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„CSAK A VÁLTOZÁS ÁLLANDÓ” (2.)

Egyszer már ehelyütt kifejtettük nézeteinket Arthur Schopenhauer német
filozófus eme vitathatatlan igazságáról, és megállapítottuk, hogy más
választás nem lévén, bizony ehhez kell alkalmazkodni, de mivel
mindegyikünknek szüksége van valami fix pontra is, legyen az önmaga.
Noha továbbra is fenntartjuk eme meglátásunkat és véleményünket,
némileg kétségek merülnek fel, annak teljesíthetıségével kapcsolatosan.
A változás üteme az, ami „kezdi kiverni a biztosítékot”. A tempó, amit diktál, az a
probléma: míg felvehetô a ritmus, addig természetes a változásokkal való együtt
haladás, illetve a szoros követhetôség, és ebben képes az ember önmagára, mint
stabil pontra támaszkodni. Ám az az elsöprô erô és gyorsaság, amellyel az utóbbi
idôszakban jelentkezik, lehetetlenné tesz bárminemû alkalmazkodást vagy
ritmusfelvételt. Úgy taglóz és támad, hogy lassan esélye sincs senkinek, hogy ne
ragadja el, ne kényszerítse sodródásra, vagy ne temesse maga alá a változások
áradása. Tény: kezdenek mindannyiunk feje felett átcsapni azok a történések,
amelyekre nincs ráhatásunk, ám erôteljesen befolyásolják létezésünket.
Zabolázhatatlan árfolyamok, elszabaduló benzin-, élelmiszer- és energiaárak…
Amit tegnap még drágának vagy rossznak gondoltunk, az mára vonzóvá vált,
válhat. Nagyon igaz a mondás: „A rossz soha nem jó, míg a rosszabb meg nem
történik!” Kár, hogy kizárólag utólagos lehet e felismerés… 
Rendben: természetes a változás. Most is, mint mindig a mértékkel van bajom.
Mélységesen hiszem, hogy nincs önmagában rossz vagy jó dolog, illetve
tulajdonság, kizárólag annak mértéke határozza meg elôjelét. És a változás most
erôteljesen kileng… Ennek oka egyrészt a világban történô események, másrészt
honi problémák. A világ folyásának menetére mérsékelt hatással van
Magyarország, de legalább a magunk dolgaiban lehetne egy kis stabilitás. Az
elhamarkodott, naponta változó kijelentések sorát nem szabadna a „csak a
változás állandó” igazságával megmagyarázni, takargatni. A fix pontokra
szükség van: ami lehet stabil, annak meg kell hagyni eme állapotát. A teljes
képlékenység túlélhetetlen. Minden nem változhat, mert az maga az esetlegesség,
maga a káosz. Márpedig, nagyon úgy tûnik, hogy kezdünk eljutni idáig: ami
tegnap igaz volt, ma már nem az, vagy nem úgy. A változások pedig olyan
mértékben féktelenné váltak, válnak, ami könnyen maga alá gyûrheti az egyént.
Mindazonáltal, továbbra sincs más lehetôség, mint kinyújtani egyik kezünket és
megfogni a másikat, hogy mégiscsak meglegyen az a fix pont, még akkor is, ha
sodor az ár.

PRINTinfo

A PRINTinfo újság aktuális száma teljes terjedelemben
elektronikusan is hozzáférhetô a www.printline.hu oldalon,

és megtalál bennünket a Facebookon is.
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Vince Andrásról nem lehet azt állítani,
hogy nem egy megosztó egyéniség: aki csak
ismeri – és az ágazatban szinte nincs, aki
nem –, vagy meglehetôsen kedveli, vagy
nagyon nem. De, hogy „középutas vagy
semleges” megítélés nincs róla, az biztos.
Ugyanakkor az is tény, hogy többen vannak

azok, akik kedvelik szó-
kimondó és olykor a
nyersesség határát bôven
súroló stílusát, mert az –
bármennyire is ellent-
mondásnak tûnik – mû-
veltséggel, olvasottság-
gal, széles látókörûséggel
és intelligenciával páro-
sul. Szakmai kompeten-
ciájához pedig természe-
tesen kétség sem fér. És
ahhoz sem, hogy – mivel
kizárólag olyan berende-
zésekkel és termékekkel
foglalkozik, amelyek
kiválóságában mélysége-
sen hisz – ellentmondá-
sokat nem tûrôen, mond-
hatni szinte ádáz módon
védi saját meggyôzôdé-
sét, és elsöprôen reagál
minden kétkedô vagy
vitató felvetésre. Mindent

összevetve, közel 20 éve létezik kereskedô-
ként az ágazatban, amibôl az utóbbi 14 évet
a Heidelberg Magyarország kötelékében
töltötte. Három idegennyelven – angolul,
franciául és németül – beszél, a nyomdászat-
tal pedig a középiskola elvégzése után került
egyáltalán kapcsolatba. „Apám diplomáciai
kiküldetései okán nagyon sokfelé éltünk a
világban, innen a nyelvtudás. Azt gondolom,
ha iskolában vagy különtanárnál kellett
volna tanulnom, még ma is csak magyarul
beszélnék… Legtöbbet Berlinben voltunk:
ott nôttem fel, ott kezdtem el csajozni, és ott
végeztem el egy abszolút humán beállítottsá-
gú középiskolát is, ahol több volt a mûvé-
szettörténet-óra, mint bármi más. A fizika,
kémia és biológia fakultatív tantárgyak vol-
tak, természetesen mindenki a bioszt válasz-
totta, viszont zenét, irodalmat, latint, rajzot

valamennyien tanultunk. A képzômûvészet
állt hozzám a legközelebb, és mivel még
hozzáértô szemekben is elég tehetséges
grafikusnak tûntem, ebben az irányban gon-
doltam a továbbtanulást. Fel is vettek Lip-
csébe, a Képzômûvészeti Fôiskolára. Aztán
belegondoltam, hogy hány kortárs grafikus
van, aki nem hogy jól, de egyáltalán meg
sem él hivatásából… Én pedig mindig jól
éltem, és utáltam volna csórónak lenni.
Ezért el sem kezdtem a képzômûvészetin a
tanulmányokat.”

Eme döntés ékesen bizonyítja, hogy már
akkoriban sem kevés praktikus érzéke volt
az élet gyakorlati oldalát illetôen…

„A családomban senkinek semmi köze
nem volt a nyomdaiparhoz. Igaz, apám az
ötvenes évek elején – mint jó pártkatona – a
Lapkiadó igazgatójaként dolgozott. De itt
jegyzem meg, hogy betöltött posztja ellenére
a rendszerváltást követôen is elismeréssel
emlegették, és sokan szerették. Visszatérve a
pályaválasztáshoz: miután lemondtam a
mûvészi pályáról, apám adott a kezembe egy
ismertetôfüzetet, amelyben rátaláltam a Lip-
csei Mûszaki Fôiskola nyomdaipari karára.
Jó-jó, de ez mit csinál? Erre odadobott elém
az ebédlôasztalra egypár újságot. »Ezt« –
mondta. És ez tetszett nekem.”

A nyomdaipari karra azonban csak olyan
embereket vettek fel, akiknek nyomdaipari
végzettségük volt, ezért Vince András kény-
telen volt párhuzamosan valamifajta nyom-
daipari szakmát kitanulni. Így lett ofszet-
gépmester, és párhuzamosan nyomdamér-
nökként végzett a kezdetben fôiskolaként,
majd még a tanulmányi ideje alatt egyetem-
mé avanzsálódott felsôfokú intézményben, a
Gutenberg Platzon. „Amikor elkezdtem a
fôiskolát, akkor döbbentem rá, hogy abszo-
lút mûszaki jellegû. Még szerencse, hogy
korábban egy évig a budapesti Radnóti
Gimnáziumba is jártam, és ott sikerült annyi
vonatkozó tudást összeszednem, amivel
elboldogultam. Ez azért is viszonylag nagy
szó, mert a gimnáziumi évek alatt elsôsor-
ban a vízilabdázás érdekelt, és naponta
jártam edzésre.” 

Az egyetem elvégzését követôen, 1977-
ben tért vissza Budapestre. Ám Vince And-
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A mai időkben minden vállalatnak bizonyítania kell, 

hogy felelősséget visel tevékenységéért.

A technológia hihetetlen fejlődése jóvoltából ma már az újra-

feldolgozott papírral elérhető fényesség, fehérség és teljesít-

mény révén semmilyen kompromisszumra nincs szükség.

A technológia megváltozott,      és vele együtt a papírjaink is.

Legyen Ön is részese az 
újrafeldolgozott papír új világának!

Ha szeretne többet megtudni a                         papírról 

kérjük keresse fel a Budapest Papír értékesítőit vagy 

látogasson el a www.revivepaper.com weboldalra.

Budapest Papír Kft. 

1225 Budapest, Campona u.1. 

mail@bppapir.hu  |  www.bppapir.hu
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rás, mint nyomdaipari üzem-
mérnök, nem tudott a szakmá-
jában elhelyezkedni. A sors
azonban úgy hozta, hogy a
több nyelvet is beszélô fiatal-
ember egy külkereskedelmi
vállalatnál, a Technoimpexnél

mégiscsak talált egy olyan állást, amely
kapcsolódott az ágazathoz: könnyûipari
gépek alkatrészeinek importjával kezdett
foglalkozni. „Hivatalos besorolás szerint
üzletkötô voltam, de ez a gyakorlatban
szinte nem jelentett semmit. Érkeztek a
nyomdák felôl az igények, de vagy volt rá
deviza, vagy nem, vagy engedélyezték,
vagy nem, és én ennek megfelelôen
intézkedtem. Nem szerettem ott lenni, de
nem volt más lehetôség. És munka után
jó volt lötyögni a közeli Váci utcában…” 

Nem sokáig dolgozott a Technoimpex-
nél, hiszen alig fél év után behívták ti-
zenöt hónapra katonának. „Nem hiszem,
hogy abban az idôben ült valaki nálam
többet a fogdában. De nagyon jó »élet-
iskola« volt…”

Leszerelését követôen, 1979-ben a
Petôfi Nyomda öntapadóscímke-üzemé-
ben helyezkedett el, mint üzemvezetô.
Éveken keresztül dolgozott itt, és ezt az
idôszakot rettentôen élvezte. „Érdekes
volt a munka, nagyszerûek voltak a kollé-
gák, és privátin is jól éreztem magam…
Aztán, olyan 1982 környékére, valahogy
kezdett kialakulni körülöttem egy olyan
vidékies-dzsentris életstílus, és azt már
nem szerettem. Ekkor ismerkedtem meg
késôbbi feleségemmel és egyben
gyermekeim majdani édesanyjával, aki
újságíróként Budapesten dolgozott, így
kettôs oka is volt, hogy visszajöjjek
Pestre. A Franklin Nyomdában el is
tudtam helyezkedni, mint mûszaki vezetô.

A Franklin abban az idôben az ország
legnagyobb mono-állományával, illetve
magasnyomó gépparkjával rendelkezett,
és hatalmas volumenben gyártott köny-
veket. Ugyanakkor az is tény, hogy iszo-
nyatos késéssel indult meg az ofszetfej-
lesztés.”

Egészen a rendszerváltásig, pontosab-
ban 1990 ôszéig dolgozott itt. „Senki
nem látta, hogy mi fog történni a rend-
szerváltás után. A nyomda privatizációja
elôtt én is kiléptem, kvázi elmenekültem a
cégtôl. Lehet, hogy nem kellett volna,
mert beljebb lennék egy pár milliárd-
dal… A Berthold & Stempel cég – amely
a Heidelbergi gépeket forgalmazta Auszt-
riában és a volt szocialista országokban
– éppen akkor keresett képviseleti irodája
élére vezetôt: jelentkeztem, felvettek,
majd fél év múlva – a mai napig nem
tudható, hogy miért – kirúgtak…”

Vince András ekkor egy értékpapírok
nyomtatásával foglalkozó, kisebb nyom-
dához csatlakozott, de nem sokáig, mert
ez a cég is azok közé tartozott, amelyek
végül vesztesei lettek a 90-es évek elején
a pénzintézetek körül kialakult – például
Ybl Bank bukása – „problémás ügyek-
nek”. Mindenesetre új elfoglaltság után
kellett ismételten néznie.

1992 júniusában rábukkant egy hirde-
tésre, amelyben az Agfa keresett – köze-
lebbrôl nem meghatározott pozícióra –
munkatársakat. Jelentkezett, felvették,
ám most már egészen 1997-ig, ott is ma-
radt. „Nem mondom, hogy nem dolgozott
bennem a Berthold & Stempelnél ért sé-
relem, amikor jelentkeztem. Bizony moti-
vált, hogy valahogy vissza kellene vág-
nom. Az Agfa azért tûnt erre megfelelô-
nek, mert bizonyos szinten voltak átfedé-
sek a két cég által kínált termékekben. Az

állást – azt hiszem – a vagányságomnak
köszönhetôen kaptam meg. Történt
ugyanis, hogy az állásinterjú idôpontjára
nem érkezett meg a német Agfás fônök,
pontosabban elképesztôen megvárakozta-
tott. Már éppen el akartam jönni, amikor
az ajtóban összetalálkoztam vele, amint
éppen zsebre dugott kézzel jött. Gondol-
tam, én is zsebre dugom a kezem. Így áll-
tunk percekig egymással szemben. Végül
is ô húzta ki a kezét, és nyújtotta felém…”

Kereskedôt kerestek, és Vince András
elkezdett kereskedôként dolgozni. Kez-
detben azonban nem foglalkoztak direkt
értékesítéssel: kizárólag viszonteladókon
keresztül voltak jelen a hazai piacon.
„Ott dolgozott az Agfánál például Kele-
men Gyuri is, de cégen belül még a mik-
rofilmekkel foglalkozott, akkoriban kez-
dett a nyomdaipar felé fordulni, amely
területen én is tevékenykedtem. Egy idô
elteltével azonban egyre jobban éreztük,
hogy kezd a cég alól kiesni a piac, mert
az idôközben megjelent jó néhány konku-
rens cég sokkal nagyobb hangsúlyt
fektetett a közvetlen értékesítésre, fôleg a
lemezeket, filmeket illetôen. Ugyanakkor
viszont robbanásszerû technikai fejlesz-
tések történtek a dtp területen, és ezen
belül az Agfa igen kitûnô – mondhatnám:
rohadt jó – eszközökkel, berendezésekkel
jelentkezett a piacon, a Jura pedig el-
kezdte magyarítani a Mac-es programo-
kat. Gyurival alaposan belemásztunk
ennek támogatásába, promótálásába.
Életem elsô eladott gépe a HVG-nek
értékesített Agfa Accuset1000 volt, még
1992-ben. Mindemellett régóta úgy gon-
doltam, hogy nemcsak a gépekre kellene
koncentrálni, hanem az anyagokra is, és
ezt meglehetôs intenzitással hangoztat-
tam is. Neveltetésem okán sem vagyok
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csendes: anyámra hasonlítok, aki igen-
igen harsány asszony volt…

Az eredetileg az osztrák Agfa vezetôi
által „maszekban” létrehozott képviseleti
iroda idôvel 100 százalékban belga tulaj-
donú kft.-vé alakult, amelyet aztán ké-
sôbb az Agfa tulajdonosa, a Bayer vásá-
rolt ki. A belga szakmai irányítást pedig
felváltotta a bécsi központ. Jürgen meg-
keresésére azonban én közben átigazol-
tam a Heidelberg magyarországi cégéhez
kereskedônek…” 

…és a mai napig is ott dolgozik Vince
András. Sôt, minden bizonnyal, több
szakmai kanyar nem is lesz életében.
Bár, ki tudja... Fia, lánya szintén a nyom-
daiparon belül dolgozik, mint mondja:
„nem véletlenül”.

