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Noha jómagam hajlamos vagyok naiv módon a dolgok jó oldalát látni,
vagy még inkább a dolgok eme oldalára jobban fókuszálni, most nem
született optimizmusom okán mondom: mintha valóban állandósulna
némi fény annak a sokat emlegetett alagútnak a végén. No nem erôteljes a
fény, de – legalább – már nem tûnik el idôrôl idôre. És ennek nincs köze
sem az aktuális politikai hatalomhoz, sem a pro vagy kontra szakértôi
meglátásokhoz, sôt – megkockáztatom – sem az IMF-hez, és még a brüsszeli
„istenek tanácsához” sem. Kizárólag önnek, önöknek, vagyis mindazoknak
köszönhetô eme immáron állandósulni látszó és reményt keltô fény, akik a
mindennapok szintjén dolgoztak és küzdöttek azért, hogy a cseppet sem egyszerû
és könnyû körülmények és feltételek ellenére életben tartsák megélhetésük alapját
jelentô vállalkozásukat, munkájukat. Kétségtelen, más lehetôség nem is nagyon
volt, de ez mit sem von le annak értékébôl, hogy a „szekér ennek okán jött, vagy
látszik kijönni a gödörbôl”. A dolgok belülrôl történnek, a külsô körülmények
legfeljebb segítik vagy gátolják a folyamatokat, de önmagukban nem hoznak létre
semmit, és nem végeznek el helyette semmit.
Azzal azonban valamennyien tisztában vagyunk/lettünk, hogy mindannyian –
kisebb-nagyobb mértékben – okai is vagyunk a kátyúba jutásnak, valamint – így
visszatekintve – azt is felmértük, hogy nem normális, ahogy korábban szaladt a
szekér. Ámbár, igencsak élvezetes volt… Ezzel együtt: biztonságosabb, óvatosabb,
átgondoltabb tempóra van szükség. Továbbá: biztosabb kézzel, tudatosabban kell
tartani a szekér rúdját is, és alkalmasint nemcsak érdemes, hanem kötelezô
behúzni a féket. Az elmúlt bô két évet nehéz volt átélni, ám a puszta túlélés kevés
az életben maradáshoz. „Szekeres” hasonlatomnál maradva: nem elég a mégoly
rázós úton a szekéren maradni, hanem meg kellett tanulni uralni, azaz pontosan
felmérni azt is, hogy mire, miként alkalmas, de mindezt úgy, hogy alkalom legyen
megtalálni a számomra legjobb utat, és képes legyek azon is maradni, sôt, idôvel
talán a mostaninál egy icipicit nagyobb tempóval is haladni. 
Nos, ezúton kívánok mindannyiunknak egyelôre egy biztonságos „szekerezéssel”
teli évet! Azután pedig – adja az isten – óvatosan gyorsíthatunk is…
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Lendvai
László

Lendvai László azon kevés nyomdá-
szok közé tartozik, akikrôl egyetlen
szakmabéli – de valójában senki – sem
tud „rosszat” mondani: a szakma és a
minôség iránti elkötelezettsége
legendás az ágazaton belül és kívül
egyaránt. Mûvésze, nemcsak iparosa a
nyomdászatnak. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, minthogy gyakorlatilag nincs
olyan hazai megmérettetés, amelyen
nyomdája, a Typonova által készített
termékkel évrôl évre ne nyert volna
aranyérmet, és nincs olyan nemzetközi
pályázat, amelyen elindulva ne hozott
volna el valamilyen elismerést.
Gutenberg-díj, Pro Typographia, Sappi
és Benny díjak sokasága sorakozik
irodájának polcain, és számtalan
kitüntetô oklevél a falakon. Azt tartják,
hogy a siker eléréséhez elengedhetetlen
a mégoly jó értelemben vett törtetés,
akarnokság, az önmagunk erôteljes
menedzselése, ám Lendvai Lászlóban
nyoma sincs mindezeknek. Szelíd,
csöndes, visszafogott egyéniség, aki
egyaránt kedves megrendelôhöz,
kollégához, beszállítóhoz, egyáltalán a
világhoz. Ha sérelem éri, még akkor
sem háborog: a maga halk szavú
módján rendezi az esetleges
konfliktusokat. Jellemzôbb azonban,
hogy ki sem alakul semmiféle
konfliktus.

Lendvai László háromgyermekes –
ahogy fogalmaz „csóró” csepeli –
családba született: az édesapja villany-
szerelô, az édesanyja óvónô volt. „Nem
volt sok pénzünk, sôt… De harmonikus,
kiegyensúlyozott és szeretetteljes
családi légkörben éltünk” – emlékszik
vissza. Az általános iskolát azonban
már – mint mondja – „belvárosi proli
gyerekként” az V. kerületi Szemere
utcai iskolában végezte, ugyanis
édesapját áthelyezték a belvárosba
dolgozni. És tulajdonképpen ennek
köszönhetô, hogy a nyomdászatot
választotta hivatásul.

„Iskolába menet és persze jövet is,
mindig elhaladtam az akkoriban még a
Kálmán Imre utcában található Kossuth
Nyomda elôtt, ahol a szuterén ablakai
nyitva voltak, és lehetett látni, ahogy
mûködnek a gépek, folyik a munka.
Ebbe néha annyira belefeledkeztem,
hogy a szüleimnek feltûnt, hogy késve
érek haza. Gondolták, óvatosan

meglesnek, hogy mi lehet az oka. A
nyomda volt...”

Mivel Lendvai László az úgynevezett
Ratkó-korszakban született, hiába tanult
jól, nem sok esélye volt gimnáziumban
továbbtanulni. Ez persze, nem töltötte
el örömmel... (Az ifjabb olvasók
kedvéért: a Ratkó-korszak az ötvenes
évek elejét jelöli, és Ratkó Anna akkori
egészségügyi miniszter elhíresült abor-
tusztilalma miatt kapta ezt az elneve-
zést. Ebben az idôben a fogamzásgát-
lásnak jószerint csak az „ôsi” módsze-
rei léteztek, ugyanakkor tilos volt az
abortusz, tehát rendkívül magas volt a
születések száma – a fôszerk.)  Ezzel
együtt, a némileg kényszer szülte
pályaválasztásánál jól jött vonzódása a
nyomda iránt: felvételt nyert az akkor
induló Kossuth Zsuzsa nyomdaipari
szakközépiskola kéziszedô szakára,
ahol a szakképesítés mellett le is
érettségizhetett. „Négy plusz kettô
rendszer szerint tanultunk, azaz: négy
nap iskola, két nap gyakorlat, mégpedig
a Zrínyi Nyomdában. Ez utóbbi azért is
bizonyult igen szerencsés lehetôségnek,
mert akkoriban a Zrínyiben valamennyi
technológia megtalálható volt, tehát
igen széles körû ismeretekhez juthattam.
Íves és rotációs gépek, magas-,  mély-
és ofszetnyomtatás, kéziszedés, linó- és
monószedés stb. – minden ott volt, és
mindent megismerhettünk a gyakorlat-
ban is. Késôbb a fôiskolán szakmailag
tulajdonképpen abból »éltem«, amit a
szakközépiskolai évek alatt tanultam…”

Feleségével, Ágival is a szakközépis-
kola évei alatt ismerkedett meg, ugyanis
osztálytársak voltak. „Mint késôbb ki-
derült, Ági már akkor elhatározta, hogy
»férjül vesz«”– nevet Lendvai László,
és szeme csillogása egyértelmûen arról
árulkodik, hogy élete egyik legesleg-
jobb döntésének tartja, hogy Ágihoz
„ment férjül”. És most egy pillanatra
megállnék. Ha még valami igazán cso-
dálatra méltó Lendvai László életében,
akkor az a családi élete, a családhoz
való kötôdése. Feleségével, gyermekei-
vel, unokáival, testvéreivel, közelebbi
és távolabbi rokonságával való kapcso-
latát a szeretet, odafigyelés és melegség
jellemzi. 

De térjünk vissza a pályához! A kö-
zépiskolát követôen – zsebében a kézi-
szedô szakmunkás és a sikeres érettségi

„Mégiscsak érdemes
volt megôrizni
a minôség iránti kér-
lelhetetlenségünket…”
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bizonyítvánnyal – természete-
sen a gyakorlati oktatás hely-
színét is jelentô Zrínyi Nyom-
dában kezdett el dolgozni, sôt
kitanulta a linószedést is. De
nem sokáig dolgozhatott, mert
behívták a kötelezô sorkatonai

szolgálatra, amely ráadásul az ô századá-
nak huszonnyolc hónapig tartott. Közben
az akkor már a Lipcsei Nyomdaipari
Egyetemen tanuló Ágival is csendben –
ahogy fogalmaz: „levelezô tagozaton” –
kibontakozott a szerelem, így a leszere-
lést követôen nem sokkal már mint csalá-
dos ember folytatta a munkát a nyomdá-
ban. Szépen, lépésrôl lépésre haladt a
ranglétrán, és családi biztatásra belevá-
gott a fôiskolai tanulmányokba is, még-
pedig az akkor induló, Gara Miklós által
létrehozott és fémjelzett KMF nyomda-
ipari tagozatán.

„Kicsit tartottam attól, hogy nem lesz
egyszerû, hiszen munka mellett tanultam,
ott volt a család is, és a fôiskolán is helyt
kellett állni… De egyedül a kémiával
küzdöttem némileg, már csak azért is,
mert erre a tantárgyra a tanár úr külö-
nösen nagy hangsúlyt fektetett, és igen
szigorú elvárásokat fogalmazott meg.
Akkor nem is értettem, hogy miért… Ma
már tudom: ahhoz, hogy értsük és képe-
sek legyünk javítani a nyomdai technoló-
giai folyamatokat, elengedhetetlen ez a
fajta tudás is.” 

A linószedô szakmunkások iránt ak-
koriban egyébként annyira nagy igény
volt, hogy amikor befejezve az egyete-
met, Ági nyomdamérnökként visszatért a
Zrínyibe, de nem szerettek volna házas-
párként azonos munkahelyen dolgozni,
Bolgár Imre, a nyomda vezérigazgatója a
felajánlott választási lehetôségbôl

Lendvai László maradása mellett döntött.
Lendvai Ági ekkor került a Szikrához, és
vehetett részt az elsô pillanattól kezdve a
nyomda elképesztô beruházásaiban,
fejlesztéseiben. Tulajdonképpen így
indult az a tényleg és méltán lenyûgözô
karrierje, amely a késôbbiekben a Szikra
Lapnyomda vezérigazgatójaként
teljesedett ki. 

Lendvai László tehát maradt a Zrínyi
Nyomdában, és noha továbbra is haladt a
ranglétrán, szelíd természete olykor
akadályozta reális vezetôi megítélését.
„Nem elég kemény, erélyes és szigorú” –
hangzott a kritika. „Egyszer csak
megelégeltem, hogy ezt mondogatják, és
javasoltam, hogy tegyük próbára, ki
teljesít jobban egy adott feladatot.
Mindegyik középvezetô megkapott egy
célfeladatot, az eredmény engem
igazolt.” Mindazonáltal soha nem tört az
élre, s ha oda is került, az inkább a
környezete akaratának érvényesülése
volt, semmint egyéni ambíció. Harminc
évig dolgozott a Zrínyi Nyomdában,
ebbôl az elsô 25 évet egy kiváló
csapatban, boldogan. Az utolsó pár évrôl
ez nem mondható el: a rendszerváltás
környékén sok olyan dologgal találkozott
a nyomdában és a nyomdával
kapcsolatosan, amelyet erkölcsi érzéke
miatt nem tudott és fôleg nem akart
elfogadni. Ám ma sem beszél errôl.

