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Előszó

A Pénzjegynyomda Zrt. (a továbbiakban: Pénzjegynyomda, Társaság) az ország 
egyetlen bankjegy- és egyik legnagyobb okmány- és hamisítás elleni védelemmel 
ellátott termékeket gyártó biztonsági nyomdája. 100%-os tulajdonosa a Magyar 
Nemzeti Bank. 
A részvénytársaságot 1925-ben alapították, elsősorban a hazai bankjegyek 
előállítására, mely feladat nagy szakmai felkészültséget, nyomdai precizitást,  
kimagasló biztonságot igényel. A gyártott termékek köre az évtizedek során 
folyamatosan bővült, jelenleg a bankjegygyártás mellett személyazonosító 
okmányok, gépjármű vezetői engedélyek, vízumok, értékpapírok, adó- és zárjegyek, 
papír és műanyag alapú chipes és chip nélküli kártyák, illeték- és postabélyegek 
gyártását végzi a Társaság.
A Pénzjegynyomda mindig is fontosnak tartotta, hogy működése során a 
környezeti teljesítmény folyamatos javítását eredményező tevékenységet folytasson, 
felelősségteljesen foglalkozva környezetével, mind társadalmi, mind a természeti 
környezet szinten.
A Társaság elkötelezett az értékteremtő társadalmi felelősségvállalás mellett, hiszen 
termékeivel egyszerre felel meg az elvárt legmagasabb biztonsági elvárásoknak, ami 
miatt élenjáró a legmodernebb technikai megoldások alkalmazásában, miközben 
olyan időtálló, művészi értékeket alkot, amelyek magukba hordozzák egy-egy korszak, 
időszak vagy nemzet legfontosabb jellemzőit, büszkeségeit. Minden egyes bankjegy, 
okmány és bélyeg olyan kifinomult technikával, odafigyeléssel és precizitással 
készül, ami csak a szakma iránt elkötelezett, megújulni kész, a szépség és érték iránt 
fogékony kollégák összehangolt munkájával érhető el. 

