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ÉRTÉKEN MÉRVE

Egy magára valamit is adó cég marketinggel foglalkozó munkatársának
kell(ene) annyi stílusérzékkel rendelkeznie, hogy a cég reklámanyagainak
megjelenésében is méltó módon tükröztesse annak értékeit. A különféle
nyomtatott céges anyagok – hirdetések, szórólapok, prospektusok,
katalógusok stb. – tervezése és kivitelezése ugyanis egyben afféle
lenyomatai is az adott vállalkozás minôség iránti viszonyának. Éppen ezért
fontos – fontos lenne –, hogy értô személyt bízzanak meg a feladat elvégzésével.
A kivitelezéssel általában nincs is gond: a nyomdák döntô többsége
professzionális szinten teszi dolgát. Azonban egész más a helyzet a tervezéssel…
A különféle grafikai szoftverek gazdag tárháza elképesztô eszköztárat biztosít
ahhoz, hogy bárki kiteljesíthesse fantáziáját, s alkossa meg a maga vonatkozó
„mûremekét”. Még csak azt sem állítom, hogy olykor nem születnek/születhetnek
valóban mûremekek. Ám az is kétségtelen: ennek valószínûsége esetleges
és kiszámíthatatlan. Az eszközök, azaz a szoftverek garmada, és ezek mégoly
alapos ismerete az avatatlant általában inkább ízléstelenségre sarkallja, semmint
valós értékek teremtésére. És ebben nincs semmi csoda: az eszköz az eszköz,
amely csupán „végrehajtja” az utasítást, és ha széles az eszköztár, bizony nagy
a csábítás annak kihasználására. Valamennyien találkoztunk már annak
a mondásnak igazságával, mely szerint: a kevesebb több lett volna…
Ahhoz, hogy a végeredmény valóban minôséget és értéket képviseljen, kell maga
az ember, a maga speciális plusztudásával, személyiségével, egyéniségével. És ez
az, amit biztosít egy alkalmazott grafikus. Ô nemcsak szoftvereszközökkel, 
-ismerettel megáldott, hanem eredendô tehetséggel, vonatkozó tudással, autonóm
egyéniséggel is, és ettôl válik az általa készített alkalmazott grafikai terv valódi
értékké, amely méltó módon tükrözi megbízójának önmaga, cége, partnerei és
a világ felé való értékrendjét is.
Elôzôekbôl joggal tûnhet úgy, hogy korteskedésem kizárólag az alkalmazott
grafikusokért szól, ám igazából gyakorlatilag mindenkiért, vagyis bármely
szakmát professzionálisan végzôk érdekében dohogok. Hála istennek: ahhoz,
hogy valaki valamiben – bármiben – profi legyen, kevés, hogy eszközei
professzionálisak. Az azt végzô ember tudása, egyénisége az, amely kiállja és
egyben képviseli az „értéken mérve” próbáját.

PRINTinfo

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

és megtalál bennünket a Facebookon is.
33
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2011. március 31-
én, immáron harma-
dik alkalommal került
sor az Océ-Hungária
által kiírt digitális
könyvpályázat ünne-
pélyes eredményhir-
detésére. Mondhatni,
beért és nemes ha-
gyománnyá vált eme
kezdeményezésük,
amit az is jól mutat,
hogy egyrészt már 32
pályamûvet neveztek
be megmérettetésre a
szerzôk, kiadók, más-
részt az eredményhir-
detés is igen széles
körû érdeklôdés mel-
lett zajlott a cég Ró-
bert Károly körúti bemutatótermében.

A szinte zsúfolásig megtelt helyiségben
elsôként Németh György, az Océ-Hun-
gária ügyvezetôje köszöntötte a jelenlé-
vôket. Bevezetô beszédében röviden be-
mutatta a 130 éves anyavállalatot, illetve
az 1995-ben alapított hazai leányvállala-
tot, valamint beszélt a szinte napra pon-
tosan egy évvel ezelôtti tranzakcióról,
amelynek eredményeképp a Canon fel-
vásárolta az Océt. Ezen egyesülés nem
titkolt célja, hogy egyesítve erôiket és az
egymást jól kiegészítô portfóliójukat, a
digitális nyomtatás szinte minden szeg-
mensében vezetô piaci pozícióra tegye-
nek szert. Ezt követôen rátért a könyvpá-
lyázattal kapcsolatos tudnivalók rövid
ismertetésére. Az Océ-Hungária Digitális
Könyvnyomtatási Pályázatának kettôs
célja van. Az egyik, hogy ráirányítsa a
figyelmet a könyvgyártásra messzeme-

nôkig alkalmas digitálisnyomdagép-csa-
ládjukra, a másik egy mecénási szándék,
amellyel segíteni szeretnék az olyan
szépirodalmi tárgyú mûvek megjelente-
tését, amelyek szerzôinek, kiadóinak kor-
látozott lehetôségei vannak ezen mûvek
megjelentetésére. A pályázathoz a kezde-
tek óta a Budapest Papír is csatlakozott:
ôk biztosítják a papírt. A Rigo Kft. pedig
a tavalyi kiírástól kezdôdôen vesz részt
benne: ôk az általuk fejlesztett és gyártott
kötészeti berendezéseken az egyes
pályamûvek kötészetét vállalták fel.

„A korábbi évekhez képest sokszoros
érdeklôdés övezte a pályázatot” – mond-
ta egyebek mellett Németh György, majd
így folytatta: „és ez üzenet a szakma
számára, hogy a könyvek egyre kisebb
példányszámban történô elôállítására a
digitális kivitelezés jelenti a hatékony
megoldást”.

Szalai István, az Océ-Hungária nyom-
daiüzletág-igazgatója volt a következô
elôadó. Elôadásában alapvetôen három
témakörre fókuszált: az Océ környezet-
tudatosságára, illetve a digitális könyv-
gyártás helyére, szerepére és elônyeire,
valamint e kettô megtestesítôjének, a
VarioPrint 6000 Ultra bemutatására. A
környezettudatosság az Océ esetében
gyakorlatilag egyidôs a céggel, hiszen
alapítása pillanatától mindig figyelmet
fordít erre. Kétségtelen, napjainkra ki-
emelten fontossá vált a környezetvéde-
lem kérdése, ám az Océ környezettuda-
tos filozófiája, a „3P” – People–Planet–
Profit – a környezetvédelmet úgy tartja
szem elôtt, hogy az egyben új üzleti
lehetôséget, azaz gazdasági elônyt is
hordoz magában. Ezt követôen rátért a
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Budapesti értékesít k: 

Viszota Krisztina +36 20 499 8684 
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Posztós István +36 20 915 4275

1000 ív                       öntapadós papír 
megrendelése esetén bögrét 
adunk ajánndékba.

A részletekr l érdekl djön üzletköt inknél!

Április 1 és 30 között  
                   hónap 
a Budapest Papírnál 

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 
Vev szolgálat: +36 1 371  7950  /  7951  /  7952  /  7953   
E-mail: mail@bppapir.hu   |   Web: www.bppapir.hu 

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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digitális könyvgyártás-
ban lévô lehetôségek és
elônyök ismertetésére, és
rávilágított arra, miként
optimalizálható a digitá-

lis technika alkalmazásával – akár
kombinálva az ofszet nyomtatással
is – a példányszám, illetve a gaz-
daságos és egyben hatékony elô-
állítás. Elôadása befejezô részében
pedig „zöld zászlóshajójukat”, az
Océ VarioPrint 6000 Ultra digitális
nyomógépet mutatta be. Ez a
berendezés környezetvédelmi
szempontból kimagasló
tulajdonságokkal ren-
delkezik: egyetlen
egymenetes duplex
nyomtató, B-s formá-
tuma okán papírtaka-
rékos, 45 százalékkal
alacsonyabb mûködési-
energia-igénye van,
mint bármely más
hasonló gépnek, telje-
sen elhasználja a fes-
téket, ózon-, illetve
zajkibocsátása messze
a legalacsonyabb,
ugyanakkor ideális
megoldást jelent –
egyebek mellett – a
könyvnyomtatáshoz is.

Erdély Zsolt, a
Budapest Papír ügyvezetôje következett
az elôadók sorában, és természetesen ô is
elsôsorban a digitális nyomtatás és a
környezetvédelem kapcsán osztotta meg
meglátását, véleményét a jelenlévôkkel.
Elöljáróban azonban hangsúlyozta, hogy
mint papír-nagykereskedôk, fontosnak
tartják, hogy jó ügyeket segítsenek, adott
esetben mecénási feladatokat lássanak el,
ehhez azonban arra is szükség van, hogy
megteremtsék ennek fedezetét, azaz
nyereséget produkálva mûködjenek.
Majd a pályamûvek kapcsán megjegyez-
te, hogy a pályázók sajnos nem használ-
ták ki papírválasztásukban azt az igen
széles skálát, amelyet a Budapest Papír a

digitális papírok
kapcsán is biztosít.
Ezt követôen rátért a
környezetvédelem
fontosságára. A Buda-
pest Papír kiemelt
figyelmet szentel e
kérdésnek, és a maga
eszközeivel mindent
elkövet azért, hogy a
közvéleményben el-
oszlassa az ezzel kap-
csolatos tévhiteket, és
kialakítsa, megerôsít-
se a papír- és nyomda-
ipar környezettudatos
voltát, szemléletét és
mûködését. Nem ré-
giben (ahogy arról

elôzô számunkban mi is beszámoltunk –
a fôszerk.) rendezték meg az I. ÖKO
Napot, amely e cél elérését hivatott
elôsegíteni. Információink szerint, e
rendezvénnyel azonban közel sincs vége
vonatkozó programjaiknak, akcióiknak…
Az pedig ma már teljesen természetes,
hogy a cég egyrészt FSC tanúsított,
másrészt kínálatukban a környezetbarát
papírok igen-igen széles skálája
megtalálható. „Környezetvédelmi
szempontból ma már kizárólag kétféle
típusú papír van: a környezetbarát és a
nagyon környezetbarát” – hívta fel a
figyelmet Erdély Zsolt. Elôadása befeje-
zô részében pedig arra biztatott minden-

kit, hogy bátrabban használják ki a papí-
rok adta lehetôségeket, és ezen belül ne
feledkezzenek meg a kreatív hordozókról
sem.

