mastertan247 márc-II

24/03/2011

09:05

Page 1

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ A NYOMDAIPARRÓL
XVI. évfolyam, 247. szám

2011. március 28.

mastertan247 márc-II

24/03/2011

09:05

Page 2

mastertan247 márc-II

24/03/2011

09:05

TARTALOM
Green Day – Green Money
I. ÖKO nap – Budapest Papír . . . . . . . . .4–8.
„…NEM az ilyen-olyan papírféleségekrôl…”
A papírról – nyomdászoknak (2. rész) . . . .9.
„…az egy, és a többszázezer…”
FSD Packaging . . . . . . . . . . . . . . . . .10–11.
Egyedülálló technológiai fejlesztés az
STI Petôfi Nyomdában . . . . . . . . . . . .12–13.
„Dacolva a trendekkel”
Flexószimpózium 2011 (1. rész) . . . .14–17.
Prosystem rovat (III.)
„…ismert és ismeretlen lehetôségei” . . .18.
LCM-Stanc (3.)
A vállalkozás evolúciója… . . . . . . . . . . .19.
Óbudai Egyetem: Új generáció (2011/4.) .20.
NYPSZ: Pályázat + Konferencia . . . . . . .21.
PNYME: Programelôzetes . . . . . . . . . . . .21.
Munkavédelem . . . . . . . . . . . . . . . . . .22–23.
Kukkolda… (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.
Apróhirdetések . . . . . . . . . . . . . . . . . .24–25.

KIADJA: a PRINTinfo Kft.
1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1.
E-mail: printinfo@t-online.hu
Weboldal: www.printline.hu
KIADÓVEZETÔ – FÔSZERKESZTÔ:
Korsós Ilona
SZERZÔK:
Bodnár Sándor, Nagy Vera, ifj. Schuck István
FOTÓK:
Peller Katalin (fotóKata)
HIRDETÉSFELVÉTEL,
FELVILÁGOSÍTÁS a PRINTinfónál:
+36 1 226-1944
(Szerkesztôségi órák: 8–9 óra között)
Megjelenik: cca. 3 hetente, 3 400 példányban
Következô szám: 2011. április 15.
(Kéziratzárás: 2011. április 5.)

Page 3

MIHEZ TARTÁS – AVAGY A MEGFELELÉSRÔL…
Az adott poszton/posztnak való megfelelés nem kevés ember napi
kihívása, még akkor is, ha felkészültségében, tudásában és képességeiben
teljes mértékben – sôt, azt meghaladóan is – alkalmas a feladatra. Ezzel
együtt, mindig van/lesz jó néhány ellendrukker, pontosabban olyan,
akinek – ilyen-olyan okoknál fogva – „semmi és senki sem jó”,
mondhatnám úgy is: ha van rajta kalap, az a baj, ha nics rajta, akkor az. Teljesen
felesleges tehát külsô elvárásoknak megfelelni akarni, persze hozzá téve, hogy ez
csak akkor állja meg a helyét, és válik követendô magatartássá, ha valóban
alkalmasak vagyunk az adott pozíció betöltésére. Ebben az esetben viszont
kizárólag a saját mérce az egyedül üdvözítô.
Nos, az alábbiakból kitûnik, miért is gondoljuk így. A következô idézet szerzôje
ugyan ismeretlen, de ez – szerintünk – nem von le semmit meglátásának
igazságából.
„Ha túl késôn jössz be reggelente: rossz példát mutatsz, ha pontosan jössz:
a többieket ellenôrzöd.
Ha barátságos vagy a kollégákkal: bratyizni akarsz, ha tartózkodóan viselkedsz:
fenn hordod az orrod.
Ha törôdsz a beosztottaid munkájával: szaglászol utánuk, ha hagyod az egészet:
halvány lila gôzöd sincs a dolgokról.
Ha túl gyakran mész a fônökhöz: pedálozol, ha ritkán: be vagy tôle tojva.
Ha tartasz értekezleteket: csak a szádat akarod jártatni, ha nem tartasz:
te akarsz lenni az atyaúristen.
Ha idôsebb vagy: begyepesedettnek tartanak, ha fiatalabb vagy: hiányzik belôled
az öregek tapasztalata.
Ha esténként tovább maradsz: megjátszod az elfoglalt embert, ha pontosan mész
el: nem törôdsz a cég érdekeivel.
Ha egyeztetsz a kollégákkal: csak bebiztosítod magad, ha nem teszed: különc
vagy.
Ha gyors döntéseket hozol, felületes vagy, ha több idôt hagysz magadnak,
megalszik a tej a szádban.
Ha kiveszed a szabadságodat, kihasználod a pozíciódat, ha nem veszed ki, csak
a pozíciódat félted.
Ha pontos vagy: szôrszálhasogatónak tartanak, ha nem vagy az: eleresztetted
a gyeplôt.
Ha új ötletekkel állsz elô: fantaszta vagy, ha hagysz mindent a régiben, akkor
maradi.
Ha gyakran mész kiküldetésbe, akkor a vezért játszod, ha soha, akkor
a nélkülözhetetlent.”

SZEDÉS-TÖRDELÉS: PRINTinfo
Korrektor: Fáklya Ágnes
Levilágítás CtP-re: GMN-Buda, GMN-Pest
NYOMDAI MUNKÁK:
Pauker Nyomda (F.v.: Vértes Gábor)

PRINTinfo

PAPÍR: Antalis Hungary Kft.
(Papír: CLAROBulk 1.1 vol. 100 g)
ISSN: 1417–4804
Nyilvántartási szám: 163/0398/2/2010.
• A lapban megjelent írások a forrás megjelölésével
szabadon felhasználhatók.
• A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség
nem vállal felelôsséget!

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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Green Days – Green Money

I. ÖKO nap – Budapest Papír

A környezetvédelem, a
környezet iránti alázat és
tisztelet szükségessége
vitathatatlan feladata minden felelôsséggel gondolkodó egyénnek, cégnek.
Eme ügyben és ügyért
tenni ugyan nem új keletû
feladat lenne, a probléma
nem napjainkban merült
fel, viszont megoldása
napjainkra vált halaszthatatlanul sürgetôvé. Eljutott
az emberiség oda, hogy
mérhetetlen gôgjében és
kapzsiságában olyan szinten zsigerelte ki bolygónkat, amely veszélyezteti az
eljövendô generációk létezését. Nem együtt élt
környezetével, és élvezte
az általa önként adott lehetôségeket, hanem uralma alá hajtva szipolyozta – és
szipolyozza – a természetet. Természetesen, nem szabad általánosítani, hiszen
mindig vannak kivételek. És természetesen e területen sem minden az, aminek
látszik, pontosabban az, aminek egyes
érdekcsoportok láttatni akarják. A papírés nyomdaipar környezetvédelmi megítélése tipikus példája annak, hogy még
egy ilyen, az egyéni érdekeket meghaladó, kizárólag felelôsségteljes gondolkodást kívánó téma, mint a környezetvédelem, miként válik manipulatív eszközzé a
gazdaságilag ellenérdekeltek kezében.
Zeng az elektronikus média, a virtuális
világ a nyomtatott termékek iránti támadástól. Gátlástalanul állítva igaztalanságaikat, lépten-nyomon azt terjesztik,
hogy a papírgyártás, illetve a nyomtatási
technológiák mennyire nem környezetbarát iparágak. Fôleg elôbbi messzemenôkig felelôs az erdôk irtásáért, ezáltal súlyosan környezetkárosító. Fennen han-

goztatott véleményük szerint: ha valaki környezettudatosan szeretne gondolkodni és élni, akkor iktassa
ki az életébôl a papír – az újágtól kezdôdôen a könyvekig – minden formáját, s
helyette használja az elektronikus lehetôségeket. A gond csak az, hogy eme kijelentés igazságtartalma vajmi kevés, de ha
megengedôbb vagyok, akkor is a „bagoly
mondja verébnek, hogy nagyfejû…” kategóriába tartozik. Ha csak azt említem,
hogy az elektronikus szemét milyen ismert, illetve ismeretlen, ma még csak
sejthetô károkat okoz, és mennyire nem
visszailleszthetô a természetbe, merthogy
nem onnan eredeztetett, akkor csak egyet
emeltem ki az elektronikus világ ártalmas, környezetszennyezô voltából. A
papír alapanyaga a természetbôl vétetett,
és mint ilyen, visszahelyezhetô a körforgásba. De nemcsak, hogy visszahelyezhetô, hanem visszahelyezésre is kerül –
legalábbis Európában, illetve az Amerikai kontinensen. Már jó pár éve, sôt évtizede arra is ügyel a papíripar, hogy a

kitermelt fa mennyiségét,
ne csak pótolja, hanem
azt meghaladó mértékben
telepítsen új erdôket.
Noha e tény az ágazaton
belül köztudott volt, kétségtelen, hogy sehol a
világon nem tartották fontosnak ezt kellôen hangsúlyosan kommunikálni a
közvélemény felé. Ezen
információhiányt használta és használja ki az
elektronikus média, s
támadásait igaztalanságokra, maximum féligazságokra felépítve próbál
piacot építeni önmaga
számára.
A papír-, illetve nyomdaipari ágazat
kicsit késve ébredt annak tudatára, hogy
eme vádaskodásokkal szembe meg kell,
hogy védje önmagát. Némileg tehát késve vette fel a kesztyût, de nem késôn,
hiszen egy jó dologért, ügyért tenni, soha
nem késô. Legfeljebb nehezebben fog
boldogulni, hiszen a közvélemény – és
azon belül a megrendelôk – agyában berögzült tévhitet igencsak kemény feladat
megváltoztatni. Mindenesetre, Európaszerte összefogva nekiállt a papír- és
nyomdaipar, hogy helyreállítsa méltatlanul és igazságtalanul megcsorbított
renoméját. De nemcsak saját jó hírérôl
van szó, hanem egyúttal azt is szeretné
kellôképpen tudatosítani, hogy mindazon
megrendelôk, akiknek fontos a környezetvédelem, azok a papír-, illetve a
nyomdaiparban társat találnak ehhez.
Sôt, az ágazat abban is erôteljesen szeretne részt venni, hogy proaktív módon
felkeltse az igényt a papír-, illetve nyomdaipar „zöld megoldásai” iránt.
A hazai ágazatban sem új keletû a környezetvédelem kérdése. A papír-nagyke-
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Április 1 és 30 között

hónap
a Budapest Papírnál
1000 ív
öntapadós papír
megrendelése esetén bögrét
adunk ajánndékba.
A részletekrÿl érdeklÿdjön üzletkötÿinknél!

Mindig Önökkel és mindig Önökért!
Központi iroda és raktár:

1225 Budapest, Campona u. 1. Harbor Park A3C épület
Cash&Carry áruház:

1139 Budapest, Lomb u. 31/b
Központi telefon: +36 1 371 7900 | Központi fax: +36 1 371 7920
Vevÿszolgálat: +36 1 371 7950 / 7951 / 7952 / 7953
E-mail: mail@bppapir.hu | Web: www.bppapir.hu
Budapesti értékesítÿk:
Viszota Krisztina +36 20 499 8684
Gali Tamás +36 20 984 8756
Bayer Krisztina +36 20 966 4122
Hollósy Gábor +36 20 984 8759
Kobza Miklós +36 20 935 1446
XIII. kerületi raktár:
Nagyné Horn Erika +36 20 935 1447
Veres Marianna +36 20 369 4274
Irodai papír termékmenedzser:
Arató József +36 20 915 3581
Könyvpapír termékmenedzser
Posztós István +36 20 915 4275

fasson_printinfo_200x285.indd 1

Packaging termékmenedzser:
Erki Andrea +36 20 935 1482
Kreatív papír termékmenedzser:
Murai Gabriella +36 20 984 8755
Vidéki képviseletek:
Debrecen: Mecsei Gyula +36 20 984 8761
Miskolc: Branyiczki Péter +36 20 953 4889
Szolnok: Dr. Farkas János +36 20 984 8760
Czene Árpád +36 20 953 4959
Pécs: Brandt Róbert +36 20 984 8758
Tatabánya: Czégény Imre +36 20 943 7461
Zalaegerszeg: Markó Gábor +36 20 935 1418
Tompos Róbert +36 20 967 4187
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reskedôk mindegyike FSC minôsített, azaz kizárólag olyan papírt
forgalmaz, amely
nemcsak hogy fenntartható
és felelôs erdôgazdálkodásból származik, hanem a
gyártás teljes folyamata –
beleértve a szállítást is –
messzemenôkig megfelel a
legszigorúbb környezetvédelmi elôírásoknak. És
mindegyikükrôl elmondható:
évek óta kiemelten fontosnak tartja, hogy kínálatukban
hozzáférhetô legyen a környezetbarát – úgymond –
öko-papírok meglehetôsen
széles választéka.
A Budapest Papír e környezetvédelmi
tudatosságot szeretné minél szélesebb
körben elterjeszteni, illetve tovább erôsíteni. A cél érdekében hagyományteremtô
szándékkal hozta létre ÖKO nap elnevezésû rendezvényét, amelyen szakmai
elôadások sora ismerteti meg a hallgatósággal mindazon lehetôségeket, amelyek
nemcsak a környezet védelmét szolgálják, hanem egyben üzleti elônyt is jelentenek, jelenthetnek mind a nyomdák,
mind azok megrendelôi számára.
A Budapest Papír I. ÖKO napjára
2011. március 10-én került sor Budapesten, stílusosan az A38 hajón. Az igen
szépszámú résztvevôt Erdély Zsolt, a cég
ügyvezetô igazgatója üdvözölte, s rövid
köszöntôjében elsôsorban arra hívta fel a
figyelmet, hogy a környezetvédelemnek
nem divatos trendnek kell lennie, hanem
a mindennapokban megvalósuló cselekvésnek. A Budapest Papír ebben (is)
messzemenôkig partner: jelen rendezvény elôadásai pontosan azt szolgálják,
hogy kellô szakmai információt adjanak
a megvalósításhoz. Ezt követôen bemutatta az elôadókat, majd átadta a szót az
elsônek, Bob Lathamnak, aki a PaperlinX Europe környezetvédelmi igazgatója.