Munkatársak megbecsülése
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A Pénzjegynyomda gazdasági céljainak teljesítése során figyelembe veszi a 
társadalom érdekeit és értékeit, oly módon, hogy tekintettel van üzletfeleire, 
partnereire, alkalmazottaira és környezetére.
A Társaság számára a fenntartható fejlődés alapelve magába foglalja a 
termékbiztonságba történő folyamatos befektetést, a környezeti sztenderdek 
betartását, a társadalom iránti elkötelezettséget.
A Pénzjegynyomda Etikai Kódexe az esélyegyenlőség és az etikus működés 
megvalósulását hivatott elősegíteni.
A munkavállalói jogok érvényesíthetősége hagyományosan, kollektív szerződésben 
biztosított. A kiszámítható bér és juttatási csomagok mellett a Társaság 
munkavállalói számára biztosított a tanulás, a továbbképzés lehetősége is.
A Pénzjegynyomda egy új szintű képzési programmal, PJ Akadémia létrehozásával 
támogatni és ösztönözni kívánja a nyomdász szakma fenntartását, szakképzett 
utánpótlást biztosítva a Társaság számára. 
A Pénzjegynyomda számára fontos dolgozóinak, partnereinek és vendégeinek 
biztonsága, ezért az alapelvek közé, tartozik a minden tekintetben biztonságos 
és az egészségre ártalmatlan munkahely kialakítása, működtetése.
A munkatársak egészségének megőrzése, motiváltságuk fenntartása fontos  
a Társaság számára, így a humánerőforrás terület évente szervez orvosi 
vizsgálatokat, tart egészségnapokat és közösségépítő programokat. A dolgozók 
családtagjainak részére évente megszervezésre kerülő nyílt nap a Pénzjegynyomda 
varázslatos világába nyújt betekintést. 
A vezetőség kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók munkavédelmi tudatosságának 
növelésére. Teszi ezt a megfelelő védő- és higiénia eszközök, felszerelések 
biztosításával, valamint többszintű munkavédelmi oktatásokkal.
A Társaság minden évben külön köszönti és elismeri a hosszabb, akár 45-50 
éve itt dolgozó munkatársait. Ezzel együtt minden évben elismerésre kerülnek 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollegák, valamint a munkavállalói közösség 
is tesz javaslatot a nyomdászatért, mint szakmáért, a Pénzjegynyomda  
tevékenységének magas színvonalú szakmai támogatásáért járó díjra.
A javító szándékú javaslatok, ötletek befogadására, feldolgozására és 
megvalósítására külön Ötletmenedzsment rendszer működik, amelynek célja 
a Pénzjegynyomda Zrt. belső működési- és gyártási folyamatainak folyamatos 
fejlesztése. Az Ötletmenedzsment rendszernek köszönhetően a munkavállalók 
által benyújtott ötletek szervezett és szabályozott keretek között kerülnek 
begyűjtésre, áttekintésre, elbírálásra, kiértékelésre és hasznosíthatóságuk alapján 
jutalmazásra. 
A Pénzjegynyomda munkatársai részére olyan fórumok működnek, amelyen 
keresztül nyílt, hatékony és széles körű belső kommunikáció biztosított 
a Társaság menedzsmentje és a munkavállalók között. A Társaság aktívan részt 
vesz a tevékenységéhez kapcsolódó szakmai szervezetek munkájában.
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A Társaság számára rendkívül fontos a környezetvédelem iránti elkötelezettség. 
A kialakított környezetközpontú irányítási rendszer fenntartásával kívánja elérni az 
Integrált Irányítási Politikában meghatározott irányelveket, a Társaság környezeti 
hatásainak folyamatos figyelemmel kísérését és a környezetterhelés csökkentését.
Célkitűzéseit, amelyek a környezeti hatások és folyamatok optimalizálására, az 
erőforrások felhasználási hatékonyságának javítására, valamint a munkatársak 
környezettudatos munkavégzésének elősegítésére és szemléletük pozitív 
alakítására irányulnak a Társaság környezetirányítási rendszerének EMAS szerinti 
továbbfejlesztésével valósítja meg. 
A Pénzjegynyomda lehetőségeihez mérten közvetlenül, illetve alapítványok 
útján vállal szerepet az értékteremtésben, a nemzeti értékek, a szellemi és 
kulturális örökség megőrzésében.
Az 1991-ben alapított Nyomdászokért Alapítvány nyújtotta támogatás minden 
Pénzjegynyomda dolgozója számára elérhető, biztosított. A közösségépítéshez, a 
hátrányos helyzetű emberek és csoportok életminőségének, esélyegyenlőségének 
javításához, valamint a rendkívüli élethelyzetek okozta nehézségek enyhítéséhez 
a Pénzjegynyomda adományozással és önkéntes tevékenységgel járul hozzá.
A Markó utcában lévő és műemléknek számító telephely állagmegőrzésével 
a Pénzjegynyomda tevékenysége a környezetvédelem és a műemlékvédelem 
terén példaértékű.

I.  Közösség iránti elkötelezettség

I.1.  Pénzjegynyomda  Akadémia

A Pénzjegynyomda egy új szintű képzési programmal, PJ Akadémia létrehozásával 
támogatni és ösztönözni kívánja a nyomdász szakma fenntartását, szakképzett 
utánpótlást biztosítva a Társaság számára.
A PJ Akadémia akkreditált keretek között elsősorban a pályaválasztás előtt álló 
fiatalokat, a szakmában már dolgozó, a szakma iránt hosszú távon elkötelezett és a  
szakmai tudás folyamatos megújítására kész munkavállalókat, valamint az iparágon 
kívülről érkező – de a művészi értékeket hordozó, magas minőségi elvárások 
melletti biztonsági termékgyártás iránt elkötelezett – új szakmát kitanulni vágyó 
jelentkezőket várja a szakma mestereiből álló szakembergárda által tartandó több 
éves képzési programjában.
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I.2.  Bethesda gyermekkórház karácsonyi támogatása

A Pénzjegynyomda 2019. év Karácsonyán csatlakozott a 
Bethesda Gyermekkórház támogatói köréhez évvégi 
felajánlásával, hozzájárulva ezzel a kórházban gyógyuló 
kisgyermekek számára jobb körülmények, felszerelések és 
ellátás biztosításához.

I.3.  Jótékonysági süteményvásár

A Pénzjegynyomdában 2019-ben első 
alkalommal került megrendezésre a 
jótékonysági süteményvásár. A vásárra 
a jelentkezők saját süteményekkel készültek. 
A megvásárolt finomságokból, valamint ezzel 
párhuzamosan tett tárgyi felajánlásokból 
összegyűjtött pénzt a Pénzjegynyomda 
megduplázta, így összesen 500 000 Ft-tal, 
gyerekjátékokkal, ruhákkal és tartós 
élelmiszerekkel támogatta a Mikulásgyárat.