Mindenesetre, ahogy eddig, most is
figyelemmel kíséri a hazai és a nemzet-
közi társadalmi és gazdasági folyamato-
kat, mutatókat és változásokat, majd
„tûpontossággal” vetíti elôre a várható
következményeket. Hogy mást ne említ-
sek: pár évvel ezelôtt fix meggyôzôdése
volt, hogy rövidesen válság lesz, mert
ahogy mûködik a banki szféra, és ami-
lyen válaszokat ad erre a gazdaság, illet-

ve az egyes ember, ez elkerülhetetlen.
„Egyszer bekövetkezik, hogy a »világ-
szovjet«, elrendeli, hogy mindenki min-
denkinek mindent adjon meg. Mennyi
fiktív lóvé lesz!” – fogalmazott. A po-
litika sem kicsit foglalkoztatja: vélemé-
nyét cseppet sem véka alá rejtve kom-
mentálja az aktuálpolitika megnyilvánu-
lásait. És újra csak megállapítható: e té-
ren sem pontatlanok meglátásai, követ-
keztetései. Na és persze messze nem
utolsó sorban árgus szemekkel figyeli,
hogy a szakmában – fôleg a versenytár-
sakat tekintve – világszerte mi történik,
és az milyen hatással van, lesz az iparág
egészére.

Mindenrôl, és persze mindenkirôl van
véleménye, egy percig sem titkolja, sôt –
alkalmasint meglehetôsen keresetlen for-
mában – hangot is ad neki.

Az elmúlt jó két év gazdasági körül-
ményei nem kedveztek az olyan nagy ér-
tékû beruházásoknak – legyen szó elôké-
szítô, nyomó- vagy kötészeti gépekrôl –,
amelyekkel jelenleg is foglalkozik.
Ennek ellenére jött-ment, és jön-megy az
országban, látogatja a nyomdákat,
beszélget. Nem gépekben gondolkodik,

hanem megoldásokban, egész
pontosan Heidelbergi-megol-
dásokban.

Mindazonáltal olykor-olykor
már megáll, és elgondolkodik,
miként is szeretné élni az elkö-
vetkezendô éveket… „57 és fél
éves vagyok. Meglehet, hogy most kéne
abbahagynom, amikor még tudom az
életet élvezni. El kellene utaznom egy
szigetre, ahol szépek a csajok, és mindig
nyár van…” 

Nem gondolom, hogy megteszi. 
Nem gondolom, hogy egy perccel is

hamarabb hagyja abba munkáját(?), hiva-
tását(?), mint ahogy azt feltétlenül kel-
lene.

És nem gondolom, hogy önként vállal-
kozna arra, hogy kimaradjon ebbôl az
ágazatból, hiszen Vince Andrásnak to-
vábbra is az a mélységes meggyôzôdése,
amit jó pár évvel ezelôtt a következô-
képpen fogalmazott meg: „A nyomtatott
termékek iránti igény akkor fog megszûn-
ni, ha a nagymama laptoppal megy az
árnyékszékre…” ■

Ilona
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Szakmai befektetôként vette meg egykori munkahelyét…
Kamarás Péter
a Grafika Zrt. új,
többségi tulajdonosa

Kamarás Péter, akit az elmúlt húsz évben a Goodwill
tulajdonos-ügyvezetôjeként ismert a szakma, ez év
januárjában szakmai befektetôként megvásárolta egykori
munkahelye, a Grafika Kereskedelmi Zrt. többségi (92%)
részvénycsomagját. Fogalmazhatunk úgy is: ahonnan indult
szakmai pályafutása, oda tért vissza – igaz, egész más
minôségben… Az ügylet kapcsán számos kérdés vetôdhet – és
vetôdik is! – fel az
emberben, ezért nagyon
örültem, amikor
Kamarás Péter és az
elôzô többségi
tulajdonos, Jászkuti
László vállalkozott egy
közös beszélgetésre.

● Egyáltalán, mi volt az elôzmény?
Miért került eladásra a Grafika, és
miért pont Kamarás Péter az, aki
megvette?

J. L. – Egy bizonyos kor elérése
után az embernek el kell gondolkodnia
azon, hogy honnan jött, mit tett eddigi
életében, és mivel is szeretne foglal-
kozni hátralévô éveiben. Az én eddigi
életemet sorozatos sikerek jellemezték,
és én azt mondtam, hogy ezt most kell
abbahagyni, mert szükségszerû a
bukás. De ez volt a kisebbik oka, a
nagyobbik ok az volt, hogy nagyon sok
barátom vélte pótolhatatlannak magát,
és emiatt csak dolgozott és dolgozott
és dolgozott, mígnem lábbal elôre egy
tepsiben vitték el a munkahelyérôl…
Kell az emberben önmérséklet, le kell
tudnia mondani a még többrôl, és még
többrôl… Meg kell elégednie azzal,
amije van, és valóban élnie kell az életet.

Olvasni, színházba és koncertre járni,
teniszezni, valamint új szenvedélyeimnek
hódolni: golfozni és tôzsdézni. Az utóbbi
pár évben a munka terhe – noha az
életem egyik értelme a Grafika – már
inkább nyomasztóan hatott rám… És az

a forgalmon is meglátszott, hogy már
nem lelem örömöm benne. Ilyenformán a
Grafika eladása már korábban felmerült
bennem. És noha közben új vezetés
került a cég élére, ami friss dinamikát
adott a cég mûködésének, némileg
hiányzott az a tapasztalat és kapcsolati
tôke, amelyet a szakma és az ipar széles
körû ismerete jelent. A válság miatt
azonban nem volt idô, hogy kivárjuk
ennek kialakulását, megszerzését. Ezért
aztán az eredmények sem hozták, nem
hozhatták azt, amit elôzetesen gondol-
tunk. Tehát – megbeszélve üzlettársam-
mal, Tóth Edittel – elkezdtünk befektetôt
keresni. De nem megszabadulni akartunk
a Grafikától, hanem az volt a cél, hogy
olyan embert találjunk, aki tovább viszi a
céget, mint a nyomdaipar egyik megha-
tározó beszállítóját. Megkerestük Pétert
is, de csak bizonyos területeken gondol-
tunk valamifajta együttmûködést, de
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semmiképpen nem „fôszerepet”. Ôszinte
vagyok: ebbôl a szempontból fel sem
merült a Goodwill vagy Kamarás Péter
neve, hiszen az a hír járta, hogy nincs
szándékában növekedni, sôt inkább a
visszavonulást fontolgatja… Aztán,
ahogy haladtak a beszélgetések, egyre
inkább kiderült, kikristályosodott, hogy
mégis Péteré lesz a fôszerep, arról nem
beszélve, hogy „mellékszerepet” nem is
vállalt volna. Ráadásul ô a szakmai
pályafutását itt is kezdte: innen indult, és
most ide érkezett. Ez számomra különle-
ges megnyugvással és értékkel is bír.
Január elején aláírásra került a megálla-
podás.

● Péter, amikor telefonon említette,
hogy megvásárolta a Grafikát, nem mon-
dom, hogy nem lepôdtem meg… Egyrész-
rôl maga a tény, hogy valaki megveszi a
volt munkahelyét, nem tipikus. Másrész-
rôl ezekben az idôkben – és a perspektí-
vát tekintve is – nyomdaiparral kapcso-
latos befektetésre vállalkozni, háát…
Mindenesetre, ôszintén kívánom, hogy
váltsa be a hozzáfûzött reményeket!
Gondolom, az amúgy is magas adrena-
linszintjét, nem kicsit emelte meg ez a
tranzakció, márcsak azért is, hiszen egy
800 millió forint éves forgalmú cég
tulajdonlásáról van szó… 

K. P. – Tény, hogy van benne valami,
hogy a Grafika megvásárlásával valóban
némileg a trendek ellen megyek… Ám,
ha jó üzletet akarsz kötni – ahogy az
általában a tôzsdére is igaz –, akkor kell
vásárolni, amikor zuhanás van: nagyobb
ugyan a kockázat, de nagyobb az elérhe-
tô nyereség is! Ennek ellenére, itt nem
igazán ez a fô mozgatórugó, hiszen az
idôzítés valóban nem a legideálisabb.
Tudom. Ugyanakkor mindig, amikor
még kvázi konkurensként voltunk a
piacon, akkor is hangoztattam, hogy a
Grafika számomra a legtökéletesebb

munkahelyet jelentette. Ennek nem
mond ellent az, hogy a rendszerváltással
szinte egy idôben, 1991-ben eljöttem
innen, és megalapítottam a saját vállalko-
zásomat, a Goodwillt. Ez a tény pusztán
a bennem lévô ambíciókat tükrözte. Húsz
éve, hogy viszem, mûködtetem a saját
cégemet, és bizony egy kicsit belefárad
az ember, pontosabban már nem jelent
kihívást, nem bizseregtet meg, inkább
csak a rutin uralja a mindennapokat.
Aztán ott van az is, hogy minden cégnek
van egy életpályája, amelyen elér egy
olyan ponthoz, amely választás elé
állítja: vagy új lendületet vesz, vagy
elkezdôdik egy változó sebességgel
lezajló hanyatlás. Egy biztos: azon a
szinten, ahol van, nem tud maradni. Nos,
a Goodwill már három évvel ezelôtt
elérte a saját zenit-pontját, ahonnan a
saját lehetôségeivel már nem tud további
forgalmat generálni, ezért annak idején
én kerestem meg a Grafikát egy vételi
szándékkal. De akkor ez még nem
találkozott a tulajdonosi elképzelésekkel.
Az élet azonban alakít a szándékokon…
Így, amikor tavaly decemberben felme-
rült, hogy mégiscsak eladnák a céget,
ugyan már nem a korábbi vehemenciá-
val, de mindenképpen érdekelt a dolog.
Ráadásul, én érzelmileg mindig is kötôd-
tem a Grafikához.

● Ezzel együtt: ön alapvetôen üzlet-
ember…

K. P. – Pénzügyi szempontból végig-
gondolva, arra a meglátásra jutottam,
hogy ugyan nem kockázatmentes döntés
a Grafika megvétele, de ha vannak szak-
mai szempontból hosszú távú – és hang-
súlyozottan hosszú távú – terveim, akkor
ez egy kitûnô lehetôséget teremt azok
megvalósítására. Azt is láttam, hogy a
fiatal generáció – gondolok Melindára és
Tamásra – megjelenése a cégnél, nem
kevés lendületet adott, amihez, ha hozzá-

teszem a magam tapasztalatait
és kapcsolati tôkéjét, akkor
akár nagyon jó dolgot is
eredményezhet. És persze, ez
is a cél. Tekintettel arra, hogy
én nem pénzügyi, hanem szakmai
befektetô vagyok, nem célom, hogy a
befektetett pénzemet minél hamarabb
viszontlássam. Elôbb-utóbb persze igen,
de tudom, hogy ez nem rövid távon fog
bekövetkezni. Szakmai szempontból a
Grafikában nagyon komoly potenciál
van: világmárkák sora található az igen
széles termékpalettáján, amelyek azon-
ban néhány területen méltatlanul alulrep-
rezentáltak az ágazatban. 

● Ezek szerint mélységesen hisz ab-
ban, hogy újból valami nagyon erôs és
nagyon meghatározó beszállítócég válik
a Grafikából.

K. P. – Ha nem hinnék abban, hogy
hosszú távon megtérülô befektetésrôl van
szó, nem vásároltam volna meg – és nem
is aprópénzért – a céget. Azt gondolom,
hogy a Grafika két éven belül nyeresé-
gessé tehetô, utána pedig egy felfelé
ívelô életpályát szánok neki. És ebben
nyilván szerepet fog játszani az a sziner-
gia is, amelyet a Goodwillel közösen
képviselnek.

● Összevonja a két céget?
K. P. – Jogilag valószínûleg nem, de

nyilvánvalóan nagyon szoros lesz a két
cég közötti együttmûködés, amely abban
is megnyilvánul, hogy például nincs
szükség külön telephelyre. Továbbá bizo-
nyos általános költségek – közös titkár-
ság és könyvelés, közös raktár-, rezsi- és
logisztikai költség stb. – is megosztásra
kerülhetnek a két cég között.

● A Grafika ma már nem tulajdono-
sa, hanem a bérlôje jelenlegi telephelyé-
nek. A Goodwill szintén bérleményben
üzemel. Hogyan lesz a jövôben? Ki köl-
tözik kihez?
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K. P. – Biztos, hogy össze-
költözünk, de még nyitott,
hogy hová: lehet, hogy egy
harmadik hely lesz a megol-
dás. 

● Termékek. A Grafikának az elmúlt
jó másfél évben változott a portfóliója:
tisztult, de ugyanakkor sok új termékkel
is elkezdett foglalkozni, és bizonyos ter-
mékcsoportok esetében átfedés van a két
cég között…

K. P. – Sokkal inkább kiegészíti egy-
mást a két cég, semmint átfedésekrôl
beszélhetnénk. Ez alól a CtP-lemezek és
berendezések a kivételek, hiszen a Good-
will Agfa-díler, a Grafika pedig Kodak-
disztribútor. Itt nyilvánvalóan dönteni
kell – és ennek iránya nem is kétséges –,
de kifutási idô van rá. Tulajdonképpen az
sem lenne furcsa, ha mindkét termék
maradna, hiszen nem arról van szó, hogy
az egyik jobb vagy rosszabb, mint a
másik – mind a kettô világszínvonalú –,
hanem mások az erôsségek. Az analóg
lemezek összefésülhetôk, és ettôl kezdve
minden a szinergiahatást erôsíti: a na-
gyobb volumenek kedvezôbb beszerzést
és ezáltal versenyképesebb piaci árat
tesznek lehetôvé. A nyereséget nem lehet
pusztán racionalizált költséghatékony-
sággal elérni, szükség van a tömeg, a
forgalom növelésére. A két cég valami-
lyen szinten összeadódik, és meggyôzô-
désem, hogy ez nem pusztán kettôjük
összegét fogja jelenteni, hanem hatvá-
nyozottan jelentkezik. Kétségtelen, hogy
nem multiként, ennek megvalósítása

bizony nem kis kihívást jelent, de nagyon
élvezem! Nyilván kapok majd pofonokat
is, de azokat állnom kell. Azt gondolom,
hogy abszolút növekedési pályára lehet
állítani a Grafikát – tény: hosszabb idô
szükségeltetik hozzá.

● Mégis, mennyi? Esetleg szeptem-
berben leülhetünk újra beszélgetni?

K. P. – Mindenképpen örömmel állok
a beszélgetés elé fél év múlva, ám a vál-
toztatások pozitív hatásai a döntések
kifutási ideje miatt fôként 2012-ben érez-
tetik majd hatásukat.

J. L. – Felmerült az elôbbiekben,
hogy pénzügyi szempontból talán nem a
legjobb döntés volt megvásárolni a
Grafikát. Nos, én ezt egészen másként
gondolom, pontosabban úgy, ahogy Péter
a tôzsdei példával indokolta: akkor kell
venni, amikor valami „nem megy”, és
alacsony vagy relatíve alacsony az ára,
mert akkor nagyobb rá az esély, hogy ha
beindul az üzlet, komoly nyereséget,
profitot eredményez. Mivel új szenvedé-
lyem miatt rendszeresen tôzsdézek,
adom-veszem a különféle részvényeket
szerte a világban, meglehetôsen nagy
rálátásom van a gazdasági folyamatok
alakulására. Nos, meggyôzôdésem, hogy
vége a válságnak. Az alagút végén
valóban ott a fény, és már nem tûnik el
idôrôl idôre, és ez a fény nem a szembe
jövô vonaté… Tény, hogy mire ezt az
egyes ember megérzi, az még négy év.
De, ha valaki hosszú távon gondolkodik,
és már most készül rá, akkor mire a
többiek ocsúdni kezdenek, ô már össze-

kovácsoltan, jelentôsen megerôsödve,
messzemenôkig felkészülten lesz képes a
jelentkezô és megnövekedett igényeket
kiszolgálni.