Bob Latham elôadása elsô felében emlékeztette a társaságot azokra a támadásokra, amelyek az ágazatot érik. Az a
hamis szlogen, amely szerint „védd a fát
– legyél papírmentes”, világszerte bevésôdni látszik a közvélemény fejébe, és
ennek egyik következménye, hogy romlik az iparág megítélése, azaz csökkennek a megrendelések. Az ügyfelek egyre
inkább a „zöldebb” ellátási láncot keresik. „Ugyanakkor – hívta fel a figyelmet
– a nyomda is tud »zöld« lenni, tehát ez
egyben új üzleti lehetôséget is hordoz
magában”. A Green Days – Green
Money (magyar fordításban: inkább öko-,
semmint „zöld” pénz – a fôszerk.) nem
fikció, hanem piaci tény, ugyanis amenynyiben a nyomtatott termék zöld, azaz
deklaráltan és bizonyítottan megfelel a
környezetvédelmi elôírásoknak, sôt környezetkímélô, megnövekszik az igény
iránta. Nyugat-európai példák sokasága
támasztja mindezt alá. Nem véletlen,
hogy például Angliában a nyomdák 63
százaléka rendelkezik környezetvédelmi
minôsítéssel, 50 százaléka már FSC minôsített, 83 százalékuk újrahasznosított
alapanyagra (is) dolgozik. A vevôk körében végzett felmérés szerint pedig mintegy 63 százalékban kifejezetten elvárják

a nyomda deklarált környezettudatosságát. E
környezettudatossághoz
minden feltétel adott is,
hiszen egyre szélesebb
az újrahasznosított vagy
FSC minôsített alapanyagok, illetve a növényi festékek kínálata, a
nyomtatás során kiiktatható az IPA, csökkenthetô a hulladék, kevesebb kemikáliára van
szükség. Ezzel párhuzamosan az üzleti folyamatok is beilleszthetôk a
környezetvédelmi rendszerekbe, és a munkatársak egyéni gondolkodását és hozzáállását is
lehet „zöldíteni”. Hogy az erkölcsi érdemeken kívül mindez „Green Money”-t is
eredményezzen, ahhoz szükség van arra
is, hogy a nyomda mindezt hatékonyan
kommunikálja a piac felé. „Az ökoirányba való indulást tudatosan kell
meghozni” – mondta befejezésképpen
Bob Latham.
Szlatki Ferenc, a Budapest Papír beszerzési vezetôje volt a következô elôadó. Rövid elôadásában az FSC minôsítés kérdését járta kissé alaposabban körül. Talán kevesebben tudják, de háromféle FSC minôsítés is létezik: az FSCPure, amely 100 százalékos minôsítés, az
FSC-Mix, amelyben vannak nem minôsített komponensek, és az FSC-Recycling,
amelyet az újrahasznosított alapanyagból
készült hordozók kaphatják. Ez utóbbit
nem túl egyszerû megszerezni, hiszen
vissza kell vezetni a folyamatot az eredeti kiinduló pontig. „Elkerülhetetlen a
tanúsítás a nyomdák számára. Elsôsorban azoknak, amelyek exportálnak, de
elôbb-utóbb mindegyiküknek szüksége
lesz rá, ha piacon akar maradni” –
mondta végezetül Szlatki Ferenc.
A rövid kávészünetet követôen folytatódtak az elôadások. Jens Kriete, a Sappi
környezetvédelmi menedzsere arról be-

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô

CTP lemezlevilágítás B/1-es méretig

á r o n

Filmlevilágítás B/1-es méretig

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu

6

mastertan247 márc-II

24/03/2011

09:05

Céginfo

szélt, hogy miért is
jelent a papír, illetve
maga a nyomdatermék környezetbarát
megoldást. „A Sappi
mottója, az »Én a
papírt választom!«
nem pusztán szlogen,
hiszen a papír többször használatos, a
természetben lebomlik, megújuló alapanyagból készül, és a
papír fenntartható” –
érvelt vitathatatlan
igazságokkal az elôadó. Ezt követôen
arról beszélt, hogy
milyen negatív és
pozitív üzeneteket
hordoz a papír, és mindannyiunk közös
felelôssége és feladata, hogy a pozitív
társításokat erôsítsük mind a megrendelôkben, mind a közvéleményben. Márcsak azért is, mert a vádak jelentôs része
alaptalan. Ilyen például az erdôirtás,
amely messze nem állja meg a helyét.
Európában és Amerikában biztos, hogy a
papírgyárak nem irtják az erdôket, hanem fenntartható erdôgazdálkodással
biztosítják a szükséges alapanyagot.
Másik megalapozatlan vád, hogy a világ
összes fakitermelésének 40 százaléka a
papírgyártás miatt történik. Nos, ez sem
igaz: összesen 17 százalékot tesz ki, amit
a papírgyárak felhasználnak, ebbôl 11
százalék kerül közvetlenül a papírféleségekbe, 6 százalék pedig az úgynevezett
fûrészhulladék. A fenntartható erdôgazdálkodás gyökere pedig 1713-ig nyúlik
vissza, innen eredeztethetô az elsô vonatkozó írás a témában. Ezt követôen részletesen is bemutatta a különféle fenntartható erdôgazdálkodási rendszereket. A
Sappi kizárólag fenntartható erdôgazdálkodásból, illetve ellenôrzött forrásból
származó alapanyagból gyárt papírokat.
A Hello Gloss néven ismert papírféleségének 6 százalékát például Magyarországról szerzi be. További igaztalan vád a
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papírral szemben, hogy sok hulladék
keletkezik. Hamis a vád, hiszen a CEPIországokban 66 százalékot meghaladó az
újrahasznosítás. Továbbá, a papír teljes
mértékben újrahasznosítható: az arra
alkalmas rostokkal rendelkezô papírhulladékból újrapapírt gyártanak, de a
maradvány is felhasználásra kerül, vagy
kerülhet például a mûanyaggyártásban.
„A papírhulladék egy jó dolog, hiszen
teljes egészében hasznosítható” – hangsúlyozta Jens Kriete. A Sappi hisz a
fenntartható fejlôdés víziójában, amelynek lényege a 3P, azaz: Prosperitás,
People (ember), Planet (Föld) szem elôtt
tartása. Éppen ezért valamennyi európai
gyára környezetvédelmileg is tanúsított,
és ez egyben azt is jelenti, hogy a gyártás
teljes menete is optimalizálva van ennek
érdekén, és ezt folyamatosan ellenôrzik
is. Következô tévhit, hogy a nyomtatott
termékek elôállítása magas széndioxidkibocsátással jár. Ennek ékes cáfolata az
a független vizsgálat, amely kimutatta,
hogy könyvbôl egy példány megjelentetése 85 gr széndioxid-kibocsátással jár,
míg egy óra olvasás a számítógépen 226
gr, egy darab CD legyártása 300 gr széndioxid-kibocsátás mellett történik. Mindazonáltal kétségtelen, hogy a „fejekben”

más van, és ez ellen bizony tenni
kell. A Sappi is
csatlakozott ahhoz
a Two Sides elnevezésû nemzetközi kettôs –
Print and Paper, Myth and
Fact – kampányhoz, amelynek célja, hogy megváltoztassa, de még inkább eloszlassa
a papír-, illetve nyomdaiparral kapcsolatos tévhiteket, és
az ügy érdekében aktívan tesz
is. (Érdemes tudni, hogy e
kampányban a Nyomda- és
Papíripari Szövetség is részt
vesz – a fôszerk.)
A következô elôadást Szalai István, az Océ Hungária
nyomdai üzletágának vezetôje tartotta. Az Océ – amely ma már a
Canon Group tagja – szintén magáénak
vallja a környezetvédelem fontosságát, és
ugyancsak zászlójára tûzte a 3 P-t, csakhogy náluk az elsô „P” a Profitot jelenti.
Ezzel utalni is szeretnének arra a tényre,
hogy a környezetvédelem szem elôtt
tartása üzletileg is kifizetôdô: „a zöld
üzlet, jó üzlet” – tartja az Océ. Mindazonáltal, 1870-es megalakulásuktól
kezdôdôen morális megfontolásból is
messzemenôkig környezetbarát a cég,
amit az is mutat, hogy jelenleg is számtalan olyan szervezethez csatlakoztak,
amely kiemelt fontossággal kezeli a
környezetvédelem kérdését. Saját termékportfóliójukban is vannak „zöld” termékek, amelyek közül a zászlóshajó az
Océ VarioPrint 6000 Ultra. Túl azon,
hogy ez egy igen kitûnô digitális nyomdagép, környezetvédelmi szempontból is
egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik: Gemini technológiájának köszönhetôen 100 százalékban felhasználja a benne lévô tonert, tehát nem keletkezik
semminemû festékhulladék, mûködtetése
során felhasznált energia csupán 45 százaléka az utána következô legjobb energiafelhasználású gépnek, az általa okozott zajterhelés rendkívül alacsony, ózon-
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kibocsátása pedig az EU-által
megengedett érték mindössze
egy(!) százaléka. Szóval, az
Océ is azon nyomdagépgyártók táborába tartozik, amelyek
felelôsségteljes környezettudatossággal
olyan digitális megoldásokat kínálnak,
amelyek nemcsak felkészültségükben és
piaci lehetôségükben jelentenek megoldást a nyomdászok számára, hanem
ugyanakkor környezetvédelmi szempontból is messzemenôkig megfelelnek.
Jürgen Müller, az önátírós termékeirôl ismert IDEM képviseletében tartotta
a következô elôadást. Az IDEM 2009 októbere óta önálló cégként létezik: ekkor
vált ki ugyanis az Arjo Wiggins kötelékébôl. „A legtermészetesebb önátíró papír az IDEM”– kezdte elôadását Jürgen
Müller, majd részletesen bemutatta, hogy
miért. Hogy mást ne említsünk: például
az általuk alkalmazott kapszulák természetes zselatint tartalmaznak, gyakorlatilag olyan anyagot, amibôl a gyerekek
által igen közkedvelt Gumimaci cukor is
készül. Az IDEM Papers az egyetlen a
világon, amely képes erre. De ezen kívül
is rendkívüli módon figyelnek és ügyelnek arra, hogy termékük, az IDEM önátírók valamennyi komponense – a rostoktól a ragasztóig – FSC minôsített legyen.
Jürgen Müller igen részletesen mutatta
be az alkotóelemek környezetkímélô
voltát. Elôadása befejezô részében pedig
összehasonlító táblázat segítségével
bizonyította, hogy a többi önátíró papír
tükrében miért is igaz azon állítása,
amellyel jelen elôadását kezdte, miszerint: az IDEM a legtermészetesebb önátíró papír.
Az utolsó szakmai elôadást az olasz
Garda gyár képviseletében Alexander
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Nardelli tartotta. Az
igen átfogó, ezzel
együtt sodró dinamikájú elôadásban részletesen ismertette
részben a gyár történetét, részben azokat
a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseiket, amelyek eredményeképp
a Garda papírgyár
Olaszország egyik
legkedveltebb turistaparadicsomának
kellôs közepén mûködhet 1956 óta.
Ahogy az elôadó
fogalmazott: „Mindig a környezettudatosság frontvonalában voltunk és vagyunk, és e filozófia mentén gyártunk,
dolgozunk, létezünk”. Azt hiszem, igen
jól érzékeltetem elképesztô
megfelelésüket a legszigorúbb
környezetvédelmi elôírásoknak, ha
elôadásából csak néhány tényt emelek ki:
a gyár tisztítóüzemétôl alig 20 méterre
szabadtéri pizzázóban falatoznak az
idejáró helyiek és a turisták. A gyártáshoz használt vizet pedig oly mértékben
tisztítva engedik vissza a Garda tóba,
hogy közvetlenül mellette található a
strand. És még egy adalék: míg 2001-ben
a keletkezett hulladék 99 százalékát elszállíttatták, addig ma mintegy 94 százalékban házon belül – például fûtésre, hûtésre stb. – hasznosítják. Azt gondolom,
hogy e néhány tény többet nyom a latba a
papírgyártás környezetvédô és -kímélô
voltáról, mint akárhány környezetvé-

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,
korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez

➢ 17 éves tapasztalattal

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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delmi tanúsítás, noha
azokból is jó néhánynyal – még az unikumnak számító
Energy Management
Systemmel (UNI CEI
EN 16001) is – rendelkeznek. Alexander
Nardelli azonban
hangsúlyozta:
„A környezetvédelemért tett erôfeszítéseknek sosincs vége,
mindig lehet, és kell
is jobbítani, javítani…”
Ezzel véget is ért a
Budapest Papír elsô
ÖKO napjának szakmai programja, és
Erdély Zsolt zárszóként egyrészt újra
hitet tett a cég környezetvédelmi elhivatottsága mellett, majd buzdította a társaságot az öko-papírok használatára, illetve
a Green Days – Green Money lehetôségeire. A program befejezéseképpen pedig
állófogadáson látta vendégül partnereit a
Budapest Papír Kft. ■