II.  Pénzjegynyomdán belül működő társadalmi felelősségvállalás

II.1.  Humán erőforrás gazdálkodás

A Pénzjegynyomda munkatársaira nem csupán erőforrásként, hanem legfontosabb 
értékeként tekint, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodást stratégiai 
kérdésként kezeli, munkavállalóiért felelősséget vállalva olyan szervezeti kultúra 
kialakítására és fenntartására törekszik, amely a munkatársakra ösztönzőleg 
hat, segíti őket a szervezeti célokkal történő azonosulásban.
Felelős munkaadóként 
◆ munkavállalóit nem csak az alapbérrel, de azon felüli juttatásokkal is motiválja, 
◆	 biztosítja az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás igénybevételének lehető- 

ségét, elősegítve ezzel, hogy munkatársai még aktív korukban gondoskodjanak 
nyugdíjas éveik anyagi biztonságáról,

◆	 hozzájárul a váratlan élethelyzetek bekövetkezéséhez kapcsolódó terhek 
enyhítéséhez,

◆	 kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsönnel segíti munkatársai 
családalapítását, lakhatási és lakásfelújítási kölcsön iránti igényét,

◆	 egyéb jóléti szolgáltatásokkal támogatja munkavállalóit,
◆	 fontosnak tartja, hogy munkavállalói egészségesek legyenek,
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◆	 a kötelező foglalkozás- egészségügyi ellátáson túl, biztosítja az egészségügyi 
szakmai szervezetek által ajánlott védőoltásokat is,

◆	 a munkatársak egészségügyi kockázatának csökkentése érdekében gyors és 
komplex szűrővizsgálatot biztosít, 

◆	 a munkavállalóira csoportos élet- és balesetbiztosítást köt,
◆	 munkavállalói számára a mindennapos sportolás lehetőségét biztosítja 

a Magyar Nemzeti Bank Sportkör keretein belül,
◆	 adományokkal, rendezvények hátterének biztosításával támogatja a 

Pénzjegynyomda nyugdíjasait.

II.2.  Szűrőkamion

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának fő célja, hogy minél 
több magyar állampolgár életkortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül 
megismerje saját egészségi állapotának alakulását és még időben felismerje a 
megelőzés fontosságát. A Társaság számára is kiemelten fontos a munkavállalók 
egészsége, ezért 2019. évben sikeresen csatlakozott a programhoz, melynek 
keretében 3 napra, 2020-ban pedig 2 napra kitelepült a vállalathoz Magyarország 
legnagyobb mobildiagnosztikai szűrőkamionja. A munkavállalók 70-75%-a vett 
részt a 31 féle vizsgálaton, melynek eredményeit haza is vihették.

II.3.  Család támogatás

A Társaság kiemelt figyelmet fordít a kisgyermeket nevelő családok támogatására. 
A 2019-nCoV, új típusú koronavírus okozta járvány idején a nevelési-oktatási 
intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállása idején a 
tanév időtartamára támogatott időszakot – 80%-os alapbér kifizetése mellett – 
biztosított azon 14 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalói számára, akiknek  
a munkakörük sajátosságánál fogva az otthoni munkavégzés nem volt kivitelezhető. 
Ezen felül az egyenlőtlen műszakbeosztásban érintett – termelő területen 
munkát végző dolgozók – esetében kiemelten figyel a munkáltató a munka 
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és magánélet összehangolására, amelynek érdekében a műszakbeosztásokat 
a munkavállalókkal történő előzetes egyeztetés alapján készíti el. 

II.4.  Nyílt nap

Éveken át megrendezésre került a Pénzjegynyomda Családi Nap, amelynek 
keretei között a kollégák és családtagjaik logikai- és csapatversenyeken mérhették 
össze tudásukat, ügyességüket. A sikeres rendezvényt 2019. szeptemberében 
a Pénzjegynyomda Nyílt Nap váltotta fel, ahol kollégák és gyerekeik tölthettek 
együtt egy tartalmas napot.
A szigorú nyomdabiztonsági előírások mellett, egyedülálló lehetőségként, ezen 
az alkalmon a résztvevők bepillantást nyerhettek a nyomdászat rejtelmeibe, 
megnézhettek egy nyomdagépet, termékmintákat, illetve maguk is készíthettek 
egy-egy nyomatot. Emellett számos gyermekprogrammal (arcfestés, kézműves 
foglalkozás, ugrálóvár és csocsóbajnokság) is igyekezett a Társaság felejthetetlenné 
tenni a napot a legkisebbeknek is.
A rajzversenyen készült alkotások pedig igazán méltó helyre kerültek, a 2019. évi 
céges karácsonyi üdvözlőlapokat díszítették.
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II.5.  Nyárzáró party és főzőverseny