1991-ben alapította meg a Typonovát,
amely kezdetben amolyan nyomdai
fôvállalkozásként mûködött (ma
nyomdabrókernek mondják). Majd
végleg megválva a Zrínyitôl, 1993-ban
úgy döntött, hogy egy olyan, immáron
valóságos nyomdát hoz létre, amilyen
akkor még nem volt Magyarországon. Az
elképzelhetô legmagasabb minôségben

történô nyomtatást tûzte ki célul. Mivel
nem rendelkezett kellô tôkével,
befektetôt keresett az ötlet
megvalósításához. Talált is, ráadásul
családon belül, de ez messze nem
jelentette azt, hogy „csak úgy”
rendelkezésére bocsátották volna a
szükséges összeget. Az alapos üzleti terv,
és az elôzetes piaci felmérés azonban
meggyôzte a befektetôt, hogy érdemes
invesztálni. Nem is csalódott: Lendvai
László átfogó és naprakész szakmai
felkészültségének, elhivatottságának,
felelôsségteljes döntéseinek
eredményeként 1994 márciusában
elindult a Typonova Nyomda, amely
nemcsak Magyarországon számított
kategóriájában a legmodernebbnek,
hanem az üzembe állított alkoholos
nedvesítésû Heidelberg GTOV négywer-
kes, B3-as, „pultos” gépével kelet-közép-
európai referencianyomdaként is
üzemelt. „A megrendelôk egymásnak
adtak bennünket, hiszen olyan
minôségben és átfutással  készültek
nálunk a különféle nyomdatermékek,
amilyenrôl korábban legfeljebb csak
álmodoztak.” A minôség iránti
mélységes elkötelezettség a nyomda
valamennyi dolgozójánál természetes
alaptulajdonság, és nemcsak azért, mert
jutalom járt és jár egy-egy esetleges hiba
idôben való felfedezéséért… Lendvai
Lászlóról pedig nyugodtan kijelenthetô,
hogy abszolút „minôségbiztos szeme”
van. Nemcsak meglátja a hibát, hanem
már elôre pontosan ismeri azokat a
lehetséges pontokat, ahol esetleg
bekövetkezhet, és így megelôzhetô. A
megrendelôi kör gyorsan felismerte,
hogy jól teszi, ha az igazán igényes
munkáit a Typonova Nyomdára bízza.
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És meg is tette, minek következtében –
ahogy mondani szokták – „nagyon
szaladt a Typonova szekere”. Viszont –
hogy a hasonlatnál maradjak – „nem
szaladt el a ló” Lendvai Lászlóval.
Továbbra is az a csendes, szelíd ember
maradt, aki korábban volt, és továbbra
sem nemhogy hajtotta és ûzte a még
többet és még többet, hanem szolid
mértékletesség jellemezte és jellemzi a
mai napig. A nyomdában pedig családias
légkör uralkodott és uralkodik. A 2008
végén kezdôdô gazdasági válság
meglehetôsen kegyetlenül megrázta a
nyomdát. A megrendelôk minôség iránti
igénye ugyan megmaradt, ám
drasztikusan lecsökkent azok köre, akik
hajlandók vagy képesek is voltak
megfizetni. Pedig egyáltalán nem
elrugaszkodott árakon, a költségeket a
legminimálisabbra csökkentve dolgozott
a Typonova. 2009 augusztusában – mivel
már az otthonról behozható pénz is
erôteljesen fogyóban volt – vészesen
közel állt a pénzügyi ellehetetlenüléshez.
Lendvai László szíve pedig vérzett:
nagyon úgy látszott, hogy hiába a
tisztesség, a becsület, a minôségi munka,

a számtalan szakmai elismerés – az éli
túl a válságot, aki teljes mértékben képes
magáévá tenni a kíméletlen
farkastörvényeket.  Erre viszont ô
képtelen volt… Lendvai Lászlót
elsôsorban nem a pénz motiválta, sokkal
inkább szakmai elhivatottsága és csendes
büszkesége az elért eredmények fölött,
no meg a felelôsség az itt dolgozók iránt.
E nehéz idôszakban sem az bántotta,
hogy esetleg megszûnik bevételi forrása.
„Annyink volt és van, amibôl csendesen
eléldegélünk, de nem tudom elképzelni az
életem a nyomda nélkül, és az is
rettenetesen bántott, hogy mi lesz az itt
dolgozókkal” – sóhajt még utólag is. 

Azután 2009 szeptemberében kezdtek
visszatérni a megrendelôk: lassan-lassan
egyre több munkájuk lett, a válság miatt
lecsökkentett munkaidô már nem volt
elég… A 2010-es év eredményei pedig
bizakodásra adnak okot a jövôt illetôen
is. „Mégiscsak érdemes volt megôrizni a
minôség iránti kérlelhetetlenségünket,
mert most részben ennek is köszönhetjük,
hogy visszatérnek a megrendelôink” –
mondja, és e tényt mindketten bal kézzel
alulról fölfelé lekopogjuk az asztalon…    

Lendvai László és felesége,
Ági szenvedélyes utazók: a
világ igen sok és egzotikus
táján jártak már. Gyerekeik, sôt
unokáik is örökölték eme
szenvedélyüket. Így azután ha
tehetik – és nem kis szervezés
eredményeként – 
a teljes nagy család együtt utazik, együtt
nyaral. Lendvai László ráadásul amatôr
fotósként meg is örökíti ezeket az utakat,
és ezekbôl készül évrôl évre a Typonova
naptár. De nemcsak az utazásokat tölti
együtt a család, hanem minden idôt és
lehetôséget kihasználnak az együttlétre,
és a nem egyszer akár 16–20 fôs
összejövetelek alkalmával Lendvai
László fôz. „Az unokáim szerint én
fôzöm a legfinomabb húslevest, és a
baconbe csavart fasírozottam is igen
népszerû.…”

Lendvai László a maga csendes
módján most újra boldog, hiszen a
biztonságot nyújtó család mellett a
nyomda is ismét rendben van. Az ô
életében pedig kizárólag e két dolog
számít igazán. ■

Ilona
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Budapest Papír – Kreatív Klub
Noha a kreatív papí-

rok nem mennyiséget
jelentenek forgalmazójuk életében,
minôségük, megjelenésük, különle-
gességük, az általuk sugallt üzenet
okán mégis igen meghatározó
szerepük van egy cég portfóliójá-
ban, és elsôsorban azért, mert ezzel
a kreatív vagy a kreativitás iránt
nyitott vevôiknek biztosítanak
olyan lehetôségeket, amelyeknek
legfeljebb a fantázia szab határt. A
Budapest Papír már évek óta
különösen nagy hangsúlyt fektet az
általuk forgalmazott kreatív papí-
rok, hordozók minél erôteljesebb
népszerûsítésére, bemutatására.
Kreatív Klub rendezvényeik – méltóan a
termékcsoporthoz – mindig különleges
élménnyel is megajándékozzák a „klub-
tagokat”, túl azon, hogy hasznos infor-
mációkkal is szolgálnak. Nem volt ez
másképp legutóbbi „klubösszejövetelü-
kön” sem, amelyre 2010. december 2-án
került sor, mégpedig a Károly körúti
Alexandra Könyvesházban: egyrészt az
itt mûködô Kávéházban, másrészt a
Könyvesház alsó szintjén kialakított
Alexandra Könyvkötészetben. Errôl a
könyvkötészetrôl érdemes tudni, hogy
létrejötte két könyvkötômesternek – Rét-
falvi Orsolyának és Erdôs Tibornak –
köszönhetô, akik mindketten elhivatott
mûvelôi a hagyományos, egyedi könyv-
kötésnek, és szakmájuk kimagasló
mesterei. Az ô ötletük nyomán, és az ô
aktív mûködtetésük mellett üzemel ez a
könyvkötô mûhely, amelynek további
érdekessége, hogy igény esetén bárki
saját maga is beköthet egy könyvet, vagy
készíthet el a fotóalbumtól kezdve a
határidônaplóig, igen sokféle kötészeti
terméket.

Ahogy korábban is, most is igen népes
társaság gyûlt össze a „klubfoglalkozás-
ra”. Elsôként Erdély Zsolt, a Budapest
Papír ügyvezetô igazgatója köszöntötte a

társaságot, s hívta fel a figyelmet arra,
hogy „…a kreatívban mindig van újdon-
ság. Ezen a területen különösen fontos a
trendek ismerete és az elôrelátás, mert
gyorsan »lecsenghet« egy-egy papírfé-
leség”. 

Ezt követôen Murai Gabriella, a krea-
tív papírok termékmenedzsere vette át a
szót, és részben emlékeztette a jelenlé-
vôket a már jól ismert és kedvelt termé-
kekre, részben ismertette a kínálatba
újonnan bekerült kreatív-papírfélesége-
ket. A Budapest Papír igen komoly rak-
tárkészletet tart kreatív-papírféleségek-
bôl, de további jó hír, hogy amennyiben
mégsincs raktáron, már a gyárból
közvetlenül is lehet egyetlen
csomagot rendelni, amely
akár 1,5 héten belül beérkez-
het. Nem kis büszkeséggel
beszélt arról a grafikai pályá-
zatról is, amelyet a PaperlinX
írt ki, és amelyen a cég alkal-
mazottainak gyermekei ve-
hettek részt. A téma a Paper-
linX ez évi üdvözlôkártyá-
jának tervezése volt, amelyet
világszerte küldenek szét.
Nos, a Budapest Papír mis-
kolci kirendeltség-vezetôjé-

nek kislánya, Branyiczki Maja Jázmin
nyerte meg ezt a pályázatot. Végezetül
pedig felhívta a figyelmet digitális
katalógusukra, amely természetesen
tartalmazza az újdonságokat is, például
olyan újrahasznosított papírféleségeket,
amelyek digitálisan nyomtathatók. 

Ehhez kapcsolódott Erdély Zsolt
hozzászólása, aki kiemelte a környezet-
barát papírok használatának fontosságát,
már a jelen, de még inkább a jövô
érdekében. „Nyugat-Európában 5-6 éve
kezdôdött és lassan, lépésenként terjedt
el alkalmazásuk, de mára meglehetôsen
széles körben elterjedt. Valószínûsíthetô,
hogy Magyarországon inkább »berob-
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banni« fog a környezetbarát
papírok alkalmazása” –
mondta, majd röviden
beszélt Hello Fat Matt már-
kanevû volumenizált ter-
mékcsaládjukról, amely
Európa legkedveltebb
papírcsaládja.

A következô elôadást
Szlatki Ferenc, a Budapest
Papír beszerzési vezetôje
tartotta. A könyvborítókhoz
kínált portfóliójukat – IP
Arktika GC1 és Alaska GC2
kartonokat, az ESKA szürkelemezt,
amely újrapapír (vagy, ahogy a németek

nevezik: alt
„öreg” papír) –,
mutatta be rövi-
den, s ô is fel-
hívta a figyelmet
a környezetbarát
papírok, karto-
nok használatá-
nak fontosságára.

„A nyomtatott
média egyik hi-
hetetlen elônye
az elektronikus
médiával szem-

ben, hogy az alapanyag-
ként szolgáló papír kézzel-
fogható és visszahelyezhetô
a körforgásba, mert újra
feldolgozható. Az elektroni-
kus szemétrôl ez nem
mondható el! Arról meg
nem is beszélve, hogy a pa-
pír alapanyagául szolgáló
fa évek, sôt évtizedek óta
fenntartható erdôgazdál-
kodásból származik. És ma
már nemcsak a papírgyárak
FSC-minôsítettek, hanem

egyre több nyomda is. Az FSC minôsítés
pedig a lehetô legkörnyezettudatosabb

rendszer és megközelítés” –
ezt már újra Erdély Zsolt
mondta, ezzel is cáfolva azt a
széles körben elterjedt tévhitet,
miszerint: aki a papíralapú termékek
mellett dönt, az tevôlegesen járul hozzá a
környezet rombolásához. Ez egy teljes
mértékben igaztalan állítás, és valójában
nem más, mint a virtuális médiák önös
gazdasági érdeke mentén kialakított
álságos orvtámadás a nyomtatott média
ellen.

Végezetül ismét Murai Gabriella vette
át a szót, és mutatta be 2011-es javasnap-
tárcsaládjukat, amely – például a hóna-
pokhoz választott különféle típusú, a kre-
atív hordozók miatt is – ékes, és önma-
gáért beszélô bizonyítéka a kreatív fel-
használási lehetôségeinek.

Ezt követôen Rétfalvi Orsolya és Er-
dôs Tibor irányítása mellett igazi kreatív
foglalkozásra is sor került: kinek kedve
volt – és mindenkinek volt – az Alexand-
ra Könyvkötészetben egy általa kiválasz-
tott kötészeti anyaggal saját maga köthet-
te be, majd aranyozhatta, dombornyom-
hatta 2011-es határidônaplóját. ■
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Papyrus – Ünnepélyes iroda- és raktáravató
Noha a Papyrus új, központi raktára már 2010.

szeptember elejétôl mûködik a BILK-ben, és a
Népliget Center hetedik emeletén található új irodájukat is már
2010. november eleje óta használják, az ünnepélyes avatóra
csak november 25-én került sor. A rendezvényen vendégül
látták legfontosabb partnereiket és beszállítóikat, akiket a
Papyrus Csoport elnök-vezérigazgatója, Peter Sandberg
fogadott. A szinte egész napos program a raktár bemutatásával
kezdôdött, amelyen Schoppel Gyöngyi logisztikai igazgató
kalauzolta a vendégeket. Az új raktár 5000 négyzetméter,
többszintes, és 9200 raklapnyi papír elhelyezésére alkalmas. A
raktárnyilvántartás természetesen a SAP-vállalatirányítási
rendszerbe illeszkedô legkorszerûbb számítógépes szoftverrel
történik, amely nemhogy napra, hanem percre kész
készletnyilvántartást tesz
lehetôvé. Erre azért is van
igen nagy szükség, mert
naponta 8–10 kamionnyi
áru érkezik, és mintegy
500 rendelést teljesítenek.