● Igaz, de addig ki is kell tartani
pénzben, energiában, idôben, és ez csep-
pet sem egyszerû…

K. P. – Tudom, hogy anyagilag jelen-
tôs kockázatot vállaltam, de minden
döntés valahol kockázat, ehhez 20 év
alatt az ember hozzászokik. Mindenki-
nek a saját teherbíró képessége szerint –
ha úgy tetszik a saját komfortzónájában –
kell az üzleti döntéseit meghoznia, és
ilyen értelemben a Grafika számomra
ideális befektetési célpontnak tûnik.

Tény: ez nem egy állampapír, de úgy
látom, a kockázat és az elérhetô nyereség
rátája nagyon kedvezô. A Grafika hitem
szerint komoly növekedési pályára
állítható. Mindazonáltal azt kell monda-
nom, hogy számomra ez a tranzakció
részben már akkor megérte, amikor ilyen
fokú lelkesedést, energiát, adrenalin-
növekedést váltott ki belôlem. Nem is
tudom, utoljára mikor dolgoztam ilyen
vehemenciával, mint amilyennel az
elmúlt jó másfél hónapban, és remélem
ennek kézzelfogható eredményei hama-
rosan érzékelhetôek lesznek! ■

Ilona
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● Jól tudom, hogy a nyomdaipar nem
volt kiemelt célcsoportja a Volksbanknak,
eddig nem jelent meg az ágazatban –
úgymond – markánsan?

– Inkább fogalmaznék úgy, hogy szá-
munkra egyaránt fontosak a néhány fôt
foglalkoztató mikrovállalkozások, éppen
úgy, mint a néhány százezer vagy akár a
10 millió eurót is meghaladó árbevételû
kis- és középvállalkozások, és ilyen for-
mán ügyfeleink között nem egy nyomda

is található. Elsôsorban nem ágazatokra
fókuszálunk, de vannak olyan speciális
szegmensek, ahol a mikro- és kkv-finan-
szírozásban a piac többi szereplôjétôl is
nagyobb tapasztalattal rendelkezünk.
Ilyen például az orvosok és a borászok,
illetve az egészségügyi, borászati ága-
zathoz kapcsolódó vállalkozások finan-
szírozása. De tulajdonképpen nem is
szükséges az ágazati megbontás, mert
függetlenül attól, hogy azonos szegmens-

„Kétszer ad, ki gyorsan ad…”

Volksbank
A Volksbank talán nem annyira ismert az ágazatban, mint
amennyire ismert lehetne. Pedig a kkv-k
finanszírozásában immár 18 éve betöltött szerepe alapján
méltán lehetne az. A Volksbank a Széchenyi Kártya
programhoz az elsôk között csatlakozott 2004-ben, és
azóta is stratégiai fontosságú feladatnak tartja a kkv-k
finanszírozását, ezzel is alátámasztva a több mint 150 éves
hagyománnyal rendelkezô hitelszövetkezeti mûködése
mentén kialakult vállalati stratégiát.
A hitelszövetkezetek mûködésének elméletét és
gyakorlatát német nyelvterületen Hermann Schulze-
Delitsch, illetve Friedrich Wilhelm Raiffeisen alapozta
meg, akiknek nevéhez fûzôdik egy-egy hitelszövetkezeti
típus is. Herman Schulze-Delitsch a porosz nemzetgyûlés
liberális politikusaként hamar felismerte a kisvállalkozói
réteg problémáit. Az általa kialakított szövetkezetek
példájára, és Schulze személyes közremûködésével az
1858-as évtôl fellendült a városi kisiparosok körében
a szövetkezetek szervezése. Szervezôdésük a szomszédsági
elvre épült, ahol a bizalom volt az alapja mindennek.
Céljuk a szövetkezeti hitelnyújtás, közös beszerzés és
értékesítés volt, de ehhez pénztôkére volt szükségük, így elsôsorban a hitelfunkciók
szerepe nôtt meg. A mûködés Hermann Schulze-Delitsch alapelvei mentén valósult meg,
amelyek az önsegélyezés, önirányítás és felelôsségvállalás. A Magyarországi Volksbank
Zrt. szlogenje is jól tükrözi az „ôsök” elméletben és gyakorlatban is megvalósított
alapvetéseit: „A bizalom összeköt.”
A Volksbank tehát a kis- és középvállalkozások ilyetén való megsegítésében igen komoly
hagyománnyal bír, hiszen a népbankok európai alapítása pillanatától – nagyjából a 19.
század közepe óta – ez a tevékenység jelenti fô profiljukat.  A Volksbank Magyarországon
kkv-k speciális hitelforrás biztosítására – például a Széchenyi Kártyákra – szakosodott.
S noha más bankok is portfóliójukban tartják a Széchenyi Kártya hitellehetôségét,
a Volksbank – ellentétben a nagyobb bankokkal – a válság alatt is dinamikusan növelte
Széchenyi kártya állományát. Dr. Balázs Lászlóval, a bank elnök-vezérigazgatójával
egyrészt arról beszélgettem, hogy mi sikerességük titka, másrészt természetesen arról,
hogy az elmúlt két év erôteljes megtorpanása után mit várhat, mire számíthat az ágazat
a bankok, egész pontosan a Volksbank részérôl.
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ben tevékenykednek a cégek vagy sem,
minden vállalkozás merôben más és más,
és minden vállalkozásnak mások a pénz-
ügyi elvárásai és lehetôségei. Fontosnak
tartom megjegyezni, hogy még régión-
ként is nagy eltérést mutathatnak az
egyes, bár azonos ágazatban tevékenyke-
dô cégek paraméterei, üzleti lehetôségei
és finanszírozási igényei.

Országszerte hatvankét fiókunk van, és
minden fiókunkban dedikált kkv-üzletkö-
tô foglalkozik az adott céggel, így bizto-
sítva a magas szintû szakmai színvonalat,
valamint azt a személyes kötödést és
bizalmat, amelyet a takarékszövetkezeti
gyökerekbôl kinövô volksbankos vállala-
ti kultúra jellemez.

● Tekintettel az elmúlt két év igencsak
válságos idôszakára, gondolom, örülnek
is, hogy nem a lízingterületen mozog-
nak… A nyomdaipart különösen erôsen
érintette a válság… És ennek egyik olda-
la csak a beruházásokkal kapcsolatos
gondok. A másik komoly probléma a
tôkeszegénység, ami a forgótôke hiányá-
ban is jelentkezik. És bizony tény: a ban-
kok pontosan akkor vonultak ki errôl a
területrôl, amikor a legnagyobb szükség
lett volna aktív közremûködésükre. Per-
sze, egyik oldalról érthetô, hiszen jelen-
tôsen megnövekedett a kockázat mértéke
számukra… 

– Az elmúlt két év gazdasági válsága
valamennyi ágazatot sújtotta, ami abban
is megmutatkozott, hogy az amúgy meg-
lehetôsen hosszú fizetési határidôk még
hosszabbak lettek, és ez magával hozta a
forgóeszköz-finanszírozási igény növe-
kedését. Ennek a problémának a megol-
dását kétféle módon tudják a bankok
segíteni: vagy faktoring-kerettel, de eh-
hez szükséges, hogy az adott cégnek –
vagy ahogyan a példában ön is említi: a
nyomdának – legyenek olyan nagyobb
partnerei, amelyek megfelelnek, alkal-
masak a bevizsgálást követôen a faktorá-
lásra, azaz megfelelô a fizetôképességük.
Másik megoldást jelenthet a hitel: Szé-
chenyi Kártya folyószámlahitel vagy a
Széchenyi Forgóeszközhitel, amely
viszont nem jár a beszállítók vagy a part-
nerek fizetôképességének vizsgálatával,
és önmagában biztosíthat egy jelentôs
összeget forgóeszköz-finanszírozásra. A
Széchenyi Kártya Program három elemé-
nek (folyó-, forgó-, illetve beruházás-
finanszírozás) igénybevételével a hitelek

összege ma már elérheti akár a 100 mil-
lió forintot is. A Volksbank – ismét elsô-
ként a piacon – 2010 ôszén csatlakozott a
Széchenyi Beruházási hitelhez.

● A nagyértékû nyomdaipari beruhá-
zások terén ma már nagyon óvatos az ága-
zat, viszont a forgóeszközhitel iránt komo-
lyabb érdeklôdésre lehet számítani… 

– A forgóeszköz-igényre a Széchenyi
Kártya folyószámlahitel vagy Széchenyi
Forgóeszközhitel több szempontból is
kitûnô lehetôség, mert mindkettôhöz
kamat- és garanciadíj-támogatás tartozik,
nincs árfolyamkockázatuk (forinthitelek),
valamint egyik esetben sincs szükség
ingatlanfedezeti vagy egyéb tárgyi
biztosítékra. 

● A Széchenyi Kártyához jutás felté-
telrendszere gyakorlatilag általános
érvényû, tehát bármely banknál is veszi
igénybe az ügyfél, nagyjából ugyanazt
kapja. Mi az, ami mégis elônyként jelent-
kezik, ha a Volksbankon keresztül él ezzel
a lehetôséggel?

– Azt szokták mondani, hogy „kétszer
ad, ki gyorsan ad”, nos, ez a Volksbank
esetében nagyon igaz. Én azt látom a vál-
lalkozóinknál, hogy három típusú igény-
nyel jelennek meg: egyrészt várnak egy
olyan tanácsadást, amely egyszerûen és
érthetô, átlátható módon eligazítja ôket a
lehetôségek között, és valóban ad megol-
dást. Elvárják tôlünk – és ezt mi teljesít-
jük is –, hogy adott pénzügyi problémá-
jukra a legjobb konstrukciót találjuk
meg. És nem gyôzôm hangsúlyozni:
nincs két egyforma cég és pénzügyi hely-
zet, tehát mindenkinél az adott szituáció-
ra kell a lehetô legoptimálisabb megol-
dást megtalálni. Ha ez sikerül, akkor a
lebonyolítás gyorsan történjen meg – ez
ugyancsak ügyfeleink alapvetô igénye.
Érthetô is részükrôl, hogy nem akarnak
sokat várni – talán végzetes is lehet szá-
mukra, ha hosszú idô múlva jutnak csak
a hitelforráshoz. További elvárás, hogy
az árfolyamkockázatok elkerülése végett
forintalapon történjék a hitelezés, és ter-
mészetesen kitermelhetô kamatok mel-
lett. Nos, a Volksbank mindezen elvárá-
soknak messzemenôkig eleget tesz, hi-
szen túl a szakmai kompetenciáján, egyi-
ke az ezen a téren legnagyobb tapasztala-
tokkal rendelkezô bankoknak, ráadásul
mindig is ez a volt a legerôsebb profilja.
Hét éve foglalkozunk Széchenyi Kártyá-
val, és olyan rutinra és felkészültségre

tettünk szert, amelynek elô-
nyét ügyfeleink javára fordít-
juk. Nyilván ez is oka annak,
hogy ezen a területen piacve-
zetôk között vagyunk.

● Mennyire szigorú a hitelelbírálás?
Az utóbbi két évben jellemzôen csak az
jutott bármilyen hitellehetôséghez, aki-
nek jószerint nem is volt szüksége rá… 
A bankok a magas kockázat miatt –
mondjuk úgy – nagyon behúzták a kézi-
féket. Esetleg várható az idén némi
„lazulás”?

– Akkor igen, ha ezeknek a cégeknek
reális esélyük van arra, hogy növekedje-
nek a saját piacukon. A hitelek iránti
kereslet növekedése akkor fog bekövet-
kezni, ha adott ágazatban azt látja a cég
vezetôje, hogy van esély a bôvülésre. 

A bankoknak pedig érdeke, hogy
forogjon a pénz, mert ezzel tudnak
maguk is bôvülni, illetve a beruházások
finanszírozásán keresztül hozzájárulni a
gazdaság élénkítéséhez. Mindazonáltal
megfelelô gazdasági alap elengedhetetlen
ahhoz, hogy bárki is hitelforráshoz jus-
son. Plusz hitelt, fôleg beruházási hitelt
pedig kizárólag akkor érdemes felvenni,
ha az adott vállalkozás valóban látja a
piaci növekedés lehetôségét. Persze, ez
messze nem független a gazdaság álta-
lános helyzetétôl…

● A nyomdaipar különösen érzékeny
barométere az általános gazdasági hely-
zetnek.

– Nos, ha igaz lesz az, hogy 3 száza-
lékkal fog nôni a gazdaság az idén, akkor
ez kedvezô hír a nyomdaipar számára is.

● Ön szerint megalapozott ez a prog-
nózis, vagy csak egyfajta kivetített vágy-
álom?

– Nincs miért kételkedni benne: na-
gyon sok vonatkozó elemzés lényegileg
egyhangúan reális esélyt ad ennek. Az
elmúlt két év megtorpanását követôen
nyilván meg fog, mert meg kell indulnia
a gazdaság néhány ágának, amely maga
után vonja a többit is. Éppen ezért joggal
reménykedhet a nyomdaipari ágazat is.
És, hogy az új lendülethez elegendô
pénzügyi forráshoz is jusson, ebben nagy
segítségére tud lenni a Széchenyi Kártya
Program, akkor pedig fôleg, ha annak
lehetôségeit a Volksbankon keresztül
veszi igénybe. ■

Ilona
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Megoldás és perspektíva
HP Indigo – gép + üzletépítés

Lehet bármilyen drága és okos géped,
ha nem tudod eladni a tudását, nagyjából
semmit nem érsz vele – tulajdonképpen e
kissé bôvített mondattal foglalható össze
az, amiért a HP úgy gondolta, hogy kép-
zéssel is segíti partnereit a HP Indigo
gépekben lévô üzleti lehetôségek kiakná-
zására. A cél érdekében kétnapos, nem-
zetközi érdeklôdésre számot tartó to-
vábbképzést szerveztek mindazon part-
nereiknek, akik HP Indigo gépet, gépeket
használnak. A nemzetközi, elsôsorban
kelet-közép-európai szinten meghirdetett
sales-tréning helyszínéül Budapestet
választották, és ebben nem kis szerepet
játszott az a tény, hogy Magyarországon
mára mintegy hét íves, és két tekercses új
HP Indigo került üzembe állításra.