Ezt követôen Nógrádi Gábor író,
mint az Océ-Hungária Digitális Könyv-
pályázatának eddigi fôvédnöke beszélt
röviden arról, hogy az olvasás, és azon
belül a szépirodalmi könyvek olvasása
nemcsak a társadalom kulturáltságára
van jó hatással, hanem – ahogy azt egy
nemzetközi kutatás ki is mutatta – konk-
rét gazdasági elônyt is eredményez. Ar-
ról is beszélt, hogy az embereket, társa-
dalmakat, népcsoportokat ért kihívások-
ra szükség van, hiszen e nélkül mind fi-
zikailag, mind szellemileg elkényelme-
sedne, és megállna a fejlôdésben. A ki-
hívásnak való megfelelés a megmaradás
záloga. Az Océ digitális könyvpályázata,
illetve maga a digitális könyvnyomtatás
is egyfajta kihívás, és az ennek való meg-
felelés bizonyos szinten a megmaradás
zálogát jelentheti szerzônek, kiadónak
egyaránt.

A zsûri – dr. Endrédy Ildikó, Vágó
Magdolna, Kiss Gábor, Münich Dénes –
nevében a szintén zsûritag Pesti Sándor,
a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egye-
sület ügyvezetôje értékelte a pályamûve-
ket. A kinyomtatásra került 12 féle
könyvrôl összességében elmondható,
hogy kivitelezésük teljes egészében bele-
simul a hazai, klasszikus technológiával
elôállított könyvek közé, amelyek euró-
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pai viszonylatban is meglehetôsen magas
minôséget képviselnek. Ugyanakkor –
ahogy korábban Erdély Zsolt – a zsûri is
észrevételezte, hogy a rendelkezésre álló
igen széles papírválaszték ellenére, a
kiadók nem élnek kellôképpen a lehetô-
séggel: maradnak a jól bevált papír- és
borítókartonféleségeknél. És a betûvá-
lasztásnál is igaz, hogy a hatalmas kíná-
lat ellenére, alig néhány betûtípus kerül
alkalmazásra. Az észrevételek alapján
egyértelmûen kiderült – amit egyébként
Pesti Sándor hangsúlyozott is –, hogy
gyakorlatilag nincsenek „elnézô szem-
pontok” a digitálisan készült könyvek
iránt: egész egyszerûen azért, mert a
végeredmény szempontjából ma már
nincs különbség a kétféle technológia
között. Még a legkritikusabb szakember
sem képes megkülönböztetni, hogy egy
könyvet digitális vagy ofszet gépen
nyomtattak-e ki.

Természetesen megszületett a sorrend
is: a zsûri az Océ 2010. évi Digitális
Könyvnyomtatás Pályázat Legszebb
Könyv díját az Aposztróf Kiadó gondo-
zásában megjelent Kormos Franciska
Magánkeringô címû könyvének ítélte, a
második helyezett – alig egyetlen ponttal
lemaradva – Bernáth Éva Kutyasorsok
kutyaszemmel címû mûve lett, harmadik
helyen pedig Szilágyi Ferenc Magyar
Athenas címû epigrammakötete végzett.
Az elsô helyezésért kétszemélyes well-
nes-hétvégét, illetve a valamennyi helye-
zettnek járó okleveleket Német György
ügyvezetô adta át.

A díjátadást követôen az ügyvezetô
jelezte, hogy az idén is kiírásra kerül a
pályázat, és mivel immáron a Canon
Grouphoz tartoznak, a fôdíjat, egy digitá-
lis fényképezôgépet a Canon ajánlotta
fel. Moravcsik László, a Canon hazai
képviseletének vezetôje is beszélt rövi-
den, és elsôsorban azt hangsúlyozta, 

hogy milyen fontosnak tartják ôk is ezt a
pályázatot, amely a digitális könyvnyom-
tatás lehetôségének és elônyeinek minél
szélesebb körben történô megismerteté-
sén túl, az értékôrzésnek, értékmentésnek
is szép példája.

Az ünnepélyes eredményhirdetés befe-
jezéseképp pedig Németh György az Océ
által ez évben is kiírásra kerülô Digitális
Könyvnyomtatás Pályázat fôvédnöki
tisztségére kérte fel Kocsis András
Sándort, a Kossuth Kiadó elnök-vezér-
igazgatóját, aki közismerten elhivatott
védelmezôje, szószólója a magyar kultú-
rának, a könyveknek és természetesen a
könyvkiadás minden – hagyományos,
digitális, e-book – formájának. ■

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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Minden, ami felületnemesítô anyag
Lemmaco, Printerka
– avagy: The Golden Company

Fenti cím egy része – a Lemmaco cég és hozzákapcsolódóan a
felületnemesítô anyagok – igen jól ismert az ágazat szélesebb
körében. A Printerka, illetve a The Golden Company elnevezés már
némileg újdonság lehet, de – azt gondolom – a legnagyobb
újdonságot a felcím jelenti, azaz az, hogy minden, ami
felületnemesítô anyag. Természetesen minden mindennel összefügg,
sôt jelen esetben össze is tartozik, de ezzel együtt nyilvánvaló, hogy
nem árt egy kis „mögé tekintés” – ha tetszik, helyzetjelentés –, mirôl
is van tulajdonképpen szó, és ez mit jelent a piac számára. Hogy
termékportfólió-bôvülést feltétlenül, az biztos. Jankó Gáborral,
a The Golden Company tulajdonos-ügyvezetôjével beszélgettem.

● Az idei év elején a beszállítók
tekintetében némi átrendezôdés
történt az ágazatban. Ahogy arról
mi is írtunk, Kamarás Péter megvá-
sárolta a Grafika Kereskedelmi Zrt.
többségi részvényét. Arról azonban
ez idáig még nem esett szó, hogy
ezzel párhuzamosan korábbi saját
cégében, a Goodwillben profiltisztí-
tást hajtott végre, aminek következ-
tében megvált a BOPP-fóliák for-
galmazásától, ezen üzletágát eladta,

mégpedig önnek…
– Pontosabban az egyik cégem, a

Printerka vette át ezt az üzletágat. A
Printerka eleddig UV-lakkokat forgalma-
zott egyebek mellett. A Lemmaco profil-
ja ilyen formán változatlan maradt: to-
vábbra is ide tartoznak a hideg és meleg
aranyozó fóliák, a meleg pigmens fóliák,
valamint a thermo-transzfer festék-

szalagok. És mivel nemcsak Magyaror-
szágon, hanem Romániában és Bulgá-
riában is vannak érdekeltségeink, ezek
közösségét hívjuk The Golden Com-
pany-nak. 

● De miért van szükség két cégre
Magyarországon?

– Kizárólag saját üzletpolitikai szem-
pontok miatt döntöttem úgy, hogy nem
divíziókban, hanem külön cégekbe cso-
portosítva forgalmazzuk a termékeket.
Számomra sokkal egyszerûbb, átlátha-
tóbb, tisztább így a rálátás. 

● Oké. Szóval, idén februártól a
BOPP-fóliák is a kínálatba kerültek.
Gondolkodott már korábban is a termék-
paletta bôvítésén, vagy inkább az üzlet-
rész megvásárlásának lehetôsége volt az,
ami rá vette arra, hogy ezzel is foglal-
kozzon?

– Romániai és bulgáriai cégeink ala-
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– hideg és meleg aranyozó fóliák
– meleg pigmens fóliák
– thermo transzfer festékszalagok

BOPP lamináló fóliák –
Autobond ragasztók –

EDEL UV-lakkok –

The Golden CompanyThe Golden Company

Felületnemesítô anyagokFelületnemesítô anyagok

2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz 078/2., telefon: 06-23/340-338, e-mail: sales@lemmaco.hu
www.lemmaco.hu

kulásuk pillanatától forgalmaznak BOPP-
fóliát, és mára már meglehetôsen komoly
piaci részesedésünk is van e téren az
adott országokban. Idôrôl idôre termé-
szetesen felmerült bennem, hogy itthon
is elkezdjünk fóliákkal foglalkozni, már-
csak azért is, mert tökéletesen illeszkedik
a profilunkba, de mindig letettem róla.
Ennek alapvetôen a legfôbb oka az volt,
hogy már erôs és jelentôs forgalmazók
voltak a hazai piacon, akik között nagyon
nehezen találtuk volna meg a saját he-
lyünket, nagyon nehezen és lassan tud-
tunk volna piaci részesedéshez jutni. Ám
az egy egészen más helyzet, ha az egyi-
kük eladja ezt az érdekeltségét…
Kamarás Péter megtette, és megszületett
köztünk a megállapodás. Ennek megfele-
lôen átvettem a Goodwill raktárkészletét,
és megismerkedtem, illetve folyamatosan
ismerkedem a vevôkörrel, valamint
természetesen a beszállító-gyártókkal is.

● Jelen találkozásunk elsô pillanatá-
ban feltett kérdésemre – miszerint: hogy
van? – meglehetôsen elgondolkodott…

– Sztereotip válaszként nem akartam
azt mondani, hogy köszönöm jól, pedig
tényleg jól vagyok. Tény, kicsit megso-
kasodtak a dolgaim, hiszen egy üzletrész
átvétele nem kevés feladatot jelent. Pél-
dául kiemelten fontosnak tartom, hogy
valamennyi vevôt és beszállító-gyártót
meglátogassak, bemutatkozzak és meg-
állapodjunk az ellátást, feltételrendszert,
illetve kiszolgálást illetôen. Négy hete
folyamatosan úton vagyok. Ugyanakkor
nagyon élvezem is mindezt. A cégépítés,
a megújulás lehetôsége felpörgeti az
embert: több energiát ad, mint amennyit
visz!  

● Nyilván az árak is szóba kerülnek
ezeken a találkozókon… Gondolom, tart-
ja a „goodwilli” árfekvést.