Ilona
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A papírról – nyomdászoknak (2., befejezô rész)
Ahogy ígértük, folytatjuk
beszámolónkat. Szóval, ott
tartottunk, hogy másnap
Pesti Sándor elnöklete
mellett került sor a délelôtti
elôadásokra.
Elsôként Nagy Miklós, a
CSAOSZ frissen megválasztott fôtitkára tartott a csomagolásról egy igen alapos
és átfogó képet nyújtó elôadást. Világviszonylatban ez
mintegy 564 milliárd dolláros piac, amelynek 38 százalékát teszi ki a papír, karton,
illetve hullámpapírlemez
alapú csomagolás. Az elôrejelzések szerint tény, hogy a
csomagolás területén 2009
és 2014 között összességében 16 százalékos fejlôdés várható, ám a különféle csomagolóeszközöknél eltérô mértékû. A
hajlékonyfalú mûanyagok esetében 3,8
százalékos, a papíralapú csomagolóeszközök tekintetében 2,3 százalékos fejlôdés várható az úgynevezett fogyasztói
csomagolási piacon. Legerôsebb növekedés azonban a merevfalú mûanyagoknál
lesz, és leginkább az üveg esik majd
vissza. Ezt követôen részletesen áttekintette azokat a tényezôket – népességnövekedés, átalakuló háztartások és fogyasztói szokások, öregedô európai társadalom, egészségtudatosság, környezetvédelem stb., stb. –, amelyek jelentôsen
befolyásolják a különféle csomagolóanyagok használatát, illetve adott típuson
belül a csomagolás kivitelezésével szembeni elvárásokat.
A következô elôadóval elôzô nap már
találkozhattak a résztvevôk, hiszen a
Hamburger Hungária képviseletében
Dobóvár Zoltán lépett újra a pulpitusra.
Ezúttal arról beszélt, hogy a változó
igények, valamint a piaci kihívások mit
várnak el a Hamburger Hungáriától, illetve milyen megoldást kínál a cég, és ez
miként jelent elônyt a megrendelôk és a
fogyasztók számára egyaránt.
A program szerinti következô elôadást
Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó
elnök-vezérigazgatója tartotta, és mi

másról, mint a nyomdászokat talán leginkább izgató kérdésrôl, az elektronikus
és/vagy nyomtatott könyv kiadásának
helyzetérôl. Egy rendkívül sodró erejû,
átfogó és igen szellemes elôadást hallhattak a jelenlévôk, amelyet akár teljes
terjedelmében is érdemes lenne közölnünk, de „tudósító” krónikás mivoltunkhoz méltóan csak nagyon-nagyon a lényegre szorítkozóan tesszük… Szóval,
összegzésként elmondható, hogy a kiadói
szakma is számos problémával küzd,
amelynek többszörös oka van. Talán a
legnagyobb gondot a terjesztés felé való
kiszolgáltatottsága jelenti, hiszen a könyvek értékesítése bizományosi konstrukciókban, azaz utólagos elszámolásban
történik. És mivel a könyvek forgási sebessége átlag egy év körül mozog, rendkívül lassan jut a kiadó is a pénzéhez.
További probléma, hogy a kiadói szférában mind a kiadók, mind bizonyos kiadók által megjelentetett címszavak számát tekintve is erôs a túlkínálat, ami nem
ritkán ôrületes, de még inkább öngyilkos
mértékû – 70-80-90 százalékos – árengedményekhez vezet. Ezt követôen szó
volt a kultúráróla, valamint a kultúra és
azon belül a könyvkiadás támogatásának
hiányáról, és még jó néhány érdekes
tényrôl és meglátásról. Az e-book kapcsán pedig – egyebek mellett – Kocsis
András Sándor elmondta, hogy noha
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„…NEM az ilyen-olyan papírféleségek különbözô tulajdonságairól szól”

valóban terjed az elektronikus könyvek kiadása, és talán
ma már nincs is olyan meghatározó kiadó, amely ne
foglalkozna ezzel vagy gondolkodna ebben, de – ahogy
fogalmazott –: „belátható
idôn belül nem lesz vége a
Gutenberg galaxisnak”.
Majd így folytatta: „az evilágnak jelenleg Európában
sokkal nagyobb a füstje, mint
a lángja. Szó sincs arról,
hogy többezres letöltések
lennének. Ugyanakkor: van,
létezik, nem lehet nem figyelembe venni. Az Egyesült
Államok ebbôl a szempontból
más: ott valóban forradalmi
robbanás történt e téren”. Ezt követôen
részletesen beszélt arról, hogy milyen
problémákkal – technikai, technológiai
nehézségek, jogi tisztázatlanságok, kalózkiadások stb. – néz szembe az, aki ekiadásra vállalkozik. Arra is felhívta a
figyelmet, hogy az e-bookként megjelent
mûvek jellemzôen „out of print” jellegû
könyvek, vagyis NEM újdonságok. És ez
nemcsak Magyarországra, illetve Európára igaz, hanem az amerikai Amazon
kiadó által kínált 850 ezer e-bookos cím
nagyobbik részére is. „Az e-világ jön, de
jelenleg még itt Közép-Kelet-Európában
nem kell félnünk” – hangsúlyozta Kocsis András Sándor az e-book kapcsán.
Az elôzetesen meghirdetett utolsó elméleti programpont, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselôjének
elôadásában az új Széchenyi Terv alapján
a kormányzati elképzeléseket az új növekedési pályákról lett volna hivatott bemutatni, elmaradt. A társaság így máris indulhatott üzemlátogatásra a Hamburger
Hungária Kft. dunaújvárosi gyárába.
Ezzel be is fejezôdött a Papírról nyomdászoknak címû rendezvény idei elsô
szimpóziuma. ■

Ilona
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FSD Packaging
Szinte napra pontosan hat évvel ezelôtt, 2005
februárjában beszélgettem elôször Palik Endrével,
a cég tulajdonos-ügyvezetôjével. Igaz, akkor még nem
FSD Packagingnak, hanem Forint-Soft Dobozüzemnek
hívták, és nem Budapesten, hanem Bátmonostoron volt
az üzem. Az elmúlt hat év meglehetôsen nagy
változásokat hozott a cég életében, legalábbis ami a
fejlesztéseket és a fejlôdést illeti.
Egy dolog azonban nem változott, mégpedig az
a céltudatos, határozott és megingathatatlan kitartás,
amellyel Palik Endre építi, fejleszti vállalkozását.
Az elmúlt két esztendô gazdasági válsága sem rázta meg
a céget, hanem olyan teljesítményre sarkallta,
amelynek eredményeképp évente mintegy 30 százalékos
növekedést produkáltak, és több százmilliós beruházást
is végrehajtottak. Sôt, további fejlesztések várhatók.
Palik Endrével beszélgettem.

● „Kinôtték” Bátmonostort, hogy
Budapestre költözött a cég?
– Annak idején, 2005-ben elég nagy
„falat” volt számunkra az a Bobst SP
1120-E típusú automata stancgép megvásárlása, amelyre azért vállalkoztunk,
mert a környéken volt egy amerikai
tulajdonú cég, amely számára igen nagy
mennyiségû dobozt kellett volna gyártanunk. Aztán mégsem jött össze ez az
üzlet, pontosabban felgyújtották a cég
gyárát, és csôdbe ment: 3000 munkahely
szûnt meg. Mi pedig ott álltunk egy igen
komoly fejlesztés eredményeként létrejött meglehetôsen nagy – 7000 ív/óra –
kapacitással. Ha nem akartunk – már
pedig nem akartunk – mi is tönkre
menni, akkor ezt a kapacitást valahogy
értékesíteni kellett. Igaz volt ugyan, hogy
80 kilométeres körzetben nem volt több
dobozgyártó, de a környéken nem
tudtunk annyi munkát összeszedni, hogy
rentábilisan mûködjünk. Viszont a megrendeléseink egy részét már akkoriban is
budapesti vagy Pest környéki cégektôl
kaptuk, és látható volt ez a centralizálódás, tehát a piaci fejlôdést is ebben a
térségben láttam. Így történt, hogy újabb
és újabb cégeket kerestem meg, és sikerült jó néhány megrendelést összegyûjteni. Logisztikailag sem okozott problémát a teljesítés, illetve idôvel annyiban
igen, hogy mivel sokkal nagyobb arányban – mintegy 80-85 százalékban – dolgoztunk Budapestre, valamint környé-

10

Page 10

kére, jelentôsen megnövekedett
a fuvarköltségünk. Egész
egyszerûen olyan magas összeg
lett, amennyiért már telephelyet
tudtunk bérelni Budapesten.
2007 végén kibéreltük jelenlegi
üzemünket itt Csepelen, amelyet 2010-ben meg is vásároltunk.
● Mekkora ez a telephely?
– 2000 négyzetméter,
amelybôl 1200 négyzetméteren helyezkedik el maga a
gyártóüzem, 800 négyzetmétert pedig raktárként használunk.
● A nevüket is megváltoztatták: Forint-Soft
Dobozüzemrôl FSD Packagingre. Oka?
– Meglehetôsen sok multinacionális
céggel kerültünk kapcsolatba, és
számukra némileg értelmezhetetlen volt
az elnevezésünk, amely még a cég elsô
profiljára – adótanácsadás, könyvelés,
szoftverfejlesztés – utalt. Ezért egyértelmûsítettük a nevünkben is a profilunkat.
Idôközben szét is szedtük az eredeti cég
tevékenységét: az FSD Packaging kizárólag doboz- és csomagolóanyag gyártásával, valamint kereskedelmi tevékenységgel foglalkozik.
● Térjünk vissza a költözéshez! Tehát
ott tartottunk, hogy 2007 végén „felnyalábolták” a Bobstot, meg a többi gépet…
– Nem. Elôször vettünk egy in-line gé-

„…az egy, és a többszázezer
darabos megrendelést is
hatékonyan tudjuk
legyártani”