A raktár megtekintése
után a társaság – elfogadva
a házigazdák szíves
invitálását – a Mûvészetek
Palotájába tért vissza, ahol
svéd specialitásokból
összeállított ebéd várta. A
következô cél az új iroda
megtekintése volt, amely
alkalommal Peter
Sandberg elnök és Dan
Andersson elnökhelyettes
„irodaavató szalagátvágá-
sára” is sor került. Rövid
ünnepi beszédében Dan
Andersson elsôsorban azt
hangsúlyozta, hogy
sikerességük záloga – ahogy az élsportolóknál
– a megalapozott terv szerinti mûködés,
amely a Papyrus Hungária Zrt. esetében
valamennyi munkatárs ügyfél-orientáltságán,
a cég mind a vevôikkel, mind a beszállítóikkal
való gyôztes-gyôztes pozícióra való
törekvésén, a piaci változásokra való érzékeny
reagálásán, továbbá az itt dolgozók szakmai
odaadásán és a szakma iránti alázatán alapul.
„Nagyon sok hasonlóság van a csapat-élsport
és az üzleti élet között. Jónak kell lenni ab-
ban, amit csinál az ember, és annak ellenére,
hogy valaki jó benne, állandóan gyakorolnia
kell, és javítani tovább, motiváltnak kell len-
ni, keményen kell dolgozni, továbbá csapat-
ban kell gondolkodni és dolgozni, és termé-
szetesen meg kell próbálni mindig nyerni…”

Peter Sandberg is
élt az alkalommal,
amelyen közvetlenül
nyílt lehetôsége
megosztani gondolata-
tait a nyomdák jelen-
lévô és igen illusztris
képviselôivel. Egye-
bek mellett a követke-
zôket mondta: „Tíz
évvel ezelôtt a Papy-
rus egy kisebb cég volt
ott fenn északon… Az
azóta eltelt idôszak
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alatt sikerült kétmilliárd eurós céggé felfejlôdnünk, amely a
világ 24 országában van jelen. Európa harmadik legna-
gyobb papírkereskedôje vagyunk, de ha az Egyesült Király-
ságot nem vesszük figyelembe, akkor az elsô… A vezetô
pozíció azonban nemcsak a nagyságot jelenti, hanem sok más
dolgot is ró ránk: felelôsséget a vevôkkel, beszállítókkal és
természetesen a kollégáinkkal való kapcsolatok minôségének
szem elôtt tartásában, továbbá a szolgáltatásaink szintjének
folyamatos emelésének szükségszerûségét. Magyarországot
illetôen el kell mondanom, hogy az itteni cégünk – köszönhe-
tôen az elért eredményeknek és az itt dolgozó minden egyes
munkatársnak – már picivel több a Papyrus Csoport számára,
mint egy jól menô üzlet, hiszen Magyarországon hoztuk létre
azt a regionális központunkat, ahonnan Dan Andersson
vezetésével felügyeljük a Papyrus Csehországban, Horvátor-
szágban, Lengyelországban, Litvániában, Olaszországban,
Romániában és Szlovéniában mûködô vállalatait is”.

A jövôrôl
szólva a követ-
kezôket mond-
ta az elnök:
„Elkötelezetten
folytatjuk azon beruhá-
zásainkat, fejlesztéseinket
és szolgáltatásainkat,
amelyekkel partnereink
munkáját segítjük”.

Ezt követôen a szalag
átvágásával ünnepélyesen
is átadásra kerültek a
Papyrus Hungária új
létesítményei.

Ezzel azonban nem ért
véget a rendezvény: meg-
lepetésvendégként dr.
Kiss Gergely, a három-
szoros olimpiai bajnok
vízilabdacsapat oszlopos
tagja beszélt nagyon-na-
gyon szimpatikusan, sze-
rényen, ugyanakkor bölcs
meglátásokkal arról a
párhuzamról, amely egy

csapatsport, és azon belül az
egyén sikere és egy vállalkozás
eredményessége között van. Ô is
kiemelte – ahogy korábban Dan
Andersson – a kemény és kitartó
munkát, a szakmai tudást és
alázatot, továbbá a mélységes
elhivatottság fontosságát, valamint
az emberek közötti kapcsolat
tiszteletét. Természetesen alkalom
nyílt kérdezni is a jogászdoktor
sportolótól, és a hallgatóság élt is
ezen lehetôséggel. A konkrét
kérdéseket megelôzôen – és ezzel
ösztönösen tolmácsolva a jelen-
lévôk érzéseit – valamennyien

megbecsülésüket és hálájukat fejezték ki a válogatott pólós-
csapat eredményei iránt. Dr. Kiss Gergely a maga szerény és
közvetlen módján adott válaszokat, amelyben újra csak
megerôsítette, hogy mind a sport, mind a vállalkozás sikerének
közös alapja a csapatmunka, a feladatok iránti alázat, a folya-
matos fejlôdés, a kitartás, a megbízhatóság és a tisztesség. ■
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2010. november 25-én –
immáron tizedik alkalommal – került sor
az Océ-Hungária szokásos és minden
esetben rendkívül elegáns, ugyanakkor
meghitt hangulatú karácsonyi estélyére.
Helyszínül ezúttal a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Vörösmarty terme szol-
gált, ahol a házigazdákon kívül a Latin
Duó (Tátrai Tibor és Szûcs Antal Gábor)
tüzes latin zenéje, a villányi Vylyan
pincészet tüzes magyar borai és a hozzá
összeállított, különleges kulináris élveze-
tet nyújtó vacsora is várta a meghívott
mintegy százfôs vendég-
sereget. Az est házi-
asszonya Ábel Anita volt. 

Az estélyen részt vett
Wil Snijders, az Océ-Tech-
nologies B.V. regionális
igazgatója is. A vendé-
geket Németh György –
aki tizenegy éve tölti be az
Océ-Hungária ügyvezetôi
posztját – üdvözölte, és
rövid köszöntô beszédében
– egyebek mellett – a
következôket mondta:
„Több mint 130 éve, hogy
két holland ve-
gyész a Német-
országhoz közeli
Venlo városkában
lerakta az Océ
alapkövét. Az Océ
azóta 22 ezer al-
kalmazottat fog-
lalkoztató, 70 or-
szágra kiterjedô
multinacionális
vállalattá nôtt,
amit számos
akvizíció kísért.
Ennek a folyamat-
nak betetôzése-
ként ez év márciu-
sában egyesültünk
a Canon cégcso-

porttal. Az új
vállalatóriás nem
kisebb célt tûzött
maga elé, mint a
nyomtatószakma
elsô számú
»játékosává« lenni
az egész világon.
De ma van egy
másik okunk is az
ünneplésre, ugyan-
is éppen 15 évvel
ezelôtt, 1995-ben

alakult meg az Océ-
Hungária Kft.,
mindössze 25 dol-
gozóval, 430 millió
forint forgalommal. 

Ma már 80 alkal-
mazott dolgozik a
cégnél, és a forgal-
munk közel 3 milli-
árd forintra duz-
zadt. A siker érde-
kében mindig há-
rom célt tûztünk

magunk elé: legyenek elégedettek az
ügyfeleink, a dolgozóink és a tulajdono-
saink!”

Ezt követôen az ügyvezetô igazgató
átadta a szót Wil Snijdersnek, az Océ-
Technologies B.V. regionális igazgatójá-
nak, aki miután kifejezte örömét a ma-
gyarországi partnerekkel való találkozás
miatt, beszélt az Océ-Canon egyesülés
részleteirôl, jelenlegi állásáról is. „Jelen-
leg a Canon az Océ részvények 90 szá-
zalékát tulajdonolja, ami azt jelenti, hogy
a Canon-csoport része lettünk, így a két
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vállalat együttmûködik. Az együttmûkö-
dési fázis mindaddig fennmarad, amíg a
Canon meg nem szerzi a teljes tulajdont
jelentô 95 százalékot. Addig is lépésrôl
lépésre haladunk egyre közelebb a Ca-
non–Océ teljes integrációhoz. Az euró-
pai régióban minden kérdésben együtt-
mûködünk a Canonnal, keressük a meg-
oldásokat arra, miként tudjuk egymást a
leghatékonyabban támogatni, hogy a
legjobb megoldást tudjuk biztosítani a
közös ügyfeleinknek. De hol van a mi
hozzáadott értékünk? Canon és az Océ a
tökéletes egybeillôség: termékeink soka-
sága kiegészíti egymást az ipari, a köz-
ponti sokszorosító, az irodai és a széles
formátumú nyomtatás területén. Éppen
ezért önök, kedves ügyfeleink, profitál-
nak ebbôl a fantasztikus kombinációból.
Együtt kívánjuk létrehozni a szakma
elsôszámú legütôképesebb vállalatát” –
mondta Wil Snijders. Végezetül pedig
megköszönte partnereik Océ iránti
lojalitását és elkötelezettségét, és remé-
nyét fejezte ki, hogy a jövôben ez még
tovább fog erôsödni.

Az Océ-Hungária Kft. az üzleti élet
mellett azonban idôt és pénzt fordít
olyan jótékony célú tevékenységre is,
mint a társadalmi felelôsségvállalás.
Mára már hagyománnyá vált, hogy év
végén jótékony célú adományt  – orvosi
felszerelést, nyomtatórendszert – nyúj-
tanak át gyermekkórházaknak és gyer-
mekmentô szolgálatoknak. A SOTE II.
számú Gyermekklinika, a Mosolygó
Kórház Alapítvány és a Péter Cserny
Koraszülött Mentôszolgálat után idén a
Madarász utcai Gyermekkórháznak ad-
tak át egy multifunkciós eszközt 3 évre
szóló ingyenes szerviz- és kellékanyag-
ellátással 1,5 millió forint értékben.
Meggyôzôdésük, hogy a társadalmi
felelôsségvállalás elveinek érvényesítése
segíti vállalatuk hosszú távú céljainak
elérését, megbecsülésük biztosítását.
Ezért az év végi ajándékokra szánt kere-
tet – immár negyedik alkalommal – az
idén is adományra költötték.

A berendezést 2010. november 29-én
Németh György ügyvezetô igazgató adta
át dr. Harmat Györgynek, a kórház
fôigazgatójának és dr. Kemény János
fôorvosnak, az alapítvány kuratóriuma
elnökének. ■
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ifjabb Schuck Istvánnal
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Az elmúlt két év válsággal
teli idôszaka nagyon nehéz
helyzetet okozott
a nyomdaipar szinte
valamennyi szereplôjének.
A megrendelések száma
drasztikusan visszaesett,
amit jól mutat a grafikai
papírok forgalmának
2009-ben 16–18 száza-
lékos, 2010-ben ugyan
emelkedô, de a 2008-as
bázisévhez képest mintegy
8–10 százalékos
csökkenése.

Az egyes
nyomdákat
tekintve persze,
igen eltérô
módon
jelentkezett a
piac szûkülése,
hiszen
ismerünk
olyan nyomdát
is, ahol
növekedett
a forgalom,
és olyat is,
ahol a felére
zuhant. Az viszont általános értelemben kijelenthetô,
hogy a beruházások száma igazi mélyrepülést
produkált. Ez egyrészrôl érthetô: bizonytalan
gazdasági helyzet, hitelfelvételi, illetve pályázati
lehetôségek szinte teljes megszûnése, elképesztô
árfolyam-ingadozás. Másrészrôl viszont aggályos,
hiszen a fejlesztések megtorpanása újabb helyzeti
hátrány kialakulásához vezethet, fôleg azért, mert
a szomszédos országokban meglehetôsen számotte-
vôek a nyomdaipari beruházások. Legalábbis idôseb-
bik Schuck István, a Prosystem tulajdonos-ügyveze-
tôje ezt tapasztalja. Vele és fiával, ifjabb Schuck
Istvánnal azonban nemcsak errôl beszélgettünk.



● Kiinduló pontként a 2008-
as évet véve, kezdjük a beszél-
getést egy visszatekintéssel! 

id. S. I. – A 2008 második
fél évében elkezdôdött gazda-

sági válság rányomta a bélyegét a teljes
2009-es évre és 2010 elsô negyedévére.
Ezen idôszak alatt szinte minden megállt,
beleértve a már konkrét tárgyalási
fázisban lévô ügyleteket is. A tavalyi év
második negyedétôl kezdôdôen egészen
szeptemberig viszont valami halvány
reménysugár már derengeni látszott, ám
az év utolsó három hónapja szertefosz-
latott mindennemû reményt. Nyomdák
tulajdonosaival beszélve, valószínûsít-
hetô oka, hogy az elôször szeptemberre,
majd novemberre ígért pályázati lehetô-
ség nem került kiírásra, és e nélkül
nagyon nehéz megvalósítani egy több
tíz-, esetleg százmilliós beruházást. De
érdekes módon ez csak Magyarországra
igaz, Ausztriában, Szlovákiában,
Csehországban és még Romániában is
megmozdult és elindult a 2010-es évben
a fejlesztés. Ez a magyar nyomdák szá-
mára kedvezôtlen hír, hiszen a környezô
országok nyomdái versenytársat jelen-
tenek. Ráadásul, mivel nagyon sokféle
gyártó képviseletét látjuk el, minden –
nyomógépek, vágógépek, kötészeti és
egyéb feldolgozó berendezések –
területrôl ezt a visszaigazolást kaptuk.
Ezek közül is a KBA büszkélkedhet a
legnagyobb sikerekkel, hiszen az elmúlt
évben rekord mennyiségû új gépet
helyeztek üzembe a világ minden táján:
Európában, Ameri-
kában, Brazíliában,
Kínában stb.