– Nos, nem igazán tehetem! Ahogy a
papírok esetében, a fóliáknál is igen

drasztikus áremeléseket hajtottak végre
az elmúlt pár hónapban a gyártók, és
emiatt elkerülhetetlen volt az áremelés a
forgalmazók számára is. Ráadásul, ennek
a folyamatnak – sajnos – nem is látszik a
vége sem… Ugyanakkor az is tény, hogy
mivel a cégcsoport Romániában és Bul-
gáriában igen komoly forgalmat bonyolít
ezekbôl a termékekbôl, és ehhez a
mennyiséghez most a magyarországi
igény is hozzáadódik, elég nagy volu-
ment jelentünk egy-egy fóliagyártó szá-
mára, ebbôl fakadóan a lehetôségeken
belül viszonylag kedvezô áron tudjuk
beszerezni a BOPP-fóliákat. Az így
keletkezett árelôny az eladási árainkban
természetesen jelentkezik. Ennek,
valamint annak a természetes
rendezôdésnek köszönhetôen, amit egy
beszállítói piac változása óhatatlanul
magával hoz, márciusban már magasabb
forgalom generálódott, mint ahogy azt
elôzetesen gondoltuk.

● Tulajdonképpen nem lett többsze-
replôs a hazai piacon a BOPP-fóliabe-
szállítók köre, csak más…

– Ez így van, és nagyon remélem,
hogy mivel a konkurenciaversenyben
csak szereplôváltás történt, nem pedig a
szereplôk számának növekedése, lesz
bennünk kellô önmérséklet, hogy ne
kergessük egymást öngyilkos árverseny-
be. A Goodwilltôl hozzánk került régi
vevôkön kívül új vevôink is vannak már,
de az természetes jelenség, hogy egy
komolyabb felhasználó több beszállítóval
áll kapcsolatban. Azt gondolom, hogy
nekünk beszállítóknak arra kell töreked-
nünk, hogy kiegészítsük egymást, ne
pedig „háborúskodjunk”, mert azzal
mindegyikünk rosszul jár. Az aranyozó-
fóliáknál nem egyszer találkoztam már
azzal a jelenséggel, hogy idôrôl idôre
megjelenik valaki a hazai piacon, és a
piachoz jutás érdekében jól leveri az

árakat, majd belebukik a nagy
engedményekbe, ezt követôen
pedig egyik napról a másikra
eltûnik. Ezzel az üzletfilozó-
fiával és üzleti magatartással
mindenki csak veszít. Mert ugyan a
régebbi beszállítókat megszorongatta, ám
nem sikerült hosszabb távon piachoz
jutnia, és a felhasználók között is
kiszámíthatatlanságot és zavart okozott.
Visszatérve a BOPP-fóliákhoz: az egy
dolog, hogy meglehetôsen drasztikus
áremelések történtek, de ráadásul – szin-
tén hasonlóan a papírgyártókhoz – ebben
a szegmensben is csökkent a mennyiségi
kínálat, és megnövekedtek a szállítási
határidôk. Míg egy évvel ezelôtt két
héten belül szállított a gyár, mostanra
két-három hónapos visszaigazolással
dolgozunk, és a beszerzési árakat is
legfeljebb ekkora határidôn belül tudjuk
lefixálni. A mi vevôink az ellátási nehéz-
ségeket csak azért nem érzik, mert igen
komoly raktárkészlettel rendelkezünk,
amit folyamatosan pótolunk.

● Mennyire volt érezhetô a válság az
egyéb felületnemesítô anyagok területén,
illetve magán a felületnemesítésben?

– Tapasztalatunk szerint, a felületne-
mesítés iránt csökken a kereslet, aminek
elsôdleges oka a mindenfelé jelentkezô
költségcsökkentési tendencia. Annak
ellenére, hogy a mi forgalmunk nem
csökkent – mondjuk, nem is növekedett –
határozottan érezhetô volt a válság
következtében kialakult spórolás. Hogy
más példát ne említsek: az egyik hazai és
igen patinás italgyártó cég is lemondott a
palackok címkéinek aranyozásáról…
Persze, ez meglehetôs ostobaság, hiszen
a fogyasztókért vívott küzdelemben
éppen akkor kellene talán még erôsíteni
is a csomagolás észrevehetôségét, kitû-
nését, amikor csökken a fogyasztás: azt
kellene szem elôtt tartania a termék-elô-
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állítónak, hogy a fogyasztó azt
a kevesebb összeget lehetôleg
nála költse el. Rövid távú
gondolkodásra vall, ha valaki
az úgy-amúgy négyezer forint

körüli összegbe kerülô terméke kapcsán
nyolcforintnyi aranyozás megspórolásá-
tól várja a megváltást… Ráadásul, azzal,
hogy lemond az igényes megjelenésrôl,
eléri, hogy a terméke beleveszik, észre-
vétlenné válik a sok hasonló termék
között. De hozhatnék arra is példát, hogy
egy üdítôitalairól híres multinacionális
cég a Nyugat-Európában használt fólia
helyett a kelet-európai piacra egy lénye-
gesen silányabbat használ, és annak is
egyre lejjebb és lejjebb nyomja az árát.
Ennek igazából nem is a válság az oka,
hanem a mérhetetlen profitéhség. 

● Önnek ebben teljesen igaza van,
ezzel együtt nem lehet mást tenni, mint
tényként elfogadni, és ezen belül megta-
lálni a lehetôségeket. 

– Ez igaz. Mi is így teszünk, hiszen az
elôbb elmondott tények és körülmények
ellenére nem csökkent a forgalmunk, és
ennek oka, hogy folyamatosan szélesít-
jük az aktivitásunk területét, azaz folya-
matosan újabb és újabb piaci lehetôséget
kutatunk fel. Például ma már verem a
fejem a falba, amiért csak 2008-ban vet-
tünk elôször részt kiállítóként a Label-
expón. Azóta ki nem hagynánk, hiszen
számos új üzleti kapcsolatot köszönhe-
tünk ennek a kiállításnak: robbanásszerû
exportsikerek születtek, és Nyugat-Euró-
pa irányába is. Mivel a partnereink egy

része szintén hasonlóan gondolkodik és
cselekszik, tehát szélesíti az aktivitása
területét, a válság, illetve az elôbb emlí-
tett „egyéb tendenciák” okán kiesô meg-
rendeléseket nemcsak pótolni képes,
hanem akár növekedni is. De a nyomdák
aktivitás-kiterjesztésének további lehetô-
sége – amely egyébként Nyugat-Európá-
ban egy nagyon erôs tendencia –, hogy
házon belül is felkészültek a különféle
felületnemesítési eljárások elvégzésére,
ezáltal lényegesen lerövidülhetnek a
gyártási határidôk, amely viszont piaci
elônyt jelent számukra.

● Ennek ellentmondani látszanak a
szakosodás melletti érvek, vagyis, hogy
egy nyomda minek invesztáljon a speciá-
lis feladatok – például felületnemesítés –
elvégzésére saját gépbe, saját szakem-
berbe, amikor az arra szakosodott alvál-
lalkozó mind technikai feltételekben,
mind szakmai tudásban sokkal jobban
felkészült. Ráadásul, házon belül közel
sem biztosított az adott gép és az azon
dolgozó ember kapacitáskihasználtsága.
Ellenben egy – mondjuk – aranyozásra
szakosodott cégnél minden adott, hogy
akár több nyomdát is magas szinten
kiszolgáljon.

– Magyarországon még sokáig fontos
szerepük lesz a felületnemesítô alvállal-
kozóknak, mert a példányszámok, a
munkák mennyisége – sajnos – messze
elmarad attól, hogy egy nyomdának gaz-
daságos legyen önállóan megvalósítani.
Tehát, nem állítom, hogy minden nyom-
dának létre kell hozni a saját felületne-

mesítô részlegét, de nem kevés azon
üzemek száma, ahol bizony nagyon is
érdemes megfontolni ezt a lehetôséget,
és addig, amíg nem lesz késô, azaz nem
azt veszi csak észre, hogy elpártolnak a
megrendelôi, mert a hosszabb vállalási
határidôi miatt versenyhátrányba került.
Nyomdai beszállítóként pontosan tudjuk,
hogy amennyiben a piac jelentôs szerep-
lôje akarunk maradni, akkor elô nem for-
dulhat, hogy egy hozzánk érkezô meg-
rendelést 24–48 órán belül ne teljesít-
sünk, bárhova is kelljen kiszállítani. A
komplett kiszolgálás és szolgáltatás
mellett a minél rövidebb határidôknek
egyre nagyobb szerepe lesz a nyomdák
esetében is. És ebbe alkalmasint nehezen
fér bele egy „alvállalkozói kanyar”.

● Önöknek viszont most már semmi-
lyen egyéb csatornára nincs szükségük
ahhoz, hogy a felületnemesítés teljes
szortimentjével álljanak partnereik ren-
delkezésére.

– Ez így van! A BOPP-fóliával való-
ban teljes körûvé vált a hazai piacon is a
felületnemesítéshez szükséges terméke-
ink kínálata.  ■

Ilona
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Mindörökké szita

Beszélgetés Kovács Györggyel,
a Magyar Szitaszövetség és egyben
a FESPA elnökével

Az utóbbi tíz évben, ha van nyomtatási technológia, amelynek
sorsa, jövôje a technikai fejlôdés, illetve a digitalizáció
elôretörése miatt erôsen kétségessé vált, akkor az
a szitanyomtatás. Nem tagadom, jómagam is hajlottam arra,
hogy „temessem” létjogosultságát, legalábbis ami a klasszikus
grafikai alkalmazást illeti. Az ipari felhasználás egy egészen
más kérdés: azon a területen érdemben talán fel sem merült,
hogy bármilyen más technológia kiváltsa. De térjünk vissza az
oly sok vállalkozót érintô grafikai területre! A kilencvenes évek
elején-közepén, sôt még a végén is igen széles körben nagy
keletje volt a szitanyomtatással készülô különféle –
névjegykártyák, levélpapírok, meghívók, zászlók, pólók, sapkák
stb. – termékeknek. Szitanyomtatással foglalkozni egy
kifejezetten nyereséges vállalkozásnak számított. Ám a digitális
technika elképesztô fejlôdése, könnyû hozzáférhetôsége,
és gyakorlatilag szakmai tudást nem, vagy alig igénylô
mûködtetése, szinte egyik napról a másikra drasztikusnál is
drasztikusabb mértékben „elszipkázta” e területrôl
a megrendeléseket. A szitaszakma joggal érte meg sokként
e tényt. És akkora sokként, amihez majd’ 10 év kellett, hogy
magához térjen, és megtalálja benne az új lehetôségeket.
Persze, mindig voltak és vannak olyan emberek, akik
mélységesen hittek a szitanyomtatás jövôjében, létjogosultságában. És nemcsak hittek, hanem tettek is érte:
Kovács György, a Magyar Szitaszövetség és egyben a Nemzetközi Szitaszövetség, a FESPA elnöke pontosan ilyen.
És alighanem igazsága vagyon: tényleg lesz mindörökké szita.