A HP Indigo képviseletét ellátó cég
magyarországi fióktelepének értékesítési
vezetôjétôl, Markos Andrástól azt is
megtudtuk, hogy a rendezvény – amelyre
egyébként 2011. január 27. és január 28.
között került sor – iránti hazai érdeklôdés
akkora volt, hogy alig két nap alatt betelt
a létszámkeret. Éppen ezért tervezik is,
hogy rövidesen újabb tréninget
indítanak, de immáron kizárólag a hazai
érdeklôdôk számára. De térjünk vissza a
most megrendezésre került nemzetközi
szemináriumhoz! A továbbképzésre a
magyarokon kívül, mintegy hat ország-
ból – Csehország, Szlovákia, Románia,
Szlovénia, Szerbia, Bulgária – érkeztek a
résztvevôk. A két napon át tartó „Buil-
ding your Digital Business” elnevezésû
rendezvényen minden olyan témakör
terítékre került, amely gyakorlati segítsé-
get nyújt abban, miként lehet a HP Indi-

go lehetôségeire támaszkodva új piacokat
elérni és megtartani, illetve milyen haté-
kony módszerei vannak annak, hogy egy
ár alapú beszélgetés érték alapú beszél-
getéssé váljon. A HP célja e rendezvény-
nyel nem más volt, mint hogy átadja,
megtanítsa partnereinek mindazt a tudást,
amely nagy mértékben segíti elô piaci
boldogulásukat. Fogalmazhatnék úgy is:
elôhozza belôlük azt a „kereskedôi vé-
nát”, amely lehetôvé teszi, hogy hatéko-
nyan legyenek képesek eladni saját szol-
gáltatásaikat. Nem véletlen, hogy a tan-
folyam moduljai között olyan ismeretek
átadása is szerepelt, mint például: digitá-
lis termékek értékesítése a gyakorlatban,
valós esetek szimulációja, ügyfélkérdé-
sek kezelése, megfelelô vásárlókör kivá-
lasztása stb. A HP is azon cégek közé
tartozik tehát, amelyek nem pusztán
„vasat” értékesítenek, hanem kiemelt
figyelmet fordítanak arra is, hogy partne-
reik kezét a késôbbiek során se engedjék
el. És ez náluk sem csak abban nyilvánul
meg, hogy megbízható szerviztámogatást
és anyagellátást biztosítanak a gépek mû-
ködtetéséhez…

Ahogy elôbbiekben említettem, mára
már szép számú új HP Indigo került
üzembe állításra Magyarországon, és
mint Markos Andrástól megtudtam,
ezenkívül is jó néhányan vannak olya-
nok, akik komolyan érdeklôdnek a be-
rendezés iránt. A HP Indigo egyébként
sajátságos helyet foglal el a nyomdagé-
pek között – és tudatosan nem írtam azt,
hogy a digitális nyomdagépek között! A
HP Indigo ugyanis digitális ofszetgép.
Festékezési technikájának köszönhetôen
nyomatminôsége teljes mértékben meg-
egyezik az ofszetnyomatok minôségével,
éppen ezért bármilyen klasszikus grafikai
alapanyagra – beleértve az erôsen struk-
turált kreatív hordozókat is – ofszetmi-
nôségben nyomtat. A kinyomtatott íveket
pedig ugyanúgy és ugyanazzal a beren-
dezéssel, módszerrel lehet továbbfeldol-
gozni – például lakkozni, fóliázni, hajto-
gatni, bígelni, összehordani stb. – mintha
ofszettel készültek volna. Mindezekbôl
az is következik, hogy kompromisszu-
mok nélküli átjárást jelent a tradicionális
ofszetnyomtatással: ugyanaz a minôség,
feldolgozhatóság, színvilág. Ugyanakkor,

„A HP nem egy a digitális nyomógépek közül,
de nem is ofszetgép: egy teljesen egyedülálló
kategóriát képvisel. Úgy is fogalmazhatnék:
»egyik ligában sem játszik, saját ligája van«.”

A DUPAREC Kft., mint a

legnagyobb papírhulladék-

kereskedô és -gyûjtô,

k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662
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mint digitális nyomdagép, természetesen
képes a változóadat-állományok kezelé-
sére, alkalmas a perszonalizálásra, vala-
mint a kis példányszámú kiadványok
gazdaságos elôállítására. És éppen e
„kettôs” tudása, megfelelôsége okán je-
lent, jelenthet megoldást és perspektívát
az erôteljesen útkeresés állapotában le-
ledzô nyomdaiparnak.

„Mi mélységesen hiszünk – én pedig
fôleg! – a HP Indigóban, és nem csak
azért, mert »hivatalból« így kell tennünk,
tennem” – mondta Markos András, ami-
kor a szeminárium kapcsán találkoztunk.
Majd így folytatta: „Meggyôzôdésem,
hogy ezek a berendezések – és mindegy,
hogy íves vagy tekercses változatáról
beszélünk –, amelyek lehetôvé teszik a
nyomdaipar számára, hogy a megválto-
zott és folyamatosan változó piaci elvá-
rásoknak megfeleljen. De ne csak megfe-
leljen, hanem egyben olyan, mással nem
helyettesíthetô hatékony lehetôségeket
kínáljon a nyomtatott kommunikáció
terén – akár különféle kiadványokról,

akár csomagolóanyagokról van szó –,
amely a piac számára visszautasíthatat-
lan. Ezzel együtt, valamennyi érdeklôdô-
vel, potenciális partnerrel alaposan át-
beszéljük, hogy neki valóban Indigóra
van-e szüksége, hiszen egyrészt drágább,
mint a klasszikus digitális gépek, más-
részt nem elég pusztán megvenni egy
gépet, »el kell tudni adni« annak tudását.
A HP nem egy a digitális nyomógépek
közül, de nem is ofszetgép: egy teljesen
egyedülálló kategóriát képvisel. Úgy is
fogalmazhatnék: »egyik ligában sem
játszik, saját ligája van«. Meggyôzôdé-
sem, hogy a nyomtatott termékek iránti
igények megmaradásának egyik zálogai a
HP-Indigo gépek. És a csomagolóanyag-
gyártás területén is olyan minôségre
képes, mint az igényes flexónyomtatás,
ugyanakkor itt is rendelkezik a digitális
gépek – gazdaságosan nyomtatható kis
példányszám, változóadat-tartalom –
elônyeivel. 

Abból kiindulva, hogy a környezô or-
szágokban lényegesen több berendezés

üzemel, mint Magyaror-
szágon, figyelembe véve a
technológia lehetôségeit
és a növekvô igényeket,
azt gondolom, célszerû
lenne több magyar vállal-
kozásnak ebbe az irányba fejlesz-
tenie a közeljövôben. Egyébként az
érdeklôdések jelenlegi mértéke azt
mutatja, hogy valóban lépni kíván-
nak e téren a hazai nyomdák. Megle-
pôen sok a megkeresés, ami azt ered-
ményezi, hogy sokszor nem mi keres-
sük ez érdeklôdôket, hanem ôk hív-
nak minket. 

Úgy látjuk, hogy mind a hazai
lehetôségek, mind Magyarország

centrális földrajzi pozíciója pedig még
további potenciált rejtenek magukban a
HP Indigo berendezést alkalmazó fel-
használók számára. Az pedig, hogy a HP
kiemelt figyelmet fordít partnerei üzletfej-
lesztési továbbképzésére is, komoly,
mondhatni, meghatározó segítségre van
abban, hogy biztonsággal építsék ki és
tartsák meg új piacaikat. Egészen biztos,
hogy egy-két hónapon belül megismétel-
jük ezt a mostani szemináriumot, tovább-
képzést, tréninget – mindegy, minek ne-
vezzük –, de kizárólag a hazai érdeklô-
dôknek. Mert egy dolog a »vas« és annak
mûszaki tudása, de legalább ilyen meg-
határozó jelentôséggel bír a mellé nyúj-
tott nemcsak szakmai, hanem elsôsorban
üzletszerzési és üzletviteli ismeretek át-
adása. És amilyen szinten, és elsôsorban
a gyakorlatra koncentráltan biztosítja,
adja át a HP, az valóban a párját rit-
kítja.” ■

Ilona
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ZÁRT POLYURETHÁN TECHNOLÓGIÁVAL
MÛKÖDÔ AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA

KÖNYVKÖTÔGÉPEK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE

AA  RRIIGGOO  KKFFTT..--TTÔÔLL..AA  RRIIGGOO  KKFFTT..--TTÔÔLL..
Vállaljuk továbbá meleg ragasztós hot-melt
könyvkötôgépek ZÁRT POLYURETHÁN egységgel
történô felszerelését is!

rriiggookkfftt@@rriiggookkfftt..hhuu
wwwwww..rriiggookkfftt..hhuu
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„…NEM az ilyen-olyan papírféleségek különbözô tulajdonságairól szól”

A papírról – nyomdászoknak
Ama ominózus dobogókôi elsô ilyen

elnevezésû rendezvény óta a szakma
széles köre már pontosan tudja, hogy a
Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesü-
let és a Papír-nagykereskedôk Egyesülete
eme közös szimpóziuma NEM az ilyen-
olyan papírféleségek különbözô tulaj-
donságairól szól, hanem sokkal inkább
gazdasági, illetve háttérinfókról, ráadásul
igen interaktív formában. Persze, vannak
a szó klasszikus értelmében szakmai
elôadások is, de a rendezvény elsôdleges
célja nem a szorosan vett szakmai tudás
további bôvítése, hanem a nyomdák
mûködését, jövôjét erôteljesen érintô
helyzetek, trendek és tendenciák ismer-
tetése.

Nem történt ez másként a 2011. febru-
ár 10–11-én, a rácalmási Jankovich Kú-
riában megrendezésre került szimpóziu-
mon sem.

A jelenlévôket Szikszay Olivér, a
PNYME Nyomdaipari szakosztályának
elnöke, és mint az elsô nap szakmai
elôadásainak moderátora üdvözölte, és
ismertette a délután programját. Elsôként
a házigazdai tisztséget felvállaló Ham-
burger Hungária képviseletében Dobó-
vári Zoltán fômunkatárs mutatta be a
céget, illetve magát a Prinzhorn Csopor-
tot, amelynek tagja. A Hamburger Hun-
gária legfôbb nevezetessége, hogy 30 év
után elôször épített új papírgépet Ma-
gyarországon, mégpedig Dunaújváros-
ban. A 2009. június 23-án üzembe állt
P7-es papírgép napi kapacitása 1800 ton-
na papír. Az itt gyártott papírféleségek
100 százalékban hulladékpapírból ké-
szülnek, amelynek 60 százaléka hazai
begyûjtés. Idei terveik szerint 420 ezer
tonna papírt fognak gyártani, mégpedig
70–150 g/m2 súlytartományban. Egy-egy
kész tekercs 7900 mm széles, akár 4 mé-
ter átmérôjû is lehet, és mintegy 6 tonna
súlyú. Dobóvári Zoltán elôadásából azt
is megtudtuk, hogy az alapanyagként
szolgáló hulladékpapírok felvásárlási ára
emelkedik, emiatt emelkedik – és várha-
tóan fog is még az év során – a gyártott
papírok ára is. Ráadásul Kína, illetve
Ázsia felôl nemcsak a cellulóz, hanem a
hulladékpapír iránt is nagy a kereslet,

ami további árfelhajtó
tényezô. Az elôadó azt
is elmondta, hogy no-
ha igen jelentôs beru-
házás eredményeként jött létre a
papírgyár és a papírgép, tény, hogy –
automatizáltsága okán – nem sok új
munkahelyet teremt. Ma valamivel
kevesebben, mint kétszázan dolgoznak a
cégnél. Ugyanakkor az is igaz, hogy köz-
vetett formában – beszállítók, alvállalko-
zók stb. – ennél kétszer-háromszor annyi
embernek biztosítanak munkát, megélhe-
tést. Végezetül pedig minden érdeklôdôt
meghívott a másnapi üzemlátogatásra.

A következô elôadó, dr. Koltai László,
az Óbudai Egyetem intézetigazgató-he-
lyettese volt, és a papírok kapcsán na-
gyon is gyakorlati és praktikus informá-
ciókat osztott meg a hallgatósággal. Mi-
után röviden áttekintette a papír születé-
sének és gyártásának történetét, rátért a
papírok legfontosabb tulajdonságaira –
ahogy fogalmazott: „kivéve az árát…” –,
illetve ezek vizsgálati lehetôségeinek is-
mertetésére. Ezekhez a vizsgálatokhoz
kaphatók különféle okos berendezések,
de az Óbudai Egyetem is vállalkozik a
vonatkozó mérések elvégzésére, és
nemcsak papírok, hanem hullámtermé-
kek esetében is. Az elôadást követôen
Szentendrei Zoltán (Prospektus Nyomda)
arról faggatta az elôadót, hogy a „máz”
vizsgálata lehetséges-e, van-e ehhez
valami mértékegység, merthogy ezzel
szokott a legtöbb probléma lenni. A vá-
laszból kiderült, hogy ez egy bonyolult

probléma, mert sok
együtthatót – papír, máz,
festék és egyebek – kell
figyelembe venni, ezzel
együtt, jelenleg már fej-
lesztés alatt van az Óbu-
dai Egyetemen az az el-
járás, amely megnyugtató
választ ad ebbôl a szem-
pontból is a megfelelô-
ségre. Várhatóan 2012-
13-ra nemcsak elkészül,
hanem teljes mértékben
kiforrott lesz ennek vizs-
gálati módszere. Erdély
Zsolt (Budapest Papír)
ezzel kapcsolatosan arra
hívta fel a figyelmet,
hogy a jó minôségû – és

természetesen némileg magasabb árfek-
vésû – mûnyomóknál nincs probléma a
mázzal sem… Vágó Magdolna
(Reálszisztéma Dabasi Nyomda) viszont
éppen azt a tapasztalatát osztotta meg a
társasággal, hogy a nyomtatásnál lehet,
hogy a drágább jobb, de továbbfeldolgo-
zás – például hajtogatás – esetén, bizony
nem biztos, hogy így van…

A következô elôadás – függetlenül at-
tól, hogy kinek mi a szakmai profilja –
osztatlan érdeklôdés kísérte. Dr. Pákay
András, a Pákay & Gyurkovics Ügyvédi
Iroda egyik tulajdonosa ugyanis a köve-
telések érvényesítésének hatékony eszkö-
zeivel ismertette meg a jelenlévôket.
Tekintettel arra, hogy – többek között – a
Papír-nagykereskedôk Egyesületének is
tanácsadója, ügyvédje az elôadó, megle-
hetôsen jártas e témában… Elôadásában
szisztematikus áttekintést adott a külön-
féle lehetôségekrôl és eszközökrôl, mert-
hogy a témához az alapvetô hozzáállása
– amely egyébként a kötelmi jog egyik
hagyományos alapelve – a „Pacta sunt
servanda”, azaz: „a megállapodásokat
teljesíteni kell”, vagyis a szerzôdéseket
be kell tartani, a tartozásokat ki kell
fizetni! Nos, dr. Pákay András részlete-
sen bemutatta milyen lehetôségei vannak
a hitelezônek, hogy jogos pénzéhez
jusson. Beszélt az állami és nem állami
eszközökrôl, behatóbban foglalkozott a
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fizetési meghagyások, vala-
mint felszámolási eljárások különféle
módozataival, valamint elônyeivel,
hátrányaival, ismertette a végrehajtás
menetét, érintôlegesen tárgyalta a bizto-
sítékok fajtáit, külön említést tett a tipi-
kus adósi magatartásokról. Elôadása
befejezéseképp pedig néhány, nem
annyira jogi, inkább a mindennapok
tapasztalatán alapuló tanácsot is adott.
Az elsô megfontolandó tanácsa így szólt:
a legfontosabb az elôvigyázatosság és a
megelôzés. A második: hogyha észleljük
a problémát, gyorsan kell reagálni. A
harmadik: ne csak jogi, hanem üzleti
szempontok együttes vizsgálata mellett
hozzunk bármilyen döntést. Negyedik jó
tanács, hogy differenciáltan bánjunk a
különbözô adósokkal. Végezetül, de
egyáltalán nem utolsó sorban: „Ne dob-
junk jó pénzt rossz pénz után”, azaz kell
tudni néha veszni hagyni a pénzünket,
mert valóban reménytelen, hogy valaha
is hozzájussunk.

A téma „húsba
vágását” jól mu-
tatja, hogy hoz-
zászólásokban
sem volt hiány.
Az egyik leglé-
nyegibb problé-
mát Vágó Mag-
dolna vetette fel,
amikor a köny-
vekkel kapcsola-
tosan arra hívta
fel a figyelmet,
hogy a szerzôi
jogok miatt saj-
nos a nyomdá-
nak akkor sincs
lehetôsége
visszatartani az
elkészült termé-

keket, ha a kiadó tartozik. Erre a problé-
mára a helyszínen nem született érdemi
megoldás. Viszont a nyomdáknál oly
gyakran jelentkezô problémára, mely
szerint a megrendelô minôségi kifogá-
sokra hivatkozva nem fizet, igen jó taná-
csot adott Pákay ügyvéd. Mint ajánlotta:
ebben az esetben meg kell állapodni a
megrendelôvel abban, hogy milyen szá-
zalékban – 10, 20, 50 – gondolja a minô-
ségi problémát, és amekkora részt nem
vitat, azt fizesse ki határidôre. A mi-
nôségi reklamáció jogosságának elbírá-
lására pedig igazságügyi szakértôt kell
felkérni. Mindezt elôre ki kell kötni az
Általános Szerzôdési Feltételekben, mert
ilyen formán – szerzôdésileg is megerô-
sítetten – legalább valamennyi pénzéhez
hozzájut a nyomda, nem kell az egész
után szaladgálnia.

