosította a tervünket.  
 
Ezt követően indulhatott a részletek kidolgozása. Elsőként azokat a nyomdákat kerestük meg, akik 
érdeklődtek a projekt iránt. Az ANY Biztonsági Nyomda Zrt., a Keskeny és Társai 2001 Kft., a 
Pátria Nyomda Zrt. és a Pénzjegynyomda Zrt. vállalta a részvételt, amely nem kevés anyagi és 
humán erőforrást igényel a cégektől. 
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Ugyanakkor azt is fel kellett mérni, hogy milyen fogadtatása van az ötletnek a diákok részéről. 
Hiszen olyan tanulókról van szó, akik még életükben nem jártak nyomdában, szinte semmit nem 
tudnak a nyomdászatról. Számukra szerveztünk márciusban a Centrum és a Nyomtatott Kommuni-
kációért Alapítvány közös támogatásával egy két napos kirándulást Békéscsabára, az új Tudás-
központba. A diákok nagyon izgalmas programban vettek részt köszönhetően a békéscsabai iskola 
vezetésének. 
 
Mindeközben megállapodtunk a tananyag készítőivel, akik - figyelemmel a Technikumban 
tanultakra – őszre kidolgozzák a nyomdai elméleti anyagot. 
 
A tavaly őszi ötletből idén tavaszra egy pilot projekt bontakozott ki. Az országnak számos olyan 
része van, ahol nyomdák ugyan vannak, de iskola nincs. És nem valószínű, hogy a jövőben lesz. Ha 
sikeres lesz a budapesti program, akkor azt olyan városokban is lehet majd alkalmazni, ahol hasonló 
gondokkal küzdenek cégek és iskolák. 
 
A projektet részletesen bemutatjuk tavaszi rendezvényünkön. 
 
 
 

Magyar Nyomdászatért díj 
 
Minden évben kiosztjuk a díjat tavaszi rendezvényünk estéjén azoknak a kiemelkedő szakem-
bereknek, akik munkásságukkal nemcsak cégüket, de az egész szakmát szolgálták, szolgálják.  
 
A pandémia miatt tavaly nem adhattuk át ünnepélyes keretek között a díjat Kelemen Györgynek, a 
Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány kuratóriumi elnökének. Idén pótoljuk az elmaradást. 
 
2022-ben az alábbi személyekre érkezett jelölés. (A jelöltek ABC sorrendben.) 
 
Fábián Endre – STI Petőfi Nyomda Kft. ügyvezető igazgatója, NYPSZ felügyelőbizottsági tagja 
Halabrin Zsuzsanna – Pénzegynyomda Zrt. nyugalmazott fejlesztési igazgatója 
Dr. Horváth Csaba – NYPSZ volt elnöke, NYPSZ felügyelőbizottság elnöke 
Kása István – Marzek Kner Packaging Kft. ügyvezető igazgatója, NYPSZ elnökségi tag 
Kövi Béla – BGSZC Szily Kálmán Technikum oktatója 
Matusek – Faludi Viktória – Magyar Grafika főszerkesztője 
Zsámboki Gábor – ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

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

Az elnökség március 21-én tartott ülésén a 
2022. évi Magyar Nyomdászatért díjat  
Dr. Horváth Csabának ítélte oda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