● Emlékszem, mennyire megbántódott,
amikor pár évvel ezelôtti beszélgetésünk
alkalmával megkérdôjeleztem a szita-
szakma jövôjét. Tettem, mert nagyon úgy
nézett ki, hogy a szitanyomtatás grafikai
alkalmazását elsöpri a technikai fejlôdés.
Ön sem vitatta, hogy a szitaszakma való-
ban válságban van, ám mélységes meg-
gyôzôdése volt, hogy képes lesz megtalál-
ni helyét az új körülmények között is.
Igaza lett!

– Újabb lehetôségeket hozott a techni-
ka fejlôdése, és ezzel a szitásoknak élnie
kell. Például a digitális nyomtatás megje-
lenésére nem ellenségként kell tekinteni,
hanem meglátni az abban lévô új lehetô-
ségeket.

● Tehát, az a helyes és követendô
magatartás, hogy ami ellen nem tudok

tenni – értsd: technológiai változások –,
annak az élére állok…

– Átalakult mind technológiájában,
mind lehetôségeiben az a terület, amelyet
korábban a szitások uraltak. És alap-
jaiban változott meg a piaci környezet:
ma már nem az igényeket kell kiszolgál-
ni, hanem ott kell kezdeni, hogy az igé-
nyeket vagy fel kell ébreszteni a potenci-
ális megrendelôben, illetve a technológia
nyújtotta különféle lehetôségekkel egyál-
talán meg kell ismertetni a piacot, vagy
éppen kialakítani hozzá egy új piacot.

● A most megrendezésre került szita
konferencia ehhez igen komoly muníciót
adott, hiszen szinte mindegyik elôadás
példák sokaságát mutatott be a lehetsé-
ges felhasználásra, illetve a konkrét piaci
lehetôségekre.

– Tényleg csodákat lehetett látni ez
alatt a két nap alatt! Ugyan a torinói lepel
reprodukálása inkább különleges példá-
nak számít, semmint szokványos piaci
szegmensnek arra nézve, hogy mi min-
dent lehet csinálni, de ha a többi felvo-
nultatott lehetôséget nézem, akkor azok
nagyon is konkrét példák újabb üzleti
lehetôségre. A háromdimenziós, vagy
éppen a különlegesen plasztikus hatást
elérô nyomatok például mindössze egy
közönséges lakkozás eredménye, ame-
lyet bármelyik – természetesen szakmá-
jához értô – szitás képes elvégezni. Két-
ségtelen, kell hozzá a nyomdász „kreatív
faktora”, vagyis az, hogy a rendelkezésre
álló anyagokban és technikákban meg-
lássa a fantáziát. Ráadásul, számos nem-
zetközi és hazai példa igazolja, hogy
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amennyiben valaki képes túllépni a
korábbi évek gyakorlatán, miszerint
várom a megrendelôt, és korrekt módon
teljesítem az igényeit, és e helyett meg-
kínálja a piacot a maga kreatív faktorú
termékével, akkor anyagi értelemben is
messzemenôkig megtalálja a számítását.
A másik terület, ahol ugyancsak kifeje-
zetten nagy piaci lehetôségei vannak a
szitanyomtatásnak, az a speciális effek-
tek nyomtatása. A technológiából faka-
dóan, egész pontosan a viszonylag vastag
festékréteg miatt, maga a festék olyan
információkat képes hordozni – növényi
DNS, vegyszeres jelölés, infraérzékeny-
ség stb. –, amely például a márkavéde-
lemben, illetve a hamisítás elleni harcban
egyedülállóan biztonságos megoldást
tesz lehetôvé, és amelyre egyetlen más
nyomtatási technológia sem alkalmas. De
beszélhetünk akár arról az új berendezés-
rôl is, amely tulajdonképpen egy karusz-
szel, ám egyik oldala hagyományos szi-
tanyomómû, a másik oldala viszont
„üres”, azaz ide szerelhetôek fel azok, az
akár másféle technológiát képviselô
kiegészítô egységek, amelyekkel divatos
effekteket – lézergravírozás, strasszappli-
káció stb. – lehet felhordani. Összessé-
gében elmondható tehát, hogy a szitások
számára elképesztô széles a lehetôségek
tárháza. Azt azonban nem gyôzôm hang-
súlyozni, hogy egyszer s mindenkorra
vége van annak az idôszaknak, amikor
csak az volt a feladat, hogy a megrende-
lôk igényeit kiszolgálják. Nincs többé
„csak egyszerûen” szitanyomda: a sike-
res nyomdász ma inkább kreatív tanács-
adó. Az ô dolga, hogy olyan tippet adjon,
lehetôséget mutasson a marketingesnek,
grafikusnak, amely még sikeresebb kam-
pányokat tesz lehetôvé. És ettôl függetle-
nül is: egyáltalán nem túlzok, ha azt
mondom, hogy ma már meg kell teremte-
nünk, létre kell hoznunk a saját piacun-
kat. A másik igen lényeges változás a
szitások életében, hogy míg a múltban a
sokoldalú szitások érvényesültek, boldo-
gultak jobban, addig a jövô a specialistá-
ké. Arra kell mindenkinek törekednie, aki
ezen a területen dolgozik, hogy valami-
ben kimagaslóan a legjobb legyen, és ezt
nem elég elérni, hanem igen nagy hang-
súlyt kell fektetni a marketingre is. És
persze az idegen nyelvtudásra is igen
nagy szükség lenne. Mint a Magyar Szi-
taszövetség és egyben a FESPA elnöke,

próbálom segíteni a hazai szakma infor-
málódását azzal is, hogy például a
FESPA honlapján fordítóprogram mûkö-
dik, ezáltal a külföldi cikkek magyarul is
olvashatók.

● Apropó FESPA! Mi a helyzet nem-
zetközi szinten a szitavilágban?

– Tavaly június óta vagyok a FESPA
elnöke, és megbízatásom három évre
szól. Igen nagy örömmel tölt el, hogy a
rendezvényünk kiállítóinak száma, illet-
ve magának a kiállításnak súlya, népsze-
rûsége és látogatottsága évrôl évre
növekszik. És nemcsak Európában kerül
megrendezésre, hanem Ázsiában és
Amerikában is, sôt az amerikai piac
számára újdonsággal is tudtak szolgálni
az Európából érkezô kiállítók. A FESPA
kitûnô alkalmat biztosít a különféle gyár-
tók számára új termékeik, gépeik, illetve
fejlesztéseik bemutatására. A látogatók
pedig pontos képet kapnak a trendekrôl
és tendenciákról. Magyar kiállítói mindig
voltak/vannak a FESPA-nak, nagy öröm
volt látni a Drucktech szárítókat pár hete
Floridában. A magyar látogatók számára
sem lehet panasz: rendszerint a top 10-
ben vagyunk. A kiállítás keretei között
kísérô rendezvényekre is sor kerül, pél-
dául különféle elôadások hangzanak el,
illetve versenyek kerülnek megrendezés-
re. Nos, ez utóbbi kapcsán jogos büszke-
ségre okot adó tény, hogy a legutóbbi
megmérettetésen digitális textil kategó-
riában magyar siker született. Németh
Sándornak, a Kens Kft. ügyvezetôjének
az általuk készített nyomatokért itt, a
konferencián adtuk át az ezüstérmet az
elôzô elnökkel, Anders Nielsennel közö-
sen. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy
a FESPA, illetve maga az a terület, ame-
lyet korábban kizárólag a szitanyomtatás
uralt, technológiájában megváltozott,
megújult, digitalizálódott, ha tetszik új
értelmet, tartalmat és egyben lehetôsége-
ket nyert. Némileg félrevezetô tehát szi-
taszövetségnek nevezni magunkat, hiszen
sokféle technológiának, nagy adag krea-
tivitásnak az elegye mindaz, amit ma a
FESPA és akár a magyar szövetség lefed.
Ám nem találjuk a tevékenységet összes-
ségében jól kifejezô elnevezést. A hely-
zet abszolút pikantériája, hogy miközben
már tudjuk, mit csinálunk, hol van min-
dennek a létjogosultsága, évek óta hasz-
náljuk, alkalmazzuk, és egyre többen
foglalkoznak vele mind beszállítói, mind

nyomtatási oldalon, nem tud-
juk, miként nevezzük.

● Ötlet: kreatív nyomtatás?
– Tulajdonképpen meglehe-

tôsen jó meghatározás lenne,
hiszen tükrözi, hogy többrôl
van szó, mint puszta sokszorosítás, és
utal egyben mind az elkészítés módjára,
mind a felhasználás területeire is. Viszont
nem tartalmazza azt a különbözôséget,
amely karakteresen elválasztja a klasszi-
kus technikákkal létrehozható kreatív
megoldásoktól. Meglátjuk, minek fogjuk
hívni…

● Bárki bármilyen területen is tevé-
kenykedik, általában problémaként
jelentkezik a konkurenciaharc, és ezen
belül az árverseny. Mi a helyzet az önök
szegmensében?