● Hogy mást ne
említsünk, például az
IPEX-en bemutat-
kozó Rapida 75-5+L
került üzembe állí-
tásra a dunaszer-
dahelyi Valeur
Nyomdában…

id. S. I. – Így van,
és összességében is
rendkívül eredmé-
nyes évet zárt 2010-
ben a KBA: mintegy
45–70 százalékos a
növekmény az íves,
rotációs és egyéb
gépek területén

2009-hez képest. Ha
nem is ugyanekkora,
de jelentôs forga-
lomnövekedést
tapasztalt az MBO,
és a Perfecta is a
tavalyi második fél
évben

● De nem
Magyarországon…

id. S. I. – Sajnos
nem! A pályázati
lehetôség elmara-
dása nyilván nyomós oka a fejlesztések
hiányának, ugyanakkor az is kétségtelen,
hogy a hazai nyomdászok – és tisztelet a
kivételnek, merthogy van – nehezen
lépnek, még akkor is, ha megtehetnék.
Félnek a járatlan utaktól, nagy részük
mindig arra vár, hogy valaki elöl menjen,
akit azután – ha jó az irány, ha nem –
követhetnek… Pedig újabb piaci
lehetôséghez egy önálló elképzelés
megvalósításával lehet jutni. Újat kell
kitalálni, és merni véghezvinni. 

ifj. S. I. – Nagyon jó példa erre az
elôbb említett Valeur Nyomda, ahova az
IPEX-en debütált Rapida 75-5+L gép
került. Ez a vadonatúj konstrukciójú B2-
es nyomógép hihetetlen mûszaki para-
méterekkel rendelkezik – kimagasló
energiahatékonyság, ezen a gépen
például 40 százalékkal kevesebb az
áramfelhasználás más, hasonló gépekkel
szemben, az átállási idô néhány perc,
ezen belül a lemezbeigazítás 1 perc, a
beigazításhoz maximum 50 ív elegendô,

a CITO-val közösen fejlesztett stancmû
található benne, a nyomatok pedig
csúcsminôségûek –, ezáltal olyan haté-
kony és gazdaságos termelést tesz lehetô-
vé, amely igen nagy mértékben emeli a
nyomda versenyképességét. 

id. S. I. – Dr. Tomcsányi Péter elôadá-
sának minden szavát érdemes megfogad-
ni, amely a szövetség által szervezett
tatai Menedzserkonferencián hangzott el.
Ô ugyanis arra hívta fel a figyelmet,
hogy a válságot nem – várva a jobb
idôket – egyszerûen túlélni kell, hanem
rendkívül nagy szükség van olyan új
lehetôségek és szolgáltatások felkutatá-
sára és megteremtésére, amelyek esetleg
még nincsenek is a piacon, és ehhez kell
igazítani a saját gépparkot. Ezt hívom én
tudatos elôremenekülésnek. És – újra
csak tisztelet a kivételnek – ebben nem
érzem elég határozottnak a hazai nyom-
dákat.

ifj. S. I. – Ma már egyértelmûen bebi-
zonyosodott, hogy aki képes a változásra
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„A válság egyaránt sújtotta
a kelet-közép-európai
nyomdaipart, de csak a hazai
nyomdák torpantak meg
fejlesztéseikkel – és ez baj.”
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és változtatásra, az nagymértékû elônyökhöz juthat. Termé-
szetesen nagyobb az esély a sikerre, minél hamarabb lép valaki,
és lehetôleg minél újabb utakra. A követés nem biztos, hogy
elég…

● Ez igaz, de nem könnyû és hálás dolog az úttörésre vállal-
kozni… Egyrészt önmagában is nehéz egy utat kitaposni, más-
részt, amikor kész, hirtelen igen-igen sok konkurens lép rá…

id. S. I. – Óvatosságból egy európai átlagot sem lehet elérni.
A válság meg különösen rászorított és rászorít arra, hogy új
dolgokba és határozottan kell belevágni. Bizonyos kockázatot
muszáj bevállalni. Persze, ezt a kockázatot lehet és kell is
minimalizálni. Másolni már csak azért sem szabad senkit, mert
akkor legfeljebb azt érem el, amit a másik, de rendszerint még
azt sem…

● Tény, a válságot nemcsak túlélni kell, hanem megtanulni,
azaz leszûrni belôle az okulandókat… Apropó változás,
változtatás: a nyomdagépgyártóknál merre van az „elôre”,
azaz mi a fejlôdés iránya?

ifj. S. I. – A világ nyomdagépgyártóinak új fejlesztései
elsôsorban a környezetvédelmet és ehhez kapcsolódóan az
energiatakarékosságot célozzák. A KBA ebben is élenjáró,
hiszen egyrészt valamennyi általa gyártott gép rendelkezik
„zöld tanúsítással”, másrészt legújabb típusú gépeinek
energiaigénye akár 40 százalékkal kevesebb! Fordítsuk le
forintra: átlagos üzemidôt tekintve egy B2-es gép energiaigé-
nye évente hozzávetôlegesen 6 millió forintba kerül, az újabb
típusokkal ebbôl 2,4 millió forintot meg lehet spórolni! Öt év
alatt – körülbelül ennyi idônként kerül lecserélésre egy gép –

csak a megtakarításból összejön egy új gép
indulórészlete, és akkor arról még nem is esett szó,
hogy a nyomtatás minôségét tekintve mekkora
különbséget jelent egy korszerû nyomógépen
dolgozni. 

● Mi a helyzet a kiegészítô, célfeladatok elvégzésére
specializálódott kisebb berendezésekkel?

id. S. I. – A hazai nyomdák ez irányban sem mutattak
érdeklôdést tavaly, ezen a területen is az a jellemzô, hogy a
szomszédos országok elôrébb járnak… Ez alól talán csak a
Perfecta legújabb vágógépei a kivételek, ezek iránt itthon is
volt és van komoly érdeklôdés. Ugyanakkor az MBO
legfrissebb fejlesztésû hajtogató gépe – annak ellenére, hogy
egy elképesztôen ügyes, nagy tudású berendezés – a magyar
piacon még nem talált gazdára. A cseheknél, szlovákoknál,
románoknál és természetesen az osztrákoknál azonban már
nem is egy… A válság egyaránt sújtotta a kelet-közép-európai
nyomdaipart, de csak a hazai nyomdák torpantak meg beruhá-
zásaikkal – és ez baj.

● Mire számítanak 2011-ben?
id. S. I. – Magyarországot tekintve nagyon reméljük, hogy

realizálódik azoknak az ajánlatoknak egy jelentôs része,
amelyeket még a tavalyi évben kértek tôlünk. Bízom abban,
hogy akik elindultak, azok mernek tovább is menni, és ezzel
egyben erôt és buzdítást adnak a többieknek a saját út megtalá-
lásához. Azt pedig nagyon szeretném, ha a nyomdászok nem
reflexbôl döntenének beruházásaik tárgyáról, hanem a józan
eszüket használva kiszámolnák, hogy egy gép megvásárlása és
mûködtetése valójában mennyire gazdaságos, illetve milyen
megtérülés várható. Saját maguk is meg fognak lepôdni az
eredményen, hiszen egyértelmûen kiderülhet számukra, hogy –
akár már rövid távot tekintve is – az olcsóbb a drágább… Tehát
érdemesebb valamivel többet az indulásba invesztálni, viszont
ennél jóval többet spórolhat meg – kevesebb makulatúra,
alacsony energiaigény – a mûködtetés során. És ezek nem szép
szavak, hanem konkrét tények, amelyek egy kockás papíron
kiszámolhatók. Én magam is szívesen levezetem bárkinek…

● Tulajdonképpen önöket is a józan ész és a kockás papíron
történt számolás vette rá, hogy a válság kellôs közepén fejlesz-
tésbe, azaz az új telephely építkezésébe fogjanak…

id. S. I. – Pontosan így történt! Az üzletmenetünk nem indo-
kolta éppen, hogy most vágjunk bele… Viszont azt tudtuk,
hogy mindenképpen szükségünk van vagy rövidesen lesz egy
új telephelyre, éppen hatékony mûködésünk érdekében. Mivel
az építôipart sem kímélte a válság – sôt! –, ezért úgy gondoltuk
– és úgy tûnik, helyesen –, hogy most sokkal kedvezôbb áron
tudjuk kiviteleztetni. Ha megvártuk volna, hogy újra megindul
a gazdaság, és ezáltal fellendül a mi forgalmunk is, akkor nyil-
vánvalóan az építô cég megrendelései is szaporodnak, és maga-
sabb vállalási árat kapunk.

● Hol tartanak az építkezéssel?
Ifj. S. I. – Az idôjárás miatt némi csúszásban vagyunk, de

már állnak a falak, kész a tetô, a szigetelés, sôt néhol már a va-
kolás is, és bent vannak a nyílászárók. Most kezdôdnek a belsô
munkálatok: gépészet, burkolás stb. Tavasszal költözünk! ■
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UPM
● Karácsonyi

partijukon – amelyen egyéb-
ként mintegy 120 partnerüket
látták vendégül – említette,
hogy a UPM tapasztalata
szerint a 2010-es évben
Nyugat-Európában már
megindult a forgalom emel-
kedése, ám Önök itt, a
magyar piacon még csak
mérsékelt növekedésrôl
számolhatnak be. A dolog
azért is lehet különösen
érdekes, mert ugyan a UPM
palettáján az újságnyomó
papírtól kezdve a  mûnyomó-
papírig minden papírféleség
megtalálható, de kétségtelen,
hogy legjelentôsebb termék-
csoportjuk az újságnyomó-
és a kiemelkedô minôséget
képviselô magazinnyomó-
papír, ezáltal a lappiac…

– Valóban, a magazinnyo-
mó-papírok teszik ki forgal-
munk legnagyobb részét,
ezenkívül a hagyományos újságnyomó-
papír képvisel még jelentôsebb mennyi-
séget.  A mûnyomó, illetve a famentes
ofszetpapírjaink legnagyobb vásárlói a
nagykereskedôk, ez a termékkör teljes
forgalmunkból kb. 20 százalékkal
részesedik…

● Képviseletként az indent, azaz gyári
kiszolgálást intézik, bonyolítják.

– Így van, mégpedig négy nagy – ki-
adói, nyomdaipari, papír-nagykereskedôi
és a feldolgozóipari  – vevôcsoport felé.
Ezenkívül van a Raflatac-címke üzlet-
águnk, illetve egy kollégánk egy teljesen
új területtel,  a UPM által kifejlesztett
RFID-címkék forgalmazásával foglal-
kozik. És ha már a fejlesztéseknél tartunk,
most történik a piaci bevezetése a UPM
ProFi padlólapnak Nyugat-Európában.  A
padlólapgyártás talán meghökkentôen
hangzik a UPM kínálatában, de ezt
éppen a cég környezettudatos gondolko-
dása eredményezte. Az öntapadós címke
gyártása közben ugyanis olyan – és nem
is kevés – hulladék keletkezik, amely
szilikontartalma miatt nem újra felhasz-
nálható. A vállalat környezetvédelmi

filozófiájába sehogy sem illeszkedett e
tény, ezért megbízták a fejlesztô
mérnököket, hogy keressenek valami
hasznosítási lehetôséget. Így született ez
a  fa-mûnyag kompozit padlóburkoló,
amely egyébként ránézésre teljesen
olyan, mint egy fából készült, ám
egyrészt sokkal tartósabb, másrészt
semmilyen szennyezôdést – még az
olajat sem – nem szív magába. 

● Térjünk vissza a papírokhoz! Ho-
gyan alakult az egyes papírféleségeket
tekintve – fôleg az újságnyomó-, illetve a

magazinpapírok viszonylatában – a
kereslet? Mennyire érezhetô az elektroni-
kus média támadása, térhódítása?

– Azt tapasztaljuk, hogy a napilapokat
illetôen meglehetôsen nagy a visszaesés,
amely elsôsorban a példányszámok és a
terjedelmek drasztikus csökkenésében
jelentkezik. Ugyanakkor a szórólapok és
a DM-levelek iránt olyan erôteljesen
megnövekedett az igény, hogy szinte túl
is lépi a kompenzálás szintjét a klasszi-
kus újságnyomó-papírok forgalmában.
Érdekes tapasztalat, hogy például 2009-
ben, a válság kellôs közepén, a szóróla-
pos felhasználás jelentôs mértékben
emelkedett… És ez igaz volt 2010-re is,
annyi különbséggel, hogy a szórólapok
megrendelôinek döntô többsége – a
szûkebb büdzsék miatt – az alapanyagot
tekintve egy minôségi fokkal visszalé-
pett, és így spórolt…

A prémium minôséget képviselô
magazinpiacról viszont egyértelmûen
megállapítható, hogy ez a szegmens
szenvedte el a legkisebb veszteséget.
Kétségtelen, hogy itt is tapasztalható
példányszám- és terjedelemcsökkenés,

A UPM 1991 óta van jelen
a hazai piacon. Kezdetben
a finn kereskedelmi
kirendeltség keretei között
mûködött, majd 1992-ben
a cég megalapította a
magyarországi leányvállalatot.
1996-ban, a Kymmenével
történt fúziót  követôen UPM-
Kymmene néven mûködtek
tovább. 2010-ben némileg újra
megváltozott a cégnév, a
hivatalos elnevezés immáron:
UPM – the Biofore Company.
Az új névvel a finn cég még
erôteljesebben kívánja
hangsúlyozni egyrészt
mélységes elkötelezettségét a
környezetvédelem iránt (forest
= erdô), másrészt utal az
elôrelátásra (foresight) és az élenjárásra (front-runner) is.

Surányi Évával, a UPM-képviselet hazai ügyvezetôjével azonban
elsôsorban olyan dolgokról beszélgettünk, amelyek a mindennapok nagyon is
gyakorlati síkját érintik.
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„…képes lesz az általa
kínált papírféleségek
árát versenyképes
sávban tartani.”
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ám egyre-másra születnek újabb és újabb
speciális magazinok. Ezek közös jellem-
zôje, hogy magas minôséget képviselnek,
és egy jól meghatározott, de viszonylag
szûkebb célközönségnek szólnak. Ennek
következtében a gyártásáért igen erôs
konkurenciaharc van az íves és a rotációs
nyomdák között… Ugyanakkor jó hír,
hogy egyre több kiadó hozza vissza
magazinjait a hazai piacra, mert mind az
íves, mind a rotációs területen nemcsak a
nyomtatás felel meg a legigényesebb
elvárásoknak, hanem a nyomdák a mellé
nyújtott szolgáltatásai és kiszolgálása is. 

● Az önök forgalmának egyik részét
teljes egészében saját maguknak köszön-
hetik, vagyis közvetlen vevôi kapcsolato-
kat építettek és építenek, másik részében
viszont a multinacionális anyacégek
közötti megállapodások kvázi
végrehajtói…

– Megközelítôleg fele-fele a megosz-
lás, de az egyre erôsödô globalizáció
miatt növekedni fog az anyacégek közöt-
ti megállapodások miatt az úgymond
bonyolítások aránya. 