pet Olaszországban, amellyel egyszerû
tetôfenéklapolt dobozokat lehet nagyon
hatékonyan gyártani, és elsô körben azt
telepítettük a pesti üzembe. Megnéztük,
hogy miként váltja be a reményeket.
Nagyon! Úgyhogy a többi gépet is felköltöztettük Budapestre, sôt a meglévô
kasírozó gépünk mellé egy teljesen
automatát is vásároltunk, valamint egy
B0-ás tégelystancoló gépet is üzembe
állítottunk. Tavaly, egy Kongsberg kivágó berendezéssel és egy nagyformátumú,
hatszínes UV-táblanyomtató géppel gyarapodtunk. Így most már az egy, és a
többszázezer darabos megrendelést is
hatékonyan tudjuk legyártani.
● Rendben, hogy a Forint-Soft, illetve
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mék drágább is néhány versenytárs ajánlatánál. Viszont levesszük a megrendelôink válláról például a raktározás gondját,
és ezzel együtt költségét, tehát ha innen
nézzük, valóban olcsóbbak vagyunk,
illetve nem is mi, hanem összességében
maga a termék kerül számára kevesebbe.
Ugyanakkor tény, hogy az árfekvésünk
sem magas, aminek nem kis oka, hogy
nálunk nagyon kis létszámú az over
head, magyarán: nincs „vízfej”.
● Hányan dolgoznak a cégnél jelenleg?
– A létszámunk pillanatnyilag 40 fô, és
jellemzôen egy–másfél mûszakban dolgozunk. Az utóbbi években jelentôsen
megnövekedett kapacitásunkra elsôsorban nem is a fajlagos mennyiségi igények emelkedése miatt van szükség,
hanem a gyorsaság és rugalmasság miatt.
● Meghatározó profiljuk a dobozgyártás – legyen szó nyomottról, nyomatlanról, hullám- vagy kartonkasírozottról –,
de úgy látom, a „többi lábukat” is erôteljesen növesztik…
– Azt szoktam mondani, hogy mindennel foglalkozunk, mindent készítünk, ami
papírral kapcsolatos, vagy amit papírból
lehet. Van „Dobozvilág” néven webáruházunk is, ahol különféle papírtermékeket árusítunk, de gyártunk – ámbár inkább szórakozásból – hullámkartonból
készült bútorokat is. Persze, a fô hangsúly a doboz-, illetve display, attrapgyártáson van és lesz is, mégpedig a
minél átfogóbb megrendelôi igények
maradéktalan kiszolgálása érdekében. A
Kongsberg plotter megvásárlása is ezt a
célt szolgálja, ugyanis egyre többször
találkoztunk párdarabos doboz, de fôleg
display iránti igénnyel. Ezt – gazdaságosan – nagy géppel nem lehet kimetszeni.
A Kongsberg viszont ideális megoldást
jelent. A táblanyomtató pedig ugyanezen
okból kellett, hiszen meg is kell nyomtatni azt a pár darab display-t. Ráadásul
mindkét gépbe igen vastag, akár 10–12
cm-es anyag is befogható, csak sík
legyen!
● Beszélgetésünkbôl kiderült, hogy
annak idején biztos nem az autó- vagy az
elektronikai piacot nézték ki célpiacuknak…
– Hát nem! Mondjuk úgy, hogy a
gyors forgású termékek piacát céloztuk
meg, és szolgáljuk ki jelenleg is, és a késôbbiekben sem kívánunk váltani. Ezt a
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ma már FSD Packaging mindig is egy
nagyon komplex dobozgyártó cég volt,
ahol gyakorlatilag a tervezéstôl a különféle – az egyszerû TF, az aranyozott, minôségigényes exkluzív – dobozok kivitelezéséig minden igényt kielégítenek. Sôt,
fogalmazhatunk úgy is, hogy ami papírból készül és merev falú csomagolóanyag, azt önök képesek legyártani.
Ezzel együtt: hogyan, mivel tudták
piacukat olyan mértékben növelni, hogy
ezeket a messzemenôkig nem kis beruházásokat bevállalják? Nyilván nincs hiány
versenytársakban sem, és – gondolom –
a 2009-es, 2010-es válsággal sem számoltak…
– Azt kell, hogy mondjam: mi a válság
nyertesei közé tartozunk.
● …?!
– Pedig ez az igazság! Sok olyan dobozgyártót ismerek, akik éveken keresztül beszállítói voltak az autó-, illetve
elektronikai piacnak, tehát valahogy
„kényelmesen” dolgozhattak, nem szorította ôket a fejlesztés kényszere. A válság
azonban teljes egészében „kiütötte alóluk
a munkát”. Nekünk viszont mindig
nehezebb piaci helyzetünk volt, és ebben
csak akkor boldogultunk, ha fejlesztettünk, és mentünk az újabb és újabb megrendelések után. Ilyen formán – mondhatni, egyfajta kényszer hatására – olyan
szintre jutottunk el mára, amellyel azok a
cégek, ahol nem fejlesztettek korábban,
már nem tudnak versenyre kelni. Amikor
2007 végén felköltöztünk, gyakorlatilag
egy teljesen új piacra kerültünk.
Bejutottunk egy-két multihoz, amit
elsôsorban annak köszönhettünk, hogy
mi már nagyon régóta nem egyszerûen
dobozokat gyártottunk – kétségtelen, minôségileg kifogástalanul –, hanem igen
nagy hangsúlyt fektettünk a kiszolgálásra
is. Azaz: szerviz, rugalmasság, igény
szerinti szállítási ütemezés – ezek legalább olyan fontos tényezôk, mint a dobozok, illetve egyéb termékek – display,
attrap stb. – minôsége. Ezt egyik napról a
másikra senki, vagy legfeljebb nagyonnagyon kevés cég képes megvalósítani,
teljesíteni. Ezért mondtam, hogy kvázi a
válság nyertesei vagyunk.
● A megrendelô számára azért nyilván
egy igen kedvezô áron biztosítják mindazt, amire felkészültek…
– Nem feltétlenül a termékek áraival
nyerünk. Sôt! Alkalmasint maga a ter-
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piacot viszont a továbbiakban
is messzemenôkig maradéktalanul szeretnénk kiszolgálni.
● Azt hallom ki a szavai
mögül, hogy további fejlesztésekben is gondolkodik…
– Így igaz, megvan már a következô
öt évre szóló üzleti tervem!
● Titok, hogy mit tartalmaz?
– Nyilván lesznek újabb olyan beruházásaink, amelyek még inkább a minôséget hivatottak emelni, illetve továbbra is
törekszünk arra, hogy lehetôleg valamennyi munkafázisra házon belül
legyünk felkészültek. Ennél pontosabban
nem fogalmaznék… Nem szeretném a
versenytársak helyzetét könnyíteni.
Mindenesetre, már az idei beruházásunk
sokaknak fog meglepetést okozni…
● Mikor ülhetünk le errôl beszélni?
– Év vége felé egész biztosan.
● Amikor hat évvel ezelôtt találkoztunk, akkor is szembetûnô volt, milyen
tudatosan, higgadtan és elôrelátóan
tervezi, építi a cégét. Ugyanakkor azt is
tudom, hogy szenvedélye a hegymászás:
tavaly például megmászott egy 6200 méteres csúcsot a Himaláján. A párhuzam
kézenfekvô: lépésrôl lépésre haladni, és
közben nagyon megnézni, hova teszi a
lábát, milyen útvonalat választ, mekkora
erôfeszítést bír önmaga és az önnel
együtt haladók veszélyeztetése nélkül,
miközben nagyon tudja, hova szeretne
eljutni…
– Az ember csak akkor tudja elérni a
célját, ha pontosan meghatározza, hogy
mi az. S noha meglehet, hogy útközben –
legyen szó a vállalkozásáról vagy a hegycsúcsról – néhány, alkalmasint nem is
kicsi nehézségbe, kihívásba ütközik, de a
célt akkor sem veszti szem elôl, és ez
erôt ad a folytatáshoz. Annál pedig nincs
mámorítóbb érzés, mint amikor eléri…■

Ilona
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Egyedülálló technológiai fejlesztés
az STI Petôfi Nyomdában

2011. március 9-én
került sor az STI Petôfi Nyomda azon ünnepélyes gépavatójára,
amelynek keretei között hivatalosan is átadásra kerültek a technológiai fejlesztésük
eredményeként üzembe állított KBA nyomógépek, illetve egy
Heidelberg Dymatrixtípusú stancgép. Az
STI Petôfi Nyomda
jelen projektjét több
lépcsôben valósította
meg. A korszerûsítés
értéke meghaladta a
kétmilliárd forint értéket, amelyhez közel 400 millió forint
támogatást a MAG Zrt. által felügyelt és
az Európai Unió által támogatott GOP2009-2.1.1/C pályázat eredményeként
nyertek a két KBA gép beszerzésére. A
Dymatrix stancgép saját erôforrásból
került beszerzésre. Az új gépek munkába
állítása mintegy harminc százalékkal
növelte meg a nyomda kapacitását, minôségben pedig egyedülállóan magas szintet eredményezett. Az STI-csoport által
2007-ben felvásárolt vállalat fô profilja a
hajtogatott karton, illetve hullámkarton
dobozok és tekercses öntapadós címkék
gyártása. Noha az elmúlt idôszak alatt a
kecskeméti nyomda árbevétele évente
10-15 százalékkal növekedett, azért volt
szükség eme igen nagy lélegzetû beruházásra, mert a piaci verseny egyre kiélezettebb, a vevôk kizárólag a magas minôségben, hibátlan színekkel legyártott, kifogástalan termékeket veszik át.
A most üzembe állított B1-es KBA gépek közül az egyik hétszínes, duplalakkozó mûves, UV-szárító technológiával
felszerelt, minôségellenôrzô és automata
logisztikai kiszerelô rendszerrel ellátott.
Összességében nyugodtan kijelenthetô:
opcionális felszereltsége egyedülállóvá
teszi egész Közép-Európában. Igazi különlegessége egyrészt a minôségellenôrzô rendszerében rejlik, ugyanis az óránként 15 ezer ív gyártási sebességnél ez a
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fejlesztéseit, ismertette piaci helyzetét, illetve röviden beszélt
a jövôt illetô elképzeléseikrôl is. „A Petôfi Nyomdában a
csomagolóanyaggyártás igazából
1972-ben indult el, és
tulajdonképpen ekkor
lépett arra az útra,
amelynek eredményeként vált vidéki kis
nyomdából egy európai mércével mérve is
meghatározó nyomdává, csomagolóanyaggyártó céggé. Ebben
berendezés minden egyes ívet
lefényképez, és a
hibák teljes körû
kiküszöbölésének
érdekében összehasonlítja az etalonnal. Amennyiben eltérést tapasztal, menet
közben megjelöli
azt, és természetesen a számítógépes vezérlôpult memóriájában is tárolja. Logisztikai rendszere szintén lenyûgözô: a beépített logisztikai berendezés segítségével emberi kéz érintése nélkül megy végbe a raklapcsere mind az
alapanyagnál, mind a kinyomtatott íveknél.
A másik KBA gép UV-technológia
nélküli, hat szín plusz lakkos, egyéb felszereltségében pedig hétszínes társához
hasonlatos. A Dymatrix stancgép pedig
mind tudásában, mind minôségében tökéletesen illeszkedik a nyomógépekhez.
Ez a gép is automata logisztikai rendszerrel és elektronikus vezérlésû ívillesztéssel van felszerelve.
A hivatalos gépavatón Fábián Endre,
az STI Petôfi Nyomda magyar ügyvezetô
igazgatója mondott köszöntôt, amelyben
egyrészt áttekintette a cég fejlôdését és

a folyamatban nagyon sok fejlesztési
ütem volt, de azt gondolom, hogy ilyen
mérvû, mint amilyen most, legfeljebb a
kilencvenes évek elején, a privatizációkor
történt. Ezt követôen a Petôfinek elég hányatott sorsa volt, sok tulajdonváltást élt
meg…, mígnem 2007-ben megvásárolta a
német STI, és az egy évig tartó integrációt követôen töretlen fejlôdést produkál.
Az STI jó tulajdonos: szakmai befektetôként magas szintû szakmai elvárásokat
fogalmaz meg, de ugyanakkor kész a fejlesztésre, amelynek eddigi legnagyobb
állomása ez a beruházás. De már az elôzô egy év során is jó néhány új gép –
ívvágó, tekercsvágó, fóliázó és ragasztógép – került a nyomdába. Tehát elmondható, hogy fokozatosan, de szinte teljes
mértékben megújult a Petôfi Nyomda
gépparkja. A legutóbbi beruházás szem-
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dülállóan magas technológiai tudásukra.”
Ezt követôen részletesen is beszélt arról az
ügyvezetô, hogy mi
mindenre alkalmas a
két gép, és mennyiben
teszi hatékonnyá a
mégoly bonyolult és
minôségigényes termékek gyártását. Külön
kitért a minôségellenôrzô rendszer ismertetésére, amelynek segítségével százszázalékos
biztonsággal kiszûrhetô
a legeslegkisebb hiba
is, és mindez úgy történik, hogy kizárólag az etalontól eltérô ív kerül a makulatúrába. Fogalmazhatok úgy is, hogy
ellentétben az eddig ismert minôségellenôrzô rendszerekkel, ezzel az ellenôrzô
rendszerrel a selejt ívnek nincs pluszmakulatúrája, vagyis gazdaságosabbá vált a
nyomtatás. Arról nem beszélve, hogy a
Petôfi megrendelôi köre igen-igen hajlamos a maximalizmusra, azaz egyetlen
apró minôségi hiba miatt képes a teljes
megrendelést visszaküldeni…
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pontjából szerencsésen
alakult az is, hogy
ellentétben a korábbi
évek gyakorlatával, a
nagyvállalatok számára
is hozzáférhetôvé váltak
pályázati lehetôségek.
Ezt ragadtuk meg, és
nyújtottuk be fejlesztési
elképzeléseinket, és
nyertünk támogatást a
mintegy kétmilliárd
forintos fejlesztéshez.”
Ezután Fábián Endre
elmondta, hogy miközben már eldöntötték a
fejlesztés irányát, miként változtattak tárgyán, ugyanis az
eredeti elképzelés szerint némileg kisebb
tudású gépek kerültek volna a céghez.
„Nem azt mondom, hogy közben megjött
az »étvágyunk«, hanem a piac elvárásai
megkövetelték, hogy a lehetô legmagasabb szintû technológiákat állítsuk üzembe. Ennek következtében kérésünkre
olyan »tudással« szerelte fel a KBA ezeket a gépeket, amelyekkel egyetlen másik
gép sem rendelkezik. Az STI-nek nagyon
jó a stratégiai hozzáállása, ugyanis azt
tartja, hogy
ha pénzt költünk gépre,
akkor vegyük
meg a legjobbat. Így tettünk: ez a két
KBA full-extra kategória.
De a mi piacunk annyira
összetett és
minôségigényes, hogy
szükségünk is
van az egye-
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Ilyen formán létkérdés,
hogy a nyomdából kikerülô
termékek mindegyike tökéletesen hibátlan legyen.
„Amire ma az ofszet technika, technológia egyáltalán képes, azt
hibátlanul tudja ez a két KBA gép” –
összegezte a lényeget a két nyomdagép
kapcsán Fábián Endre, majd így folytatta: „Ezzel azonban nem ért véget a
fejlesztés: olyan ez, mint az a golyó, amit
ellöktek és nem igazán lehet megállítani.
Ebben az évben ugyan további nyomdai
nagyberuházást nem tervezünk, de másra
sor kerül. Ilyen például az új automata
tûzvédelmi rendszer kiépítése, amely a
biztonságot szolgálja, valamint a hulladékkezelés házon belüli megoldásának
folytatása. Meglehet, hogy egy új CtP is
kerül a céghez, illetve elindítottuk azt a
projektet, amely majd 2012-re fog realizálódni, és amelynek eredményeként
minden bizonnyal újabb gépek kerülhetnek üzembe helyezésre”.
Elôadása befejezô részében pedig üzleti helyzetükrôl és terveikrôl szólt néhány szót. Az STI Petôfi Nyomda tavaly
elérte a 15 milliárd forintos árbevételt, ez
évre pedig mintegy 10 százalékos növekedést ütemeztek elô. „Az eltelt két hónap számai azt mutatják, hogy sikeresen
fogjuk tudni teljesíteni eme célkitûzéseinket is. Ehhez azonban messzemenôkig
szükség van mind technológiában, mind
emberi hozzáállásban a tökéletes minôségre. A minôség pedig egyet jelent azzal, amit a vevô elvár” – fogalmazta meg
a lényeget Fábián Endre. Ezzel hivatalosan és ünnepélyesen is átadásra kerültek
az új KBA nyomógépek az STI Petôfi
Nyomdában. ■