– Természetesen nálunk is erôs a kon-
kurenciaharc és az árverseny, és ide kap-
csolódik az, amit további nagy problé-
mának látok: a hazai vállalkozók még
mindig nem eléggé szakosodnak, még
mindig minden munkát elvállalnak, ami-
rôl úgy gondolják, hogy csak egy kicsit
is a profiljukba vág. De mivel senki nem
tud mindenféle munkára sem tudásban,
sem technológiában optimálisan felké-
szült lenni, egyrészt hosszabb idôbe telik
az elvégzése, tehát többe kerül a házon
belüli elôállítás, másrészt a végeredmény
is rendre elmarad attól a minôségtôl,
mintha egy arra specializálódott cégnél
megcsináltatta volna. Persze, lehetni
lehet például egy nem arra kitaláltatott
tekercsnyomtatón textilt is nyomtatni, de
nem lenne szabad. Úgy tûnhet, hogy
ugyan megoldható a kelme nyomtatása,
sôt akár olcsóbb is, de ez nem így van.
Az elkészült termék minôsége akkor is
sokkal gyengébb, ha a megrendelô ezt
nem veszi észre, csak annak örül, hogy
kevesebbet kell fizetnie. Az ilyen „ügyes-
kedésnek” két nagyon kedvezôtlen hoza-
déka is van: egyrészt minôségileg romlik
a szakma megítélése, hiszen elôbb-utóbb
kiderülnek a hiányosságok, másrészt
letöri az árakat. De említhetném például
az óriásplakátok, illetve a display-k hely-
zetét is: igen hatásos és emiatt hatékony
reklámeszközökrôl van szó, ám ha nem a
kreativitás, hanem pusztán az árfekvés
fog a megrendelô döntési tényezôéül
szolgálni, akkor az öngól lesz a szakma
számára. Ezt azonban kizárólag a termé-
ket elôállítók tudják megakadályozni. 
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Immáron
huszonöt éve,
hogy Békési
Ernônek, a cég
tulajdonos-
ügyvezetôjének
élete egybeforr
a hajlékony
falú csomago-
lóanyag-gyár-
tással, mégpe-
dig saját cégen
belül. Egészen
ez év elejéig
akár azt is
írhattam volna,
hogy élete
a flexónyomtatással nôtt össze, ám ma már ennél többrôl van
szó, hiszen éppen a napokban indult meg a termelés azon
a tizenegy nyomómûves mélynyomtató gépen, amely egy két
évvel ezelôtt kezdôdött fejlesztés egyik eredményeként került
üzembe állításra. Ugyanezen projekt keretei között vadonatúj
konfekcionáló gépek, amelyek a legkülönfélébb csomagoló-
eszközök készítésére alkalmasak – például visszazárható,
vagy éppen aroma- és gázzáró zacskók – is kerültek
a herceghalmi üzembe. Ezzel azonban még közel sincs vége
a fejlesztéseknek. És az újabb beruházások – információnk
szerint – egyben további technológiai bôvítést is fognak
jelenteni… Mindeközben pedig felvásároltak egy 115 éves
csomagolóipari múlttal rendelkezô osztrák flexónyomdát is.
Elképzeléseik szerint a cég jelenlegi mintegy 2–2,5 milliárd
forint éves forgalmát három-négy éven belül minimum
a duplájára szeretnék növelni. 
Békési Ernôvel beszélgettem.

1144

HarsonaHarsona
Fól iaFól ia
PrintPrint

● Nem kis léptékben fejlesztenek…
– Én sohasem egyszerû flexónyomda-

ként tekintettem a Harsona Fólia Printre,
hanem mindig arra törekedtem, hogy a
partnereink számára csomagolási megol-
dásokat szállítsunk. Eljött az idô, amikor
ehhez szükségünk van a mélynyomtatás-
ra is, hiszen ezzel a technológiával olyan
csomagolóanyagokat is tudunk gyártani,

amelyek flexóval vagy nem kivitelezhe-
tôek, vagy csak nehézkesen. A megren-
delôknek általában többféle terméke van,
amelyek különféle kivitelezési megol-
dást kívánnak, illetve más és más tech-
nológiával lehet ezeket gazdaságosan és
hatékonyan gyártani. Így azután – pályá-
zati lehetôséggel élve –, egyrészt korsze-
rûsítettük a vállalatirányítási rendszerün-

Ha belemennek az árversenybe, azt
elôbb-utóbb mindegyikük megsínyli.
Ügyelni kellene arra, hogy a
megrendelôk ne a négyzetméterárakkal
foglalkozzanak, hanem a kreativitással,
az ötlettel, azzal, amitôl valóban mûköd-
ne a plakát, amire tényleg felkapnák a
fejüket az emberek. S noha meglehet –
sôt, biztos –, hogy az ilyen plakátok,
display-k elkészítése drágább, biztos,
hogy hatékonyságában messze-messze
felülmúlják a szokványosan – kétségte-
len, olcsón vagy olcsóbban – kivitelezet-
tet. Nem tudom, nincs-e picit késôn az
ilyen formán való értékre emelés, hiszen
ma már a megrendelôk elsô kérdése:
mekkora a négyzetméterár, vagy, hogy
tudunk-e olcsón dolgozni… A magam
részérôl próbálok ez ellen küzdeni, és
biztatok is mindenkit, hogy kövesse a
példámat. Hadd világítsam meg egy
konkrét esettel. A minap egy igen nagy
és látványos terepjáróval érkezett hoz-
zám egy ügyfél, akinek az elsô kérdése
az volt, hogy tudunk-e nagyon olcsó
névjegyet készíteni számára. Nem éppen
ügyfélbarát módon közöltem: tudunk, de
nem csinálunk! Majd próbáltam elma-
gyarázni, hogy ha a több tízmillió forin-
tos autóra nem sajnálja a pénzt, amely a
közlekedésen kívül az egzisztenciális
helyzetét is hivatott – például a megren-
delôk felé – demonstrálni, akkor a név-
jegykártyájával szemben, amit ráadásul a
partnerei kezében, mint emlékeztetôt ott
is hagy, miért igénytelen. Mondanom
sem kell, hogy nem rendelt tôlünk név-
jegykártyát…

Ezzel együtt hiszem és vallom, hogy
minden szakmának saját felelôssége,
hogy kalibrálja, megôrizze saját érték-
rendjét. Az pedig már egyértelmûen
bebizonyosodott, hogy a szitásoknak
nemcsak dicsô múltjuk van, hanem –
igaz, ehhez némi paradigmaváltás feltét-
lenül szükségeltetik – a jövôjük is több
mint biztató. ■

Ilona
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ket, másrészt belevágtunk a
technológiai bôvítésbe annak
ellenére, hogy gazdasági válság
volt.

● Azt mondják, hogy a bölcsek
recesszióban fejlesztenek, hogy
mire vége lesz, felkészültek
legyenek a megnövekedett igények
kiszolgálására. Mennyire volt
egyébként érezhetô a válság az önök
szegmensében?

– Természetesen senkit nem került ki a
válság: a csomagolóanyag-gyártókat
sem. Ennek két alapvetô következménye
is volt: az egyik, hogy nem tudtunk árat
emelni, még a megnövekedett alapanyag-
árak többletköltségét sem lehetett áthá-
rítani a vevôkre a konkurenciaharc miatt.
A másik következmény, hogy viszonylag
sok csomagolóanyag-gyártó cég nem
bírta a versenyt, kénytelen volt feladni,
így némileg tisztult a piac. 

● Ez meglehetôsen jól hangzik, és azt
kell mondanom, hogy ezek szerint a
csomagolósok viszonylag gyorsan túlju-
tottak azon a problémán, amellyel a

klasszikus nyomdák igen régóta csak
küzdeni tudnak, nevezetesen az „egymás
alá ígérgetôs” öngyilkos árversenyen…

– Ezzel együtt keményen – sôt, olykor
ádáz kíméletlenséget sem nélkülözve –
megmaradt nálunk is a verseny.

A fejlesztéseink pedig éppen azért
történtek és történnek, hogy minél gazda-
ságosabban, versenyképesebben állítsuk
elô azt a sokféle terméket, amelyet a piac
igényel. A költségtakarékos mûködés
alapfeltétel, és ehhez kellenek a jó gépek,
az adott termék elôállításához optimali-
zált technológia, valamint a mûködési
feltételek és körülmények minél költség-
hatékonyabb megvalósítása, kialakítása.
Ez utóbbira példa a festékfelhasználá-

sunk ésszerûsítése, vagy éppen az, hogy
2011 végéig – EU-támogatással – üzem-
be állítunk egy Vocus bioreaktort, amely
egy igen gazdaságos megoldása az után-
égetô kiváltásának.

● A válság kapcsán az elôbb említette,
hogy jó néhány versenytárs kénytelen
volt feladni tevékenységét. Cégek szûntek
meg, illetve felvásárlások történtek. Önök
is érdekeltséget szereztek egy felszámolás
alatt lévô osztrák flexónyomdában, ennek
köszönhetôen pedig újabb, ráadásul kül-
honi piaci lehetôségeket teremtettek
önmaguk számára.

– Azok a cégek, amelyek nem fejlesz-
tettek folyamatosan, és ezáltal nem ala-
kították ki a hatékony és gazdaságos mû-
ködés feltételeit, azok döntô többsége
képtelen volt a válság okozta helyzettel
megbirkózni. Ilyen volt ez az osztrák
nyomda is, azzal együtt, hogy egy pati-
nás, 115 éves csomagolóanyag-gyártó
múlttal rendelkezô cégrôl van szó, amely-
nek a tavalyi forgalma elérte a kétmillió
eurót. A Harsona Fólia Print viszont
fejlesztéseinek köszönhetôen modern és
hatékony felkészültséggel rendelkezik,
ám szüksége van újabb piacokra. Mond-
hatnám, szerencsés egybeesés, de még
inkább: lehetôség, amit megragadtam. A
nyomda megvásárlásával gyakorlatilag
megnyílt elôttünk az osztrák piac.  

● A Harsona Fólia Print azon ritka
hajlékonyfalú csomagolóanyag-gyártók
közé tartozik, amelyek technológiában is,

„Kicsiknek
és nagyoknak
egyaránt sikerbe
öltöztetjük 
a termékét”

C
é

g
in

fo
in

fo

mastertan248 április  11/04/2011  09:10  Page 15



kapacitásban is messzemenôkig
felkészültek mind a multik,
mind a kisebb cégek igényeinek
hatékony kielégítésére.