● 2008-at bázisévnek tekintve hogyan
alakult az elmúlt két évben a forgalom?

– 2009-ben 15 százalékkal csökkent a
forgalmunk, ám ez megfelel magának a
piacnak a csökkenésével, tehát piaci
pozíciónkat sikerült megôrizni. 2010-ben
ehhez képest valamelyes forgalomnöve-
kedést értünk el, annak ellenére, hogy
több papírfajta területén mi is alapanyag-
gondokkal küszködtünk. Természetesen
ezek átlagértékek, tehát az egyes papírfé-
leségek tekintetében igen eltérô mértéket
jelentenek.

● Hogyan látja a 2011-es évet? Opti-
mista?

– Alapvetôen optimista alkat vagyok,
és véleményem szerint a legnehezebb
idôszakon már túl vagyunk, de ezzel
együtt óvatosan fogalmaznék… Nagyon
sok olyan tényezô van, ami bizonytalan-
ságot rejt magában. Például az amerikai
gazdaságban, amelynek helyzete mindig
kihat Európára, újra némi megtorpanás
tapasztalható. Mindazonáltal úgy gondol-
juk, hogy 2011-ben tudjuk hozni a 2010-
es eredményeket, és amennyiben sikerül,
elégedettek is lehetünk. Ugyanakkor igen
nagy fellendülés várható Délkelet-Ázsiá-
ban, vezetô helyen Kínával.

A 2011-es év abból a szempontból is
izgalmas lesz, hogy egyre nagyobb hang-

súlyt kap a környezetvédelem, azaz az
újrahasznosított papírok iránt jelentôsen
megnövekszik az igény. A UPM élenjáró
a környezetvédelemben, illetve az
újrahasznosított alapanyagból készült
papírok gyártásában, ugyanakkor már
tavaly sem volt egyszerû beszerezni a
szükséges hulladékpapírt, mert – megnö-
vekedett papírgyártói igénye miatt –
Ázsia, fôleg Kína elvitte. Ez nemcsak
hiányt okozott, hanem azt is, hogy drá-
gult a papírhulladék, vagyis drágult és
drágul az ebbôl készülô papír. Az idei
évben pedig még a tavalyinál is lényege-
sen nagyobb volumenben fog vásárolni
hulladékpapírt Kína… Nagyon gondosan
kellett tehát elôkészíteni Európában, és
azon belül Magyarországon is a 2011-es
szerzôdéseket, hogy ne legyen semmiféle
ellátási fennakadás. Ebbôl az is követke-
zik, hogy ha valamely megrendelô alul-
kalkulálta az éves felhasználását, nem
nagyon van lehetôség a pótmegrende-
lések teljesítésére. És tulajdonképpen
ugyanez igaz az elsôdleges rostokból –
például cellulózból – készült papírfélesé-
gekre is. Mindehhez ráadásul hozzájárul,
hogy minden bizonnyal történtek
spekulatív felvásárlások is… Európában
még mindig áremelési hullám van.

● Sok gondot okoz Európának Kína
gazdasági fellendülése, legalábbis a
nyomdákat illetôen feltétlenül… Mire
számíthatnak, mivel kell, hogy kalkulál-
janak az európai nyomdák?

– Kétségtelenül sokkal körültekintôbb
és költséghatékonyabb mûködésre lesz
szükségük, mint korábban. Ellátási
gondok szerintem nem lesznek, és
nyilván a papír ára sem emelkedhet a
végtelenségig, mert akkor a megrendelôk
végképp elfordulnának a nyomdatermé-
kektôl. Nem célja az európai papírgyá-
raknak, hogy a magas árakkal megfojtsák
a nyomdákat, viszont önmagukat sem
akarják tönkretenni a jelenlegi, még
mindig alacsony árakkal. Kétségtelen az
is, hogy a forintelszámolású hazai
nyomdák hátrányban vannak, mert a
gyenge forint miatt joggal érzékelik úgy,
hogy egyre többet fizetnek a papírért,
ugyanakkor a papírgyáraknak elsôdleges
céljuk a papírgyártás nyereségességének
visszaállítása. 

● Említette, hogy a környezettudatos-
ság, és ezáltal a környezetbarát papírok
iránt jelentôsen megnövekedett az érdek-

lôdés, és várhatóan még in-
kább erôteljesebb lesz. Ez
Magyarországra is igaz?

– Igen, a környezetvédelem-
re egyre több cég fordít ha-
zánkban is kiemelkedô figyelmet, és ezt
az általuk megrendelt nyomdatermékek-
nél is elvárják. A UPM papírjai ebbôl a
szempontból elônyt élveznek, hiszen a
vállalat élenjáró a környezetbarát papír-
féleség gyártásában, termékei mind a
nemzeti, mind a nemzetközi környezet-
védelmi tanúsításoknak messzemenôkig
megfelelnek, természetesen – az alap-
anyagtól kezdôdôen a gyártási techno-
lógián keresztül a visszaforgathatóságig
– a teljes gyártási folyamatot beleértve.

● Az elmúlt jó néhány évben igen
komoly átalakulások zajlottak a papír-
iparban…

– Noha az elmúlt 7-8 évben valóban
igen jelentôs strukturális változások
zajlottak a papíriparban, de még mindig
sokszereplôs a terület, és szükség lenne
további konszolidációra.

A UPM 2010 decemberében megálla-
podott a Myllykoski cégcsoport átvételé-
rôl. A Myllykoski hét nyomdaipari
papírokat elôállító papírgyárral rendelke-
zik, amelyek összkapacitása 2,8 millió
tonna évente, és portfóliója a UPM-éhez
hasonló papírféleségekbôl áll. E tranzak-
ció – amely az illetékes hatóságok jóvá-
hagyására vár – remélhetôen ez év
második negyedévében lezárul.

Az ügylet eredményeként a UPM úgy
erôsíti tovább piaci pozícióját, hogy
közben költséghatékonyságát növeli,
ezáltal pedig képes lesz az általa kínált
papírféleségek árát versenyképes sávban
tartani. Erre elsôsorban azért van igen
nagy szükség, mert a digitális médiák
fokozódó térhódításával szemben a
nyomdák érdemben egyébként nem tud-
nák felvenni a versenyt.

Újra hangsúlyozni szeretném, hogy a
UPM-nek – és ez nyilván igaz a többi
európai papírgyárra is – nem célja, hogy
magas árakkal megfojtsa a nyomdaipart.
A nyereséges mûködés visszaállítása
azonban alapelvárás. Az ágazat egészét
tekintve remélem, hogy 2011 jobb év
lesz, mint amilyen 2010 volt, de hogy
rosszabb nem, abban biztos vagyok.. ■

Ilona
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Nyomtató Szimpózium,
avagy: feltételek a minôségi nyomtatáshoz

Karácsonyi, rendhagyó számunk miatt
csak most számolunk be a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
Nyomtató Szimpóziumáról, amely még
2010. november 18–19-én került meg-
rendezésre. A helyszín ezúttal Gyôr volt,
a házigazdai tisztséget pedig két helyi
nyomda, a Palatia, illetve a Lapcom
vállalta fel.

A délután 2 órakor kezdôdô progra-
mon Szikszay Olivér, a nyomdaipari
szakosztály elnöke köszöntötte a jelen-
lévôket, majd a házigazdák tartottak egy-
egy bemutatkozó elôadást. A Lapcom
részérôl Szabady Balázs mûszaki
igazgató beszélt röviden a cégrôl, amely
két – gyôri és szegedi Lapcom – nyom-
dával is rendelkezik. Gyôrben cold-set,
Szegeden hibrid technológiával dolgoz-
nak. Szabady Balázs azt is elmondta,
hogy vitathatatlan tény: csökken a cold-
set nyomtatás iránt az igény. Éppen ezért
ma már nemcsak a lapkiadás tartozik a
cég profiljához, hanem internetes szol-
gáltatással is foglalkoznak.

A másik házigazda, a Palatia Nyomda
volt, és tulajdonos-ügyvezetôje, Radek
József mutatta be cégét, amely 1993-ban
egy újsághirdetés alapján megvásárolt
kis, romayoros nyomdaként, mindössze
hat fôvel indult. Ma már 60 fô dolgozik a
cégnél, a Romayort, illetve a késôbbi
Dominantokat pedig felváltották a
Heidelbergi gépek. Éves árbevételük
megközelíti az egymilliárd forintot. Ez
utóbbi tényhez azonban Radek József
némi keserûséggel fûzte hozzá: „a
nyereség, az egy másik kérdés…” A
munkaellátottságról szólva elmondta,
hogy – idézem –: „Bárcsak az év októ-

berbôl, novemberbôl, decemberbôl állna,
merthogy ebben az idôszakban általában
– így most is – sok munkánk van”. A Pa-
latia érdekessége, hogy az ofszettechno-
lógia mellett digitális nyomtatással is
foglalkoznak, mégpedig – egyebek mel-
lett – egy Xerox iGen3 berendezésük is
van. 

Éppen e „dupla” technológiához kap-
csolódott a következô elôadás, amely
szintén a Palatia képviseletében hangzott
el, és amelynek címe – Együtt könnyebb
– arra is utalt, hogy a válság ellenére
miért is tudta és tudja a Palatia Nyomda
nemcsak megôrizni a stabilitását, hanem
még tovább fejlôdni. A cég képviseleté-
ben Nagy Richárd elmondta, hogy feke-
te-fehér és színes Xerox – DC 250-es,
iGen3 – digitális nyomdagépekkel is
rendelkeznek. A fekete-fehér gépeket
jellemzôen ofszettel elônyomott ívek
felülnyomására, perszonalizálására
használják, a színes gépek pedig – ahogy

fogalmazott – „az ofszet kisegítésére
szolgálnak”. Ugyanakkor arra is felhívta
a figyelmet, hogy határozottan erôsödik a
digitális nyomtatás iránt az igény,
elsôsorban a technológia rugalmassága
és gyorsasága okán. A Palatia azonban
nemcsak különféle és különbözô
technológiával készült nyomdaterméket
állít elô, hanem komplett szolgáltatással
áll ügyfelei rendelkezésére, és ebbe
beletartozhat alkalmasint a borítékolás és
a postázás is. Az elhangzottakat Radek
József egészítette ki. „Valójában a
lehetôség és a rugalmasság jelenti a
legnagyobb elônyt. Sokszor fordul elô,
hogy egy ofszetmunka digitálisan megy,
mert az ofszetre »nem fér rá«” – mondta.
Az elôadást követôen lehetôség nyílt
hozzászólásokra, kérdések feltevésére is.
Elsôként Kovács András (Print2000
Nyomda) érdeklôdött, hogy mekkora az
ofszet–digitális „váltószáma”. A Palatia
struktúrájában fekete-fehér nyomatoknál
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500, színes nyomatoknál 200 ív alatt
digitálisan állítják elô. Szentendrei
Zoltán (Prospektus Nyomda) a minô-
ségrôl faggatta a cégvezetôt. Radek Jó-
zsefrôl – finoman fogalmazva is –
elmondható, hogy nem igazán tartja
professzionális nyomdai technológiának
a digitális nyomtatást: színes fénymáso-
lásként emlegeti. Ezzel együtt elismeri,
hogy a kétféle technológiát nem szabad
összehasonlítani, nem szabad egyiket a

másikon számon
kérni, hanem önma-
gában kell szemlél-
ni. Mindezek alapján
elmondható, hogy
minôségileg nincs
probléma a digitáli-
san készült nyoma-
tokkal. Arra a
kérdésre, hogy a
tapasztalatok tükré-
ben venne-e még-
egyszer digitális
gépet, némi habozás
után a következô
válasz érkezett:
„Szükség van rá.
Elsôsorban a

megrendelôk megtartása érdekében”.
Pesti Sándor arról érdeklôdött, hogy a
digitális nyomdai szolgáltatás hozott-e új
ügyfelet. „Igen, és nemcsak digitális
téren, hanem ofszetre is” – hangzott a
válasz. A következô kérdés a kötészetet
firtatta. A válaszból kiderült, hogy a
klasszikus kötészeti gépek nem igazán
alkalmasak digitális ívek feldolgozásá-
hoz, külön kötészetre van szükség.
Óhatatlanul felmerült az árprobléma is,

amely kapcsán Radek
József így fogalmazott:
„Nem a digitális lett drága,
hanem az ofszet olcsó…” 

A program szerint meghirdetett
következô elôadás viszont az elôadó,
Sütô Lajos váratlan megbetegedése
miatt elmaradt, így némileg megvál-
tozott a szakmai elôadások sorrendje. 

Ezért a következô elôadó Herczig
Ferenc volt, aki az Országos Munka-
védelmi és Munkaügyi Fôfelügye-
lôség Munkavédelmi Tanácsadó
Szolgálatától érkezett, és igen rész-
letesen ismertette elsôsorban a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos

tudnivalókat, illetve a kockázatértékelés
fontosságát. Mint mondta: „A kockázat-
értékelés a munkavédelem alapját jelenti
– valós érteke van, nem papírhalom
termelése”. Arra is felhívta a figyelmet,
hogy ingyenesen és anonim módon is
lehetôség van a Tanácsadó Szolgálat
segítségét igénybe venni, ugyanis ôk –
ahogy fogalmazott –: „…nem büntetni,
hanem segíteni” vannak.