Ilona

The Golden Company
– hideg és meleg aranyozó fóliák
– meleg pigmens fóliák
– thermo transzfer festékszalagok

BOPP lamináló fóliák –
Autobond ragasztók –
EDEL UV-lakkok –

Felületnemesítô anyagok
2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz 078/2., telefon: 06-23/340-338, e-mail: sales@lemmaco.hu
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„Dacolva a trendekkel”

Flexószimpózium 2011 (1. rész)

Az idén március 3–4-én
került sor a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület szokásos évi
flexó szimpóziumára. A
helyszín ezúttal a székesfehérvári Novotel Hotel
volt, a házigazdai tisztséget pedig a BCL Kft.
vállalta fel. A flexó rendezvényeket mindig igen
komoly érdeklôdés övezi,
és nem volt ez másképpen
a mostaninál sem: több
mint 100 fô vett részt az
eseményen.
A csütörtök délután
kezdôdô programon elsôként Szabó Szabolcs, a nyomdaipari
szakosztály titkára köszöntötte a jelenlévôket, majd röviden vázolta a tavalyi
rendezvény óta eltelt idôszak flexóágazatra vonatkozó fôbb jellemzôit. Mint
mondta: „A flexósok számára sem volt
túl egyszerû az elmúlt idôszak, bár különbözôképpen érintette az egyes vállalkozásokat. Amely cégek az autó- vagy elektronikai ipar beszállítói, azok megrendelései
jelentôsen csökkentek, ám amelyek az
élelmiszeripart szolgálják ki, azok növekedésrôl számolhatnak be. A nyomdák
közötti minôségi különbségek kezdenek
eltûnni, az árharc pedig kezd erôteljessé
válni”. Ezt követôen az elôadó arról beszélt, hogy ebben az erôsödô versenyhelyzetben a flexósok akkor tudják
piaci pozíciójukat megtartani, erôsíteni, ha nem pusztán kiszolgálják a vevôi
igényeket, hanem aktívan részt vesznek a termékfejlesztésben is. Ehhez

azonban feltétlenül szükség van
arra, hogy naprakészen ismerjék a rohamosan fejlôdô
technológia lehetôségeit. A szimpózium
egyik célja éppen ezen ismeretek bôvítése.
A következô elôadást a házigazda
BCL Kft. tulajdonos-ügyvezetôje, Csepregi Csegô tartotta. Csepregi Csegô
mindig nagyon ôszintén beszél cége
helyzetérôl, legyen az jó vagy rossz.
Ezúttal sem hallgatta el, hogy bizony a
2008 ôszén beköszöntött válság mennyire sodorta veszélybe a vállalkozását, illetve azt is megosztotta a jelenlévôkkel,
hogy miként sikerült talpra állítania a cégét. A BCL alapvetôen nyomatlan címkék gyártásával foglalkozik, illetve HP
digitális nyomdagépüknek köszönhetôen
felkészültek a kisszériás, vagy éppen
változóadat-tartalmú nyomott címkék

iránti igények kielégítésére is. Ezen kívül pedig
vonalkódnyomtató berendezéseket, valamint az
ezekhez szükséges festékszalagokat is forgalmaznak. Ez utóbbi téren
a hazai piac mintegy 80
százalékát uralják. Ezzel
együtt, a 2008-ban kezdôdô válság hatására
mintegy 30 százalékkal
csökkent forgalmuk, létszámleépítésre kényszerültek, de még így is
kétséges volt fennmaradásuk. Csepregi Csegôben felmerült a profilváltás, sôt a cég eladásának
gondolata is. Végül, 2010
májusára született meg a
megoldás: csatlakoztak, együttmûködésre léptek egy multinacionális vállalattal,
amely ugyan – ahogy fogalmazott – „nagyon kemény” szerzôdési feltételek mellett jött létre, mindenesetre biztosította és
biztosítja a cég számára nemcsak a fennmaradást, hanem a fejlôdést is. Ennek,
továbbá belsô struktúraváltásuknak,
illetve a saját kereskedôi csapat létrehozásának köszönhetôen 2010-ben 30
százalékkal nôtt a forgalmuk, és – idézem – „…lassan beindítjuk a második
mûszakot is”. Arra azonban felhívta a
figyelmet, hogy megfelelô felkészültség
és magas szintû IT háttér nélkül esélyük
sem lett volna szerzôdést kötni a multival. A csomagolóipar helyzetérôl szólva
elmondta, hogy véleménye szerint a
csomagolóanyagok még mindig igen

Olasz környezetbarát papírok forgalmazása. Elfekvô, készleten lévô
íves és tekercses papírok felvásárlása.
T R ICOLOR
PAPÍR Kft.
14

4025 Debrecen, Salétrom u. 1/a
Tel./fax: 06(52) 446-389, Mobil: 06 302 693-207
www.tricolor-papir.hu info@tricolor.hu
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magas profitot tartalmaznak, hiszen egyrészt „beleférnek” a beruházások
magas hiteleinek költségei,
valamint az egyre dráguló
alapanyagárak is. Áremelésrôl szó sem lehet. A kilátások kapcsán a következôket mondta: „Egy-két éven
belül nem akarunk fejleszteni. Azt érzem, hogy most
az elsôdleges gondot az
alapanyagok árainak változása okozza”. Éppen ezért
óva is intett mindenkit a
fejlesztésektôl…
Végezetül pedig a
költségek csökkentése
kapcsán hívta fel a
figyelmet arra, hogy
például az elektromos
áramot illetôen érdemes szakemberrel
átnézetni a szerzôdésekben foglaltakat,
mert alkalmasint nem
kis megtakarítás
érhetô el.
Ezt követôen került
sor a szorosan vett
szakmai elôadásokra,
amelyek közül az elsô a Flint festékek
hatékonyságnövelô lehetôségeivel
ismertette meg a hallgatóságot. Az
elôadó Rafal Gawryszczak volt, aki
Lengyelországból érkezett, és a Flint
kelet-közép-európai régióért felelôs vezetôje. A hazai piacon a Flint a CNI Kft.n keresztül képviselteti magát, ezért a
tolmácsolási feladatra Kovács Tibor, a
CNI ügyvezetôje vállalkozott. Rafal
Gawryszczak elôadásában részletesen
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bemutatta, hogy
mit is kínál a
flexósok számára a Flint, és
ez miként teszi
hatékonyabbá a
munkájukat.
A Flintnek
alapvetôen három
nagy termékcsoportja van: az oldószer, valamint a vizes bázisú festékek,
illetve a Color/Ink Management. Az oldószerbázisú
festékeik hat technológiai típust foglalnak magukba, és összetételük amolyan
„építôkocka-jelleggel” változtatható a
felhasználás, illetve a hordozó függvényében. Új fejlesztésük a VarioLam AB
túl azon, hogy flexó-, illetve mélynyomtatásra egyaránt használható, alkalmas az
úgynevezett „fôzhetô” csomagolóanyagok nyomtatására is. Ezt követôen említést tett a többi speciális festékeikrôl és
lakkjaikról is, illetve felhívta a figyelmet,

hogy igény szerint
fejlesztésre is vállalkoznak. Vizes bázisú
festékeikrôl szólva
elmondta, hogy szintén az építôkocka elgondoláson
alapulnak, és igen kedvezô árérték arányt képviselnek. Az
utóbbi idôk tapasztalata, hogy a
vizes bázisú festékek egyre
nagyobb teret hódítanak a filmek/fóliák nyomtatásában is.
Ezt követôen tért rá az általuk
kínált Extenderek ismertetésére, amely
javítja a papír
azon tulajdonságát, hogy ne
szívja erôteljesen magába a
festéket, ezáltal egyrészt
kevesebb festékre van
szükség, másrészt élénkebbek maradnak
a színek. Elôadása befejezô részében
pedig bemutatta a Color/Ink Management rendszerüket, amely a nyomtatás
során optimalizálja a festékfelhasználást,
és akár több gyártó üzem összehangolására is messzemenôkig képes. Ezzel a
rendszerrel egyrészt a tizedére csökkenthetô az alkalmazott receptek száma, másrészt akár 10 százalékos festékmegtakarítás is elérhetô.
Szabadics László, a Bobst Group magyarországi képviseletének vezetôje volt
a következô elôadó, és természetesen új
fejlesztésükkel, a Masterflex-HD-vel
ismertette meg a hallgatóságot. „A Mas-

www.aranyozas.hu
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terflex-HD kívülrôl
olyan, mint elôdje, a
Masterflex-L, de belülrôl egészen
más”– kezdte elôadását, majd
részletesen, videoanimációkkal is illusztrálva ismertette,
hogy miben jobb, miben más
az új gép. A teljesség igénye
nélkül kiemelünk néhány
vonatkozó információt: igen
széles hullámtartományú
lemezt képes feldolgozni, a
vastagság 0,6–9 mm lehet, új a
berakó, továbbító, nyomtató,
mosó és festékezô szisztémája.
Nagyon fontos fejlesztés,
hogy minden egységnek
külön hajtása van, és emiatt
még finomabban lehet összekalibrálni az egyes egységeket,
ezáltal pedig sokkal pontosabb
nyomtatás válik lehetôvé. Természetesen
a gép minôségellenôrzô és -biztosító
rendszerrel – Registron, illetve az újdonság: IQ300 – is felszerelt, amelynek
paraméterei munkánként külön beállíthatók, ami 100 százalékos biztonságot
jelent. Elôadása befejezéseként pedig
nyomatmintákon keresztül mutatta be,
hogy a Masterflex-HD gép milyen minôségigényes nyomatokat produkál, legyen
szó akár fémhatású nyomatokról is.
A szünet elôtti utolsó elôadást dr.
Szentgyörgyvölgyi Rózsa, az Óbudai
Egyetem Médiatechnológiai Intézet tanára tartotta. Talán kevesen tudják, hogy az
egyetemen nemcsak oktatják, de kutatják
is a flexót, sôt az idén ôsszel megrendezésre kerülô IARIGAI Konferencián
elôadás is hangzik el a tapasztalatokról,
eredményekrôl. Dr. Szentgyörgyvölgyi
Rózsa jelen elôadásában azonban nem
errôl beszélt, hanem egyrészt röviden
megemlítette azt a magyar–szerb kor-

mányközi megállapodást, amelynek
keretében rövidesen
virtuális tanteremben,
távoktatásként kerül sor
a flexó oktatására is, és
nemcsak egyetemisták,
hanem az ipar szélesebb
köre részére is. Ezt
követôen ismertette az
egyetemen jelenleg is
folyó flexó-képzés
módját, szisztémáját, majd rátért a
PackSlim flexónyomtatást szimuláló
rendszer igen alapos és részletes
ismertetésére. A PackSlim segítségével
a diákok – úgymond – „gyakorlatot”
szerezhetnek a flexónyomtatással kapcsolatos ismeretekben (például nyomógép szerkezete), illetve az egyes munkafázisokról (beigazítás, hibafelismerés,
nyomatelemzés stb.) anélkül, hogy közben az esetleges „éles” munka alatt selej-

A DUPAREC Kft., mint a
legnagyobb papírhulladékkereskedô és -gyûjtô,

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662
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tet gyártanának. A berendezés alkalmas különféle
problémák elemzésére,
vizsgálatára is, így joggal
merült fel a hallgatóságban
az igény – és ezt a helyszínen meg is fogalmazta –,
hogy esetleg a szakma –
természetesen térítés ellenében – használhassa a
PackSlimet. Válaszában dr.
Szentgyörgyvölgyi Rózsa
erre nem tett ígéretet, arra
viszont felhívta a figyelmet,
hogy az egyetemen – várhatóan szeptembertôl – lesz
lehetôség flexó-továbbképzésekre, illetve tanfolyamokra is.
A kávészünetet követôen
folytatódtak az elôadások. A
holland Jet Europe B.V. képviseletében Hans Bezuijen
lépett a mikrofon mögé
(magyar hangja: Péter István volt), és mutatta be az
általuk kínált technológiát,
amely egyedülállóan magas
minôséget szavatol a flexónyomtatásban. Ez az úgynevezett Flexcel NX-rendszer ugyanis lehetôvé teszi
az ofszetlemezhez hasonló
adatátvitelt, vagyis a pontveszteség alig 0,4 százalék. Tehát a
fájlban lévô egyszázalékos pont nem
tûnik el, nem zsugorodik: egy százalék
marad. A tökéletes pontátvitelt egyrészt
az teszi lehetôvé, hogy az NX-réteg megvédi a lemezt az oxigéntôl, illetve az,
hogy a pont nyomófelülete teljesen sík,
ami optimális festékátvitelt eredményez.
Természetesen nem elég csak a lemezt
használni, hogy mindez megvalósuljon,
szükség van egy Kodak flexó-levilágító-
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ra, és néhány speciális Kodak berendezésre is.
Hans Bezuijen
részletesebben is
bemutatta a Kodak
DigiCap NX-et,
amely egy mikrorácsozási technológia, és amelynek segítségével
érdesíthetô a
mikrostruktúra.
Hans Bezuijen
elôadásából kiderült, hogy az általuk kínált lemez,
illetve technológia,
azaz a Kodak Flexcel NX System használatával nagyon minôségi emelkedés
valósítható meg a flexónyomtatásban.
Ratkovics Péter, a partners Hungary
tulajdonos-ügyvezetôje volt a következô
elôadó. Elôadásában igen egzakt számítások alapján azt mutatta be, hogy a hatékonyság alkalmasint nem(csak) gépek,
hanem munkafolyamat-szervezés –
workflow – kérdése is. A flexónyomdák
napjainkra érték el azt a helyzetet, amivel
az ofszetnyomdák már jó ideje küzdenek:
technológiai felkészültségük nagyjából
megegyezôen jó minôségû, ugyanakkor
egyre többen kínálják szolgáltatásaikat,
emiatt erôteljes az árverseny, így ezen a
területen is jellemzô a – ahogy az elôadó
fogalmazott – „kezdôdô »élet-halál«
harc”. Éppen ez okból, rendkívül fontos
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a versenyképesség erôsítése, amelynek
egyik tényezôje a hatékonyság növelése,
ebben viszont a munkafolyamat-szervezésnek igen meghatározó jelentôsége
van. A partners által kínált Eskoartwork szoftver használata megoldást
jelenthet ennek optimalizálására,
hiszen a cégre szabottan összeállítható
program segítségével teljes mértékben
automatizálható a gyártási folyamat,
beleértve az ügyfél-kommunikációt –
például proof, jóváhagyás, termékfejlesztés stb. – is. Az egyes munkafázisok
„veszteségmentesen” mennek végbe,
vagyis a hatékonyság, ezáltal a versenyképesség nagymértékben növekszik.
Ratkovics Péter mindezt egy megtérüléskalkulációs számítással igen meggyôzôen alá is támasztotta. Kétségtelen, az Es-