A tavalyi évben került megrendezésre az 
első nyárzáró illetve főzőverseny, amelynek 
sikere a Pénzjegynyomda kollégái szerint 
vitathatatlan. A főzéssel egyidőben kreatív, 
fotórally versenyen is részt vehettek 
a dolgozók. A nap végén, a csapatok által 

készített ételek elfogyasztását követően a legjobb, legkreatívabb, legvegyesebb 
csapatok fáradozását értékes nyereményekkel díjazta a megválasztott zsűri.

II.6.  Évzáró

Minden év decemberében a Pénzjegynyomda 
ünnepélyes keretek közé szervezett estével, 
illetve közös vacsorával mond köszönetet a 
munkavállalóinak az egész éves teljesítményükért, 
ezzel is lehetőséget biztosítva a kollektíva számára 
a kötetlenebb közös időtöltésre.

II.7.  Törzsgárda

A Társaság minden évben külön köszönti és a törzsgárda tagjaként elismeri 
azokat a kollégákat akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 éve a Pénzjegynyomda 
munkavállalói. Az elismerés munkáltatói oklevél és pénzjutalom átadásával jár.

II.8.  Munkatársi ajánlási program

2019-ben a Pénzjegynyomda elindította munkatársi 
ajánlási programját, melynek keretein belül 
a nyitott, nehezebben betölthető pozíciók kapcsán 
számít munkatársai segítségére, ismerettségi körére.
A dolgozók ajánlása a leghitelesebb forrás egy 
álláskereső számára, és a Pénzjegynyomda számára 
is pozitív, ha egy dolgozója ajánlja a jelentkezőt.
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II.9.  Ötletmenedzsment rendszer

2019. március elsejétől elindult a Pénzjegynyomda 
Ötletmenedzsment rendszere, melynek keretében 
a kollégák számára lehetőség nyílt, hogy 
tudásukat és tapasztalatukat felhasználva, illetve 
kreativitásukat mozgósítva fejlesztési javaslatokat 
tegyenek a munkavégzés hatékonyságának növelése 
és körülményeinek javítása érdekében. Cél, hogy 
az üzemi és irodai folyamatok hatékonyabbak, 
egyszerűbbek, gyorsabbak, ésszerűbbek legyenek 
az ötletek által. 2019. évben szinte minden 
területről érkezett ötletlap a kihelyezett 
gyűjtőládákba. Összesen 71 db lapot dobtak be a 
kollégák. Az elbírált, elfogadott és megvalósítható 
ötletek benyújtói (akkor is, ha az ötlet csak 
később kerül megvalósításra) pénzdíjazást kapnak, 
költségmegtakarítás esetén részesedést alkalmaz 
a Pénzjegynyomda.

II.10.  MNB Sportkör, MNB sportnapok

Az Egyesület célja a tagok aktív sportéletének, az egészséges 
életmódjuk támogatása. Ezt szervesen kiegészíti a közösség 
szervező ereje, amely a személyes kapcsolatok építésén és ápolásán 
keresztül járul hozzá a sportélet terjesztéséhez és fejlesztéséhez.

III.  Kommunikáció, fórumok, szakmai szervezti tagságok

III.1.  Szervezeti Kultúrairánytű

A 2015-ben kiadott Szervezeti Kultúrairánytű a Pénzjegynyomda munkavállalói által 
közösen megfogalmazott kommunikációs elvárásokat foglalja össze, ami kiterjed a 
nyílt beszéd, a problémamegoldó hozzáállás, a visszajelzés, az információáramlás 
fontosságára.
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III.2.  Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület

Az Egyesület célja: szakterületein a tudományos és technikai haladás elősegítése 
társadalmi eszközökkel, a tagság ismereteinek és szakmai kapcsolatrendszerének 
állandó bővítése.