Bagyura András, a Coface Hungary
Kft. kereskedelmi vezetôje volt a követ-
kezô elôadó, és elôadásában elsôsorban a

megelôzés, megfontolás fon-
tosságára hívta fel a figyelmet.
„Jogi úton legtöbbször csak
jogerôs papírhoz lehet jutni,
de attól még nem lesz pénz.
Éppen ezért a »nézze meg, kinek ad
hitelt!« szem elôtt tartása alapvetô
érdeke minden cégnek. Magyarországon
igen jellemzô az úgynevezett kereskedel-
mi hitelezés, vagyis a vállalatok egymás
közötti értékesítése, amely ráadásul
jelentôsen halasztott fizetéssel történik.
Más választás nem is nagyon van, hiszen
a bankok vonatkozó hajlandósága igen
alacsony” – hangsúlyozta az elôadó.
Magyarországon mintegy 500 ezer
bejegyzett cég található, amelynek 80
százaléka 20 millió forint éves árbevétel
alatti. Ennek a félmillió cégnek a 6
százaléka – megközelítôleg 34 ezer
vállalkozás – fizetési problémával
küzd… A Coface, amely a világ egyik
vezetô hitelbiztosító, követeléskezelô,
céginformációs, hitelminôsítô szol-
gáltatója a megelôzésben is igen nagy
segítségre tud lenni. Ezt követôen Ba-
gyura András arról is beszélt, hogy egy-
egy cég hitelminôsítését milyen faktorok
befolyásolják. Ezek egyik része ugyan
ténylegesen az adott cégen múlik –
például eredményessége –, a másik része
– például az ágazat általános besorolása,
a cég regionális elhelyezkedése, ország-
kockázati besorolása stb. – azonban nem.
(És ez utóbbi okán könnyen meglehet,
hogy ugyan szép is vagy, meg okos is, a
hitelminôsítésed alkalmasint akkor sem
jó… – a fôszerk.)

A kilátások kapcsán a következôkép-
pen fogalmazott az elôadó: „A hitelér-
tékelés nem lesz soha olyan laza, mint
volt, viszont nem is fog olyan fájdalmas
dolgokat okozni…” Véleménye szerint a
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válság nagy részén
már túl vagyunk, de
még mindig kocká-
zatokkal teli idôsza-

kot élünk. A világ gazdasága
csak mérsékelten fog élénkül-
ni, ezen belül a hazai igen bi-
zonytalan. A hitelhez jutás
feltételeinek szigorodása és
drágulása továbbra is nehezíti
a vállalkozások üzletmenetét.
A fizetôképességben sem vár-
ható javulás, és bizony hazánk
országkockázati besorolása
kulcskérdés az egyes cégek jö-
vôjének szempontjából is.
Összegzésként újra csak a
megelôzést, megfontolást
emelte ki, vagyis azt, hogy bi-
zony nagyon meg kell nézni,
kinek hitelez – ebbe beleértendô, hogy
kinek szállít, kinek szolgáltat, kinek
dolgozik – az ember.

A kávészünetet követôen a Magyar
Lapkiadók Egyesületének képviseletében
Szammer István tartott elôadást, amely-
ben a nyomtatott sajtó helyzetét és kilá-
tásait ismertette a hallgatósággal. Tény,
hogy a napilapok hirdetési piaca draszti-
kusan visszaesett, és Magyarországon
2005 óta mintegy 20 százalékkal csök-
kent a példányszám is. A magazinon né-
mileg kedvezôbb helyzetben vannak,
ugyanis azon a területen „csak” 10–12
százalékos volt a visszaesés. A csökke-
nések alapvetô oka elsôsorban a pénzhi-
ány, de kétségtelen, hogy az elektronikus
média elôretörése, illetve az olvasókedv
általános visszafogottsága is befolyásol-
ja. További probléma, hogy például a
tévécsatornák reklámidôinek ára drasz-
tikusan csökkent, és ez elszívja a fizetô-
képes hirdetôi réteget a nyomtatott sajtó-
tól. A nyomtatott médiák mintegy 30–50
százalékos hirdetésbevétel-csökkenést
éltek meg! Ezzel együtt növekedett a
lapkiadás papírfelhasználása, amelynek
oka a különféle idôszakos kiadványok –
például választási újságok – megjelente-
tése. „Ugyanakkor – hívta fel a figyelmet
az elôadó – az is tény, hogy az elektroni-
kus hírportálok – még a legismertebb
Index vagy Origo is – nem képesek pro-
fittermelésre: nulla százalékon »ketyeg«,
vagyis a kiadói szférának nem jelent
megoldást az online megjelenés”. Megle-
hetôsen nagy átrendezôdések vannak,

illetve várha-
tók a nyomta-
tott sajtó pi-

acán – például Axel Springer és a Ringier
egyesülése, továbbá a WAZ-csoport kivo-
nulása a kelet-európai piacról –, amely
tovább bonyolítja a helyzetet. Az új Mé-
dia Törvény is nehezíti a nyomtatott sajtó
helyzetét, hiszen az ötfôs Önszabályzó
Média Testület olyan, mint egy politikai
bizottság, amely mindenkori kontrolt
biztosít az állam számára. „Ha marad a
Média Törvény így, ahogy van, akkor
olyan újságírást fogunk látni, mint még
soha… És ez sem fogja segíteni a nyom-
tatott sajtó helyzetét…” – mondta Szam-
mer István. (Mélységesen igaza van – a
fôszerk.) A kiadók kilátásairól szólva
elmondta, hogy leginkább szinten tartás-
ra lehet törekedni, hiszen sem a kereslet,
sem a hirdetési piac növekedése nemigen
várható, és további költségcsökkentésre
sincs már lehetôség. A lapkiadók némi-
leg erôsíthetik pozíciójukat újabb szol-
gáltatások – például online megjelenés,
kereskedelem, B2B – bevezetésével,
illetve esetleges fúziókkal. „Ha nagyon
jelentôs negatív hatás nem éri az orszá-
got, akkor a jelenlegi helyzet már ma-
rad, és innen kell újraindulni…” –
mondta befejezésképpen Szammer
István.

A következô elôadást Erdély Zsolt,
mint a Magyarországi Papír-nagykeres-
kedôk Egyesületének elnöke tartotta.
Elôadása elsô részében ismertette a hazai
grafikai piac alakulását, amely tavaly a
2009-es 13 százalékos visszaesést köve-
tôen már némileg – összességében 2,5-3
százalékot – növekedett. Emlékeztette a

társaságot a papíriparon
„átsöprô tökéletes viharra”,
amelynek következtében
átrendezôdött a gyártás, illet-
ve helyére – legalábbis gyár-
tói szempontból – kerültek az
árak. Ez Magyarországon
2010-ben mintegy 19–26
százalékos emelkedést jelen-
tett. Jó hír viszont, hogy
2010 végén a cellulóz világ-
piaci ára stabilizálódott, igaz
ugyan, hogy azóta sem csök-
kent, de legalább emiatt nem
kell áremelkedésre számítani.
Ezt követôen áttekintette a
trendeket. A papír piaci fel-

használás 2020-ig szóló elôrejelzése
szerint a grafikai felhasználás 2008 és
2020 között mintegy 32,5 százalékot
csökken, amely az 1995-ös szint 88
százalékának felel meg. A két leginkább
csökkenô szegmens az újságpapírok
piaca (–56%), illetve az irodai papírok és
nyomtatványok piaca (–45,5%). A
magazinok területén némi növekedést
követôen, minimális csökkenésre lehet
számítani, a kereskedelmi nyomatok
piacán viszont, ha nem is meghatározó,
de egyenletes növekedés várható 2020-
ig. A könyvpiac felhasználása várhatóan
mintegy 22,5 százalékkal csökken. Ezek
a trendek egyben meghatározzák a
különféle papírok iránti keresletet is.
„Már csak 4-5 évvel vagyunk lemaradva
Nyugat-Európától, és évi 3-4 százalékos
fejlôdés várható. Persze, nagy kérdés,
hogy melyik területen…” – hívta fel a
figyelmet az elôadó. Végezetül pedig – jó
szokásához híven – útravalóul néhány
megfontolásra és megfogadásra nagyon
is érdemes tanáccsal – piac- és vevôisme-
ret, szigorú költségelemzés, vevôi szeg-
mentáció, új termékek és új megoldások,
innováció, alkalmazkodó képesség stb. –
látta el a hallgatóságot. De kétségtelen,
hogy a két legfontosabb jó tanácsa a
pénzügyi szigor szem elôtt tartása, és a
jó cash flow menedzsment alkalmazás
volt.

Természetesen felmerült a környezet-
védelem kérdése is, hiszen az elektroni-
kus médiák lépten-nyomon azzal az
igaztalan váddal támadják a papír- és
nyomdaipart, miszerint kifejezetten
környezetkárosító a tevékenységük. E
tévhit eloszlatása érdekében az iparág
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felelôsséggel gondolkodó szereplôinek –
úgy gondoljuk, nekünk is – minden al-
kalmat meg kell ragadni, ahol ezt tények-
kel cáfolhatjuk.

Nos, Erdély Zsolt a következôket
mondta ennek kapcsán: „Nincs ma olyan
papírkereskedô, amelyik nem rendelkezik
FSC minôsítéssel, azaz kizárólag olyan
papírt forgalmaz, amely nemcsak hogy
fenntartható erdôgazdálkodásból szár-
mazik, hanem a gyártás teljes folyamata
– beleértve a szállítást is – messzemenôk-
ig megfelel a legszigorúbb környezetvé-
delmi elôírásoknak. Ma a papíros cégek
és a nyomdák is egyike a legkörnyezettu-
datosabbaknak.” 

Ezzel véget is ért az elsô nap szakmai
elôadásainak sora, de nem ért véget a
program, ugyanis következett a papíro-
sok és a nyomdák, illetve felhasználók
közötti beszélgetés. Elsôként a kínai,
indiai papírok, illetve az ottani, valamint
hongkongi, illetve malajziai könyvgyár-

tás került szóba. Mint kiderült, nem jel-
lemzô Európában az innen érkezô papír,
bár kétségtelen, hogy szórványosan
megjelenik a piacon, fôleg a kartonféle-
ségek, és az irodakommunikáció terén.
Az Európába történô könyvgyártás pedig
visszaszorulóban van ezekben a térsé-
gekben, mert az utóbbi 2–3 évben mint-
egy 70–80 százalékkal megdrágult kint a
gyártatás, illetve további problémát
jelentenek a következôk: reklamációra
gyakorlatilag nincs lehetôség, hosszú a
szállítási idô, minôségi problémák van-
nak, illetve elôre kell fizetni. „Lehet, de
ezzel együtt, még mindig lépten-nyomon
találkozunk a könyvesboltokban Távol-
Keleten készített könyvekkel” – hívta fel
a figyelmet Kovács János (Dürer Nyom-
da) és Szentendrei Zoltán (Prospektus),
és javasolták, hogy ez ellen esetleg az
európai papírgyártók is felléphetnének.
„Ez ellen inkább az európai nyomdász-
szövetségek összefogására lenne szük-
ség” – válaszolta Erdély Zsolt, majd az
összefogáshoz kapcsolódóan felhívta a
figyelmet arra a PowerPrint elnevezésû
brüsszeli központú kezdeményezésre,
amely a nyomtatott termékek pozícióját
kívánja erôsíteni, és amelyhez a Nyom-
da- és Papíripari Szövetségen keresztül a
hazai nyomdaipar is csatlakozott. Palkó
Roland viszont azon – sajnos nagyon is
életszerû – kétségét fejezte ki a könyv-
gyártásimporttal kapcsolatosan, misze-
rint Európa autóipara erôsebb lobbi, és
nekik szükségük van a távol-keleti piaco-
kra, tehát nem valószínû, hogy központi-
lag valamifajta korlátozó vagy védô
intézkedést vezessenek be a nyomdaipar
érdekében…

A következô sarkalatos téma a papírok
árai voltak. Szentendrei Zoltán (Prospek-

tus) és Vágó Magdolna (Reál-
szisztéma Dabasi Nyomda)
sokak véleményét fogalmazták
meg, amikor emlékeztették a
papíros cégek jelenlévô képviselôit, hogy
itthon drágábbak a papírok, mint akár a
környezô, akár a tôlünk nyugatabbra
fekvô országokban. A papírkereskedôk
egyhangúan állították, hogy ez nem így
van, nincs szignifikáns árkülönbség. A
kialakult beszélgetésbôl aztán kiderült,
hogy tulajdonképpen tényleg nincs, de
mégis van: az eladási árakat ugyanis sok
olyan tényezô is befolyásolja – árfolyam
alakulása, mennyiségi kvóták stb. –,
amelyekrôl sem a papírgyártók, sem a -
forgalmazók nem tehetnek. Mindazon-
által a hazai nyomdászoknak – majdnem
mindegy, hogy mi miatt – mégiscsak
drágább a papír… Éppen ezért a hazai
nyomdászok – ahogy azt Szentendrei
Zoltán meg is fogalmazta –, szinte kizá-
rólag akkor tudnak exportlehetôséghez
jutni, ha az adott termék elôállításához
sok élô munkára van szükség.

Ezt követôen valóban véget ért a talál-
kozó elsô napjának hivatalos programja,
ám a beszélgetések nem értek véget, csak
immáron a fehérasztal mellett folytatód-
tak. Másnap Pesti Sándor elnöklete
mellett került sor a délelôtti elôadásokra.
(Folyt. köv.) ■
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In memoriam Kajtár LászlóIn memoriam Kajtár László
Életének 60. évében, 2011. január 24-én meghalt Kajtár László. Nagy volt – a szó minden
értelmében: méretes termetében hatalmas szív lakozott, és ebben a szívben helye volt
elsôsorban természetesen a családjának, mindjárt azt követôen a szitázásnak, és nagyon
nem lemaradva ettôl az élet élvezetének. Aki csak ismerte, tudta, mennyire szeretett élni,
mennyire szerette az életet. Aki csak ismerte, tudta: neve összeforrt a szitaszakmával,
mondhatni, együtt nôttek naggyá. Nem hiszem, hogy e technológiában volt, van olyan, aki

többet tudott nála. És most elment. Hiányozni fog, még akkor is, ha az utóbbi években már visszavonult.
Gyermekei közül Zita lánya viszi tovább a szakmai örökséget. Amikor nála jártam az üzemben, büszkén
mutatta az ott készült óriásplakátokat, majd az egyiknél megállva csendesen így szólt: „Erre még Apu is
nagyon büszke lenne…”
Emlékezünk, és ehhez testvére, Kajtár András búcsúszavaiból idézünk:

„…Várom, hogy megszólaljon a telefonom, de nem szólal
meg most már soha többé… Nemcsak az enyém… azoké sem,
akik számodra oly fontosak voltak. Nem kérdezed meg többé:
hogy vagy, mi újság? Mi a helyzet?… Pedig évek óta nem
kezdôdött másképpen a nap…

1951. augusztus 3-án jöttél a világra egy háromgyermekes
családban, középsô fiúgyermekként. Nem dúskáltunk a földi
javakban, viszont érzelmi töltést, szeretetet annál többet
kaptunk. 

