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Fórum a minôségrôl
IX. konferenciája, 2006. június 8.
Prime Rate Kft. Budapest, IV. Megyeri út 53.

A rendezvény célja a kezdetektôl fogva:
◆ segítséget, támogatást és ötleteket adni a minôségbiztosítási rendszerek kiépítéséhez és
továbbfejlesztéséhez.
◆ a minôségfilozófia lehetôségeinek bemutatása,
◆ a minôségbiztosítási és környezeti irányítási rendszerek bemutatása.
A következô rendezvény témája: A folyamatbiztosítási
lehetôségek
A minôségbiztosítási rendszerek kialakítása során, amikor a
folyamatok leírásához érkezünk,
elbizonytalanodunk két okból:
◆ Vajon jelenlegi folyamataink
megfelelnek-e az ISO 9000-es
szabvány elôírásainak?
◆ Ha pedig mégis igent mondtunk az elsô kérdésre, akkor
miként írjuk le, hogy semmi
sem maradjon ki, és mindenki
számára érthetô és végrehajtható legyen?
E két feltétel teljesítéséhez addig bonyolítottuk a folyamatokat, amíg mûködôképesek
voltak. Sôt esetenként ezt a határt túl is léptük, aminek az lett
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az eredménye, hogy kollégáink – a mûködôképesség érdekében – bizonyos általunk meghatározott lépéseket kihagytak. A belsô auditok során erre
sokszor rájöttünk, de az eredeti dokumentáció tisztelete alapján az ésszerû módosításokat
idônként elodáztuk, vagy egyáltalán nem vezettük be. Most
pedig, amikor a vevô nem fizeti
ki folyamataink bonyolultságát,
csak annyit, amennyi értéket
fizetni a termékekért, amennyi
értéket számára képviselnek,
elkezdtük keresni a csodaszereket, és hát – mint rendesen –
találtunk is jó néhányat. A cél,
hogy folyamataink amennyire
lehet egyszerûek legyenek.
Ehhez az elsô lépés, hogy kollégáink nyitottsága a változásokra, új ötletek a folyamat egyszerûsítése szempontjából.
A Lean a veszteségcsökkentés,
TPM a Termelékenység Központú Karbantartás, 5S a rendezettség, Kaizen a dolgozói
ötletek hasznosítása, a SixSigma (6) és nem utolsósorban a
józan ész, ami meghatározó a
folyamatjavításban.
Köszönjük a Prime Rate Kft.-

nek, hogy helyet biztosít. A házigazda igen jelentôs elôrelépést tett a digitális nyomtatás
napi gyakorlattá tételével a folyamat egyszerûsítése terén.
Rendezvényünk minél több lehetôséget szeretne fölvillantani e témában!
Mindenkit szeretettel várunk a
Fórum a minôségrôl rendezvényünkön!
A rendezvény programja
930-tól Regisztráció
1000 – 1300 Szakmai elôadások (közben egy kávészünet)
1300 – 1400 Helyszíni ebéd
1400 – 1500 Szakmai konzultációk
1500 – 1600 Üzemlátogatás
a Prime Rate digitális nyomdában
A program további részleteirôl
felvilágosítást ad:
Varga Margit 30/938 9110.
A fórumon való részvétel ISOtovábbképzésnek minôsíthetô,
a részvételrôl igazolást adunk.
Részvételi díj:
12 500 Ft + áfa/fô
(PNYME egyéni tagjainak, legalább egyéves tagság esetén,
ha a számla is a tag nevére szól:
9400 Ft/fô + áfa.)
Jelentkezni lehet honlapunkon: www.pnyme.hu
Jelentkezési határidô: Azonnal!
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Tisztújító közgyûlés
Budapest, 2006. április 25.

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület négyévente esedékes tisztújító közgyûlése a
MTESZ konferenciaközpontjában került lebonyolításra.
Napirend elôtt megemlékeztünk a decemberi Egyesületi Tanácsülés óta elhunyt egyesületi
tagokról:
dr. Morvai Sándor
papíripari szakosztály,
budapesti tagcsoport;
Dohanics János
papíripari szakosztály,
Papíripar szerkesztôbizottság;
Kovács Gyula
nyomdaipari szakosztály,
békés megyei csoport;
Tóth Mátyás
nyomdaipari szakosztály,
Cofinec Kner csoport.
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Ezt követôen az eredetileg meghirdetett napirend szerint folytatta munkáját a közgyûlés.
Elsô napirendi pontként Fábián
Endre fôtitkár és Pesti Sándor
ügyvezetô beszámolója hangzott el a 2002–2006 közötti
idôszakról.
Ezután az Ellenôrzô Bizottság
jelentését Bálint Csaba az EBelnöke terjesztette elô.
Dr. Szikla Zoltán, az egyesület
elnöke a PNYME szervezeti struktúrájának, és hozzá kapcsolódóan az alapszabályának megújítására vonatkozó munka megkezdésérôl számolt be elôterjesztésében.
Második napirendi pontként bonyolódott le a tisztújítás.