László Róbert, a SunChemical mun-
katársa elôadásában a csomagolóanya-
gok nyomtatásához kínált festékmegol-
dásokkal ismertette meg a hallgatósá-
got. Részletesen tárgyalta, hogy kik –
például fogyasztó, brand-tulajdonos,
törvény – és milyen elvárásokat fogal-
maznak meg a festékek iránt, valamint
természetesen azt is, hogy a SunChemi-
cal milyen festékcsaládokat fejlesztett
ezen elvárások maradéktalan teljesí-
téséhez. Alapvetôen háromféle festék-
rendszerük van: a nem érzékeny (hagyo-
mányos ofszetfestékek), az érzékeny
indirekt (némi migráció lehetséges) és az
érzékeny direkt (abszolút nem migrál).
Ennek kapcsán arra is felhívta a figyel-
met, hogy a két utóbbi festékrendszer
esetében feltétlenül az általuk kínált
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segédanyagokat kell alkalmaz-
ni, ellenkezô esetben megvál-
tozik magának a festéknek a
tulajdonsága. A SunChemical
igazából rendszert kínál, ame-

lyet adott nyomda speciális igényeihez is
hozzá tud igazítani. A festékgyártás
jövôjérôl szólva László Róbert elmondta,
hogy a SunChemicalnél már ma „fehér-
csempés” gyárban készülnek a festékek,
és olyan körülmények és feltételek kö-
zött, amelyek az élelmiszeripari szabály,
a HACCP kritériumainak is alkalmasint
megfelelnek. Például az érzékeny direkt
SunPakTMLMQ festék valamennyi
komponense élelmiszeripari segéd-
anyag… 

A kávészünetet követôen Gyenes And-
rás, a Müller Martini Kft. munkatársa
tartott egy szellemes és pergô elôadást
az általuk forgalmazott Ryobi nyomógé-
pekrôl. A verbális érveket igen meggyô-
zô nyomatmintákkal is alátámasztotta,
illetve az általános ismertetés mellett
részletesen bemutatta az Inline UV-lakk
formázó egységet, a LED-UV szárítási
megoldást, végezetül pedig „kedvencét”,
a Ryobi 920-as nyomógépet. Ez a gép
tulajdonképpen 1996 óta létezik, ám
egészen mostanáig A1-es volt, és éppen
formátuma okán nem volt kedvelt a
nyomdászok körében. Mostantól viszont
már B1-es, és akár 8–10 werkes változat-
ban is kapható, természetesen fordítóegy-
séggel. E „régi-új” gép elônye nemcsak a
megnövelt formátumban van, hanem
egyúttal jóval gazdaságosabb termelést is
lehetôvé tesz.

Tippel László, a 2010-ben huszonötö-
dik születésnapját ünneplô Beta-Roll
munkatársa volt a következô elôadó, és
elôadásának központi témája az alko-

holmentes nyomtatást lehetôvé tévô,
illetve elôsegítô megoldásaik bemuta-
tása volt. Röviden áttekintette a cég
negyedévszázados fejlôdését és
fejlesztéseit, amelyek teljes egészében
tükrözik a cég filozófiáját, miszerint:
„a fejlôdés alapja a fejlesztés”. Arra is
kitért, hogy fejlesztéseik során milyen
összetett problémákat kell megolda-
niuk annak érdekében, hogy hengere-
ikkel, hengerrendszereikkel egyrészt
elôsegítsék a minôségi nyomtatást,
másrészt megfeleljenek a folyama-
tosan szigorodó környezetvédelmi
elôírásoknak. Idei fejlesztésük a telje-
sen IPA-mentes nyomtatást lehetôvé
tévô Beta-Aqua-Plus (BAP) bevonat,
amely íves és rotációs gépeken egy-
aránt alkalmazható. Ugyanakkor az is
kétségtelen, hogy nem minden esetben
valósítható meg a teljesen IPA-mentes
nyomtatás, ám az alkoholtartalmat
csökkenteni szinte mindig lehet. Ehhez
azonban a felek – Beta-Roll, nyomda
vezetôsége és fôleg a gépmesterek – aka-
ratára is szükség van, hiszen az átállás
nagyobb odafigyelést igényel. „A 25 éves
Beta-Roll támogatja azon törekvést, ha
valaki IPA-csökkentett vagy IPA-mentes
nyomtatásban gondolkodik” – mondta
végezetül Tippel László. Az elhangzott
elôadást Kiss Sándor, a Beta-Roll keres-
kedelmi igazgatója érdekes adalékokkal
egészítette ki, amikor röviden áttekintette
a cég nemzetközi fejlôdésének útját: a
Zrt. a hazai gyáron kívül ugyanis Szé-
kelyudvarhelyen és Újvidéken is rendel-
kezik egy-egy gyártói egységgel, ezen
kívül pedig további nyolc országban saját
kereskedelmi képviselettel, és ez az
egyes régiókat tekintve igen komoly fej-
lettségi és fejlôdési különbségeket jelent.

A Nyomtató Szimpózium befejezô
elôadását Pesti Sándor, a PNYME
ügyvezetôje tartotta, és az ötödik Balkan
Print Forum tapasztalatai kapcsán
fogalmazott meg néhány felvetést,
elgondolást. „Mi nem vagyunk a Balkán,
és a kapuja?” – tette fel a kérdést arra
utalva, hogy esetleg eme pozíciót üzleti-
leg akár ki is lehetne aknázni. Persze, a
nagy kérdés, hogy miként…

Ezzel véget is értek a szimpózium
szakmai elôadásai, némi szusszanásnyi
idô elteltével kezdôdött a szokásos baráti
vacsora, másnap délelôtt pedig sor került
az üzemlátogatásokra is a Palatia, illetve
a Lapcom nyomdában.  ■
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Túlélés helyett fejlôdés a válságban – flexó (10.)

Csomagolni márpedig kell! Sôt, egyre mutató-
sabban, tartósabban, környezetkímélôbben – és
persze, minél gyorsabban és olcsóbban. A nyom-
daipar talán egyetlen olyan szegmensérôl beszé-
lünk, ahol nem kell félni attól, hogy az elektroni-
zálódó világ, az on-line média hatalmas darabokat
hasít le a hagyományos piacból, sôt csak egy
példaként: az internetes eladások jelentôs növe-
kedésével együtt jár az elektronikusan megrendelt
és kifizetett áru házhoz szállítása, azaz a külön-
bözô termékek hagyományos bolti csomagolásán
túlmenôen szállítási csomagolásra is szükség
van…

A csomagolóiparral kapcsolatban
támasztott igények és trendek rövid

összefoglalása:

– Csökkenô példányszámok, miköz-
ben a féleségek, mutációk száma nô

– „Az árut a csomagolás adja el!”
o Az eladáshelyi reklám (POS/POP)

növekedése
o Kreatív design, célcsoportfüggô

változatok
o Brand-építés csomagoláson, 

megjelenésen keresztül

– Csomagolóanyagok (nyomathordo-
zók) sokfélesége, környezetbarát anya-
gok

– Folyamatosan növekvô minôség-
igény

– Hatékonyság drasztikus növelése
o Átfutási idôk rövidülése
o Költség- és árcsökkentés
o Magas fokú automatizáltság
o A teljes folyamat kézben tartása, 

ellenôrzése, vezérlése 

A nyomdaiparon belül az elmúlt évben
a flexó- és a digitális technológia volt
képes a legjobban alkalmazkodni a fenti
kihívásokhoz. Az elmúlt évek során a
flexó mintegy évi 6–8%-os növekedést
mutatott ezen a területen, míg a (volume-
nében egyelôre alacsony) digitális tech-
nológia évi 23–25%-kal nôtt. 

Cikksorozatunkban bemutattunk né-
hány olyan meghatározó technológiai
újítást a flexónyomtatáshoz kapcsoló-
dóan, amelyek versenyképessé tették
mind az ofszet-, mind a mélynyomással
szemben. Az elsôdleges problémát éve-
ken keresztül a kiváló és reprodukálható
minôség elérése jelentette. Ma, a 2010-es
év értékelésekor az EskoArtwork, a HD
Flexo technológia kifejlesztôje elmond-
hatja, hogy az elmúlt év a HD Flexo éve
volt. A digitális klisékészítés eszközeinek
és szoftvereinek legnagyobb gyártója
rekord évet zárt, elsôsorban annak
köszönhetôen, hogy a HD Flexo elindult
a szabvánnyá válás útján. A HD Flexo
technológia két alapvetô építôeleme a
4000 dpi felbontású optikával mûködô
CDI digitális klisélevilágító és a nagy

2010-et a történelemkönyvek valószínûleg még egyértelmûen a gazdasági válság
évei közé sorolják. Ennek ellenére az elmúlt évet nem csupán a válságjelenségek
jellemezték, hanem az útkeresés, a tartós és fenntartható fejlôdés megalapozására

tett lépések is. Tavaly indított cikksorozatunkban ehhez próbáltunk segítséget,
információkat nyújtani a nyomdaipar egy specifikus területén, amelyet a válság idején is
az innováció, a technológiai-gazdasági útkeresés jellemzett. Most, 2011 elején foglaljuk
össze azokat a gondolatokat, amelyek sokkal inkább a (helyenként már megvalósulóban
levô) jövô képét festették fel, alapul szolgálva a szegmens stabilizációjához és további
megerôsödéséhez.
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felbontásra épülô speciális rácsozási
eljárás. Az igazán megbízható minôséget
és reprodukálhatóságot azonban a flexó-
klisék gyártása során nagyon nagy mér-
tékben meghatározza az UV-A megvilá-
gítás. A HD Flexo technológia elônyei és
lehetôségei elsôsorban az Inline UV
alkalmazásával együtt bontakoztathatóak
ki, amelynek lényege, hogy a fotopoli-
mer lemezek UV megvilágítását nagyon
pontosan kézben tartott és állandó érté-
kekkel (UV diódákkal) magában a CDI
berendezésben végezzük.

Amennyiben a berendezések és a
megfelelô szoftvermegoldások rendelke-
zésre állnak, csak a kreatív fantázia
szabhat határt a hagyományos ofszet- és
mélynyomó eljárásokkal létrehozott
termékekkel folytatott versenyben,
hiszen biztosíthatóak a kiváló minôség
mellett a flexó régi elônyei is: a gyors
átfutási idô, a nyomtatható anyagok
széles választéka, a tekercsben történô
gyártás és a relatív alacsony példány-
szám melletti racionális költség. A ter-
melés hatékonyságán kívül az ügyfelek-
kel való folyamatos, interaktív kapcso-
lattartást, a weben keresztüli proof-olást
biztosítják a rendszerhez illeszkedô
munkafolyamat-vezérlô szoftvermodu-
lok, amelyek egyszerûen testreszabha-
tók, illeszthetôek a meglevô menedzs-
mentinformációs rendszerekhez is.

A fejlôdés technikai lehetôségei adot-
tak – a korábbi cikkekben közölt infor-
mációk, illetve azok kiegészítései a szer-
kesztôségen keresztül vagy a szerzônél
elérhetôek.

A gazdasági lehetôségeket kíváncsian
várjuk, de reménykedhetünk egy, a vál-
ság idején is prosperáló szegmens továb-
bi fejlôdésében és az Új Széchenyi Terv-
ben.

Kilépni a kivárás állapotából, elébe
menni a kihívásoknak, újra tanulni, is-
mét beruházni – ezt mindenki csak maga
döntheti el – de mindig van olyan, aki
túlél, növekszik; a kesztyût mindig
felveszi valaki… ■ 

(ratko/ratko@partners.hu)

Mit, mikMit, mikoror, mire, miként és miként , mire, miként és miként nene
III. Csomagoljunk! (1.)

Bárki bármilyen terméket is állít elô, egészen biztosan be kell valahogyan csoma-
golnia, mielôtt a megrendelônek, a vevônek átadná. Terméke válogatja, hogy
mikor milyen csomagolóanyagra, eszközre van szükség. A lehetôségek tárháza
igen széles, sôt azonos csomagolóanyag-féleségeken belül is vannak alternatívák.
Nem árt a kínálatot alaposabban is megismerni! Már csak azért sem, mert
nemcsak csomagolóanyag-féleségben nyílik lehetôség az optimalizálásra, hanem
a ráfordított költségben is.

Amibe készterméket csomagolhatunk, és/vagy
amibôl gyûjtôcsomagokat készíthetünk:

– Papírok:
◗ Középfinom csomagolópapír
◗ Nátron csomagolópapír
◗ Kraft csomagolópapír
◗ Selyempapír
◗ Kalap-csomagolópapír
◗ Pergamenpótló papír stb.

– Fóliák:
◗ Polietilén alapanyagú zsugorfóliák
◗ PVC alapanyagú zsugorfóliák
◗ Polietilén alapanyagú zsugorfóliák
◗ Polietilén tömlôk
◗ Légpárnás fóliák
◗ Habfóliák  stb.

A késztermék becsomagolásának számtalan módja van, amelyet alapvetôen
meghatároz a megrendelô igénye, a becsomagolandó termék mûszaki paraméterei,
a szállítási, raktározási körülmények, gépesítési lehetôségeink, a költségek és a
lehetôségek ismerete. Érdekes, hogy amíg Nyugat-Európában a gyûjtô csomagolás
legelterjedtebb módja a dobozokba való csomagolás, addig nálunk ez kevésbé
népszerû. Hogy mi ennek az oka, azt még én is csak próbálom megfejteni.