Az Egyesület szakmai tevékenysége:

◆	 előadásokat, klubnapokat, vitaüléseket, ankétokat, szakmai bemutatókat, 
kiállításokat, szimpóziumokat, konferenciákat, szakmai tanulmányutakat szervez;

◆	 szakfolyóiratokat és egyéb kiadványokat, oktatási segédleteket szerkeszt 
és ad ki;

◆	 az Egyesület hivatalos szakmai folyóirata: Magyar Grafika (www.mgonline.hu); 
◆	 szakmai továbbképzéseket, tréningeket szervez és a szakterületét érintő 

állami oktatást segíti, előadókkal és más módon;
◆	 tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki, illetve felkérésekre véleményez;
◆	 tudományos, műszaki, gazdasági gyakorlati feladatok megoldására pályázatokat 

hirdet, jutalmakat tűz ki, emlékérmeket, díjakat adományoz;
◆	 különböző kitüntetések adományozására javaslatot tesz;
◆	 a szakmai hagyományokat ápolja.
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III.3.  FEDPRINT – Nyomda- és Papíripari Szövetség

A FEDPRINT fő célkitűzései közé tartozik a nyomda- és papíripar 
versenyképességének megőrzése és fejlesztése, a piaci szereplők érdekeinek 
képviselete és a szakmai kultúra fejlesztése.
A Szövetség számos projektje a nyomtatott 
kommunikáció pozitív megítélésének megerősítésére 
irányul. 2011 óta a Szövetség részt vesz a nemzetközi 
Print Power és Two Sides kampányokban, az Intergraf 
(nemzetközi nyomdász szervezet) által kezdeményezett 
nyomdai vállalkozások reorganizációs programjában. 
A Szövetség lobbi tevékenységet folytat a döntéshozó kormányzati szerveknél 
és az Európai Unió testületeiben a nyomdaipari ágazat számára kedvezőtlen 
rendelkezések megváltoztatása érdekében (reklámhordozó papírok környezetvédelmi 
termékdíja, irodai papírok környezetvédelmi termékdíja, tankönyvellátás 
rendszerének átalakítása, vállalkozás fejlesztési pályázatok).
A Szövetség évente két alkalommal rendez konferenciát nyomdaipari vezetők 
számára aktuális gazdasági, piaci kérdésekről, valamint az ágazat egészét érintő 
rendelkezések változásakor workshopokat szervez külső szakértők bevonásával 
és fórumot biztosít az oktatási intézmények és a szakma közötti kapcsolat 
kiépítésére.
A FEDPRINT 2014-ben a Nyomtatott Kommunikációért elnevezéssel alapítványt 
hozott létre az oktatás támogatása érdekében.
2000. óta, évente a Szövetség által kerül kiosztásra a Magyar Nyomdászatért díj 
a szakma legkiemelkedőbb személyiségeinek.
2009. óta működik a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság, melyben a 
munkaadói és munkavállalói szervezet képviselői egyeztetik a két oldalt érintő 
témaköröket.
A Szövetség lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogatja az ágazat számára 
fontos eseményeket.
A FEDPRINT szakmai partnere a PPD Expo-nak, a kiállítást programok szervezésével 
is támogatja.

III.4.  IBDA – International Banknote Designers Association

Az IBDA a bankjegytervezők szövetsége, amelyet 
bankjegytervezők működtetnek. Svájcban bejegyzett, 
rögzített működési struktúrával rendelkező nonprofit 
szervezet, amit 2010-ben hozták létre, hogy 

összekapcsolják a bankjegytervezést és a döntéshozó közösségeket a bankjegyipar 
összes többi szereplőjével.
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A Szervezet legnagyobb és egyetlen eszköze a „közösség”. A nemzetközi 
bankjegytervezői közösség egységes hangjaként jár el, képviselve érdekeiket, 
igényeiket és aggályaikat az érintett bankjegyipar szereplői számára.
Az IBDA hatékonyan információs központként működik a közösségen belül, 
a bankjegyek tervezésére és a kapcsolódó kérdésekre összpontosítva.
Működése azon a filozófián alapszik, hogy mindenki nyer, amennyiben egy 
bankjegyterv tovább fejlődik és javul, átfogva az elérhető új technológiákat, 
funkciókat és folyamatokat. Az IBDA hatékony és átfogó információ- és tanácsadást 
biztosít a tagoktól és partnerektől a tervezők felé számos kommunikációs eszköz, 
esemény, oktatási tevékenység és publikáció révén.

IV.  Környezetvédelmi vállalások

IV.1.  Környezeti politika

A Pénzjegynyomda Zrt. Integrált Irányítási Rendszert működtet, így a 
környezetvédelmi politika egységesen, az Integrált Irányítási Politikában kerül 
megfogalmazásra, amit a Társaság weboldalán is közzétesz. 
A Társaság politikája bemutatja a vezetőség Integrált Irányítási Rendszerrel 
kapcsolatos általános szándékát és a szervezeti működés irányvonalát, 
kinyilvánítja a vezetőség minőség, környezetvédelem, információ- és 
nyomdabiztonság iránti elkötelezettségét, és keretet ad a célok kitűzéséhez 
és átvizsgálásához.