– Ez valóban így van, tulaj-
donképpen mondhatnám azt is, hogy a
térségben mi vagyunk a legjobban felké-
szültek arra, hogy a „nagyokat” is és a
„kicsiket” is azonos minôségben és haté-
konysággal szolgáljuk ki. Mi mindig
csomagolási megoldásokban gondolkod-
tunk, és ebbe az is beletartozik, hogy a
kicsiknek is professzionális megoldáso-
kat nyújtsunk. De mondanám, hogy ez a
„nagyoknál” is jól jön, hiszen nem egy-
szer van olyan feladat, amikor valami-
lyen promóciós csomagolóanyagot kell
gyártanunk, és ez nem nagy volumeneket
jelent. Ráadásul, ma már egyébként is
jelentôsen csökkennek a fajlagos
mennyiségek, hiszen a termék-elôállítók
a forgalom generálása érdekében megle-
hetôsen gyakran változtatják mind a
csomagolások dizájnját, mind magát a
terméket. Jó tíz évvel ezelôtt voltam egy
olasz flexónyomdában, ahol kiderült,
hogy szemben a nálunk egy termékre
vetített 26 ezer méteres nyomtatott
volumennel, náluk már akkor mindössze
15 ezer volt. Nos, ez a tendencia bôven
elért Magyarországra is. A gyártásonkén-
ti kisebb mennyiségek és a gyakori vál-
toztatások nagyfokú rugalmasságot
kívánnak tôlünk mind technológiában,
mind szemléletben, mind hozzáállásban.
És ami nagyon fontos még, hogy nem
merül ki a tevékenységünk abban, hogy
egyszerûen legyártjuk – természetesen a
mindenkori vevôi igényeknek megfele-
lôen – a tôlünk megrendelt termékeket,
hanem aktívan veszünk részt a termékfej-
lesztésben is. 

● Egész pontosan ez mit jelent?
– Ahogy az elôzôekben már említet-

tem, nagyon gyakran változnak a csoma-

golóanyagok. Ennek oka részben, hogy
egy új megjelenés, egy „új ruha” magára
vonja a fogyasztók figyelmét, és ezáltal
forgalom generálódik, még akkor is, ha a
terméken magán nem is változtatnak.
Ezért a termék-elôállítók saját jól felfo-
gott érdekük miatt szívesen élnek ezzel a
módszerrel. Ugyanakkor az is kétségte-
len, hogy magukat a termékeket is folya-
matosan változtatják, fejlesztik, és az új
termékhez egy új csomagolás is „jár”.
Nos, nem ritkán fordul elô, hogy az új
termék összetételéhez nem alkalmasak a
csomagolóanyag elôállításához korábban
használt alapanyagok, mert – mondjuk –
magasabb lett a termék zsírtartalma, és
ez valamifajta reakcióba lép például az
ugyan élelmiszer-biztonsági elôírásoknak
teljes mértékben megfelelô festékkel, de
elkeni a nyomatot. Élelmiszer-biztonsági
szempontból semmi baj nincs, ám eszté-
tikailag ez nem megengedhetô. Ilyen
esetben nem széttárjuk a kezünket, hogy
nincs mit tenni, hanem elkezdünk gon-
dolkodni azon, hogy hogyan tudnánk
megoldani a problémát, mit kell tennünk
ahhoz, hogy megszûnjön. Ha kell, bevon-
juk az alapanyag-beszállítókat, csomago-
lásfejlesztô laboratóriumokat, mindent
megteszünk azért, hogy megtaláljuk a
megfelelô megoldást. És mivel ez a hoz-
záállás mindig is jellemzô volt a Harsona
Fólia Printre, több évtizedes tapasztala-
tunk van benne, ha tetszik: olyan know-
how-val rendelkezünk e téren is, amely-
nek elônyét leginkább a partnereink
élvezik. Igazából azonban mi nem is
partnerek vagyunk, hanem egy családhoz
tartozunk: a termék és a csomagolása
ugyanis elválaszthatatlan egységet alkot.  

● A felhalmozódott tudás és tapaszta-
lat mellett a technika adta lehetôségeket
is igénybe veszik a gyártásbiztonság ér-
dekében. Gondolok például a nyomatel-
lenôrzô rendszerekre…

– Az élelmiszeriparon kívül a gyógy-
szergyártók számára is dolgozunk, amely
különösen magas gyártásbiztonságot kí-
ván. Nem fordulhat elô, hogy egyik vagy
másik gyógyszer csomagolóanyagából ne
pontosan úgy és annyi készüljön, mint
ahogy megrendelték, hiszen abban a pil-
lanatban, amikor a csomagolóanyag a
töltôsorra kerül, óriási problémákat
okozna a tartalom és annak csomagolása
közötti különbözôség. Elengedhetetlen
tehát, hogy a gépeket automatikus, embe-
ri tényezôtôl független nyomatellenôrzô
rendszerekkel szereljük fel. Ezzel arra is
felkészültekké válunk, hogy akár termé-
kenként, akár gyártásonként különbözô
kódokkal lássuk el a nyomatokat, aminek
alapján visszakövethetô egyrészt a gyár-
tás idôpontja és körülményei, illetve
promóciós célokra, vagy akár mindkettô-
re egyszerre is alkalmazható.

● Úgy tudom, további fejlesztésekben
is gondolkodik, és ez egyben további
technológiai bôvülést is jelent…

– A hír igaz: valóban folyamatban van-
nak további beruházások. A 2009-ben
elindult fejlesztési koncepciónknak a már
megvalósult beruházások, azaz a mély-
nyomtató, illetve a konfekcionáló és
egyéb kiegészítô gépek üzembe állítása
csak egyik állomását és nem a végét
jelentik. Azután pedig meglehet, hogy új
üzembe költözünk, illetve régiósan is
terjeszkedünk…  ■

Ilona
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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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„Dacolva a trendekkel”

Flexószimpózium 2011 Flexószimpózium 2011 (2. rész)
Folytatjuk beszámolónkat a Papír- és

Nyomdaipari Mûszaki Egyesület idei
flexószimpóziumáról, amely 2011. már-
cius 3–4-én került megrendezésre Szé-
kesfehérváron. Ott tartottunk, hogy Hor-
váth Dániel, az Amco Kft. munkatársa az
általuk képviselt holland Pure Air Solu-
tions cég VOCUS környezetbarát bio-
reaktorát mutatta be. 

Ezt követôen Pusztai Richárd, a tesa
tape Kft. munkatársa következett az
elôadók sorában, és arról tartott elôadást,
hogy milyen összefüggések vannak a
kliséragasztók és a nyomathibák között.
Igen átfogóan és részletekbe menôen
mutatta be, hogy egy-egy probléma je-
lentkezésénél milyen jelenség esetén,
mit kell tenni annak elhárítása érdeké-
ben. Az általuk kínált kliséragasztók
széles skálája – tíz különbözô vastagság,
ötféle keménység, hétféle ragasztóerô,
háromféle hordozó – messzemenôkig
lehetôvé teszi az ideális megoldás meg-
találását, és ebben – természetesen –
segítséget is nyújtanak. Elôadásában
beszélt a megfelelô ragasztó kiválasztá-
sának szempontjairól is, hiszen nagyon
nem mindegy, hogy például milyen vas-
tag vagy kemény a nyomóforma, mekko-
ra a henger kerülete, illetve milyen a
típusa, és bizony az is számít, hogy mi-
lyen motívumot kell nyomtatni. A megfe-
lelô ragasztó kiválasztásához ezekre
mind-mind ügyelni kell. Elôadása befeje-
zô részében pedig a montírozás, valamint
a tisztítás, mosás problematikáját járta
körül.

Az elsô nap utolsó szakmai elôadását
az Avery Dennison Austria & Hungary
cég képviseletében Filep László tartotta.
Elôször bemutatta magát a céget, ame-
lyet Stan Avery alapított még 1935-ben,
és amely ma 44 ezer embert foglalkoztat
a világszerte megtalálható mintegy 275
gyárában, irodájában. 2010-ben éves
forgalmuk meghaladta a 6,5 milliárd
dollárt. Újdonság a cég életében, hogy
megváltozik a nevük: ez év márciusától
kizárólag Avery néven mûködnek tovább.
Ezt követôen rátért az öntapadós címkék
helyzetének áttekintésére. Az igen sodró
lendületû elôadásból megtudhattuk, hogy

egyrészt ezen
a területen is
erôteljesen nö-
vekszik az
ázsiai igény,
másrészt meg-
emelkedtek a
nyersanyag-
árak, éppen
ezért az Avery
olyan meg-
oldásokat
fejlesztett ki,
illetve kínál,
amelyek segí-
tik az öntapa-
dós címkék
versenyképességének erôsítését. Ilyen
például, hogy vékonyabb anyagokat és
kevesebb ragasztót használnak a gyártás-
nál, ugyanakkor megnövelték a ragasztó-
erôt. Ennek eredményeképp egy ugyan-
akkora súlyú tekercs akár 17 százalékkal
többet jelent, amire jóval – akár 35 szá-
zalékkal – több címke fér rá, ez pedig
jelentôsen kedvezôbb árképzést tesz
lehetôvé a felhasználó számára. Majd
arról beszélt, hogy a felhasználás függvé-
nyében milyen rendkívüli fontossága van
a megfelelô ragasztójú öntapadós címke
kiválasztásának. Kínálat bôven van, hi-
szen az Avery mintegy 50 féle megoldást
kínál. Az öntapadós címke jövôjével
kapcsolatosan arra hívta fel a jelenlévôk
figyelmét, hogy e téren óriási lehetôsé-
gek vannak, hiszen a világon mintegy 13
millió négyzetkilométert tesz ki a címke-
használat, és ebbôl mindössze 5,6 millió
az öntapadós. „Lehetne növelni az eny-
ves kárára…” – hangsúlyozta az elôadó,
majd így folytatta: „ehhez azonban min-
denképpen szükség van arra, hogy a cím-
kegyártó felôl induljon ötlet a termékfej-
lesztésre”.

Ezzel véget is ért az elsô nap szakmai
programja, ám rövidesen kezdôdött a
szokásos bankett-vacsora, illetve a fehér-
asztal melletti beszélgetések. 