A jelölôbizottság munkájáról
beszámolt és a személyi javaslatokat dr. Hamar János, a jelölôbizottság elnöke terjesztette a
közgyûlés elé.
A jelölôbizottság felelôsségterhes munkájáért a bizottság tagjainak (dr. Hamar János, Faragó
István, Csillag Ildikó és Vincze
András tagtársaink) köszönetét
fejezte ki a közgyûlés.
A tisztújítás során szavazott öszszesen 53 küldött. Ebbôl érvényes szavazat 52, érvénytelen 1
szavazat volt. A szavazatszedô
bizottságot a közgyûlési megbízatással Károlyiné Szabó Piroska (papíripari szakosztály) és
Szalai Sándor (nyomdaipari szakosztály) alkotta.
A tisztújítás a helyszínen vég-
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legesített szavazólapon, titkos
szavazással történt.
Harmadik napirendi pont:
jutalmazások.
A közgyûlésen három db Lengyel Lajos-díj került átadásra:
Bálint Csaba
Bujdos István
Csillag Ildikó
A díjakhoz kapcsolódó méltatásokat a díjbizottság elnökének
akadályoztatása miatt dr. Szikla
Zoltán olvasta fel.
Negyedik napirendi pont:
A restaurátor szakosztály filmbemutatója, majd elôadása az
Oroszországból hazakerült sárospataki könyvtár anyagáról,
és az ezzel összefüggô értékmentô munkálatokról.
A Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület
2006. április 25-ei küldöttközgyûlése által hozott
határozatok:
1. A 2002–2006 közötti idôszakról szóló beszámolót, a szóbeli kiegészítésekkel és a válaszokkal együtt, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag fogadta el a küldöttközgyûlés.
2. A Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület 2005. évi
hírlevél 2006. MÁRCIUS

mérlegét és eredménykimutatását 105 796 eFt összes bevétel és 110 670 eFt összes ráfordítás mellett – 4 874 eFt eredménnyel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a közgyûlés.
3. A küldöttközgyûlés az ellenôrzô bizottság jelentését, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag tudomásul
veszi.
4. Az egyesület a tisztújítás során a 2006–2010. évekre vonatkozó mandátummal a következô tisztségekre az alábbi
személyeket megválasztotta:
Elnök: dr. Szikla Zoltán.
Érvényes szavazatszám 52,
ebbôl igen 52 szavazat.
Fôtitkár: Fábián Endre.
Érvényes szavazatszám 52,
ebbôl igen 51 szavazat.
A szavazólapon
támogatást kapott még:
Bálint Csaba 1 szavazat.
Ellenôrzô bizottság elnöke:
Kerekes Imréné.
Érvényes szavazatszám 52,
ebbôl igen 52 szavazat.
EB-tagok:
Burger László, Lendvai László,
dr. Madai Gyula.
Érvényes szavazatszám 52
szavazat, ebbôl 52 igen.
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Dr. Kardos György.
Érvényes szavazatszám 52,
ebbôl igen 51 szavazat.
A szavazólapon támogatást
kapott még:
Modok Balázs 1 szavazattal.
Az egyesületi tisztségviselôkkel
egyidejûleg lebonyolított szakosztályi választással:
Nyomdaipari szakosztály
elnöke:
Szikszay Olivér.
Érvényes szavazatszám 26,
ebbôl igen 25 szavazat.
A szavazólapon támogatást
kapott még:
Miseje Attila 1 szavazat.
Nyomdaipari szakosztály
titkára:
Hujder Zoltán.
Érvényes szavazatszám: 26,
ebbôl igen 26 szavazat.
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A papírrestaurátor szakosztály
tisztújítása a közgyûlés elôtt már
megtörtént.
A restaurátor szakosztály
elnöke:
Peller Tamás,
titkára: Farkas Csilla.
A Papíripari szakosztályban – tekintettel arra, hogy a jelenlegi
szakosztályvezetés két évvel ezelôtt lépett tisztségébe, ezért –
2006-ban nem történik tisztújítás.
A közgyûlési jegyzôkönyv hitelesítésére Modok Balázs és Szikszay Olivér kapott megbízást a
közgyûléstôl.
A közgyûlés dokumentumai a
honlapunkon bárki számára
hozzáférhetôek, illetve a titkárságon betekintésre, rendelkezésre állnak.