Miután elvégezted az általános iskolát, vegyészeti iskolába
kerültél, amit a záróvizsga elôtt nagy bölcsen ott hagytál. Azt a
mai napig homály fedi, miért nem vizsgáztál le. És miután
kötelezô volt munkahellyel rendelkezni, ezért a nyomdaiparban
helyezkedtél el: elôször a Glóbusz, majd pedig a Kossuth
Nyomdában. Innen a dorogi nyomdához kerültél, miközben
elkezdted tanulni a nyomdász szakmát, és sikeres vizsgát tettél,
mint ofszetgépmester. Itt ismerted meg leendô nejedet, Juditot
is, akivel 1976-ban összeházasodtatok. Dorogról elkerülve, az
Industrial Exportnál vezetted a házinyomdát. Megszületett
Kinga, majd 1978-ban Zita lányotok. Jó családapa módjára
szorgosan dolgoztál, de ez nem elégített ki sem szakmailag, de
legfôképpen anyagilag nem. Ezért logikus volt, hogy valamit ki
kell találnod, ha lehet, akkor nyomdaiparon belül. Így jött,
hogy elkezdted tanulmányozni a szitanyomtatást: persze csak
otthon, a konyhaasztalon kísérletezgetve, eleinte inkább
kevesebb, mint több sikerrel.

Nem tudni, mit hozott volna a sors számodra és számomra,
ha nem reped el a csuklód, és én nem rendelkezem éppen
rengeteg szabadidôvel, no meg egy jó kis Skodával. Megkértél,
vigyelek el egy barátodhoz a Szerencs utcába. Ez akkori
mértékkel egy jól felszerelt szitanyomda volt. Ma már senki sem
hinné el, de a porszívó volt az egyik legfontosabb technikai
eszköz. Péter neked szegezte a kérdést: lenne egy munka, ad
hozzá mindent, csak meg kell csinálni. Erre rámutattál a
begipszelt kezedre. Itt jött el a történelmi pillanat, és közbeszól-
tam: persze, megcsináljuk – mondtam visszavonhatatlanul.
Mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. 

…Aztán egyre több munka lett és elkezdtünk fôállásban
gondolkozni. Tsz, melléküzemág, gt., saját mûhely, majd kft.
Egyre több volt a munka. Mindent megcsináltunk. Ha kellett,
textilt nyomtunk… Emlékszem, egy idôben fél Európa a mi
nyomatunkat hordta. Folyamatosan tanultunk, nagyobb lett a
gyakorlatunk, persze – nem mellékesen – jól is éltünk. Közben
1988-ban megszületett Lackó fiad… Aztán jött egy felkérés: egy
mintacímke legyártása után elnyertük az exportsonkák címkéi-
nek gyártását, és egy amerikai partnert, aki – elismerve szak-
mai tudásunkat – akkori, de mai mértékkel is egy nagyon ma-
gas összeggel betársult a cégbe. Hatalmas tervekkel bújtuk a

szakirodalmat… És irány az éppen aktuális nyomdaipari világ-
kiállítás, ahol az akkori legmodernebb és legfôképpen a leg-
megbízhatóbb SVECIA cég képviselôjét kerestük meg… Azt nem
mondom, hogy komolyan vettek minket, de hát nagyon készsé-
gesek voltak. Összeválogattunk egy üzemre való berendezést,
persze nem kicsiben gondolkodva, s miután megjött az áraján-
lat, Feri barátunk legnagyobb meglepetésére, az utolsó darabig
meg is rendeltünk mindent. Így jött létre az akkori – nyugodtan
mondhatom – Közép-Európa legmodernebb szitaüzeme. …
Gyártottunk mindenfélét: etiketteket tonnaszám, húsiparnak,
konzervgyáraknak… A hírünk egyre terjedt. Aztán jött egy fel-
kérés, és elkészítettük Magyarország elsô kültéri óriásplakátját,
és ez gyökeresen megváltoztatta, illetve meghatározta az elkö-
vetkezô két évtizedet számunkra. Mindez persze nem volt ennyi-
re egyszerû. Rengeteg gyakorlás, még több selejt, de hát elôbb-
utóbb egyre szebb és jobb plakátok kerültek ki az üzembôl a
hazai és a külföldi piacra. Ekkor már, mint KAJTÁR és KAJ-
TÁR Plakátnyomda Kft. üzemeltünk. A siker persze szakmai
elismerést is hozott, hiszen mi jelentettük a kültéri plakátgyár-
tást. Ezt a nemzetközi szitanyomó szövetség látogatása és
kitüntetése is fémjelezte. No és persze az a többezerféle plakát
is, ami nap mint nap visszaköszönt az utak mentén. Ezután
bevezettük az UV-lakkozást, és elkészítettük az elsô City Light
plakátot, amely az év plakátja lett... A KAJTÁR és KAJTÁR név
lassan fogalommá vált a szakmában. Voltak irigyeink, de segí-
tôink is. … Szeretted az üzemet, az volt a mindened... ...Azután,
az utóbbi években, mikor már úgy érezted, hogy elfáradtál, és
egy kicsit pihenni, unokázni szerettél volna, visszavonultál, vo-
nultunk… Zita lányodra bízva a nyomdát, de félszemmel mindig
ránézve-segítve ôt.

A közel hatvan év alatt rengeteg emléked volt a családdal,
beleszerettél a horgászatba, ez lett a hobbid… Szeretted a
sátorozást, szerettél jókat enni, mulatni, szeretted a jó söröket
és a még jobb borokat. Lételemed volt a jó társaság, de néha
azért a lovak közé is csaptál, nem kis aggodalmunkra. De ezzel
együtt, szinte mindig kiszámítható volt, hol találunk meg…

Az elsô karácsony volt, hogy nem találkoztunk. Azt gondoltad
influenzás vagy, és nehogy elkapjam, „ne gyere” – mondtad.
Eltelt az év. Majd hirtelen riasztó jelek jelentkeztek… Az elsô
vizsgálatok még bizakodásra adtak okot, nem sejtetve a súlyos
kórt, amely megtámadott. Azután egy hét múlva jött a szörnyû
hír a valóságról… De még az utolsó telefonban is értem és
értünk aggódtál. Még hat napig küzdött a szervezeted, de
hiába, nem tudtál kijönni a kómából… Aztán hétfô este jött a
szörnyû hír: elmentél. Itt hagytál minket. És hatalmas ûr
keletkezett. Hiába nézem a telefont, és várom hívásodat. Már
soha többé nem kérdezed meg: na, mi van, mi a helyzet, hogy
vagy…” ■
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„Fûtsön, zenéljen vagy világítson!?” 

Nyomdaipari gépek, berendezések
ismert és ismeretlen lehetôségei (II.)

Az elôzô számban a KBA Genius 52
UV gép rövid ismertetésénél hagytam
abba, most pedig folytatom a többi íves
ofszetnyomó gép bemutatását.

Rapida 75 és Rapida 66
– a B2-es és A2-es formátum –

A KBA leányvállalata, a cseh KBA-
Grafitec cég az új Rapida 66 és a tovább-
fejlesztett Rapida 75 típusú íves ofszet-
nyomó gépeket igen vonzó ár és teljesít-
mény mellett kínálja ügyfeleinek. Külö-
nösen kisebb nyomdák számára lehetnek
érdekesek a KBA-Grafitec termékei, de
ugyanakkor nagyobb üzemekben is jó
célt szolgálnak.  A Rapida 75 dupla mé-
retû ellennyomóhengerrel, automatikusan
átállítható háromhengeres ívfordítóval,
automata lemezváltóval, lakkozótorony-
nyal és modern vezérlôpulttal rendelke-
zik. Nagy elônye a hely- és energiataka-
rékosság. A gépet a lehetô legjobb és
legkorszerûbb felszereltséggel gyártják,
elsôsorban az energiahatékonyságot
szem elôtt tartva. Az alapfelszereltséget
meghaladó kivitelben a gép óránkénti
teljesítménye 16 000 ív, maximálisan
530 x 750 mm-es formátumban. A nyo-
mathordozó elérheti a 0,6 mm-es vastag-
ságot is. A gép felszereltségének része a
CIP4 szabvány felhasználására történô
optimalizálás és elôkészítés, a motoros
hajtású és az ErgoTronic távvezérlô pult-
tal összekapcsolt Techkon Spectro-Drive
spektrofotométer, a Technotrans aggre-
gátos festékezômû-temperálás, az Auto-
matikus Camera Register (ACR) rend-
szer és a Job Change program.

A Job Change rendszer a sok innová-
ciós lépés egyike, amelyeket a KBA-
Grafitec megvalósított az új Rapida 75E
gépén az üzemeltetô idômegtakarítása
érdekében. A Job Change program egy
szoftver, amely automatikusan indítja
azon lépések sorát, amelyek elvégzése
szükséges egy munka indítása elôtt, ezál-
tal a Job Change az elôkészítési idôt re-
dukálja. A Job Change automatikusan
indítja a mosás funkciót, a formátum
átállítását stb. A gépkezelô az elôzô mun-
ka futása alatt elôkészítheti a következô
indítását. Amint befejezôdik a folyamat-
ban lévô munka, a Job Change segítségé-
vel elôkészített teljes folyamat automati-
kusan indul. A lakkozóegységgel felsze-
relt konfiguráción kívül a gép része az
inline perforálásra szolgáló modul is. A
technológia a KBA és a német Cito-Sys-
tem cég együttmûködése által jött létre.

Olyan idôben, amelyet az új gépek
iránti kereslet csökkenése jellemez, na-
gyon fontos, hogy egy gyártó a nyomó-
gépei költséghatékonyabb változatát is
tudja kínálni. A KBA és a B2-es formá-
tum esetében ilyen változat a Rapida
75C. A standard gépeket kettô, négy
vagy öt nyomómûvel kínáljuk. A Rapida
75C standard gépként történô jellemzése
nem jelenti azt, hogy a felhasználó szá-
mára nem kínálna olyan elônyöket, ame-
lyek a KBA íves gépeinél B2-es formá-
tum esetében megszokottak. A Rapida
75C elérhetô árú, magas fokon megbíz-
ható, hatékony és csúcsminôségû gép. A
gép koncepciója a dupla átmérôjû nyo-

móhengereken
és a kétszeres
átmérôjû továb-
bító hengereken
alapul. A KBA
új, Rapida 75 C
modellje B2-es formátumban optimális
ár/érték arányt kínál a felhasználók szá-
mára.

A Rapida 66-os nyomógép a KBA-
Grafitec hagyományos, A2-es formátu-
mú, elsôsorban a közép-európai piacokon
közkedvelt gépeinek utódja. A Rapida 66
a KBA Rapida íves gépcsaládjának a tag-
ja, amelyet az elôdeihez képest sok inno-
vációs elem jellemez. A gép félautomata
lemezcserélôvel, valamint az ehhez tar-
tozó, KBA által szabadalmaztatott pneu-
matikus rögzítéssel készül. Ezzel azonos
rendszer dolgozik a Rapida 75-ös gépek-
ben is. A Rapida 66-ot többek között a
nyomtatás elôkészítésének rövid ideje,
valamint a nyomólemezek igen rövid
idôtartamú cseréje jellemez, amely keve-
sebb, mint egy perc. A gépet két-, négy-
és ötszínes változatban szállítjuk, vala-
mint igény szerint ívfordítóval ellátva is.

KBA Genius 52UV (360 x 520 mm)
négy vagy öt színig, teljesítménye: maxi-
mum 8000 ív/óra

KBA Rapida 75 (520 x 750 mm) 2–8
színig, teljesítménye: max. 16 000 ív/óra

KBA Rapida 66 (485 x 660 mm) 2–5
színig, teljesítménye: max. 10 000 ív/óra
(Folyt. köv.) ■

ifj. Schuck István
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Szóval, ott
tartottunk, hogy
a lépcsôsor
négy lépcsôfok-
ból áll, amely-
nek elsô foka a
„nem kompe-
tens, és nem tud

róla”, és a fejlesztéshez fel kell emelni ôt
a második lépcsôfokra.

2. lépcsôfok
Ezen a szinten akkor van valaki, ha
nem kompetens, de már tudja,

hogy nem kompetens.

Vagyis nem tud jól dolgozni, de már
tudatában van ennek. Ezt úgy lehet elér-
ni, ha objektív visszajelzést, értékelést
adunk neki a munkavégzésének az ered-
ményérôl. Ezáltal fog szembesülni azzal,
hogy nem jól teljesít, vagyis nem jól
dolgozik. Ezzel létrehozzuk nála a tudás,
pontosabban a tanulás igényét. Tehát ta-
nulással lehet felkerülni a harmadik lép-
csôfokra.

3. lépcsôfok
A harmadik lépcsôfokon az a dolgozó

van, aki kompetens, és tudja, hogy kom-
petens, vagyis jól dolgozik, és tudja ma-
gáról azt, hogy jól dolgozik.

4. lépcsôfok
A negyedik szinten, lépcsôfokon azok

vannak, akik kompetensek, és nem kell
odafigyelniük arra, hogy aszerint dolgoz-
zanak. Vagyis tudják, hogyan kell jól dol-
gozni, és ezt úgy teszik, hogy már nem
kell oda figyelniük rá, mert annyit
gyakorolták a jól dolgozást, hogy már
készségszinten csinálják. (Bôvebben az
lcm.hu honlapon.)

Nyilván nem vagyunk egyformák. A
társam egy kicsit jobban szeret jól élni,
én egy kicsit jobban szeretem a cég jö-
vôjét szem elôtt tartani, és emiatt a beru-
házásokat forszírozom. Mondom neki,
hogy kevesebbet éljünk fel a cég forrá-
saiból, ô meg azt mondja, hogy nem kel-
lett volna ennyi beruházást megvalósítani

az elmúlt években. Ez egy tökéletes erô-
egyensúly. Addig marad fenn, amíg vala-
mi külsô erô be nem száll, és fel nem
borítja az egyensúlyt.

Megjött a külsô erô:
– kár, hogy kontrollálhatatlanul,
– kár, hogy mindent elsöprôen.

Az emberek 80 százaléka egy tehetet-
len test. A tehetetlen testekre az a jellem-
zô, hogy a nyugalmi állapotukból való
kimozdulásukhoz egy külsô erôre van
szükségük (Newton szerint). Ezt a külsô
erôt legtöbbször egy másik ember adja.
Egy olyan, amelyik az emberek 20
százalékába tartozik.

Nos, nálunk nem volt ilyen gond. Két
markáns, akaratos, az önmaga világát
megteremtô ember állt egymással szem-
ben. Tökéletes erôegyensúly. Mint a hi-
degháborúban. Fegyverkezünk a maga-
sabb erôegyensúly elérése érdekében.

Vagy nem amiatt?
Az egyik napot arra szántam, hogy

mindent számba vegyek a cégnél. A tar-
tozásainkat és a követeléseinket. Teljes
és részletes elemzést készítettem a cég
tényleges állapotáról. Semmi szubjek-
tum, semmi érzelemvezérelte vakság.
Kiderült, hogy a likviditás és a folyamat
miatt már csak két hetünk, vagy jobb
esetben két hónapunk van hátra a fizetési
képtelenségig. 

Ez egy igazi válság. 
Mondhatnám azt is, hogy megjött

a külsô erô a változáshoz. 
Még aznap késô este mondtam a veze-

tô- és tulajdonostársamnak, hogy alapve-
tô változást kell végrehajtani. Válságme-
nedzselni kell a céget.

Egy cég válságmenedzselésének a kö-
vetkezô lépései vannak:

– Fel kell mérni a cég pontos helyzetét.
– Tulajdonosi döntés és szándék kell a

jövô céljait illetôen.
– Tudás kell ennek eléréséhez és

megtervezéséhez.
– A terveket lépésrôl lépésre, követke-

zetesen meg kell valósítani. 

(Ez csak rizsa. Mindenkinek vannak
céljai. Egy ember sem kel fel és indul el
valahova cél nélkül. Meg majd ugyan-
azok az emberek fogják a céget megmen-
teni, akik ilyen helyzetbe juttatták.)

Ezek jogos felvetések. Igaz, hogy min-
denki életében vannak közvetlen célok,
de nem mindegy, hogy az apró pici cé-
lok, tettek egy távoli nagy cél eléréséhez
vezetnek a legrövidebb úton, vagy csak
spontán, összefüggés nélkül történnek. 