Másnap folytatódtak az elôadások. El-
sôként Nagy Miklós, a CSAOSZ fôtitká-
ra ismertette a csomagolással kapcsolatos
tényeket, trendeket és várakozásokat,

illetve
beszélt a nyomtatott csomagolóanyagok
jövôképérôl is. Elôadásából kiderült,
hogy a csomagolási piac a világon
mintegy 564 milliárd dolláros üzletág, a
fogyasztói csomagolás piacából 34
százalékot a papír alapú, 37 százalékot
pedig a mûanyag alapú (ezen belül 10
százalékot a hajlékony falú, 27 százalékot
pedig a merev falú mûanyag) csomagoló-
eszközök foglalnak el. A merev falú mû-
anyag terén van a legnagyobb növekedés
(4%), míg a hajlékony falú esetében 3,8
százalékról, a papír, illetve karton alapú
csomagolásnál mindössze 2,3 százalékról
beszélhetünk. A csomagolóanyag-fel-
használás tekintetében természetesen a
világ egyes régiói között igen nagy a
különbség, sôt Európán belül is igen elté-
rô. E téren az uniós átlag 167 kg/fô/év,
ezzel szemben Magyarországon alig 90
kg/fô/év. Magyarországon 2010-ben a
csomagolóipar fejlôdési üteme jelentôsen
meghaladta az ipari termelés bôvülését
(10,5%): az elmúlt évben 16,2 százalék-
kal növekedett, bár ezen belül az egyes
csomagolóeszközök eltérô mértékben. A
fôtitkár arról is beszélt, hogy milyen
tényezôk – például: környezetvédelem,
egészségtudatosság, biztonság, népesség
összetétele, öregedô európai társadalom,
1-2 személyes háztartások számának
növekedése, életstílus stb. – befolyásol-
ják a csomagolással szembeni elváráso-
kat, és erre milyen megoldásokat kínál a

1188

mastertan248 április  11/04/2011  09:10  Page 18



1199

csomagolóipar. A nyomta-
tott csomagolóanyagok jö-
vôképével kapcsolatosan
pedig elsôsorban arra hívta
fel a hallgatóság figyelmét,
hogy a piac igénye az egyre
igényesebb, magasabb szín-
számú, finomabb rácssûrû-
ség mellett kivitelezett nyo-
matok irányába halad. A
gyártási mennyiségek
ugyanakkor jelentôs szórást
mutatnak, sok esetben igen
kis mennyiségek gazdasá-
gos elôállítását is meg kell
oldaniuk a csomagolószer-
gyártóknak.

A csomagolás témaköré-
hez kapcsolódott a követke-
zô elôadás is. Máté Szilvia,
a Messe-Düsseldorf képvi-
seletét ellátó BD-Expo
ügyvezetôje az idén május
12–18. között megrende-
zésre kerülô Interpack kiál-
lítással kapcsolatos tudni-
valókat ismertette a jelen-
lévôkkel. Az Interpack a
csomagolástechnika legfon-
tosabb nemzetközi szakvá-
sára, amely az idén 19 csar-
nokot foglal el. A kiállítá-
son 60 országból mintegy
2746 cég mutatkozik be, a
látogatók – akiknek az el-
múlt évek gyakorlata alap-
ján a 86 százaléka döntéshozó – pedig a
legújabb csomagológépekkel és csoma-
golástechnikai megoldásokkal, valamint

a legmodernebb cso-
magolóeszközökkel
találkozhatnak. Az
Interpack természete-
sen felöleli a különféle
csomagolási területek
– élelmiszeripar, ital-
gyártás, édesipar és
sütôipar, gyógyszer-
ipar, kozmetikai ipar,
fogyasztási cikkek
(non-food), ipari ter-
mékek, illetve szolgál-
tatások stb. – teljes
körét. Az idei kiállítás
kiemelten fókuszba
állítja a „save food”
kérdését, ugyanis a

szakembereket egyre inkább foglalkoz-
tatja, hogy hogyan lehet megállítani az
élelmiszer-pazarlást a csomagolás, a lo-

gisztika, a szállít-
mányozás és a rak-
tározás segítségé-
vel. Nem véletlen,
hogy ebben part-
nerként jelent meg az ENSZ
Mezôgazdasági és Élelmezési
Szervezete, a FAO is. Máté
Szilvia elôadásából kiderült,
hogy az élelmiszerköltések
mértéke évrôl évre maga-
sabb, ám ennek kisebb oka a
népesség, és ebbôl fakadóan
a fogyasztás növekedése,
sokkal inkább az élelmiszer-
pazarlás az, amely igen
magas hányadot – mintegy
40 százalékot – jelent e növe-

kedésben. Az élelmiszer-pazarlás megál-
lítása halaszthatatlan feladat, hiszen pél-
dául csak az EU országaiban évente 71
millió tonna élelmiszert dobnak ki. A
külön bemutató foglalkozik a világszerte
tapasztalható veszteségek mértékével és
okaival, illetve megoldásokat és koncep-
ciókat mutat be, hogy miként akadályoz-
hatja meg a csomagolás védelmi funkció-
ja az élelmiszer megromlását, és ehhez
kapcsolódóan tárgyalja a felhasználás
biztonságának – teljes nyomon követhe-
tôség, a legmagasabb igényt kielégítô
higiéniai szempontok, védelem a termék-
hamisítók ellen – kérdését is. A nemzet-
közi konferenciára – amelyen rangos
szakmai elôadókat hallhatnak az érdeklô-
dôk – május 16–17. között kerül sor, ter-
mészetesen az Interpack helyszínén.
Elôadása befejezô részében Máté Szilvia
néhány gyakorlati, praktikus információ-

val – például belépôjegy-vásárlás,
utazási kedvezmény stb. – is ellátta
a hallgatóságot, illetve arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a BD-Expo
munkatársai készséggel állnak az
Interpackra kiutazni vágyók rendel-
kezésére.

A flexószimpózum utolsó elôadá-
sát az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
képviseletében Horváth Erika
tartotta, aki a csomagolási hulladé-
kok szelektív gyûjtésének gyakorla-
tával ismertette meg a jelenlévôket.

Ezzel véget is ért a program
elméleti része, s máris indulhatott a
társaság az üzemlátogatásra, a BCL
Kft.-hez. ■

Ilona
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„Fûtsön, zenéljen vagy világítson!?” 

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

Az elôzô számban a Rapida gépcsalád
B1-es, illetve nagy, és szupernagy formá-
tumú gépeit ismertettem, most viszont a
tekercsnyomók bemutatása következik.

Páratlan minôség tekercsrôl
– új fejlesztések az akcidens

tekercsnyomtatás részére –
A KBA az egyik legnagyobb akcidens

tekercsnyomógép-gyártó a világon, ezzel
együtt, az általa gyártott Compacta nyo-
mógépek (16–80 oldal) átfogó palettája
egyet jelent a korszerûséggel és a vezetô
technológiával.

KBA C16
A KBA C16 típusú nyomógéppel egy

új akcidens gép született 2009-ben,
amely a 16 oldalas szegmensen belül
számos innovációt és egyedi megoldást
kínál. Az automatizáltsággal jócskán
felszerelt géptípust óránként 55 000 és
65 000 fordulatszámú variációban ajánl-
juk. Rövid átállási idô, kevés makulatúra
és teljes körû automatizáltság biztosítják
a gazdaságos termelés feltételeit a csök-
kenô példányszám igényei mellett is.

KBA Compacta 217
A 2004-es DRUPA-n bemutatott

Compacta 217 típusú gépet különösen
közepes és nagy példányszámú gyártás-
hoz fejlesztették ki. A nyomógép 70 000
példány/óra sebességgel dolgozik. 

KBA C48 SG
2010 eleje óta programunkban új gép-

ként mutatkozik be a C48SG 48 oldalas
nagy teljesítményû fekvô formátumhoz
alkalmas nyomógép. A C16-hoz hasonló-
an ez a nyomógép is számos innováció-
val és egyedülálló megoldással rendel-
kezik. Egyik ilyen egyedi KBA fejlesztés

az automata hengerzáras RollerTronic,
amely csökkenti a festékezô hengerek
kopását és karbantartási költségét.

KBA Compacta 618 és 818
Az új generációs 48 és 64, 72 és 80 ol-

dalas nyomógépeink rendkívül népsze-
rûek. Mindkét gép elérhetô a punkturtûs
vagy az új, variálható formátumú V5
greiferes hajtogatómûvel, amely egyedül-
álló a piacon.

A KBA a hajtogatómûvek és a felépít-
mények területén úttörô szerepet tölt be
a maximális termelékenység és flexibi-
litás érdekében. A KBA Drivetronic által
vezérelt elektronika és a tengelymentes
meghajtás standard felszerelés a nagy tel-
jesítményû Compacta gépeknél. A KBA
Easytronic csökkenti az átállítási idôket,
és nagymértékben csökkenti a makula-
túrát a felfutási és leállítási szakaszban
is, míg a KBA Logotronic az élvonalbeli
irányítási technológia, amely a gépterem,
az elôkészítés és az adminisztráció kö-
zött teremt kapcsolatot.

Az 1960-as években alapított spanyol
Rotatek eredetileg ügyviteli nyomtatvá-
nyok nyomtatására alkalmas ofszetgépe-
ket gyártott, majd késôbb a flexótechno-
lógia felé is nyitott. A cég ezt követô fej-
lesztései pedig már a kombinált tekercs-
nyomtatás irányába mutatattak, így a
Rotatek lett az elsô olyan gyártó Európá-
ban, amely egyszerre alkalmazta egy
gépen belül az ofszet- és a flexótechno-
lógiát. Ezenkívül természetesen más
nyomtatási, felületnemesítési, és feldol-
gozási megoldások is a gépek részei. A
több mint 30 éves tapasztalat segítségé-
vel mára már a világ több mint 70 orszá-
gába eljutottak a Rotatek gépei.

A Rotatek gépeken használható nyom-
tatási, felületnemesítési és feldolgozási
technológiák:

– ofszetnyomtatás
– flexónyomtatás
– mélynyomtatás
– szitanyomtatás
– lakkozás
– fóliázás (hideg, meleg)
– dombornyomás
– stancolás, riccelés
– ívre vágás
– hologramfelhelyezés

ROTATEK Combi, kombinált tekercs-
nyomó gép

Nagyrészt a címke- és csomagoló-
anyag-gyártásban használatos tekercses
ofszet/flexó kombinációs nyomógép
mechanikus és szervo meghajtással. A
korábban felsorolt technológiák mind-
egyike használható a gépen, amelynek
pályaszélessége 420 mm, sebessége 150
méter/perc. Automata festékezô-, regisz-
terellenôrzô- és pályafigyelô rendszerrel
rendelkezik. A formátumváltáshoz nyo-
mómû kazettákat használunk. A felhasz-
nálható nyomtatható anyagok palettája
igen széles, kezdve a 30 mikronos mû-
anyag fóliától, az alumíniumon át, egé-
szen a 400 g/m2 tömegû papírig.
(Folyt. köv.) ■

ifj. Schuck István
schuck.istvan@prosystem.hu

E R Ô S S É G Ü N K  A  M I N Ô S É G !