A Magyar Graﬁka és a Papíripar
közös terjesztésû melléklete,
amelyet a Papír- Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület ad ki, a Iarigai,
az Eucepa és az ATypI tagjaként.
A hírlevél szerkesztéséért felelôs
az egyesület ügyvezetôje.
Telefon: 457 0633
Honlap: www.pnyme.hu
E-mail: pnyme@mtesz.hu
Felelôs kiadó: az egyesület fôtitkára
Megjelent 3000 példányban,
Budapest, 2006. május
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Pro Typographia 2006
Rangos verseny, szép kihívás!

A hazai nyomdaipar legnagyobb független szakmai versenye a PNYME és a MNYPSZSZ
közös szervezésében zajlott.
A Pro Typographia 2006 versenyen 25 pályázó 160 termékkel
versenyzett. A beérkezett termékek értékelésében részt vett:
Balogh Gyöngyi, Bede Ludmilla, dr. Garáné Bardóczy Irén,
Kelényi Ákos, Maczó Péter, Péterfi Sándor, Szikszay Olivér,
Teszár Jenô. A zsûri elnöke Maczó Péter volt. A beérkezett termékek 85 százaléka megütötte
azt a színvonalat, amit egy kiváló nyomdaterméktôl el lehet
várni. Nagyon szoros volt a verseny a könyvek, a folyóiratok és
az akcidens nyomtatványok területén. Az értékelésre beküldött akcidens- és csomgoló-
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anyag-nyomtatványok kivétel
nélkül magas színvonalúak.
A kategória- és különdíjak átadására 2006. május 31-én,
szerdán, 15 órai kezdettel kerül
sor az Uránia Filmszínház patinás épületében.
A beküldött termékekrôl és a
zsûri munkájáról a Magyar Grafika hasábjain részletes beszámolót is olvashatnak.
Már most gondoljanak a jövô
évi megmérettetésre!
Legszebb, szakmailag a legnagyobb kihívást jelentô munkáikból tegyenek félre két-két nevezési példányt, hogy részt vehessenek a szakma legnemesebb viadalán, a Pro Typographia 2007 versenyen!
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Color Management
szakmai továbbképzés

A sikeres ofszetnyomtatási tanfolyam mintájára szakmai továbbképzést szervezünk a színes nyomdaipari reprodukálásban érdekelt gyakorló szakemberek részére.
A tanfolyam nyílt, arra bárki
jelentkezhet, és – az érdeklôdésnek megfelelôen – több alkalommal is indítjuk.
A tanfolyam a színkezelés mai
korszerû lehetôségeit és feltételeit ismerteti.
Az elôadó Schulz Péter.
Az elôadások más formában
nem publikált anyagát a résztvevôk Munkafüzet formájában
a helyszínen kapják meg.
Az elôadások végén a résztvevôk tesztvizsgát írnak. A tesztet
sikeresen megoldók részére oklevelet állítunk ki, amely minôségirányítási rendszertanúsítások auditjainál használható fel.
Az elôadások kb. 2 x 60 perc
idôtartamúak, közte szünettel.
Felmerült javaslat alapján, vidékieknek – megfelelô számú érdeklôdô esetén: legalább 12 fô
– helyben is megszervezzük a
tanfolyamot, illetve a tanfolyam elôadásai két nap alatt is
leadásra kerülhetnek Budapesten és vidéken is.
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A szakmai továbbképzés
témakörei
1.

A színkezelés szükségessége,
elvárások, problémák.
A színes reprodukálás információátviteli lépéseinek (CTF,
CTP, proof, nyomat) ellenôrzése, mérési lehetôsége.
2.

Bevezetés a színkezelésbe: színelméleti alapok, eszközfüggô
és eszközfüggetlen színrendszerek. Egy kis fiziológia: metaméria, a színészlelet három tulajdonsága.
3.