Azt mondtam a társamnak, hogy ne-
künk távoli cél kell, és ennek elérése ér-
dekében válságmenedzselni kell a céget.
Ennek elsô lépése az, hogy a cég forrá-
sait bôvítenünk kell a rövid távú túlélés
érdekében. Célokat kell meghatároznunk,
és változtatnunk kell az eddigi vezetési
gyakorlatunkon, közös döntéseket kell
hoznunk.

Ne feledd:
„A problémát nem lehet megoldani

ugyanazzal a gondolkodással, amivel azt
létre hoztuk!” (Einstein)

Mondta erre a társam, hogy ô akkor in-
kább kiszáll a közös cégvezetésbôl, cég-
jegyzésbôl. Vagy tulajdonrészt vásárol,
vagy elad, de nem fog alkalmazkodni.

A külsô erô kontrollálatlanul,
mindent elsöprôen érkezett.

A külsô erô a kényszer volt. Konkrétan
a gazdasági helyzetünk, amely olyan vál-
toztatásra kényszerített bennünket, amely
minden eddigi helyzetet elsöpört.

Úgy alakult, hogy én veszem meg az ô
tulajdonrészét. Nem akarom részletezni,
hogy miért, mert az nem tipikus és tanul-
ságos. Annyit azért elárulok, hogy ez egy
elôremenekülés volt és elkerülhetetlen is
egyúttal. (Folyt. köv.) ■

Bodnár Sándor

A vállalkA vállalkozás eozás evvolúciója,olúciója,
aavvagy a felsôfagy a felsôfokú mûködés okú mûködés (2.)(2.)
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Kôfaragó Zsuzsa
Az Óbudai Egyetem Rejtô Sándor

Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar
Nyomda- és médiatechnológia szak
végzôs hallgatója vagyok. Az egyetemi
évek alatt megtanultam a nyomdai alap-
ismereteket, az elôkészítés és gyártás
folyamatát is. Fôként a prepress, a
kiadványszerkesztés és az arculatterve-
zés érdekel. Szabadidômben is sokat
foglalkozom kiadványszerkesztô és
képfeldolgozó programokkal. Szívesen
dolgozom önállóan, de csapatban is,
mert véleményem szerint ez elôsegíti a jó ötletek megszületését és
motiválja a csapattagokat. Szakmai gyakorlatomat egy grafikai
stúdióban töltöttem, ahol részt vettem éles munkákban, mint operátor
és mint tervezô, így sokat fejlôdtem gyakorlati téren is. 

Szakdolgozatomban a színek vizuális kommunikációban betöltött
szerepét, és megjeleníthetôségi korlátait vizsgálom.

Szívesen dolgoznék egy olyan stabil munkahelyen, ahol van lehe-
tôségem a fejlôdésre, ahol fontos a kreativitás, a munka örömöt és
sikert ad, és kamatoztathatom tudásomat. 

Elérhetôségem: zsuzsi.kofarago@gmail.com

Tombácz Anna
Az Óbudai Egyetem Nyomda és

média szakirányos hallgatója vagyok,
várhatóan 2011 júniusában végzek.
Leginkább a nyomdai elôkészítés, a
tervezés, a grafikus elemek
kivitelezése, és az ezzel kapcsolatos
szoftverek érdekelnek (mint például a
Photoshop, Illustrator, InDesign vagy
a Flash). Fél évet töltöttem a genti
Artevelde Hogeschoolban, Belgium-
ban, ahol a fô tantárgyam Graphical
Design volt. 

Kreatívnak tartom magam, jól dolgozok csapatban, de egyedül
is megállom a helyem. Könnyen alkalmazkodom, gyorsan tanu-
lok, és jó a problémamegoldó képességem. A jövôben egy olyan
helyen szeretnék dolgozni, ahol felhasználhatom az eddig tanul-
takat, és újabb szakmai ismereteket szerezhetek, fôleg a nyomdai
elôkészítés területén.

Szakdolgozatom címe: OCR karakterfelismerés eszközei, a
szoftver mûködése, és a szoftver mûködését befolyásoló tényezôk
ismertetése

Elérhetôségem: anna.tombacz@gmail.com

Nagy Csaba
Az Óbudai Egyetem

Nyomda és média szak-
irányának végzôs hallga-
tója vagyok. Szakmai
gyakorlatot az Aduprint
kft.-nél, valamint a Moszk-
vai Állami Nyomdaipari
Egyetemen (Moscow State
University of Printing Arts)
szereztem. Hivatásomnak
tekintem a nyomdai mun-
katerületet, ezért hosszú

távon elkötelezett, korrekt munkát várhatnak el
tôlem. Jó kommunikációs készséggel rendelke-
zem, és kiválóan dolgozom csapatban.
Szakdolgozatomat a „Nanotechnológia alkalma-
zása a flexónyomtatásban” témakörben készí-
tem. Megszerzett ismereteimet és szakmai ta-
pasztalatomat egy innovatív és inspiráló munka-
helyen kívánom kamatoztatni, ahol kreatív mun-
kámmal értéket teremthetek.

Elérhetôségem: nagy.csaba88@citromail.hu

Tóth Antal
Az Óbudai Egyetem Rejtô

Sándor Könnyûipari és Környe-
zetmérnöki Kar Médiatechno-
lógiai és Könnyûipari Intézet
végzôs hallgatója vagyok,
Nyomda és média szakirányon.
Könyvkötô szakmunkásvizsga
után jelentkeztem az egyetemre
ahol általános tudást szereztem a
nyomdaipari folyamatokból,
nyomtatási technológiákból.

Szakmai gyakorlatot az Alföldi Nyomda Zrt.-nél
szereztem. Szívesen dolgozok csapatban, de ha kell
egyénileg is megállom a helyemet a munkában. Nagy
teherbírású, precíz, megbízható, elhivatott fiatalember
vagyok. Érdeklôdési területeim a postpress és a terme-
lésirányítás. Szakdolgozatomat a „Vállalatirányítási
információs rendszerek a nyomdaiparban” témakörben
írom. Tudásomat és tapasztalatomat szívesen kama-
toztatnám egy stabil munkahelyen, ahol én is tovább
fejlôdhetnék.

Elérhetôségem: toth.antal.picur@gmail.com

Médiatechnológiai Intézet

Új generáció (2011/3.)
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EEzz  vvoolltt  ––  eezz  lleesszz
Hírek a Papír- és Nyomdaipari 
Mûszaki  Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.
Tel.: 202-0256, 457-0633, fax: 780 6460
www.pnyme.hu

Szakmai továbbképzés a nyomdaiparban érdekelt cégeknek
A nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben a vevôkkel való foglalkozás és a
vevôi szándékok megismerése fokozott jelentôségû. Minden iparág – a saját
tevékenysége intenzív fejlesztése mellett – ezen a területen kezdett a leginten-
zívebb kutatásba és fejlesztésekbe. Ezért már a közeljövôben elengedhetetlen-
nek látszik a vevôelégedettség fogalmának a megismerése, ennek mérése és az
eredmények felhasználása a hazai nyomdák számára is. E témakör megismer-
tetésére és a felhasználás népszerûsítésére három elôadásból álló bevezetô
tréning megtartását tervezünk:

1. A vevôelégedettség fogalma, elvárások
2. A vevôelégedettség specialitásai a nyomda- és a papíriparban
3. A vevôelégedettség mérési lehetôségei

Az elôadók – külföldi tananyagok adaptálására építve – Burger László és
Szilágyi Tamás. 

A bevezetô tréning önmagában is hasznosítható ismereteket ad, de az ezt az
elôadás-sorozatot követôen, második lépcsôben, a mélyebb ismeretekre nyitott
érdeklôdôk számára, késôbbi idôpontban – egy kidolgozott tananyag alapján –
kerülne sor az elmélet és a gyakorlati alkalmazás bemutatására.

Az elôadás-sorozat idôpontjai:
2011. március 16.,17.,18. (szerda–péntek) 14.00 óra, (3 x 2 óra idôtartamban)
Az elôadások helyszíne: Tahi Center irodaház konferenciaterme 

Az elôadásokon való részvétel költsége:
A PNYME tagvállalataitól érkezôknek és egyéni tagjainknak 4 000 Ft + áfa/fô
Más jelentkezôknek 10 000 Ft + áfa/fô

Jelentkezési határidô: 2011. március 8. (kedd) délig.

Nyomda- és
Papíripari
Szövetség

1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.
T.: 350-7728, f.: 270-9104

e-mail: office@fedprint.hu

Pályázati támogatás a
IARIGAI konferencián való

részvételhez
Szövetségünk pályázati felhívással él azok
számára, akik elôadóként vagy hallgató-
ként részt kívánnak venni a szeptember-
ben megrendezésre kerülô IARIGAI kon-
ferencián. A támogatás összértéke közel
egymillió forint. Ebbôl az összegbôl nyolc
fô esetében átvállaljuk a részvételi díj 50
százalékát, fejenként 425 EUR-t.

Jelentkezési határidô: 2011. május 31.
Részletes információk a

www.fedprint.hu oldalon

◆

Közgyûlés és gazdasági
konferencia

2011. május 5., Gyula

Szövetségünk 2011. május 5-én, Gyulán
rendezi éves közgyûlését és gazdasági kon-
ferenciáját. A rendezvény estéjén, a gála-
vacsorán kerül átadásra a Magyar
Nyomdászatért díj.
A díjra a jelölést már online is el lehet
küldeni a következô limken: 

www.fedprint.hu/díjszabályzatok
Várjuk továbbá a jelöléseket a Hess
András díjra is!

◆

Már a Facebook-on is
megtalálhatók vagyunk!
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Köszönjük mindenkinek, aki az „1 %” adófelajánlásáról korábban is az
egyesület javára rendelkezett! Ezzel az ingyenes gesztussal nemes célt támo-
gatnak. 2010-ben összesen 611 563 Ft érkezett az adójóváírásból.

Továbbra is számítunk adóforintjaikra! 
Adószámunk: 19815929-2-41

„Új utak és kihívások a karbantartásban” címmel rendezi a XXIII.
nemzetközi karbantartó konferenciát a Pannon Egyetem, amelyhez idén
egyesületünk is egy önálló szekcióval társszervezôként csatlakozik.
Helyszín: Pannon Egyetem, Veszprém. Idôpont: 2011. június 6–7.
A konferenciát nem a hagyományos ôszi karbantartó-találkozónk helyett
szervezzük, azt – terveink szerint szeptember 22–23-án – a szokásos
formában megtartjuk! 

Megtalál bennünket a Facebook-on is! 
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Valamelyik nap, szokásos nyomdai el-
lenôrzô vizsgálatom után megjegyeztem,
hogy akár cikket is írhatnék a cégrôl, ho-
gyan lehet a jelen, nem túl barátságos kö-
rülmények között is munkavédelmi szem-
pontból megfelelôen üzemeltetni egy
nyomdát. Vagyis úgy, hogy a kilátogató
munkavédelmi felügyelô ne találjon okot
a büntetés kiszabására. Becsületesebben
megfogalmazva: leszámítva az elôre nem
felmérhetô véletleneket, a dolgozók biz-
tonsága, balesetmentessége, jó hangulata
és a gyártott termék megfelelôsége meg-
oldott, mégpedig folyamatosan, hosszú
idôre. 

Sajnos, kevés az ilyen cég, mint ez a
nyomda, amelynek vezetôje kérte, ne
említsem a nevét. Bár el kell ismerni,
hogy a cikkeim és a józan belátás hatásá-
ra egyre szaporodik a megfelelô vagy azt
megközelítô mûködés, a baleseti statisz-
tikák még mindig elszomorító számokat
mutatnak. 

Lássuk hát vázlatosan, mi az, amire a
nyomdák és hasonló üzemek (például
nyomdagép-karbantartó cégek, alap- és
segédanyag-árusító üzletek, papírfeldolgo-
zó mûhelyek stb.) vezetôinek, munka- és
tûzvédelmiseknek, üzemorvosoknak folya-
matosan (!) ügyelniük kell a jó eredmény
érdekében. Elôrebocsátom, hogy a szabá-
lyos, balesetmentes munkavégzés nem a
hatóság, a vezetôség, a munkavédelmis
kedvéért kell, hogy történjen, hanem jól
felfogott saját érdekbôl!

Mivel a kis üzemek, amelyekbôl ma a
legtöbb van, hatóságot, munkavédelmist
évente egyszer, jó, ha kétszer-háromszor
látnak, ezért kell a vezetônek figyelnie a
folyamatos megfelelôségre és bizton-
ságra. Nem szabad elfelejteni, hogy az
üzemeknek joguk van, sôt kötelességük
a felmerülô problémák, balesetek esetén
minden szakembert, akit a ritka helyszí-
ni szemlére, jelenlétre alkalmaznak – a
szerzôdött munkavédelmist, tûzvédel-
mist, üzemorvost – soron kívül értesíte-
ni, megbeszélni a problémát telefonon,
vagy ha kell, akár a helyszínen is. Ezt
jó, ha belefoglalják a szerzôdésbe, mert
ez a kifizetett munkabérük része kell,
hogy legyen.

Érdemes jelezni soron kívül, ha egy
elôírt, például elektromosmérés, zajvizs-
gálat megtörtént, és annak jegyzôkönyvét
is megküldték. A jegyzôkönyvben feltün-
tetett hibákat el kell hárítani, ezzel nem
szabad várni a munkavédelmi szakértô
legközelebbi látogatásáig, pláne, ha már
elôre tudjuk, hogy az több hét vagy
hónap múlva lesz esedékes! Ha a feltün-
tetett hiányosság kijavítatlansága miatt
történik baleset, akkor azt biztosan a cég
hibájának tekintik, és az összes költség a
céget terheli, esetleg még büntetést is
kiszab a hatóság. Ha már egyszer van a
cégnek munkavédelmise, vegye ôt igény-
be tanácsadás céljából, sôt akár – ha erre
szükség van – személyes megjelenését is
igénybe kell venni soron kívül.

Ha a cég új gépet vásárol, vagy a régit
teljesen új helyre teszi, akkor meg kell
beszélni a szükséges mérések, igazolá-
sok, betanítások kiadásának, aláírásának
rendjét, és azt, hogy mirôl és kinek kell
másolatot kiadni, természetesen aláírás
ellenében.

Ha új vegyszert kezdünk el használni,
legelôször a Biztonsági Adatlapot szerez-
zük be! A vegyszert kezelô, raktározó
dolgozók és a vezetô(k) olvassák el az
adatlapot, és gondolják végig, hogyan
teljesítsék az abban foglaltakat. Ki kell
írni, hogy az Adatlap szükség esetén hol
található.  Aki elolvasta, az szignálja is
az adatlapot, ez bizonyítja, hogy ismere-
teket szerzett az anyagról. Itt is bármi
probléma merül fel a használattal, az
elôírtak teljesítésével kapcsolatban, ke-
ressék meg a munkavédelmist, tûzvédel-
mist, vagy az üzemorvost, aki kötelezôen
magyarázattal szolgál.

Az új géprôl, berendezésrôl használat-
ba vétel elôtt próbaüzemi engedélyt kell
kiadni. Ehhez szükséges egy igazolás
arról, hogy aki kezelni fogja, az ért hozzá
(szakmai bizonyítvány), vagy be lett
tanítva (betanítási jegyzôkönyv) a keze-
lésére. Ezenkívül a helybéli villanysze-
relô adjon ki egy szerelési igazolást arról,
hogy a gép úgy van felállítva, beszerelve,
hogy a kezelôt nem érheti áramütés. Ez a
kiadott igazolás (cégszerûen aláírva) a
gép felszerelését elvégzô, és a gép mûkö-

dését kipróbáló
dolgozó szerelési
munkalapjához
csatolva, valamint
a jövendôbeli kezelô dolgozó kezelési
ismeretérôl kiadott igazolás együttesen
elegendô a próbaüzemi jegyzôkönyv
kiadásához. Ezt akár „levelezô úton” is
kiadhatja a munkavédelmis, ha a fenti
jegyzôkönyvek másolatát átküldik (fax,
e-mail vagy levél útján) a részére. Persze,
ha nagy géprôl van szó, több veszélyes
anyag felhasználásával, és egynél több
egyidejû kezelôvel, akkor a „levelezô út”
nem ajánlott, a munkavédelmissel kell
megbeszélni, hogyan és mikor tudja
kiadni a próbaüzemi engedélyt.