koartwork eme
work-flow szoftverje ugyan elsô
„hallásra” meglehetôsen drágának tûnik,
ám – mint az elôadásból
kiderült – két év alatt megtérül a beruházás.
A következô elôadás az
illékony szervesvegyületkibocsátás kezelésének
forradalmian új lehetôségével ismertette meg a hallgatóságot. Horváth Dániel,
az Amco Kft. munkatársa az
általuk képviselt holland
Pure Air Solutions cég
VOCUS környezetbarát bioreaktorát mutatta be, amely kompromiszszumok nélküli megoldást jelent e téren.
A VOCUS szûrôrendszer egy kizárólag
biotechnológián alapuló „zöld” és természetes eljárás, amely túl azon, hogy
igény szerint bármikor bôvíthetô,
mind a bekerülési költségét, mind a
mûködtetését tekintve jóval olcsóbb
megoldást jelent, mint egy utánégetô.
Magyarországon is telepítésre került már
egy ilyen VOCUS rendszer, mégpedig a
Harsona-Fóliaprint Kft.-nél. (Folyt. köv.
– a fôszerk.) ■

Ilona
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„Fûtsön, zenéljen vagy világítson!?”

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

Az elôzô számban a KBA B2-es és A2es gépeinek ismertetésénél hagytam abba, most pedig következnek a „nagyok”.

Rapida 106 és Rapida 105
– a B1-es formátumok –
KBA Rapida 106
Az új nagy teljesítményû nyomógépünk a Rapida 106-os, amely maximum
16 nyomó-, lakkozó- és szárítómûvel
rendelkezik, és 18 000 ív/órás teljesítményre képes. Gyors beállítások, kiváló
nyomatminôség az alapanyagok széles
skáláján – az alacsony grammsúlyú papírtól a hullámkartonig – jellemzik a Rapida 106-ost. DriveTronic SIS rendszer
segítségével történô gyors átállási idô,
DriveTronic SPC és Flying JobChange
rendszerek, valamint inline felületnemesítési eljárások teszik a Rapida 106-ost
osztályának csúcsmodelljévé.
További egyedülálló felszereltségei
között említhetjük a JDF-integrációval
rendelkezô csúcsmodern vezérlôpultot,
valamint nonstop be- és kirakó lehetôségeket. A minôségbiztosítás és ennek dokumentálása a Qualitronic-rendszerrel
megoldott, amely magába foglalja az inline ívinspekciót, a Closed Loop festékmérést és -szabályozást is. A Closed
Loop festékmérés a Flight mérôrendszerrel nemcsak az egyedi színek denzitásmérését végzi, hanem a színösszetevôk
mérésére is alkalmas. A DensiTronic
PDF opció – amely egyedül a KBA-nál
elérhetô – a kinyomott ívet szkenneli és
hasonlítja az eredeti PDF-fájlhoz. Ez
szennyezôdés, tónolás és egyéb hibák
kiszûrésére is alkalmas rendszer.
KBA Rapida 105
Az új nagy sebességû Rapida 105-el a
KBA egy igen rugalmas és teljesítményben erôs, közepes formátumú berendezést kínál. Vonzó alternatíva minden
olyan nyomdai üzemben, ahol nincs
szükség a Rapida 106 extrém magas teljesítményére és automatizáltságára,
azonban fontos a vonzó ár és teljesítmény viszonya.
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A Rapida 105 16500 ív/órás maximális sebességével, az inline lakkozás
területén érdekes felszerelési opciókkal
az akcidens- és csomagolóanyag-gyártó
nyomdák számára világszerte tökéletes
megoldást jelent.
Rapida 106 (740 x 1060 mm), 2-tôl 16
színig, teljesítménye: max. 18 000 ív/óra
(schön), max. 15 000 ív/óra (schönwider)
Rapida 105 (720/740 x 1050 mm), 4tôl 7 színig, teljesítménye: max. 15 000
ív/óra (16 500 ív/óra HS csomaggal)

Rapida 130/205
– a nagyformátum és szupernagy
formátum –
A nagyformátumú Rapidák 1995-ös
bevezetése óta világszerte több mint ezer
nyomógép, több mint 6000 nyomómûvel
került értékesítésre. Jelenleg, mint vezetô
gyártó a nagyformátum területén, a
2004-es DRUPA óta pozíciónkat erôsítjük minél nagyobb és erôsebb nyomógépekkel. A 2008-as DRUPA-ra további
újdonságokkal rukkoltunk elô, mint például: 4 + 4 színnyomás akcidens minôségben, és max. 120 x 162 cm ívformátumig.
Rapida 130–162a
A Rapida 130 és a Rapida 142 típusú
nyomógépek sebessége óránként 15 000
ív, a Rapida 162-es gépé 14 000 ív, valamint a Rapida 162a típusú gépé 13 000
ív. Gyors átállásuknak – ami a werkek
párhuzamos, egyidejû átállását jelenti –
köszönhetôen jóval termelékenyebbek,
mint más gépek ugyanebben a formátumtartományokban.
Az opciók, mint a kiegészítô vékonypapírhoz, vagy a tekercs-/ívfelrakó további elônyöket biztosítanak. Egyedülálló módon a KBA rendelkezik a schönwider nyomtatás technikájának többéves
tapasztalatával a 120 x 162 cm formátum
terén.

Rapida 185 és 205
A Rapida 185 és a Rapida 205 típusú
gépekkel a KBA megvalósítja szupernagy formátumban is a legmodernebb
technológiát. Ezek a világ legnagyobb
íves nyomógépei max. 12 nyomó-, lakkozó- és szárítómûvel felszerelve csúcsminôségû inline felületnemesítési eljárásokat tesznek lehetôvé. Ezek az új „superjumbók” új lehetôségeket nyújtanak a
plakát-, display-, csomagolóanyag-, és
könyvgyártó nyomdák részére. Az élvonalbeli technológia 11 000 ív/óra sebességet, nagyfokú automatizáltságot,
rövid átállást és igény szerinti felépítést
biztosít.
Rapida 130 (910 x 1300 mm) 2-tôl 8
színig, teljesítménye: max. 15 000 ív/óra
Rapida 130a (965 x 1300 mm) 2-tôl 8
színig, teljesítménye: max. 15 000 ív/óra
Rapida 142 (1020 x 1420 mm) 2-tôl 8
színig, teljesítménye: max. 15 000 ív/óra
Rapida 162 (1120 x 1620 mm) 2-tôl 8
színig, teljesítménye: max. 14 000 ív/óra
Rapida 162a (1200 x 1620 mm) 2-tôl 8
színig, teljesítménye: max. 13 000 ív/óra
Rapida 185 (1300 x 1850 mm) 2-tôl 6
színig, teljesítménye: max. 11 000 ív/óra
Rapida 205 (1510 x 2050 mm) 2-tôl 6
színig, teljesítménye: max. 9 000 ív/óra
Az inline feldolgozással idôt és pénzt
takarítunk meg. A termelékenység növelése és ezzel egy idôben a gyártási idô
lerövidítése érdekében kínálunk különbözô lehetôségeket az inline feldolgozási
opciókra, amelyek a Rapidák moduláris
felépítésének köszönhetôen számos variációban érhetôk el. Így alapvetôen
csökken a feladatok és rendszerek száma,
valamint a raktározási terület és idô.
(Folyt. köv.) ■
ifj. Schuck István
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Szóval, ott
tartottunk, én
veszem meg a
tulajdonostársam tulajdonrészét. Nem akarom részletezni,
hogy miért, mert
az nem tipikus és tanulságos. Annyit
azért elárulok, hogy ez egy elôremenekülés volt, és egyúttal elkerülhetetlen is.
(Ugyan már, mi abban a menekülés, hogy
valaki egy jó technológiával bíró, a munkájukhoz értô dolgozói állománnyal rendelkezô és megfelelô piaci megítélésû
cégben egyedüli tulajdonos lesz? Sokan
vágynak arra, hogy ne alkalmazottak
legyenek, hanem cégtulajdonosok, fônökök titkárnôvel, céges autóval, hatalmas
egóval stb.…)
A szabadságnak ára van. Nagy ára. Felelôsséggel kell fizetni érte. Amennyire
feldobott a lehetôség, legalább annyira
kezdett nyomasztani a felelôsség és a
kétely, hogy jól döntöttem-e. Persze,
tudtam azt, hogy ezerszer átgondoltam
mindent, és mindig ugyanarra az eredményre jutottam. Bele kell vágnom –
muszáj belevágnom: megegyeztünk a
tulajdonrész-vásárlás részleteiben.
Nagyon jó érzés volt, hogy megszûnt a
patthelyzet, ami döntésképtelenséghez
vezetett idáig. Lelkesítô érzés volt, hogy
valami új dolog születhet vonzó lehetôségekkel.
(Mámorító érzés lehet egy pénzügyi csôd
szélén álló vállalkozásba beletenni sok
tízmillió forintot, és mellé még boldogan
kifizetni a volt tulajdonostársat hasonló
összeggel.)
Hát ez az! A megvalósítás és a részletek.
Ijesztô még belegondolni is abba, hogy
mi lesz, ha nem sikerül a finanszírozást
megoldani, vagy a rentábilis mûködést
elérni. Egy egészséges elme ilyenkor
önvédelembe kezd. Elkezd optimistán
gondolkodni, álmodozni és versenyt futni
az idôvel.

Továbblépek a történetben. A forrást
bevontam: hitelt vettem fel. Többet
annál, mint amennyit egy magánember
józanésszel megtehet. Minden magánvagyonomat jelzáloggal terhelt a bank.
Csak a mûfogsoromat sikerült megmentenem. A társamat kifizettem.
Most hogyan tovább? Mit kezdjek ezzel
a nagy szabadsággal?
Szabad folyamatosan pánikolnom, és
aggódnom.
Nos, most értünk el a történet lényegi
részéhez. Ahhoz, ami miatt ez a rovat
létrejött.
Cégfejlesztés – menedzsmenttechnológia gyakorlati alkalmazása
kronológiai, ésszerûségi sorrendben
Na, nézzük csak, hogy mit tanultam, ami
itt használható lenne!
Meg kell alapozni a cég mûködését.
Ennek ésszerû lépéseinek a sorrendje:
1. Hozd rendbe magad lelkileg!
2. Alapozd meg a tudásod!
3. Alakítsd ki a céged belsô
folyamatait!
4. Fejleszd céged személyi erôforrását!
5. Tedd rendbe a céged pénzügyeit!
6. Fordulj a vevôid felé!
1. Hozd rendbe magad lelkileg!
Hozzuk magunkat rendbe lelkileg, mert a
lelki hangolódásunk alapvetôen meghatározza az eredményt! A lelki beállítottságunkkal ellentétes eredmény biztos nem
születik. Ez egy fontos kérdés, amivel
sajnos, naponta kell foglalkoznunk. Ez
sohasem lesz lezárva véglegesen. Az
embert naponta megbénítja valamilyen
rossz hangulat, félelem vagy aggódás.
Ezt észre kell venni, és fel kell dolgozni,
el kell érni a csak azért is, vagy a na és,
akkor mi van állapotot. Ez mindenkinek
a saját feladata és felelôssége. Ez nem
vállalkozói kérdés. Ez napi mentálhigiéniai kérdés.
Az optimista, pozitív hozzáállás részemrôl részben adottság, részben tudatosság
kérdése. Ez tanulható és gyakorolható.

Tan info

A vállalk ozás e v olúciója,
avagy a felsôfokú mûködés (3.)

