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Célunk a jelenlegi tevékenység
kiszélesítése
BESZÉLGETÉS DR. GORONDY-NOVÁK JUDITTAL, A PÉNZJEGYNYOMDA ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

rendezés üzembe állítása. Ezzel a korszerű berendezéssel – többek között –
a bankjegyek gyártásánál kiemelt
fontosságú metszetmélynyomáshoz
közvetlenül a számítógépről készítünk
nyomóformákat. Az új bankjegyek
gyártása nagy feladat elé állította a
Pénzjegynyomda kollektíváját, mert
kiemelkedően fontos minőségi elvárásoknak kellett megfelelnünk. A
már kibocsájtott tízezer forintos
bankjegyről alkotott jó vélemények
már jelzik a munka eredményességét.
A Pénzjegynyomda napjainkban is
különleges helyet foglal el a nyomdák
között, speciális feladatainak köszönhetően. Jelenlegi munkám megkezdésekor ezzel az elvvel kellett megismerkednem, amikor 2013-ban kineveztek
a nyomda vezérigazgatójának – kezdte
a beszélgetést dr. Gorondy-Novák Judit. Hamar felismertem, hogy a hagyományok és a gazdag szakmai múlt
olyan alapja a nyomda tevékenységének, melyre építve elérhetjük a
közösen kitűzött célokat.

A Pénzjegynyomda 2013 nyarán kapott
a Magyar Nemzeti Banktól kiemelt
fontosságú feladatot: egy új kivitelezésű, a kor igényeinek mindenben megfelelő bankjegycsalád megtervezése,
fejlesztése, és a gyártásához szükséges
műszaki-technológiai feltételek megteremtése. Munkatársaim felülvizsgálták
a bankjegygyártásban részt vevő gépcsoportokat, és a megnövekedett feladatok ellátásához meghatározták a
szükséges felújításokat és technológiai
fejlesztéseket. A gyártásban résztvevő
gépsorok és berendezések nagy gondossággal és szakmai tudással elvégzett
felújítása megteremtette az alapot a
magas minőségi igényű gyártáshoz.
A fejlesztések egyik közelmúltbeli
fontos lépése volt egy Direct Laser Engraving elnevezésű lézergravírozó be-

...Az új bankjegyek
gyártása
nagy feladatot jelent
kollektívánk számára...
A bankjegygyártás mellett nyomdánk
jelentős feladatai közé tartozik a különböző biztonsági okmányok gyártása, kiemelt fontosságú ezek között például a korszerű biztonsági elemekkel

rendelkező útlevelek készítése. Fejlesztési tevékenységünk távolabbi fontos célja, az elektronikus okmányok
kialakítása. Ezek alapvetően műanyag
kártya alapú, elektronikus chip-memóriát tartalmazó igazolványok lesznek,
és várhatóan sok olyan adatot is tartalmazni fognak, amelyek a jelenleg még
papír alapú okmányokon nem szerepelnek. A kártyákba épített chip alkalmas lehet több funkció kezelésére, így
egy ilyen okmánykártya több célra is
felhasználható lesz. Ez egy rendkívül
innovatív, jövőbe mutató koncepció –
a megfelelő gyártási technológia jelenleg a fejlesztés stádiumában van.
A Pénzjegynyomda Zrt. munkatársai
helyt állnak az új bankjegycsalád kialakításában és gyártásában, de kiemelt fontosságú fejlesztőtevékenységet is folytatnak az új típusú, nem
papír alapú biztonsági okmányok fejlesztés területein is – fejezte be a beszélgetést dr. Gorondy-Novák Judit, a
Pénzjegynyomda Zrt. vezérigazgatója.

A Direct Laser Engraving munka közben
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