A színkezelés eredményes alkalmazásához szükséges színmérési alapok.
Alapismeretek a színmérô mûszerekrôl.
4.

A színkezelés elemei: Profile
Connection Space, eszközprofilok, Color Management Modul, színvisszaadási módszerek.
A színkezelés eszközei (tesztábrák, színmérôk).
5.

A színkezelés sikeres alkalmazásának gyakorlati feltételei, az
új ISO 12647 szabvány feltételeinek való megfelelés.

Tesztvizsga, értékelés, oklevelek kiosztása.
(6–7–8.) A vizsgát követô egy
hónapon belül, három külön
alkalommal:
A CMS rendszerek nagy európai fejlesztôinek, forgalmazóinak a tanfolyamon elhangzottakhoz kapcsolódó egyéni prezentációi (megoldási javaslatok a színkezeléshez).
Jelentkezni lehet az egyesület
titkárságán (tel.: 457-0633,
fax: 202-0256, e-mail: pnyme
@mtesz.hu). Jogi tagjaink képviselôi és az egyesülettel tagsági viszonyban állók elônyt élveznek a jelentkezések elfogadásánál. A tréningen való
részvétel feltétele az aktuális
részvételi díj(ak) vállalása és
megfizetése a határidôre.
A tanfolyam részvételi díja:
60 000 Ft/fô + áfa
Kedvezményes részvételi díjak:
A) A PNYME vagy a MNYPSZSZ
tagvállalatai delegáltjainak:
45 000 Ft/fô + áfa
B) A PNYME legalább egyéves
tagsággal rendelkezô egyéni
tagjainak és munkanélküli állományban lévô kollégáknak,
diákoknak ( ha a számla is a tag
nevére kerül kiállításra):
32 000 Ft/fô + áfa.
A tanfolyami díjak az elôadásokon való részvételt, az írásos
tananyagokat és minden kapcsolódó kiadványt, a szüneti
büféket, a vizsgadíjat és a hivatalos igazolás kiadását foglalják magukban.
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Flexószimpózium
Páty, Herceghalom,
2006. március 30–31.
Hagyományosan nagy érdeklôdéssel övezett flexószimpóziumunk házigazdája a herceghalmi Harsona Rt. volt az idén.
A közel száz résztvevôvel megrendezett szakmai program a
flexónyomtatás hatékonyságának növelési lehetôségeirôl szólt.
Szikszay Olivér, a nyomdaipari
szakosztály titkára nyitotta
meg a rendezvényt, majd Békési Ernô ügyvezetô igazgató a
Harsona Fólia-Print Kft. képviseletében köszöntötte a hallgatóságot.
Magasabb termelékenység modern, központi ellennyomó-hengeres, flexó nyomdagépekkel címû elôadásában Ulrich Harte, a
Windmöller & Hölscher AG.
képviselôje, Hujder Zoltán tolmácsolásával, a gépgyár fejlesztéseirôl, az eladott gépek
által kirajzolt tendenciákról, új
trendekrôl és mûszaki megoldásokról számolt be. (Cikk bôvebben olvasható a Magyar
Grafika 2006/2. számának 46.
oldalán.)
Átállási idôk csökkentése címmel
Gerhardt Pálinkás, a Harris &
Bruno kereskedelmi igazgatója, Lehoczky Anita tolmácsolásával, ismertette a cég és az
általuk kidolgozott hatékonyságnövelési lehetôségeket.
Nyomtatási hibák észlelése és
kezelése címû elôadásában Sári
István, a Hoffmann Kft. igaz-
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gatója a hibajelenségekrôl és
azok felismerésérôl, kezelésérôl
beszélt. Majd a pálya- és nyomatmegfigyelés alternatíváit ismertette.
A raszterhengerek standardizálásáról Andreas Willeke, a
Zecher GmbH képviselôje, Hanuszek Béla tolmácsolásában,
osztotta meg ismereteit a raszterhengerekkel kapcsolatban.
A raszterhenger a flexógép szíve, és egyben egyik legdrágább
alkatrésze. Költségcsökkentést
beruházással lehet elérni ezen a
területen is.
A második elôadásblokk kezdô
prezentációja
Lehetôségek lézervésett nyomóformákkal címmel Jiri Volf, a
Gravitech s.r.o. képviselôje tartott elôadást, Juhász Tamás tolmácsolásában.