2. Alapozd meg a tudásodat!
A tudás, az egy fontos dolog, meghatározza a realitásunkat. Az alapprobléma
az, hogy a cégjog szerint a taggyûlés
vagy az alapító meghatározhatja a vezetô
személyét, és ez feljogosítja a kedvezményezettet arra, hogy úgy gondolja, hogy
már ért is a vezetéshez. Még azt sem
tudjuk egy ilyen helyzetben, hogy nem
tudjuk (nem vagyunk kompetensek, és
nem tudjuk ezt), mert nincs összehasonlítás, hogy mi történt volna, ha másképp
csináltuk volna. Nálunk nincs kultúrája a
vezetôképzésnek. Azon a kevés helyen,
ahol van képzés, ott meg nem feltétlenül
gyakorlatias tudást adnak, hanem
elméletit.
Én szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy már két év óta folyamatosan
tanulok gyakorlatias, a teljes rendszert
magába foglaló cégvezetési technikát. Az
az én személyes tragédiám, hogy a diplomáim megszerzésekor fôként elméleti
tudást szereztem és nem a gyakorlatban
használhatót. Egy ideje már várom azt,
hogy elkezdhessem alkalmazni az újonnan tanultakat. Türelmetlen kíváncsiság
van bennem, hogy tényleg mûködnek-e a
gyakorlatban a tanult dolgok. Hogy fogom-e tudni, mikor mit tegyek, mire
hogyan reagáljak?
3. Alakítsd ki a céged folyamatait!
Ez azt jelenti, hogy egy cég hatékonysága és eredményessége azon múlik, hogy
a részecskék milyen gyorsan tudnak
áthaladni a rendszeren. Ennek feltétele,
hogy a rendszer folyamatai jól kialakítottak, gyorsan átjárhatóak és szabályozottak legyenek. Nemcsak fôutak kellenek,
hanem folyamatos zöld jelzés is a keresztezôdésekben a továbbhaladás érdekében. Közlekedési szabályok kellenek, és
minden közlekedônek ismernie kell a
szabályokat, továbbá el kell érni, hogy
mindenki be is tartsa azokat.
(Folyt. köv.) ■

Bodnár Sándor
www.lcm.hu
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Médiatechnológiai Intézet

Új generáció (2011/4.)
Arany Kata
Az Óbudai Egyetem Rejtô Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki kar nyomda és média
szakán várhatóan 2011 júniusában fogok végezni. Média modulom mellett tanultam nyomdai
szaktárgyakat is. Tanulmányaim
során megismerkedtem a nyomdaipari elôkészítés mûveleteivel,
különbözô szoftverek használatával, mint például a CorelDraw, Photoshop és az Adobe
InDesign. Érdekelnek a kreatív feladatok, szeretek csoportban dolgozni, könnyen alkalmazkodom. A munkában kitartó
vagyok, és könnyen sajátítom el az új dolgokat. Jártam külföldi tanulmányúton, ahol új módszerekkel ismerkedtem
meg és bôvítettem a nyomdaipari szaktudásomat is.
Szakdolgozatom címe: Digitális képek feldolgozási,
módosítási lehetôségei – oktatási segédlet készítése.
Elérhetôségem: arany.kata@citromail.hu

Borsos Adrien
2011 nyarán fogok diplomázni
az Óbudai Egyetem nyomda- média szakán könnyûipari mérnökként. A szakirány képzése során a
média modulra specializálódtam,
mert a grafikák tervezése és készítése iránt érdeklôdök. A szakmai gyakorlatom alatt egy weboldal dizájnját készítettem el, a
félévek során a havonta megjelenô egyetemi hallgatói lapban jelent meg képregényem.
A szakdolgozatomat pedig egy display grafikájának
tervezésérôl és kivitelezésérôl írom.
A megszerzett tudásomat szeretném késôbbi munkám során is felhasználni. Kreatív, felelôsségteljes és alkalmazkodó
vagyok, egy csapat tagjaként is jól megállom a helyemet. A
szociális életben is aktivizálódtam, mert számos egyetemi
rendezvényen vettem részt szervezôként.
Elérhetôségem: borsosadrien@gmail.com

Emlékeztetô az idén végzôsökrôl
Almási Gyöngyi
almasi–gyongyi@freemail.hu

Gálai Márton
marton.galai@gmail.com

Szabó Nikolett
sz.niki@mailbox.hu

Tombácz Anna
anna.tombacz@gmail.com

Tóth Antal

Hardy Nikoletta
nikoletta.hardy@gmail.com

Kôfaragó Zsuzsa
zsuzsi.kofarago@gmail.com

toth.antal.picur@gmail.com

Turcsik Mariann
tmariann0311@gmail.com

Varga Klára

Pálfi Gergô
palfi.gergo@freemail.hu

Nagy Csaba
nagy.csaba88@citromail.hu
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Wieser Dóra
wieserd@gmail.com
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Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.
Tel.: 202-0256, 457-0633, fax: 780 6460
www.pnyme.hu

Hagyományokra építô perspektívák a kötészetekben

Könyvkötô szimpózium
Hajdúszoboszló/Debrecen. 2011. április 14–15.
Helyszín: Hunguest Hotel Béke, Hajdúszoboszló
Tervezett program:
2011. április 14., csütörtök:
10.00–12.00
Érkezés, regisztráció
12.00–13.30
Ebéd
14.00–19.00
Szakmai elôadások a hotel konferenciatermében
20.00 –
Bankett, zenés baráti találkozó
2011. április 15., péntek: Üzemlátogatások Debrecenben
Jelentkezési határidô: 2011. április 4. (hétfô).

Új idôpontban!!!
Szakmai továbbképzés a nyomdaiparban érdekelt cégeknek
2011. április 19. (k edd), 13–18 óra
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 legintenzívebb kutatásba és fejlesztésekbe. Ezért már a közeljövôben elengedhetetlennek
látszik a vevôelégedettség fogalmának a megismerése, ennek mérése és az
eredmények felhasználása a hazai nyomdák számára is. E témakör megismertetésére és a felhasználás népszerûsítésére 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 helyszíne: Tahi Center irodaház konferenciaterme
Az elôadásokon való részvétel költsége: PNYME tagvállalataitól érkezôknek és
egyéni tagjainknak 4 000 Ft + áfa/fô, más jelentkezôknek 10 000 Ft + áfa/fô
Jelentkezési határidô: 2011. április 11. (hétfô) délig.

Közgyûlés
2011. május 19. (csütörtök), Debrecen
Közgyûlésünk minden tagunk számára nyilvános, de szavazati joggal csak
a küldöttek rendelkeznek.
Köszönjük mindenkinek, aki az „1 %” adófelajánlásáról korábban is az
egyesület javára rendelkezett! Ezzel az ingyenes gesztussal nemes célt támogatnak. 2010-ben összesen 611 563 Ft érkezett az adójóváírásból.
Továbbra is számítunk adóforintjaikra!

Adószámunk: 19815929-2-41

Megtalál bennünket a Facebook-on is!

Nyomda- és
Papíripari
Szövetség

Hír info

Ez volt – ez lesz
Hírek a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület háza tájáról

1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.
T.: 350-7728, f.: 270-9104
e-mail: office@fedprint.hu

Közgyûlés és gazdasági
konferencia
2011. május 5., Gyula

Szövetségünk 2011. május 5-én, Gyulán
rendezi éves közgyûlését és gazdasági konferenciáját.
Ízelítôül néhány téma:
* Adósságkezelés – nyomdász módra
* Energia – olcsóbban
* Változásdömping a gazdasági
szabályozókban
A rendezvény estéjén, a gálavacsorán
kerül átadásra a
Magyar Nyomdászatért díj.
A díjra a jelölést már online is el lehet
küldeni a következô linken:
www.fedprint.hu/díjszabályzatok
Várjuk továbbá a jelöléseket a Hess
András díjra is!
◆

Pályázati támogatás a
IARIGAI konferencián való
részvételhez
Szövetségünk pályázati felhívással él
azok számára, akik elôadóként vagy hallgatóként részt kívánnak venni a szeptemberben megrendezésre kerülô IARIGAI
konferencián. 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
◆

Már a Facebook-on is
megtalálhatók vagyunk!
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Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

MUNKAVÉDELEM: Legyen világosság!

Helyesbítés! Elôzô számunkban a
nyugodt munkavégzés titkával foglalkoztunk, ám az általunk felsorolt kritériumok egyikénél nem voltunk kellôképpen
figyelmesek. Azt írtuk ugyanis, hogy „a
hulladék gyûjtése, tárolása, elszállítása
az üzembôl, a megfelelô iratok és SZ-jegyek megléte, az évenkénti bevallás lefûzése”. Nos, a kisebbik teendô az iratok
lefûzése, ami sokkal fontosabb: beküldése a hatóság felé! Elnézést kérünk!
És akkor most folytatódjék rovatunk a
címben jelzett témával!
A nyomtatáshoz sok minden szükséges. Legfontosabb azonban – a festékeken, gépeken, papíron vagy egyéb
nyomtatható felületen kívül – a fény, a
világítás.
Alább errôl a fényrôl és világításról
szeretnék írni a vezetôk és a dolgozók
részére. Kérem, olvassák el, és utána
nézzenek körül az üzemben, úgy van-e
biztosítva a helyes világítás, ahogyan én
részleteztem!
Tehát: mire kell figyelnie a cég vezetôjének, a helyi vezetô(k)nek és a többi
munkavállalónak?
A figyelem, ellenôrzés, javítás és
egyéb feladatok végrehajtása több okból
fontos:
a) Ahol szükséges, ott legyen megfelelô (szabványban elôírt erôsségû) világítás, ahol nincs rá szükség – például kikapcsolt gép, nem használatos raktár stb.
–, ott világítást nem kell biztosítani, legfeljebb, ha ezeken a területeken közlekedés vagy áruszállítás folyik, illetve idônként takarítás, rendrakás. Ehhez azonban
olyan világítási rendszert kell felszerelni,
amely részletekben kapcsolható fel, hiszen ez megfelelô használat mellett jelentôs költségmegtakarítást jelent. A világítás is és a fényadó világítótestek is
pénzbe kerülnek!
Gondoljuk végig azt is, hogy hol elegendô a helyi világítás (kis teljesítményû
lámpa az asztalon, vagy helyileg beszerelt fénycsô, például a vágógépkés felett). Annak eldöntéséhez, hogy az általános (plafonra szerelt) és a helyi világítást hogyan alakítsuk ki, igénybe lehet
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(kell) venni a munkavédelmi szakembert
és a villanyszerelôt. Ha ôk ötletet, véleményt adnak, azt mindig írásba kell foglalniuk és aláírni, hogy késôbb ne legyen
vita abból, hogy mirôl is szólt a javaslat.
b) A felszerelt és használatos világításról 3 évenként érintésvédelmi, 6 évenként tûzvédelmi szabványossági (ez is
elektromos ellenôrzés, villanyszerelô
feladata) ellenôrzést kell végezni. Ha
fényerôcsökkenést vagy egyéb problémákat állapítanak meg a jegyzôkönyvek
(például hiányzó világítótest, villogó
fénycsô), azt azonnal el kell háríttatni a
biztonságos munka folytatásához!
Nagyobb átalakítás (például gépáthelyezés, íróasztal kihelyezése) esetén az
érintésvédelmi és szükség esetén a tûzvédelmi szabványossági mérésnél az
adott helyen a határidô lejárta elôtt meg
kell ismételni a mérést, és új jegyzôkönyvet kell kiadni, mert a régi értékek már
nem érvényesek! Inkább a papírt dobjuk
ki, minthogy az újonnan szerelt, de nem
ellenôrzött világítás miatt valakit áramütés érjen…
c) A mai világban már többfajta világítótest közül kell (lehet) választani. Szakember gondolja végig, hogy az adott helyen mit szereljenek fel. Nagy teljesítményû és megfelelô világítási színû fénycsöveket, asztali, takarékos izzós helyi
lámpát, esetleg, ha szabad téren van a
munkahely, akkor az oda legpraktikusabb
világítóeszközt.
Itt jegyzem meg, ha a fénycsövek vagy
egyéb világítótestek a plafonhoz rögzítettek, és úgy lógnak bele a munkatérbe,
akkor a kivitelezô adjon megfelelôségi
nyilatkozatot. Vagyis cégesen aláírt jegyzôkönyvet arról, hogy a dolgozók feje
felett lógó világítótestek rögzítése megfelelô, nem fordulhat elô leszakadásuk
vagy a fénycsô kiesése. Leghelyesebb, ha
addig nem fizetik ki a munkát, amíg a
szakember ezt az igazolást át nem adta.
d) A világításkapcsolókat (mert általában egy nagyobb helyiségben több is
van) mindig el kell látni felirattal („világítás”), annak érdekében, hogy mindig
csak a megfelelô szakasz legyen bekapcsolva.