IV.2.  Integrált Irányítási Rendszer

Az Integrált Irányítási Rendszer a szervezet teljes vertikumára kiterjed: az ISO 9001 
minőségirányítási, az ISO 14001 környezetközpontú irányítási, az ISO/IEC 
27001 információbiztonsági és az ISO 14298 nyomdabiztonsági szabványok 
követelményeinek megfelelő irányítási rendszerelvek alapján kerülnek 
működtetésre a szerződéskötési, alapanyagbeszerzési, termelési és az ezeket 
támogató folyamatok.

IV.3.  Környezetvédelmi Nyilatkozat

A Pénzjegynyomda 2016. óta minden évben az EMAS- 
tanúsítványának megújításához Környezetvédelmi Nyilatkozatot 
készít, hogy tevékenységének legfontosabb környezeti 
hatásairól és a környezettudatos működéshez kötődő 
intézkedéseiről részletes tájékoztatást nyújtson a nyilvánosság 
számára, melyet hitelesítést követően a Társaság honlapján 
közzé tesz. 2020-ban a Pénzjegynyomda a környezetvédelmi 
vállalásait egy 3 éves ciklusban határozta meg. 
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IV.4.  GPwA: „Az Év Zöld Nyomdája” pályázat

A P&E Kft. a papír-, nyomda- és csomagolóipar területén 
végzett kiemelkedő környezetközpontú vállalatirányítási 
tevékenység, környezetkímélő technológiák alkalmazása, 
valamint a környezettudatosság fejlesztése területén végzett 
tudatformáló, példamutató tevékenység elismerésére 
Magyarországon elsőként dolgozta ki 2011-ben a szakma 
Zöld Díj rendszerét, a GPwA-t, melynek független minősítése 
révén a szervezetek hivatalosan és emblematikusan is 
megkülönböztethetők.
A GPwA minősítési rendszerében alapvetően olyan elvárások és azok pontozása 
szerepel, melyek megléte dokumentálható, ellenőrizhető. Az értékelés főbb 
szempontjai környezettudatosság és fenntarthatóság iránti elkötelezettség: 
◆	 környezeti célok és programok; 
◆	 környezetkímélő anyagok, berendezések és zöld technológiák alkalmazása; 
◆	 az anyagokkal és erőforrásokkal való takarékoskodás; 
◆	 a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése; 
◆	 hulladékok újrahasznosítása; 
◆	 a környezettudatosság belső és külső kommunikálása; 
◆	 CSR (a vállalat társadalmi felelősségvállalása); 
◆	 ISO 14001, ISO 50001, FSC/PEFC, EU Ökocímke használati jog stb.

Kategóriák: Az Év Zöld Papírkereskedője; Az Év Zöld Nyomdája; Az Év Zöld 
Csomagolóanyag-gyártója

A 2020. évi „Az Év Zöld Nyomdája” pályáza-
ton a Pénzjegynyomda Zrt. sorozatban hatodik 
alkalommal a maximálisan elérhető öt csillagos 
minősítést kapta.

A jubileumi – tizedik alkalommal kiírt – pályázatra 25 szervezet (19 nyomda, 
3 csomagolóanyag-gyártó, 1 papírgyártó és 2 papírkereskedő cég) nyújtotta be 
pályázati dokumentációját. 
A díjátadóra a COVID-19-re való tekintettel az online térben, élő videó közvetítés 
keretében került sor a Mérnök és Nyomdász Műszaki és Szolgáltató Kft. 
szervezésében 2020. október 27-én.
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IV.5.  Mobil visszagyűjtő akció

A Pénzjegynyomda Zrt. 2019. évben csatlakozott a  
Jane Goodall Intézet kampányához – ami használaton 
kívülre került mobiltelefonokat célozza meg – és 
elindított egy mobilvisszagyűjtő akciót.
A kampány keretében a fiókok, szekrények mélyén lapuló, 
használaton kívül lévő és feleslegessé vált mobiltelefonok 
leadására van lehetőség a kihelyezett gyűjtődobozokban.
A környezetirányítási menedzserek gondoskodtak a 
szakszerű begyűjtésről, és a telefonok utóéletéről, az 
Inter-Metal Recycling Kft. közreműködésével.
A program keretében eddig 77 db készüléket adtak 
le a munkavállalók, elősegítve ezáltal hogy a 
mobiltelefonokban található fémek újrahasznosításával 

az értékes fémek körforgásban maradjanak, csökkentve a mobiltelefonok 
előállításához szükséges ércek bányászatát.