(Cikk bôvebben a Magyar Grafika 2006/2. számának 51. oldalán.)
Felkért hozzászólóként dr. Horváth Csaba, a Nyomda-Technika Kft. ügyvezetôje rövid, tömör elôadásában gyakorlati
példával – az Alföldi Nyomdában alkalmazott gyakorlattal
– szemléltette a témában
elhangzott elôadást.
Újdonságok a flexófestékek fejlesztésében: minden mûanyag
nyomathordozóra jól tapadó fehér festékek címmel Márton Levente, a Nógrádi Erdôkémia
Kft. képviselôje a szabadalmazott fedôfehér festékeit ismertette. További információkat az
üzemlátogatáshoz kapcsolódóan hallgathattak meg a résztvevôk. (Cikk bôvebben a Magyar Grafika 2006/2. számának
48. oldalán.)

Flexográfiai csúcsminôség elérése a hullámtermékek direkt nyomtatásánál címmel Csapó Péter,
az Intergraf Kft.-tôl, tartott elôadást.

RFID, amit a rádiófrekvenciás
címkékrôl tudni kell címmel Szabó Szabolcs, a Grimex Kft.-tôl,
az egyre nagyobb teret hódító
rádiófrekvenciás címkékre hívta fel a figyelmet elôadásával.

Oldószer-kibocsátás minimalizálása termikus füstgázkezeléssel a
flexónyomtatásban és a mélynyomó flexibilis csomagolóanyag
elôállításban, összhangban az
EU és a magyar levegôtisztasági
rendelkezésekkel címmel Péter
Tibor, az M+W Zander Krantz
és a Zultzer Kft. képviseletében
tartott elôadást.

Záró elôadóként Boncza Attila,
a Goodwill képviseletében, Inline színmérô rendszer a flexó- és
a mélynyomóipar számára címmel tartott tömör és nagyon
informatív elôadást.
A rendezvény második napja,
az elôzô évek hagyománya szerint, üzemlátogatással és gyakorlati bemutatóval telt.
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Nemzetközi nyomdaipari konferencia
Kolozsvárott

Január végén kaptuk a megkeresést, hogy a romániai
magyar nyomdászok konferenciát szerveznek.
A 2007-re várható uniós csatlakozásukra való felkészülés segítésére szeretnék, ha a magyar
kollégák két-három elôadással
hozzájárulnának a rendezvény
sikeréhez.
A szervezés „túl jól” sikerült,
mert végül jóval több mint száz
résztvevôje lett a konferenciának, és nem csak magyar nyelvterületekrôl. Az erdélyi régión
kívül Bukarestbôl regisztrált a
legtöbb résztvevô. A konferenciát az RMDSZ és közvetve a
magyar gazdasági minisztérium is támogatta.
A konferencia nagyon jól szervezett volt. Különösen elismerést érdemel a Typoholding S.
A. és személy szerint Coltea úr
szervezômunkája, mert szinte
elôzmények nélkül került sor a
megrendezésre, és Romániában egyelôre nincs olyan, az
egyesületünkhöz hasonló szakmai szervezet, amely az azonnali gazdasági érdektôl függetlenül tudná szervezni a szakmai
közélet eseményeit.
A megvalósítással megbízott
rendezvényszervezô cég telje-
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sítményét pedig bármelyik hazai – magát profinak tekintô –
szolgáltató megirigyelheti.
Összességében elmondható, a
határontúliakra nem csak mint
erôsödô nyomdaipari konkurenciára érdemes odafigyelni!
A programnak végül a felét
adták a szakmai és gazdasági
témákkal foglalkozó magyarországi elôadók.
Különösen Balogh Ádámnak a
keleti régió piaci viszonyait feldolgozó több mint egyórás és
végig nagy figyelmet kívánó
elôadása tette próbára a szinkrontolmácsokat.
A legfontosabb tanulság, melyet minden hazai nyomdásznak figyelmébe ajánlhatunk: Jó
lesz felülvizsgálni a romániai
nyomdászatról kialakított képünket, újraértékelve az erdélyi
kollégák tevékenységét!
Ezt megkönnyítendô megállapodásra jutottunk a kolozsvári
kollégákkal, hogy a lezajlott
konferencia tanulságaira építve
keressük a lehetôségét a további közös szakmai találkozóknak.
Lesz tehát folytatás, s reméljük,
magyar részrôl is kellô figyelmet kap majd a téma.
P. S.