Továbbá – egyforma kapcsolók
esetén – elkerülhetô az a balesetveszélyes helyzet, hogy nem a világítást,
hanem valami egyebet, például gépet
kapcsolunk be vagy ki, mert annak is ott
van a hasonló kapcsolója.
e) A világítási hálózat kapcsolási vázlatát külön vagy a helyiség általános kapcsolási vázlatán fel kell tüntetni. Ebbôl
egy példány másolatot el kell helyezni
abban a kapcsolószekrényben, amelyben
a világítási hálózat (vagy egy része) be
van szerelve. A sorozatos világításmérések sok tapasztalatot adtak az
idôk folyamán. Nagyon sok helyen a
kialakított világítás kétszer, háromszor
erôsebb az elôírtnál. Ez egyrészt pénzpocsékolás, másrészt a dolgozók szemének sem tesz jót. Nyáron pedig még felesleges hôtermelést is okoz, ami a közérzetet és a nyomás minôségét is ronthatja. Érdemes ilyen esetben a legközelebbi
világításmérés eredményével felkeresni
egy világítástechnikai szakembert, aki
megállapítja (írásban, rajzzal), hogy hol
kell a világítótestek számát csökkenteni.
Megjegyzem: a szabvány csak azt írja
elô, hogy mennyi a minimálisan szükséges fényerô (luxban mérve), arról, hogy
mi a felsô határ, nem nyilatkozik! Itt van
szerepe a világítástechnikai szakembernek, illetve a véleményének.
Ami a megvilágított helyen dolgozókat illeti, ott az üzemorvosnak van szerepe. Ha jónak látja, elküldi az illetôt a
szemorvoshoz, és ha az szemüveget ír
elô részére, akkor ezt a munkaalkalmassági igazolásba is beírja. Ha a munkakör
betöltéséhez szükséges a szemüveg, és az
igazolásba be van ez írva, továbbá a dolgozó tudomásulvétel végett szignálja,
akkor munkaideje során köteles szemüveget viselni! Az ennek elmulasztása
miatt esetleg bekövetkezett baleset költségeit a cég kifizettetheti a dolgozóval.
Többszöri figyelmeztetés után, hogy viselje a szemüveget, rendkívüli felmondással is élhet a vezetô. Bár ez ellen a
munkaügyi bírósághoz lehet fordulni,
aligha van remény a nyerésre.
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Nagy Veronika
munkavédelmi szakmérnök
(06-1/351-5565, 06-20/9311-329)

Nyomdászok Baráti Társasága
(Kukkolda 4.)

Pénzinfo

Fokozottan figyeljünk a hosszú, sötét folyosók és alagsori munkahelyek világítására. Mindkét helyen a bejáratnál (folyosó
mindkét végén) legyen villanykapcsoló a
biztonságos közlekedés érdekében.
Ha az üzem dolgozói udvaron keresztül
közelítik meg a bejáratot, akkor az üzemi
bejáratnál és a kapunál is legyen kapcsoló,
hogy ne kelljen sötétben tapogatózni. Ahol a
nyomda áll, az odavezetô utat is meg kell
világítani, de ez már nem a nyomda dolga.
Kötelessége viszont, ha a világítás kiégett,
elromlott, nem mûködik, azonnal értesíteni
azt a céget vagy személyt, aki a világítás
újraüzemeltetésérôl kell, hogy gondoskodjon. Érdemes ezt a telefon után írásban (email, fax stb.) is megküldeni, mert a telefon
nem biztos, hogy rögzítette a kérést. A sötét
utca, út pedig igen balesetveszélyes!
A cég vezetôjének gondoskodnia kell arról, hogy foglalkoztasson munkavédelmist.
A munkavédelmis feladatkörébe kell venni a
világítás rendszeres ellenôrzését vagy ellenôriztetését, és a szükséges azonnali intézkedés kiadását. Aki ért hozzá, és van megfelelô mûszere, az egy évben legalább egyszer mérje végig az üzemet, mert a fénycsövek, takarékos izzók folyamatosan vesztik el
fényerejüket, mielôtt kiégnének. Csak a
villanykörte (ami lassan kimegy a divatból)
teszi meg azt, hogy ragyogó világítás után
egy pillanat alatt ég ki. A fénycsôvel megvilágított munkaasztal felett hiába ég még
minden fénycsô, ha csak az elôírt megvilágítás felét, 2–3 hónap múlva csak a negyedét mérhetjük. Kár megvárni, míg mindenki
hunyorogva, rossz minôségben, esetleg balesetveszély mellett végzi a munkáját. Mivel
a világításcsere pénzbe kerül, ne várjuk el
az amúgy is kiszolgáltatott dolgozótól, hogy
„önként és dalolva” szóvá tegye a megromlott munkakörülményeket. Inkább a munkavédelmis figyelmét hívjuk fel arra, hogy ha
idejében nem ellenôrizteti a világítást, és
nem ír elô cserét, akkor ô viseli a felelôsséget! Persze, ha a munkavédelmis mért,
jegyzôkönyvet adott, akkor az eset más,
akkor a cégvezetés a felelôs a nem teljesítés
miatti balesetért, szemkárosodásért, minôségromlásért.
Nem érdemes megvárni, míg baj lesz!
Többet ér a világosság és a nyugalom a
munkahelyeken. ■
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DUNTrade® fizetésitapasztalatrendszer – Ingyenes módszer
a rosszul fizetô megrendelôk kiszûrésére

A Dun & Bradstreet (D&B) DunTrade® program adataiból bárki információkat
szerezhet a cégek fizetési fegyelmérôl, valamint arról, hogy megrendelôi más vállalatoknál milyen fizetési fegyelemmel teljesítik számláikat. Így a rossz megrendelôk kiszûrhetôk, és velük szemben javasolt a szigorúbb fizetési feltételek megállapítása.
Mire szolgál a DUNTrade® fizetésitapasztalat-rendszer?
A programhoz jelenleg már 20 nyomdaipari cég kapcsolódott, amelyek havi
rendszerességgel küldenek számlainformációkat megrendelôikrôl. Az elmúlt hónapban közel másfél milliárd forintnyi számlainformáció érkezett a nyomdaiparról. A program keretében a D&B összesen közel 15 ezer cégrôl nyújt számlainformációt. 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.
Minél több cég csatlakozik a nyomdaiparból, annál átláthatóbb lesz a piac, és
annál jobban elkerülhetôk a rosszul fizetô megrendelôk okozta veszteségek.
Néhány már csatlakozott nyomdaipari vállalat:
Cerberus, Crewprint Kft., Elôzék Kft., Infopress, Kaposvári Nyomda,
KESKENY és TÁRSAI Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Korrekt Nyomda,
Michael Huber Hungaria Kft., Pauker Nyomda
PRINT 2000 Nyomdaipari és Szolgáltató Kft., Prospektus Nyomda,
SZÓ-KÉP Nyomdaipari Kft.
Hogyan csatlakozhat a programhoz?
– A DunTrade programhoz való csatlakozási igényét jelezze telefonon,
a 1/347-6700-ás telefonszámon vagy az info@dnbhungary.hu email címen!
– Ezután a D&B munkatársa felveszi Önnel a kapcsolatot, és elküldi a szerzôdést.
– A programhoz való csatlakozás teljesen ingyenes.
– Szerzôdéskötés után történik az elsô vevôfájl átadása elektronikus formában,
amelynek a következô adatokat kell tartalmaznia:
Szerzôdéses partnerei azonosítására szolgáló név (ügyfél-azonosító)
Szerzôdéses partnerei neve, címe, adószáma
– Havonta a DunTrade partnerek a következô táblázatokat küldi át a D&B-nek:
Szerzôdéses partnerek aktualizált listája
A nyitott tételek és a kifizetett számlák listája, tartalmazva a következô
részletes adatokat: a számla kibocsátásának dátuma, a fizetési határidô
megjelölése és a számla kiegyenlítésének dátuma (zárt tétel esetén),
adatsor lezárásának dátuma.
– Adatai szigorúan az adatszolgáltató cégek megnevezése nélkül, kumulált
formában kerülnek be a rendszerbe.
– Minden hónapban megkapja a D&B elemzését azzal kapcsolatban, hogy
beazonosított ügyfélkörének fizetési profilja az adatbázisban tárolt összes átlagos
értékekhez képest hogyan alakul, azaz partnerei másoknál hogyan fizetnek.
A Trade-programban való részvétel a belépôjegy a Nyomdászok Baráti
Társasága belsô, bizalmas adatokat tartalmazó információs rendszeréhez! ■
Nyomdászok Baráti Társasága
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Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett
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Kállai Technik Bt.

Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

Léniák (vágó-, bígelô,
perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami a
stancszerszámkészítéshez szükséges.
Kedvezô árak,
gyors kiszolgálás.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.

2030 Érd, Túr utca 2–4.
Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal

Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

www.kallaitechnik.hu
E-mail:
kallaitechnik@t-online.hu

ANGOL, OROSZ
fordítás,
tolmácsolás

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

Eladó

– MILLET TP 74
B2-es, kétwerkes
nyomógép

Fordítás:
magyarra: 2,30 Ft/karakter;
idegen nyelvre:
2,50 Ft/karakter;
idegen nyelvrôl idegen
nyelvre: 2,90 Ft/karakter

Csere is érdekel:

Tolmácsolás:
2500 Ft/15 perc + áfa

B3-as nyomógép,
vágógép (egyenes)
vagy levilágítórendszer.

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

Tel.: 06-30/9555-407

Papírtekercsek ívre
vágásával foglalkozó cég

A jelentkezéseket az
ikapapir@ikapapir.hu
e-mail címre várjuk.

(Delphi, PHP, SQL)
kepes@zs.hu
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SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
30 Ft/cm
T.: 407-4199, 70/242-9407
MI ÖNÉRT VAGYUNK!

Morgana sorszámozó,
bígelô-, hajtogatógépek
DeLuxeStitcher
fûzôgépek
Vacuumatic
ívszámlálógépek
EBA vágógépek
Iratmegsemmisítôk
INVENCIÓ® Kft.
T.: 260-0562, fax: 261-0690

inventio@hu.inter.net

kertvárosi
részén, kitûnô
közlekedésnél
(az M0-ás és az
M3-as is közel.).
Háromszintes,
vállalkozásra és/
vagy lakhatásra
egyaránt

keres Jägenberg
vágógépre, állandó
délutános mûszakra.

programozó
kollégát keres.

STANCOLÁS
Heidelberg Cylinder gépen
40 x 57 cm méretig, valamint bígelés, perforálás,
formariccelés 4 Ft/ív

Eladó 250 + 100 m 2 -es ház a XV. kerület

vágógép kezelôt

Nyomdaipari szoftverek
fejlesztésével
foglalkozó cég
iparági tapasztalatokkal
rendelkezô

MAYA STANC
1165 Bp., Zsemlékes u. 26.

alkalmas, korszerû és
szépen karbantartott,
a kert 540 m 2 -es.

Ára csak: 62,9M HUF
Érdeklôdni:

06-30/932-0710
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– Tüske Kft.
2049 Diósd,
Vadrózsa u. 17.

1049 Budapest, Széchenyi tér 9.

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

STANCOLÁS
(B2-es méretig)

MELEGFÓLIÁZÁS
(B1-es méretig)

GÉPI
DOBOZRAGASZTÁS
SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
KÖTÉSZET

Könyvkötô Kft. AZ,
akire Ön mindig számíthat.
HATÁRIDÔBEN és M I N Ô S É G B E N ,
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
•

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Nyomda eladó!
• Dominant 414
(B4-es) nyomógép, gyárilag
kialakítva boríték nyomásra
is

• Romayor 314
nyomógép, 2 db
•

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal
Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés

• Maxima 80-as
vágógép, digitális kijelzôvel
+ 10 db vágókés

• PD 70/75
bígelô-perforáló gép

• Polygraph fûzôgép
• Polygraph LITCOP

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

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

KREATÍV KARTONOK
KIÁRUSÍTÁSA

•

Tanfolyam cégeknek!

lemezlevilágító

• EIRI
gázbowdenes montírasztal

Angol, orosz – nyelvtanítás, szinten tartás

Akár gépenként is!

(Felnôttoktatásban való jártasság, megbízhatóság, titoktartás,
rugalmasság, helyszíni oktatás, számlaképesség.)

Elérhetôségeink:
Tel./fax: +36 1 206 5281
Mobil: +36 30 458 0373
+36 30 458 0383

Óradíj: 3500 Ft/45 perc + áfa
T.: +36 20 960 9286, e-mail: szigabo@t-online.hu
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2011

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2011-ben:
cca. két-három hetente
(kéziratzárás)

Címzett:

január 24. (01.14.)
február 15. (02.05.)
március 8. (02.27.)
március 28.(03.18.)
április 15. (04.05.)
május 4. (04.24.)
május 23. (05.13.)
június 10. (06. 01.)
június 30. (06. 20.)
szeptember 9. (08.30.)
szeptember 29. (09.19.)
október 18. (10.08.)
november 7. (10.27.)
november 25. (11.15.)
december 13. (12.03.)

Kelt:

Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô
10. nap

Fax:

Ügyintézô:

1/1
KIFUTÓ
200 x 285 mm
(vágott)

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

Tükörméret:
184 x 245 mm

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

184 x 80 mm

FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%
Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft
HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu
Terjesztése: saját címlistáról: DM
Olvasótábor:
Nyomdaipari cégek, könyvkiadók,
reklámügynökségek,
multi cégek PR osztálya
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fekvô
184 x 120 mm

1/2 OLDAL
4 szín color: 92.000 Ft
fekete: 68 000 Ft

58 x
245
mm

Megjelenik:
3600 példányban
Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–6 alkalom:
–5%
7–9 alkalom: –10%
10–12 alkalom: –15%
13–15 alkalom: –20%

álló
90
x
245
mm

184 x 60 mm

1/3 OLDAL
4 szín color: 66 000 Ft
fekete: 48 000 Ft

90 x
120
mm

1/4 OLDAL
4 szín color: 52 000 Ft
fekete: 40 000 Ft

1/8

90 x 58 mm
fekvô

1/16 álló
43 x 58 mm

1/32 fekvô
43 x 27 mm

184 x 48 mm

1/5 OLDAL
4 szín color: 40 000 Ft
fekete: 32 000 Ft

1/8 OLDAL
4 szín color: 20 000 Ft
fekete: 16 000 Ft

1/16 OLDAL
fekete: 7 000 Ft

1/32 OLDAL fekete:
5 000 Ft
(álláskeresôknek: 1000 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.

Köszönjük, ha bizalmával megtisztel 2011-ben is!

fotóKata
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