IV.6.  Ökométer – kérdőív a Pénzjegynyomda környezetvédelmi
           tevékenységéről

A Pénzjegynyomda 2016. óta minden évben lehetőséget biztosít a munkavállalók 
számára az „Ökométer – környezeti időjárásjelentés” kérdőíven keresztül, hogy 
a Társaság környezetvédelmi gyakorlatának erősségeivel és fejlesztendő 
területeivel kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket megoszthassák. A kérdőívet 
2019. évben 86 fő töltötte ki.
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V.  Nyomdászokért Alapítvány

A Nyomdászokért Alapítvány 1991-től segíti a nyomdaipari dolgozókat, 
családtagjaikat, özvegyeket, árvákat és a szociálisan rászoruló nyugdíjasokat, 
valamint minden olyan aktív és volt nyomdászt, akik támogatásra szorulnak.
Az Alapítványt a Szikra Lapnyomda vállalat vezetése hozta létre 2,5 millió forintos 
alaptőkével, majd a Szikra Lapnyomda megszűnése után a Gyomai Kner Nyomda 
vette át az Alapítvány alapítói jogkörét.
Az Alapítvány az elmúlt években, országszerte segítette 2000–50 000 forint közötti 
összeggel a hátrányos helyzetben lévőket, a nyomdász árvákat, egy illetve két évig 
terjedő havi járadékkal, valamint a nyugdíjas alapszervezet működését. A nyomdász 
családok gyermekeinek Balatonnál történő üdülését is támogatja az Alapítvány, 
évente 15-20 gyermek részére nyújtva egy hetes balatoni nyaralást. Természeti 
katasztrófák, váratlan csapások esetén is lehet a szervezethez fordulni segítségért. 
2013. óta tanulmányi ösztöndíj keretében a nyomdaiparban dolgozók jól tanuló 
középiskolás gyermekeit, havi 6000–10 000 forinttal támogatja az Alapítvány.

VI.  Műemlékvédelem

A Pénzjegynyomda épülete svájci 
tervek alapján 1922-ben került átadásra. 
A négyszintes, magastetős, kőlábazatos 
épület homlokzatai törtfehér színű, vakolt 
kialakításúak, a földszinti sávkváderezett. 
A belvárosi szövetbe illő historizáló 
homlokzatokon geometrikus szecessziós 
stílusjegyek is fellelhetők. A Markó utcára 
és a Honvéd térre néző főhomlokzata 
13 tengelyes, a tömör hatású, kváderezett 
lizénájú sarokrizalitokon csak a föld- 
szinten s a harmadik emeleten van nyílás. A háromosztatú kapu felett 
konzolokkal alátámasztott, alacsony oszlopokkal szegélyezett, tömör mellvéddel 
indul a három emeletet átfogó íves zárterkély. A zárterkély ablakai hármas 
nyílások. A homlokzat összes nyílása egyenes záródású, szintenként eltérő 
geometrikus mintázatú vakolatkeretezéssel. Az épületet különlegessé teszi a 
feszes homlokzatplasztika és az olyan, utcaszintről szinte láthatatlan részletek 
kidolgozottsága, mint a téglakeretezésekkel és koronázópárkányszerű műkő 
fedkővel díszített kéménycsoport.

Pénzjegynyomda (18303. számú műemlék) Markó u.13.
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A Pénzjegynyomda kiemelt értékként kezeli az 18303-as műemléki számon 
nyilvántartott Markó utcai épületének műemléki védelmét.
Az ingatlangazdálkodás célja az ingatlanok egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.
A költséghatékonyan megvalósítható épületüzemeltetési feladatokat saját 
erőforrásokkal látja el.
A beruházási, felújítási és átalakítási igényeket a Pénzjegynyomda a 
szükségletek, a tervszerűség, a célszerűség és a gazdaságosság szempontjainak 
figyelembevételével végzi el.