A vezetôknek állandó feladatuk még az
alábbiak betartása, vagy az ezzel megbí-
zott személy ellenôrzése és kinevezése:

– tûzoltókészülékek ellenôrzése
– elôírt idôszakonként az érintésvéde-

lem, tûzvédelmi szabványosság és vil-
lámvédelem elvégeztetése, és az érvé-
nyes igazoló jegyzôkönyv megléte;

– a gépek karbantartási és javítási ira-
tainak meglétérôl való meggyôzôdés;

– az üzem szabályos áramtalanításá-
nak lehetôsége és megfelelôsége (ha ez
nincs rendben, akkor tûz keletkezhet,
például éjszaka vagy ünnepek idején, ha
egy lélek sem volt az üzemben!);

– a dolgozók holmijainak megfelelô
tárolása, jól elérhetô, de nem balesetve-
szélyes helyen (tehát nem álló gépen,
hanem speciális polcon, szekrényben);

– az elsôsegélynyújtás és rosszullét
esetén a fektetés lehetôsége, és a dolgo-
zók közül megfelelô számú elsôsegély-
nyújtó személy betaníttatása (ennek
módját, követelményeit az üzemorvossal
meg kell beszélni, és írásban rögzíteni),
pótkötszerek, jód stb. meglétérôl való
gondoskodás;

– a vendégek, vásárlók, látogatók,
külsô szerelôk biztonsági feltételeinek
megléte;

– ha a külsô szakemberek (munkavé-
delem, tûzvédelem, üzemorvos) tájékoz-
tatnak új, kötelezô elôírásokról – ami
kötelességük –, lehetôleg írásban, akkor

A nyugodt munkavégzés titkaV
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MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMM::
Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat
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Összefogás a rosszul fizetô megrendelôkkel
szemben, ráadásul ingyenesen –

DUNTrade® fizetésitapasztalat-rendszer
A Dun & Bradstreet (D&B) DunTrade® program célja a halasztott fizetések átláthatóbbá

tétele, az ezekkel kapcsolatos döntések, a kockázatkezelés támogatása. A program adataiból
bárki információkat szerezhet az iparágak teljesítményeirôl, az adott vállalat vevôinek fizetési
fegyelmérôl, valamint a cégek saját fizetési moráljáról is. A fizetési tapasztalatok megosztásának
nagy elônye, hogy középtávon javítja a piaci szereplôk fizetési morálját, és segít a gazdaság
átláthatóbbá tételében. Az iparágak közül kiemelkedôen nagy fizetési határidôkkel dolgoznak a pa-
pír- és nyomdaiparban, ahol az átlagos fizetési határidô meghaladja az 52(!) napot, így a 2010-ben
jellemzô 26 napos fizetési késedelem miatt az iparág szereplôi átlagosan 78 nap alatt jutottak pén-
zükhöz. A DunTrade program egyik célja ezt a magas számot minél inkább csökkenteni.

Miért jó a nyomdaipari cégeknek a DUNTrade® fizetésitapasztalat-rendszer?
A programhoz jelenleg már 20 nyomdaipari cég kapcsolódott, amelyek havi rendszerességgel

küldenek számlainformációkat megrendelôikrôl. Az azonos iparágból származó minél több
fizetési tapasztalat elônye, hogy az iparág vevôkörének fizetési fegyelme átláthatóvá válik,
beazonosíthatók a rosszul fizetô vagy „csaló” megrendelôk. Kiszûrhetôvé válnak azok a cégek,
amelyek egyik nyomdáról a másikra vándorolva kifizetetlen számlákat hagynak maguk mögött,
vagy csak jelentôs késéssel fizetik ki tartozásaikat. Ezeket a megrendelôket csak elôrefizetés
esetén érdemes kiszolgálni. Minél több cég csatlakozik a nyomdaiparból, annál átláthatóbb lesz
a piac, és annál jobban elkerülhetôk a rosszul fizetô megrendelôk okozta veszteségek.

Milyen elônyei vannak DUNTrade® programnak?
– A programhoz való csatlakozás teljesen ingyenes.
– A résztvevôk havonta megkapják, hogy megrendelôik hogy fizetnek/fizettek másoknál.
– A rosszul fizetô megrendelôk egyszerûen kiszûrhetôk.
– A fizetési feltételek a vevôk fizetési morálja alapján határozhatók meg.
– Középtávon javul a piaci szereplôk fizetési morálja.
– Csökkenthetô az iparág extrém magas pénzhez jutási ideje.

Mi a DunTrade® riport és mire használható?
Egy DunTrade® riportmintát a következô weboldalon tekinthet meg:

http://www.dnbhungary.hu/docs/duntrade_riport.pdf
A riport a kiválasztott vállalat kifizetett és még nem kifizetett számláit tartalmazza az elmúlt

12 hónapra vonatkozóan. A riport tartalmazza, hogy a kiválasztott cég:
– milyen fizetési határidôvel és mekkora késedelemmel fizet
– lezárt számláit mekkora késéssel egyenlítette ki, és ezeknek mi az értékbeli arányuk
– nyitott számláit mióta nem egyenlítette ki, és ezeknek mi az értékbeli arányuk
– a teljes ágazathoz képest milyen fegyelemmel egyenlíti ki a cég számláit
– nyitott és lezárt számlái milyen százalékban oszlottak meg a késett napok kategóriáiban,

havonta összegezve (grafikon)
– az elmúlt 12 hónapban milyen volt a vállalat fizetési fegyelme az iparághoz képest (grafikon)
– az elmúlt 12 hónapban mekkora volt a vállalat késedelmes napjaink száma az iparághoz

képest (grafikon).
A riport segítségével megállapítható, hogy:
– az adott cég mekkora késésekbe esik számlái kiegyenlítésekor
– számlakiegyenlítési fegyelme jobb vagy rosszabb, mint az iparági átlag
– milyen fizetési feltételeket érdemes az adott céggel kötni, hogy biztosan hozzájusson pénzéhez.

A Trade-programban való részvétel a belépôjegy a Nyomdászok Baráti Társasága belsô,
bizalmas adatokat tartalmazó információs rendszeréhez! ■

Nyomdászok Baráti Társasága

NyNyomdászok Baráti omdászok Baráti Társasága Társasága (K(Kukkukkolda olda 3.)ezen elôírásokat be kell tar-
tani és tartatni igazolható
módon azokkal, akiket érint;

– a kihelyezett tájékoztató
feliratok (például elsôsegély-
hely) meglétének és épségé-
nek ellenôrzése vagy ellen-
ôriztetése, a hiányok pótolta-
tása a szakemberek javaslatai
alapján;

– a dolgozók szabályszerû
munkaöltözete és védôruhá-
zata (errôl a szakembereknek
tájékoztatniuk kell a vezetôt),
és megfelelô állapota (szeny-
nyezettség, begombolatlan-
ság, zokni nélküliség stb.)
szintén az állandó figyelem
tárgya kell, hogy legyen, és
azonnal gondoskodni kell a
pótoltatásáról, esetleg a figyel-
meztetésrôl;

– a használatos szállítóesz-
közökre (targoncák, kéziko-
csik, autók stb.) elôírt ellenôr-
zések megléte és megismét-
lése az elôírások szerint;

– a hulladék gyûjtése, táro-
lása, elszállítása az üzembôl,
a megfelelô iratok és SZ-je-
gyek megléte, az évenkénti
bevallás lefûzése;

– a szerzôdött szakemberek
munkavégzése a megkötött
szerzôdés szerint, és az álta-
luk kiadott feladatok igazol-
ható végrehajtása – a szerzô-
dést nem betartó szakembert
ajánlatos idejében lecserélni!

A cég dolgozóinak és a
vezetôknek tehát a szigorúan
nyomdaipari vagy rokonszak-
mai munkavégzés mellett
még ezer kisebb-nagyobb
dolguk van a nyugalom és a
biztonság megteremtése és
megtartása érdekében.

Megéri, mert a jó minôség
és a balesetmentesség költsé-
get kímél és stresszmentesít,
ebben az amúgy is nehéz és
sok terhet kirovó XXI. szá-
zadbeli idôszakban. ■

Nagy Veronika
munkavédelmi szakmérnök 

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

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

2288

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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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

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
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KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,
akire Ön mindig számíthat.

HAHATÁRIDÔBENTÁRIDÔBEN és MINÔSÉGBEN,MINÔSÉGBEN,
keménytáblás könyvkötésben (hajtogatástól a cérnafûzésen

át a zsugorfóliázott csomagolásig); ragasztókötésben
(cérnafûzve is); lapozós és leporellós mesekönyv
készítésében; épített és bígelt borított dobozok

készítésében; valódi, illetve mûbôrös, gerincbordázással
készülô, aranyozott, exklúzív könyv készítésében; 

kis példányszámú, egyedi iktatókönyvek
1+0 színben történô nyomásában, kötésében.

1106 Bp., Jászberényi út 47/D
Tel./fax: 3422 340, 352-1001, Mob.: +36 20 423 8636

E-mail: konyvkoto.kft@freemail.hu

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

KK ÖÖ TT ÉÉ SS ZZ EE TT
dosszié ragasztás,

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

SSZZEERRSSZZÁÁMMKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS

GGÉÉPPII
DDOOBBOOZZRRAAGGAASSZZTTÁÁSS

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

– Tüske Kft.
2049 Diósd,
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu

www.dpdstancuzem.hu

• •

••

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

11004499  BBuuddaappeesstt,,  SSzzéécchheennyyii  ttéérr  99..

KREATÍV KARTONOK
KKIIÁÁRRUUSSÍÍTTÁÁSSAA

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

Tel./fax: 061-264-3819

Tanfolyam cégeknek!
Angol, orosz – nyelvtanítás, szinten tartás
(Felnôttoktatásban való jártasság, megbízhatóság, titoktartás,

rugalmasság, helyszíni oktatás, számlaképesség.)
Óradíj: 3500 Ft/45 perc + áfa

T.: +36 20 960 9286, e-mail: szigabo@t-online.hu

A  Lemmaco Kft.
pályázatot hirdetpályázatot hirdet
export üzletkötôexport üzletkötô

munkakör betöltésére.
Részletekért érdeklôdjön a

06/204 39 55 95-ös számon.
A fényképes szakmai

önéletrajzokat jövedelmi igény
megjelölésével, magyar és
angol nyelven a cég címére
(2072 Zsámbék Hrsz. 078/2)
levélben, vagy elektronikusan
(herendi.zita@lemmaco.hu)

kérjük eljuttatni.

ANGOL, ORANGOL, OROSZOSZ
ffordítás,ordítás,

tolmácsolástolmácsolás
Fordítás:

magyarra: 2,30 Ft/karakter;
idegen nyelvre:

2,50 Ft/karakter;
idegen nyelvrôl idegen

nyelvre: 2,90 Ft/karakter
Tolmácsolás:

2500 Ft/15 perc + áfa
T.: +36 20 960 9286,

e-mail: szigabo@t-online.hu

Húsz éve alapított nyomdaHúsz éve alapított nyomda
többségi tulajdona eladó!többségi tulajdona eladó!

A nyomda tehermentes, és stabil vevôkörrel mûködik.
Érdeklôdni hétköznap 9–14 óra között lehet:

329-6824, 329-6825

Nyomdaipari szoftverek
fejlesztésével
foglalkozó cég

iparági tapasztalatokkal
rendelkezô

programozóprogramozó
kollégát keres.kollégát keres.
(Delphi, PHP, SQL)

kepes@zs.hu

■ SHOEI START 52
hajtogató gép és automata berakó

(4 éves, még nem használt)
■ BOURG ragasztó-kötô gép

(4 éves, még nem használt)
■ SMYTH cérnafûzô gép,
automata berakó kiterjesztéssel

(használt)
A gépek össz irányára:

2 millió Ft.
A legjobb ajánlatért

sürgôsen eladók!
06 309 324262
06 24 456292

Eladó
3/4 automata, B1-es
SVECIA szitagép

és 900 mm-es
UV-szárító.

Ára: 3 200 000 Ft
Tel.: + 36 30 222 8656

Eladó
HeidelberHeidelberg g TTOKOK

ofszet nyomógép
újszerû állapotban.

Fordulatszám: 8 millió
Ár: 500 000 Ft500 000 Ft + áfa

Érd.: 231-0983
nyomda@poremba.hu
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Eladó 250 + 100 mEladó 250 + 100 m22-es ház a XV. kerület-es ház a XV. kerület
kertvárosikertvárosi

részén, kitûnôrészén, kitûnô
közlekedésnélközlekedésnél

(az M0-ás és az(az M0-ás és az
M3-as is közel.).M3-as is közel.).
Háromszintes,Háromszintes,

vállalkozásra vállalkozásra és/és/
vagy vagy lakhatásralakhatásra

egyarántegyaránt

alkalmas, korszerû ésalkalmas, korszerû és
szépen karbantartott,szépen 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

IrIrodák ésodák és
raktárakraktárak
bbbbéééérrrrbbbbeeeeaaaaddddóóóókkkk
Fóton, a KFóton, a Keleti Márton u. 7. szám alatt.eleti Márton u. 7. szám alatt.
Bérelhetô területek: 
• raktárak 40 m2-tôl – 3000 m2-ig.
• irodák 10 m2-tôl – 70 m2-ig.

Mûszaki adatok: 
• Belmagasság: 2,9 m-tôl 5,7 m-ig
• Padlózat: fûtött raktárak esetén 
mettlachi, fûtetlen raktárak ese-
tén beton, mind a két padlózat 
targoncával járható.

• Néhány raktár külön üzemirodá-
val is rendelkezik.

• A raktárak kamionokkal megkö-
zelíthetôek.

Elhelyezkedés,
megközelítés:
• A terület a fôvárostól
mintegy 12 km-re, Fó-
ton található. Megköze-
lítése mind személy,
mind pedig tehergép-
kocsival kiváló
(könnyen megközel-
íthetô a Nullás kör-
gyûrû, az M3-as autó-
pálya és az M2-es út
felôl, valamint a Me-
gyeri-híd irányából is).

Egyéb feltételek:
• A telephelyhez tartozó parkolóban sze-
mélygépkocsik részére parkolás biztosított.

• A telephelyen fedett kerékpártároló áll 
rendelkezésre;

• A telephelyen 24 órában biztonsági szolgá-
lat mûködik.

Raktárbérleti díj: 
• Raktárak:
750,- Ft/m2-tôl, irodák 850 Ft/m2-tôl

• A bérleti díj az üzemeltetési és közüzemi 
díjakat nem tartalmazza.

Közüzemi díj:  felhasználástól függôen 
Bérleti biztosíték: 2 havi bruttó bérleti díj
Fizetés módja: havi számlázás Ft-ban – tárgyhó elôre fizetendô

Érdeklôdni lehet: 
+36/1/370-3004

AA AAzz  iimm
mm

uunnrreennddsszzeerr  eerrôôssssééggee  ==  
zz  iimm

mm
uunnrreennddsszzeerr  eerrôôssssééggee  ==  EEGG

ÉÉSSZZSSÉÉGG
EEGG

ÉÉSSZZSSÉÉGG

Antioxidáns-m
érés

Antioxidáns-m
érés

1111 Budapest, K
arinthy Frigyes út 22. III./3.

Bejelentkezés: +36-1/787-3534, 06-20/941-2048
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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!!
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