Ne spóroljunk a csomagoláson, de optimalizáljunk! Általában a késztermék
árának maximum 1–2%-át teszi ki a csomagolási költség fajlagosan, ezért nem
érdemes veszélyeztetni az árut, az üzletet azzal, hogy nem a megfelelô csomagolási
megoldást választjuk. De ne is pazaroljunk! Ne használjunk se mennyiségben, se
minôségben olyan csomagolóanyagot, amelyet nem igényel a késztermék. Egyedi
és gyûjtôcsomagolásnál még nagyon fontos ismérv az esztétikum. Egy csillogó,
transzparens, kiválóan összehegesztett, vékony zsugorfólia eladja majd a készárut
az üzletben. Biztosan mindenki vásárolt már fóliába csomagolt könyvet, és tudja,
hogy mennyit ronthat a termék eladhatóságán, ha például egy mûvészeti, exkluzív,
drága kiadvány egy homályos, szakadt védôfóliába van csomagolva! Sokan
használnak még maradék, a raktárban talált csomagolópapírt gyûjtôcsomagoláshoz.
Ne tegyük! A megrendelônk értékelni fogja, ha jó minôségû, egységes, mozgatás-
kor nem szétszakadó anyagba csomagoljuk az ô számára értékes árut. A Merce-
des például még a szóróanyagainak csomagolópapír-minôségét is meghatározza:
csak fehér, kraft papírba lehet ezeket az anyagokat tenni! Üzletet lehet nyerni, ha
megadjuk, és veszíteni, ha nem adjuk meg a módját!

A témával kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol a rovat gazdája:
Radvánszky Henriett, 06-20/315-5766

– Kötegelôk:
◗ Pántszalagok
◗ Bandázsszalagok
◗ Gumik stb.

– Dobozok
◗ hullámkarton-dobozok
◗ irattartó dobozok
◗ névjegykártyatartók stb.

– Egyéb lehetôségek
◗ Okmányhengerek
◗ Légpárnás tasak stb.
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Áttörve a melegfóliázás határait

BOBST MASTERFOIL 106 PRBOBST MASTERFOIL 106 PR
A több mint egy héten át tartó Competence’10 gépbemutató

során a Bobst SA Svájcban, Lausanne-ban mutatta be a MAS-
TERFOIL 106 PR melegfóliázó
gépet, amely eddig még nem
látott termelési pontosságot és
minôséget tesz lehetôvé, miköz-
ben kivételesen magas a terme-
lékenysége és egyszerû a kezel-
hetôsége. A MASTERFOIL 106
PR számtalan újítást foglal ma-
gába a melegfóliázás világában.

Az új Bobst MASTERFOIL
106 PR magas teljesítményével
egy új irányt mutat a piacnak.
A MASTERFOIL 106 PR gépet
a bemutató során több mint 2000
látogató tekintette meg. A gép
8000 ív/órás termelési sebességgel képes a papírok, kartonok
és a mikrohullámú lemezek feldolgozására. A kiemelkedô
újdonságok közé tartozik a teljesen új FoilTouch tégelykialakí-
tás, az intelligens Smart Feeder, a dinamikus Power Register II,
a fóliát a nyomathoz illesztô rendszer, az Easy Foil automatikus
fólia-bevezetô rendszer, amely a kiemelten ergonomikus gép-
ben van. A fejlesztések hátterében az igényes dobozok iránt
egyre növekvô piaci kereslet állt, amelyet természetesen
olcsóbb alapanyagokból, és egyre vékonyabb fóliákkal kíván-
nak elkészíteni. Ez a két faktor egyre bonyolultabbá teszi a
dobozgyártók életét, és egyben komoly erôpróbára készteti
ôket, hiszen a minôségi követelményeknek ugyanúgy meg kell
felelni. 

A gép konstrukciójának kiemelkedô újdonsága a FoilTouch
rendszer, amely az alsó tégely(medve)mozgató-mechanizmus
megváltoztatását
jelenti. Ezzel a
megoldással a
fóliapréselés
ideje 50 száza-
lékkal megnöve-
kedett, ezáltal
lehetôvé tette a
futási sebesség
megemelését.

A gépen szinte minden típusú fólia használható, és lehet akár
csak keskeny, akár csak széles, illetve nagy felületen fóliázni,
továbbá a fóliázás kombinálható a dombornyomással, valamint
negatív motívumok is gyárthatók. Az ív elejénél az elsô fóliá-
zott elem 13 mm-re lehet. Ez a fejlesztés egyben lehetôvé teszi
az alacsonyabb hômérsékletet és a kisebb préserô alkalmazását. 

Amikor a termelés során a gépen papírt, kartont vagy mikro-
hullámú papírlemezt használnak, akkor a fóliázógépeken elô-

ször alkalmazott Smart Feeder garantálja a folyamatos ívadago-
lást a 70 g/m2-es papírtól a 2000 g/m2-es kartonig, valamint

könnyedén to-
vábbítja a 2 mm
vastag hullámle-
mezt is. Az ívek
átvezetô asztalon
levô pozícióját
folyamatosan
méri, így ha
szükséges, akkor
a rakatot  oldal-
irányba tudja
automatikusan
mozgatni, illetve
sietteti vagy kés-
lelteti az adago-
lófej mozgását.

Az ívpozicionálást és a csipeszek közé a pontos bevezetést a
dinamikus Power Register II rendszer biztosítja. Az adagolás
közben a kamerák leolvassák a nyomatpozicionáló jeleket,
majd ezek alapján a lineáris motorokkal felszerelt adagoló-
rudak a nyomathoz képest igazítják be az ívet a csipeszek közé.
Ezzel a megoldással a nyomat és fólia szerszám közötti
regiszter tökéletes, valamint az elakadások száma az
adagolásnál 70 százalékkal csökkent.

További innováció a gépen a tégely automatikus préselési
pozícióba emelése. Papír nélkül az alsó és felsô szerszámok
összeérnének, így károsodnának, ezért csak akkor van préselési
pozícióban a medve(tégely), ha papír is van a szerszámok
között. Elakadásnál vagy megállásnál a gép azonnal leveszi a
nyomást, viszont indulásnál az elsô ív adagolása elôtt újra fel
kell emelni a medvét. Ehhez régen a gép megállt, majd újra
indult, viszont az új adagolási és vezérlési rendszernek köszön-
hetôen ennél a típusnál nem szükséges megállni, a gép ezeket a
mûveleteket automatikusan, menetközben elvégzi.

Végül, de nem
utolsó sorban az állí-
tási idô nagy mérték-
ben – mintegy 40 szá-
zalékkal – csökkent
az új automatikus
Easy Foil fóliabe-
fûzô-rendszerrel. Az
új tekercs behelyezése után egy vákuumkamrás rudazat segítsé-
gével a fóliát átvezeti a gépen, majd befûzi a gépbe ezt. 

Az ívadagolástól a kész rakat elkészültéig a MASTERFOIL
106 PR 360º-ban, teljesen körbe járható, a gép mentén elhelye-
zett több érintôképernyôs vezérléssel együtt biztosítja a rend-
szer termelékenységét. 

(Bobst-info)
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A nyomdák mûködéséhez nemcsak a
termelés, hanem a rendszeres és biztonsá-
gos karbantartás is hozzátartozik. Illetve
ezt így csak a köznyelv nevezi. A karban-
tartás tulajdonképpen többféle mûveletet
takar, amelyeket rendszeresen végezni
kell, de a fôbb jellemzôi megkülönböztetik
egymástól, és más-más megbízott szemé-
lyek végzik azokat.

– A gépek, eszközök gondozása, mely a
rendelkezésre álló tartalék csökkenésének
lassítására szolgáló intézkedések összessé-
gét jelenti. Ezt legtöbbször a gép kezelôje
végzi a gépkönyvben leírt szempontok és a
saját gyakorlati tapasztalatai alapján. Pél-
dául géptisztítás, apróbb hiányosságok,
mint csavarlazulás elhárítása, esetleg
világítótest-csere.

– A felújítás mindazon mûszaki és szer-
vezési, valamint vezetési intézkedések
összessége, amelyek az adott géprész, gép-
egység funkcióképességének emelésére
szolgálnak, anélkül, hogy a funkció meg-
változna. Ilyen például a vágógépen a
késcsere.

– Áthelyezés és/vagy funkcióbôvítés. Ez
a meghatározás magáért beszél. Az üzem-
ben mûködô gépet új helyre kell áthelyez-
ni, esetleg például egy újabb egységgel
bôvíteni kell (például hajtogatógépen
újabb hajtogatóegység). Ilyenkor figye-
lembe kell venni a biztonságos mozgatha-
tóság feltételeit, az elektromos csatlako-
zások teljes és szabályos áthelyezését, és
minden leszedett géprész (fedél, védôbur-
kolat stb.) gondos visszahelyezését. Ezt a
tevékenységet általában nem a gép mûköd-
tetôje, hanem szakképzett szerelô végzi,
esetleg a mûködtetô segítségével vagy
tájékoztatása mellett.

– A valódi karbantartás – amely lehet
kicsi vagy közepes, esetleg teljes – az a
már elôre betervezett, mindenre kiterjedô
tevékenység, ahol átnézik a gépegységek
megfelelô mûködését, szükség szerint a
kopott, elhasznált részeket lecserélik, újat
illesztenek a helyére. 

A karbantartó személy köteles az elké-
szült gépet kipróbálni, a cserélt részek
mûködôképességét fokozottan ellenôrizni.
Át kell néznie, hogy minden védôfelszere-
lés és mûködtetô kapcsoló megfelelôen a

helyén van-e, és rendeltetésszerûen mûkö-
dik. Ha nem, de a karbantartó ezen nem
tud valamilyen okból segíteni, akkor a
gépet nem szabad újból üzembe helyezni a
hiányosság elhárításáig. 

Az elvégzett munkákról felújítás, áthe-
lyezés, kiegészítés és karbantartás esetén
kötelezô írásbeli szerelési munkalapot
kiadni, amely tartalmazza: 

– az elvégzett munka rövid leírását;
– a gép pontos, azonosítható

megnevezését;
– az esetlegesen cserélt alkatrészek

megnevezését és a beszerzési igazolás
számlaszámát;

– a szerelô nevét, munkahelyét vagy 
cége nevét;

– nyilatkozatot arról, hogy a tevékeny-
ség végén a gép az eredeti állapot szerint
minden mûködtetô, védelmi és kapcsoló
berendezéssel rendelkezik, a gép szerelt
állapotban megfelelôen ki lett próbálva,
mûködôképes és biztonságos;

– a szakember és a terület vezetôjének
cégszerû aláírását.

Ennek egy példányát (másolatot vagy az
eredetit) az üzemben le kell adni. (Ez lehe-
tôleg ne a számla legyen, mert ez a helyi
munkavédelem iratai közé kerül, és nem a
könyvelôhöz!)

A munkáltatónak az alábbiakat kell
feltétlenül biztosítania:

– A karbantartás helyét, beleértve a
gépet, megfelelôen biztosítani kell.

– Tájékoztatást kell adni a szükséges
áramtalanítási, vízvételi, szerszám-
tárolási, holmitárolási, hulladékgyûj-
tési módozatokról.

– Ismertetni kell azt, hogy baleset, 
rosszullét, váratlan helyzet esetén 
személy szerint kihez kell fordulni. 

– Hol és kinek kell jelezni, hogy elkezd-
ték a munkát, szünetet tartanak, befejezték
aznapra vagy teljesen, ki fog aláírni a cég
részérôl, és kivel kell átvetetni a szerelési
igazolás egy példányát.

– Ha a helyi munkavédelmis vagy a
terület vezetôje jónak látja, akkor az érin-
tett dolgozókat rövid oktatásban kell része-
síteni, hogy se a szerelôket, se a helyi dol-
gozókat ne érje baleset.

– Meg kell gyôzôdni arról, hogy a kiér-

kezett szerelôknek
van-e megfelelô
egyéni védôesz-
közük – például
füldugó, védôkesz-
tyû –, és ha nincs,
akkor biztosítani kell részükre. Nem lehet
arra hivatkozni, hogy „miért nem hoztak
magukkal”. Ezen lehet vitatkozni, de
dolgozni csak a szükséges védôeszközök
használata mellett szabad.

– Fel kell világosítani a szerelôket arról,
hogy hol van olyan mentôláda, amit hasz-
nálhatnak baj esetén, és kinek kell szólni,
ha esetleg gyors orvosi segítség szükséges,
vagy baleset történt.

Ha baleset történt, a megjelölt helyi
személy segítségével azonnal jegyzôköny-
vet kell felvenni a történtekrôl, a készítô és
sérült – ha olyan állapotban van – írja azt
alá. Ezek után a jegyzôkönyvmásolat egy
példányát át kell vetetni a sérülttel vagy
mással, aki majd a munkahelyén a baleset-
rôl átadja az értesítést. Szükség esetén
bármikor rendelkezésre kell állni, ha a
szerelô munkáltatója kiegészítô adatokat
vagy helyszíni szemlét szeretne a bekül-
dendô Baleseti Jegyzôkönyv kitöltéséhez.

A munkáltató (a szerelôk részérôl) fele-
lôs azért, hogy minden szerelônek rendben
legyen a munkaalkalmassági igazolása.

Minden szerelô felelôs azért, hogy a
munka helyszínén megfelelô munkaruhá-
zatot viseljen. Ha ilyen nincs – például
védôkesztyû –, jogosult a munkát az adott
helyen megtagadni (de ahol nem kell
kesztyû, ott dolgozhat!). Köteles jelezni,
ha rosszul érzi magát, baleset érte (akár
saját hibájából is!), vagy azt tapasztalja,
hogy biztonsága veszélybe került: például
kiömlött olaj miatt csúszik a padló, vagy
nem megfelelô a világítás. 