VII.  Díjak, kitüntetések

A Pénzjegynyomda Zrt. évek óta rendszeresen részt vesz a Nyomda- és Papíripari 
Szövetség szakmai termékversenyén, aminek néhány éve Best Print Hungary 
a hivatalos elnevezése (korábban Pro Typographia).
A nyomda termékei rendszeresen kitüntetésben részesülnek:
2014-ben második helyezést ért el a Pénzjegynyomda által készített „Seuso-kincsek 
hazahozatala” bélyegblokk a WIPA GRAND PRIX nemzetközi bélyegkiállításon 
és versenyen.
A MABEOSZ által szervezett 89. és 88. Bélyegnapon a Pénzjegynyomda a 
„88. Bélyegnap Tata” bélyeg kivitelezéséért a 2015. év legszebb bélyege címet 
és a vándorkupát, a „Seuso-kincsek hazahozatala” blokk elkészítéséért a 2014. év 
legszebb bélyege címet, valamint a vándorkupát hozhatta el.
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2016-ban Különleges kivitelű kiadványok kategóriában az ezüst minősítést kapta 
meg a Társaság a „Seuso-kincsek hazahozatala” blokkért, illetve Biztonsági 
nyomtatványok kategóriában aranyat a „Magyarország állatvilága – Aranyfutrinka” 
alkalmi bélyegért.
Szintén 2016-ban a 17. Magyar Termék Nagy-díj pályázaton a Magyar Posta Zrt. 
és a Pénzjegynyomda Zrt. a „Seuso-kincsek hazahozatala” bélyegblokkjával 
Magyar Termék Nagydíjat nyert.

A 2017-ben kibocsátott zenei témájú bélyegek versenyén 
a Magyar Posta, a Pénzjegynyomdában 60 000 példányban 
készült, „450 éve született Claudio Monteverdi” című 
bélyegével indult. Az internetes szavazatok alapján az 
Amerikai Posta mögött, a második helyezést sikerült 
elérnie.

A Best Print Hungary 2017-es szakmai termékversenyén a Biztonsági 
nyomtatványok kategóriájában arany minősítést kapott a Pénzjegynyomda 
„Az év fája” alkalmi bélyeggel, 
valamint a Különleges kivitelű 
kiadványok kategóriában ezüst 
minősítést a „Földtani kincsek” 
alkalmi blokkal.

Az EUROPA-bélyeg szépségverseny hivatalos eredményhirdetését 
2018. szeptember 15-én Brüsszelben tartották, ahol a Magyar 
Posta Zrt. számára készített, Megyeri hidat ábrázoló bélyeg 
ezüstérmet nyert.
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„Seuso kincsek 2” bélyeg blokk elnyerte „A 2019. év legszebb bélyege” kivitelezői 
vándordíjat, a Bélyegvilág Filatéliai és Numizmatikai Szemle által szervezett 
szavazáson. A díjátadó ünnepségre 2020. október 11-én került sor.

A 2019-ben kibocsátásra kerülő 
bélyegblokk a második ütemben 
hazaszállított hét tárgyat mutatja be.
A bélyegblokkon bemutatott hét 
tárgy: Akhilleusz-tál, Meleagrosz- 
tál, amfora, állatalakos kancsó és 
a kancsóból és vödör-párból álló 
Hippolütosz-készlet.  

A bélyegblokkon lévő ezüst tárgyakat diffrakciós fólia- és dombornyomás teszi 
különlegesebbé, a blokkon uv-fényben a leghíresebb, és egyben a kincs névadó 
darabjaként is ismert ezüst Vadász-tál központi, kör alakú mezőbe foglalt jeleneteit 
keretező, a kincs összes darabjára egyöntetűen érvényes, latin nyelvű verses felirat 
olvasható: „HEC SEVSO TIBI DVRENT PER SAECVLA MVLTA / POSTERIS VT PROSINT 
VASCVLA DIGNA TVIS”.

Családbarát munkahely

A 2019-es év sikerének könyvelhető el az is, hogy a Pénzjegynyomda megkapta 
a CSALÁDBARÁT MUNKAHELY tanúsító védjegyet. A díj a Társaság családbarát 
szemléletét ismeri el, azaz azt, hogy a munkáltató és a munkavállaló 
szempontjainak figyelembevételével támogatott a családon belüli szerepek 
betöltése, figyelembe véve a családok élethelyzetének változásait, csökkentve 
ezzel a szervezet elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből 
fakadó konfliktusokat. A munkavállaló támogatása megnyilvánulhat többek 
között az atipikus foglalkoztatás és a munkavállalóknak biztosított szolgáltatások 
(pl. közösségépítés, egészségvédelem, érdekegyeztetés, képzések) területén.