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

PercPrint Digitális Nyomdaipari Mûhely
– ahol az egyesületi tagok kártyái készültek…

Mayer Tamás, a Percprint ügyvezetôje ofszetnyomdás gyakorlattal kezdett a digitális
technológia felé elkötelezett
nyomda létrehozásába.
Óbudán, csendes, kedélyes
környezetben, a Textilmúzeum szomszédságában,
jellegzetes hang üti meg
a járókelô fülét: szorgalmasan
dolgozó digitális berendezések
ütemes nesze hallatszik ki az
utcára.
A Xerox Docutech 120 és a
DocuColor 5252 berendezésekkel, valamint egy nagy
formátumú Mutoh Rokhopper
II. tintasugaras berendezéssel
nemcsak szokványos digitális
nyomdai munkákat készítenek.
A háromfôs nyomda a legkorszerûbb technika alkalmazása
mellett, a megrendelôk igényeinek mind teljesebb kiszolgálására, sôt az egyre korsze-

rûbb lehetôségek megismertetésére törekszik.
Zömében visszatérô megrendelôk adják a Percprint megrendelésállományát, de nyitottak más hagyományos
nyomdákkal való együttmûködésre is.
Egyesületünk egyéni tagkártyái – amellyel kapcsolatban
számtalan pozitív visszajelzés
érkezett – a Percprint Kft.
és a Xerox támogatásával
készülhettek el.
Ezúton is köszönjük!
Akinek hasonló egyedi, megszemélyesített adatokat tartalmazó megoldásra van szüksége, de nem illeszkedik meglévô profiljába, bátran keresse
a Percprint Digitális Nyomdaipari Mûhelyt a 437-0431
telefonszámon vagy a
percprint@percprint.hu
e-mail címen.
Mayer Tamás
A tagkártyák nyomtatása
a Percprint csapata

hírlevél 2006. MÁJUS
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Eseménynaptár 2006
Egyesületünk szervezésében, illetve részvételével bonyolított rendezvények

Idôpont
Május 16.
Május 17.
Május 24.
Május 25.
Május 31.
Június 1.
Június 1–5.
Június 8.
Június 8.
Június 15.
Augusztus 29.
Szeptember 7–8.
Szeptember 14–15.
Szeptember 21–22.
Szeptember 26–28.
Szeptember 28.
Szeptember 28.
Szeptember 28–29.
Október 3–8.
Október
Október 7–11.
Október 12–13.
Október 26.
Október 27–31.
November 7.
November 7.
November 8–10.
November 16.
November 19–23.
November 23.
December 5.
December 7.

Rendezvény
VB-ülés
Színkezelés tréning – Color Management
Színkezelés tréning – Color Management
Doqmentor Digitális Akadémia
Pro Typographia díjátadás
Színkezelés tréning – Color Management
Ünnepi Könyvhét
Színkezelés tréning – Color Management
Minôségügyi Fórum
Színkezelés tréning – Color Management
VB-ülés
Nyomdász Vándorgyûlés
Fehérmíves Napok
Nyomdaipari Karbantartók Orsz. Találkozója
FachPack
Doqmentor Digitális Akadémia
VB-ülés
MNYPSZSZ Menedzserkonferencia
Buchmesse
Fiatal Diplomások Fóruma
IFRA 2006 szakmai utazás
Nyomdaipari szimpózium
Doqmentor Digitális Akadémia
Pack EXPO International
Magyar Tudomány Napja – szimpózium
VB-ülés
Challanges of Pulp & Papermaking konf.
Magyar Grafika/Papíripar jub. ünnepsége
Emballage szakmai utazás
Doqmentor Digitális Akadémia
Nyugdíjas-találkozó
VB + Egyesületi Tanács ülése

Helyszín
PNYME
PNYME
PNYME
Budapest
Bp. Uránia Filmpalota
PNYME
Országszerte
PNYME
Budapest
PNYME
PNYME
Gyula
Dél-Dunántúl
Ráckeve/Budapest
Nürnberg
Budapest
PNYME
Veszprém
Frankfurt
PNYME
Amszterdam
Dunántúl
Budapest
Chicago (USA)
PNYME
PNYME
Pozsony
Budapest
Párizs
Budapest
PNYME
Vidéken

Kérjük és javasoljuk, hogy az eseménynaptár bôvülését folyamatosan kísérje figyelemmel.
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