Természetesen ezek csak a legfontosabb
szempontok, még hosszan lehetne errôl a
témáról írni. Mindenesetre, ha a cikkben
foglaltakat minden érintett következetesen
betartja, nagyon lecsökken annak a kockáza-
ta, hogy a dolgozókat vagy a „vendégeket”
az üzemben munka során baleset érje. ■

Nagy Veronika
munkavédelmi szakmérnök 

(06-1/351-5565, 06-20/9311-329)

MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMM:: A biztonságos karbantartás

Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat
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„Ha mi olyan hülyék vagyunk, hogy egyesével át lehet
verni bennünket, akkor meg is érdemeljük…
De mára már nem így van!” 

Pénz-oltalom, Pénz-oltalom, aavvagy kukkagy kukkolda olda (1.)
A címben olvasható idézet Szentendrei Zoltántól származik,

és a tavalyi menedzserkonferencián hangzott el. Talán sokan
emlékeznek, hogy tavaly novemberben hírt adtunk arról a
kezdeményezésrôl, amelynek célja, hogy a nyomdászok
kiszûrhessék azon megrendelôket, akik „elôszeretettel”
hagynak maguk mögött kifizetetlen számlákat, s vándorolnak
tovább egy újabb nyomdához, hogy azután idôvel ott is
hagyhassanak némi – sôt, alkalmasint egyáltalán nem némi! –
„sarat”. Természetesen a nem fizetô, link, csaló, mondhatni
„lopós” megrendelôk hátrahagyott kifizetetlen számláiról van
szó, amelyek joggal verték ki a biztosítékot a nyomdászok
körében. Ahogy ennek kapcsán novemberben fogalmaztam:
tele lett a nyomdászok tö… hócipôje. Sôt, olyannyira tele lett,
hogy félretéve egymás iránti bizalmatlanságukat, végre
összefogtak, és immáron a tettek mezejére léptek. A Dun &
Bradstreet Hungária céginformációs cég DUNTrade
programjára, mint alapra támaszkodva elindultak, hogy megal-
kossák önmaguk számára azt a védelmi rendszert, amely
nagyon konkrét és érdemi felvilágosítást, információt ad a
problémásnak minôsülô megrendelôkrôl. Szinte olyan –
ahogy fogalmaztak –, mint egy „kukkolda”, ahol az is látszik,
ami általában nem publikus… Lehet csatlakozni.

Elsô lépésként fel kell venni a Dun & Bradstreet Hungáriá-
val, mint hivatalos céginformációs céggel a kapcsolatot a
következô elérhetôségek valamelyikén:

Dun & Bradstreet Hungária Kft.
1191 Bp., Ady Endre út 32–40., www.dnbhungary.hu, 
e-mail: info@dnbhungary.hu, tel.: + 36 1 347-6762

– Ezt követôen a cég munkatársai felveszik Önnel a
kapcsolatot és elküldik a szerzôdést.

– A programhoz való csatlakozás teljesen ingyenes.
– Szerzôdéskötés után történik az elsô vevôfájl átadása

elektronikus formában, amelynek a következô adatokat kell
tartalmaznia: szerzôdéses partnerei azonosítására szolgáló név
(ügyfél-azonosító), szerzôdéses partnerei neve, címe, adószáma.

– Havonta a következô táblázatokat kell megküldeni a D&B-
nek: szerzôdéses partnerek aktualizált listája; a nyitott tételek,
és a kifizetett számlák listája, tartalmazva az alábbi részletes
adatokat: a számla kibocsátásának dátuma, a fizetési határidô
megjelölése és a számla kiegyenlítésének dátuma (zárt tétel
esetén), adatsor lezárásának dátuma.

– Az ön által szolgáltatott adatok szigorúan az Ön megneve-
zése nélkül, kumulált formában kerülnek be a rendszerbe.

– Minden hónapban megkapja a D&B elemzését azzal
kapcsolatban, hogy beazonosított ügyfélkörének fizetési
profilja az adatbázisban tárolt összes átlagos értékekhez képest
hogyan alakul, azaz partnerei másoknál hogyan fizetnek.

A D & B-vel közösen tehát kialakítják a kölcsönös
céginformációk szolgáltatásának rendszerét és mikéntjét. Ez
mindenképpen feltétel ahhoz, hogy a nyomdászok közötti vé-
delmi rendszerhez – az úgynevezett „kukkoldához” – valaki
hozzáférjen, amolyan garanciaféle, hogy az illetô cég valóban
komolyan gondolja a dolgot. Miután ez már mûködik, azt
követôen lesz lehetôség, a „kukkolda” törzsközönségévé válni,
azaz olyan információkhoz is hozzájutni, amelyeket az ember
egyébként legfeljebb szakmai jóbarátoktól hall figyelmeztetés-
ként. Csakhogy: ez a szakmai baráti társaság már most igen
széles körû, és remélhetôleg egyre szélesebb körûvé
válik/válhat…

A kukkolda koordinálását, mûködtetését ifjabb Keskeny
Árpád (Keskeny és Társai Nyomda) vállalta fel. Ezzel kapcso-
latban azonban fontosnak tartom megjegyezni, hogy eme
„pozíció” az érkezô információk tekintetében semmilyen
elônnyel nem bír, viszont feladat szinten nem kevés elfoglalt-
ságot jelent. Azt pedig újra csak hangsúlyozni tudom, hogy
minél többen csatlakoznak a rendszerhez, és ezáltal minél több
a vonatkozó adat, annál inkább nem ússzák meg a csalók,
linkek és nem fizetôk a garázdálkodásukat. És ami ennél is
fontosabb: a nyomdák számára egyre kevesebb, sôt – optimális
esetben – akár egyáltalán nem is keletkezik olyan helyzet, hogy
bármelyik megrendelôjük kifizetetlen számlát hagyjon maga
után. 

Ne feledjék tehát: egy ilyen rendszer csak akkor tud
eredményes és hatékony lenni, azaz egyre nagyobb védelmet
biztosítani, ha minél több adatot tartalmaz, tehát minél
szélesebb körbôl kell, hogy érkezzenek a vonatkozó
információk. 

Eddig a DUNTrade programhoz a nyomdaiparból 15 cég
csatlakozott, akik havi szinten közel 2 milliárd forint értékben
szolgáltatnak számlainformációt.

Az ötlet több mint jó. Viszont pontosan annyit ér, amennyi
megvalósul belôle. A magam részérôl persze nagyon remélem,
hogy rövid idôn belüligen magas értéket fog képviselni. Már
csak azért is így kell(ene) lennie, mert a kényszer, amely a mát
szorítja – és amelynek egyébként nagyon sok jó dolgot is
köszönhetünk –, minden bizonnyal mûködôképessé fogja tenni
ezt a kezdeményezést.

Megjelenésrôl megjelenésre tájékoztatjuk önöket, hogy mi a
helyzet – egyelôre jobb elnevezés híján – a kukkoldával, és
egyben biztatunk mindenkit a pénze oltalmának – „money-
guard” – egyik módjaként a csatlakozásra.

A fôszerk.
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Kállai Kállai TTechnik Bt.echnik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,

perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami aminden, ami a
stancszerszám-stancszerszám-

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.

Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

www.kallaitechnik.hu
E-mail:

kallaitechnik@t-online.hu

Morgana sorszámozó,
bígelô-, hajtogatógépek

DeLuxeStitcher
fûzôgépek

Vacuumatic
ívszámlálógépek
EBA vágógépek

Iratmegsemmisítôk
INVENCIÓ® Kft.

T.: 260-0562, fax: 261-0690
inventio@hu.inter.net

MAYA STANC 
1165 Bp., Zsemlékes u. 26.

STANCOLÁS
Heidelberg Cylinder gépen
40 x 57 cm méretig, vala-
mint bígelés, perforálás,

formariccelés   4 Ft/ív

SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
30 Ft/cm

T.: 407-4199, 70/242-9407

MI ÖNÉRT VAGYUNK!

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 10 500 partner-
rel világszerte! 

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

2481 Velence, Fô u. 72.
Tel./fax: 22/474-391

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

Eladó 250 + 100 mEladó 250 + 100 m22-es ház a XV. kerület-es ház a XV. kerület
kertvárosi részén, kitûnô közlekedésnélkertvárosi részén, kitûnô közlekedésnél

(az M0-ás és az M3-as is közel.).(az M0-ás és az M3-as is közel.).
Háromszintes, Háromszintes, vállalkozásra vállalkozásra és/ vagy és/ vagy lakhatásralakhatásra

egyarántegyaránt alkalmas,alkalmas,
korszerû és szépenkorszerû és szépen

karbantartott,karbantartott,
a kert 540 ma kert 540 m22-es. -es. 

Ára csak: 62,9M HUF62,9M HUF
Érdeklôdni:

06-30/932-071006-30/932-0710

SSEELLFFNNEESSSS

SELFNESS-SELFNESS-
tréningtréning

I. KERÜLETI NYI. KERÜLETI NYOMDOMDA ELADÓ!A ELADÓ!
Gépek: Heidelberg Speedmaster 52, 4 színes, full extrás, 2004-es évjárat,
27 millió nyomat; Heidelberg Polar 78 vágógép; Heidelberg Duosetter
film levilágító + hívógép; Heidelberg Stahl TI 36 Pro Line hajtogatógép
(4 táska + kereszt); Duplo 4000 torony + DV 120 tûzô+frontvágó;
Sack lemezmásoló + Glunz & Jensen lemezhívó; Bígelô-perforáló + tûzô 
+ fúrógép stb.; állványok és egyéb nyomdai gépek, tartozékok.
(Az SM 52-n van még kb. 35 millió forint lízingtartozás.)

Megrendelôi állomány 2010-ben: kb. 40 millió forint.
TÁRSULÁS IS ÉRDEKEL!TÁRSULÁS IS ÉRDEKEL!

TTelefelefonszám: +36 30 5678-003onszám: +36 30 5678-003

1111 Bp., Karinthy Frigyes út 22.
Bejelentkezés: +36-1/787-3534,

06-20/941-2048
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A névjegytôl a B1B1 --es ívig
– automata üzemmódban,

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   
DD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SSDD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SS

KKiivváállóó  mmiinnôôsséégg,,  ggyyoorrss  ááttffuuttáássii  iiddôô!!
KKlliisséékkéésszzííttééss::KKlliisséékkéésszzííttééss:: 0066--3300//221122--66445577
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.

T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

11004499  BBuuddaappeesstt,,  SSzzéécchheennyyii  ttéérr  99..

• •

••

Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés
GUBEK Kft. 1106. Fehér út 10. 30/9445-847, e-mail: gubek314@t-email.hu

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal

SS TT AA NN CC OO LL ÁÁ SS
((BB22--eess  mméérreettiigg))

DDPPDD (Tüske Kft.)
SSTTAANNCCÜÜZZEEMM

KK ÖÖ TT ÉÉ SS ZZ EE TT
kézi dobozragasztás,

dosszié ragasztás,
hajtogatás, összehordás,
borítékolás, duplózás,
wobbler-szárazás stb.

T.: 30/221-7770, 30/330-2946
2040 Budaörs, Raktár utca

dpdstanc@t-online.hu

SSZZEERRSSZZÁÁMMKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS

GGÉÉPPII
DDOOBBOOZZRRAAGGAASSZZTTÁÁSS

MM EE LL EE GG FF ÓÓ LL II ÁÁ ZZ ÁÁ SS
((BB11--eess  mméérreettiigg))

KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt..
1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Bennünk megbízhat!
Vállalunk puha- és

keménytáblás, illetve
cérnafûzött könyvkötést 
hajtástól-csomagolásig,

továbbá leporelló, lapozó és
középvarrott

mesekönyvek készítését.
Megvalósítjuk különleges,

egyedi elképzeléseit is!
Tel.: 352-1001

konyvkoto.kft@freemail.hu

Kasírozás
(B1-es méretig)
Stancolás

(B2-es méretig)
Gépi sorszámozás

rövid határidôvel,
valamint teljes körû

nyomdai szolgáltatás.
Gléda Print Kft.

1161 Bp., Ságvári u. 21.
T./f.: 405-3905, 405-3906
Mobil: 06-30/9291-745

E-mail: info@gledaprint.hu
www.gledaprint.hu

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

PlakátnyomtatásPlakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523

www.rcontact.hu

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa
––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPON-MIX Kft.
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WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C. 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

↔ Minden kedves Partnerének
eredményekben, sikerekben

gazdag évet kíván
a Papír Partner! 

1107 Bp., Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu

Tel./fax: 061-264-3819
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001111

1/1
KIFUTÓ

200 x 285 mm
(vágott)

Tükörméret:
184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm

fekvô
184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

1/1 OLDAL KIFUTÓ
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

1/1 OLDAL
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk!  Amennyiben a fekete
hirdetésben embléma vagy logó szerepel, akkor szintén digitális állományt kérünk!
(formátumféleségek: tiff, jpg) Felbontás: minimum 300 dpi.

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2011-ben:
cca. két-három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 24. ((0011..1144..))
február 15. ((0022..0055..))
március 8. ((0022..2277..))
március 28.((0033..1188..))
április 15. ((0044..0055..))
május 4. ((0044..2244..))
május 23. ((0055..1133..))
június 10. ((0066..  0011..))
június 30. ((0066..  2200..))

szeptember 9. ((0088..3300..))
szeptember 29. ((0099..1199..))

október 18. ((1100..0088..))
november 7. ((1100..2277..))
november 25. ((1111..1155..))
december 13. ((1122..0033..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
3600 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–6 alkalom:      –5%
7–9 alkalom:   –10%

10–12 alkalom: –15%
13–15 alkalom: –20%

FFEELLÁÁRRAAKK::
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%

Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon/fax: 226-1944

E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001111--bbeenn  iiss!!