Filmlevilágítás B/1-es méretigCTP lemezlevilágítás B/1-es méretig
G y o r s a n ,  k e d v e z ô  á r o n

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu
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Szóval, a cég-
fejlesztés, me-
nedzsment-tech-
nológia 3. lépé-
sénél tartottunk,
azaz ott, hogy
„alakítsd ki a
céged folyama-

tait!” Egész pontosan arra hívtam fel az
utolsó mondatban a figyelmet, hogy:
„Közlekedési szabályok kellenek, és min-
den közlekedônek ismernie kell a szabá-
lyokat, továbbá el kell érni, hogy min-
denki be is tartsa azokat.”

Mondok egy hétköznapi példát.
A város egyik fôutcáján három sáv

van. A termék a rengeteg autó, ami gyor-
san áthalad az úton hosszában. A gyors
átjárhatóság érdekében a sávokon tilos
megállni. Haladnak is az autók folyama-
tosan. Egyszer csak egy autó megáll a
szélsô sávban, elakadás jelzôvel, és a so-
fôrje bemegy az egyik üzletbe. A mögöt-
te haladó autók lelassítanak, majd meg-
állnak, és folyamatosan jelzik, hogy
szeretnének besorolni a  középsô sávba.
Nem akarják beengedni ôket, de azért
lassabban haladnak, mert ez egy veszély-
helyzet. Megkezdôdik a bujkálás, tolako-
dás, fékezésre kényszerítés. A lassuló
középsô sávból a türelmetlenek próbál-
nak ugyanígy sávot változtatni, és a leg-
belsôbe sorolni. Emiatt annak a haladási
sebessége is folyamatosan lassul. Az egy,
a szélsô sávban megálló autó miatt a
három sáv átengedési sebessége legalább
a felére lecsökken.

Hogy ez hogy néz ki egy céges általá-
nos gyakorlatban?

Az ideális folyamat a következô lenne:
Bejön egy megrendelés. A rendelésál-

lomány-kezelô fogadja, a gyártás-elôké-
szítô elindítja, a programozó beütemezi,
a tervezés elôkészíti, a termelés legyártja
és elôállítja, a szállítás eljuttatja a vevô-
nek a kész terméket.

A gyakorlatban a folyamat a következô:
Bejön a megrendelés, és az elôbbi fo-

lyamatban a megfelelô részlegek rendre
kiteszik az elakadásjelzôt, azért, mert a

rendelésállomány-kezelô a vevôvel több
lépésben egyeztet a nem egyértelmû ada-
tok miatt. A gyártás-elôkészítô egyeztet a
rendelésállomány-kezelôvel a hiányos
adatok miatt. A programozó újra tárgya-
lást kezdeményez a szállítási határidô
változtatása miatt. A tervezés kéri, hogy
hadd módosíthasson a terveken a gyárt-
hatóság miatt.  A termelés változtatást
kezdeményez azért, hogy hatékonyabban
tudjon termelni. Megszólítják ezért a
területi vezetôt, az megszólítja az ügyve-
zetôt. Az felhasználja a vevônél lévô
magas szintû kapcsolatát. A szállításnak
racionális oka van a szállítás csoportosí-
tására, ezért egyeztetést kezdeményez.
Közben a vevô telefonálgat, mert épp
praktikus oka van rá, hogy valami válto-
zást kezdeményezzen.

Ugye mindez életszerû? Nos, ezek az
események dugítják be a folyamatokat.
Pedig mindenki szorgalmasan dolgozik,
csak épp az értékes végtermék nem ké-
szül el. Az értékes végtermék attól az,
hogy becserélhetô. Jelen példa mellett
szorgos munkavégzés van, de nincs mit
becserélni. Csak fogyasztjuk a belsô
forrásokat.

Egy cég legfôbb ereje
a személyi erôforrásában van
– meg a legfôbb gyengesége is.

Jönnie kell a duguláselhárítónak.
Dugulást csak annak nem kell háríta-

nia, akinek jó a rendszere, és nem jön
létre dugulás.

(Azok az emberek, akik nálad dolgoz-
nak, dugulásmentesen dolgoznak? Ahány
ember, annyi féle képesség és érdek. Fej-
lesztheted a rendszeredet, úgy sem fogják
betartani a szabályokat, vagy ha igen,
akkor csak részlegesen és fenyegetettség
hatására.)

Igen, ez egy fontos és problematikus
terület. Nálunk a dolgozók hozzászoktak
ahhoz, hogy „zseni” vezetôjük van, és ô
közvetlenül, kézi vezérléssel irányítja
ôket. Ez a vezetônek biztonságot ad arra,

hogy az adott témában, valami úgy tör-
ténjen, ahogy ô jónak látja. Egyúttal ad
egy bizonytalanságot is azért, hogy mi
fog történni azokban a témákban, ame-
lyekben nem adott ki konkrét utasításo-
kat. A dolgozóknak is kényelmes, mert
direkt megmondják, mit csináljon, és
nem kell önállóan gondolkozni – felelôs-
séget vállalni. Persze, nagy az aggódás
akkor, amikor éppen nem mondják meg
neki, hogy abban az esetben hogyan
gondolkodjon, hogyan döntsön, és mi
lesz a döntésének a következménye.
Egyáltalán: kikkel dolgozunk együtt,
mivé „neveltük” ôket? Milyenek a belsô
viszonyok a kollégák között?

4. Fejleszd a személyi erôforrásodat!
Ez egy nehéz terület. Mindig is úgy

gondoltam, hogy ezen a területen nem
vagyok eléggé okos, és kiszolgáltatottnak
éreztem magam. Mintha a kollégák gyak-
ran hoznának rossz, érthetetlen döntése-
ket, mintha néhányan még direkt ellenem
is cselekednének.

Azt tanultam, hogy az embereket cso-
portokba, kategóriákba lehet sorolni
aszerint, hogy az esetek többségében ho-
gyan viselkednek, és jellemzôen milyen
érzelmek vezérlik ôket. A két szélsô
érték: a halál elôtti apátia, a másik pedig
a lelkesen cselekvô. A kettô között sok
átmenet van. Van egy szint, ami alatt
lévôk sikertelenek, és a fölött lévôk sike-
resek. Minden ember keresi a problémái-
ra a megoldást, és aszerint cselekszik. Az
említett sikertelen emberekre az jellem-
zô, hogy nem találják meg a problémák
igazi okát, ezért a problémák újra gene-
rálódnak. 

No lássuk csak, kikkel dolgozom
együtt. A tanultak alapján elvégeztem a
kollégák besorolását az érzelmi tónusuk
szerint – merthogy a cselekvést, az érzel-
mi tónus indikálja. (Folyt. köv.) ■

Bodnár Sándor
www.lcm.hu

A vállalkA vállalkozás eozás evvolúciója,olúciója,
aavvagy a felsôfagy a felsôfokú mûködés okú mûködés (4.)(4.)
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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

Még nem késô jelentkezni!
Szakmai továbbképzés a nyomdaiparban érdekelt

cégeknek
2011. április 19. (k2011. április 19. (kedd), 13–18 óraedd), 13–18 óra

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

Az elôadók: Burger László és Szilágyi Tamás. 

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

Csomagolástechnológus szakmai nap
Budapest, 2011. május 4.

Az Óbudai Egyetem RS KKK Médiatechnológiai Intézet és a
PNYME közös szervezésében, az egyetem konferenciatermében.
(Budapest III., Doberdó út 6., I. emelet) 

Kezdés: 9.30, befejezés: kb. 17.00 órakor

Szakmai elôadások a nyomtatott csomagolóanyagok gyártásának
legújabb trendjeirôl, a csomagolóanyagok vizsgálatáról és
minôsítéseikrôl, a termékdíjak aktualitásairól, a csomagolóanyagok
környezeti terhelésérôl és a hulladékká válás utáni sorsukról stb. 
Az elôadások anyagait a résztvevôk a konferenciát követôen önálló
kiadvány formájában írásban is megkapják. 

Részvételi díj: 13 800 Ft + áfa, amely magában foglalja a meleg
ebéd, a frissítôk és az írásos anyag költségét is.

A jelentkezések határideje: 2011. április 20.

Szállásajánlatok az Interpackra
2011. május 12–18. között

(minimum 2, maximum 6 éjszakára)

NH Hotel Oberhausen **** 
Kétágyas szoba ára reggelivel 122 euró/szoba/éjszaka 
Egyágyas szoba ára reggelivel 114 euró/szoba/éjszaka
Hotel Residenz Oberhausen ***
Kétágyas (egyágyas is) szoba ára reggelivel: 108 euró/szoba/éjszaka
Köln – Conti-Hotel ***
Egyágyas szoba ára reggelivel: 59 euró/szoba/éjszaka
Köln – Classic Hotel Harmony ***
Egyágyas szoba ára reggelivel: 98 euró/szoba/éjszaka
Duisburg – Mercure Hotel Duisburg City ****
Egyágyas szoba ára reggelivel 330 euró/szoba/éjszaka
Kétágyasként ugyanez: 336 euró/szoba/éjszaka
Düsseldorf – Hotel Express by Holiday Inn***
Kétágyas szoba ára reggelivel: 324 euró/szoba/éjszaka

Részletes felvilágosítás egyesületünknél!
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Nyomda- és Papíripari
Szövetség

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

Ízelítôül néhány téma:
* Adósságkezelés – nyomdász módra

* Energia – olcsóbban
* Változásdömping a gazdasági

szabályozókban 

A rendezvény házigazdája a Dürer NyomdaDürer Nyomda .. Este
mûsoros gálavacsorát tartunk, amelyen átadásra
kerül a Magyar Nyomdászatért díj.

Várjuk jelentkezéseiket, regisztrálni online lehet
honlapunkon (www.fedprint.hu). 
Jelentkezési határidô: 2011. április 27.

◆

ProPro
TTypographiaypographia

20112011
Idén is meghirdetjük a nyomdaipari termékek szak-
mai versenyét. 11 kategóriában várjuk a 2010–2011.
évben készült kiadványok nevezését. Jelentkezni a
honlapunkon található nevezési lappal lehet.
Jelentkezési határidô: 2011. május 6.

◆

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 eurót.

Jelentkezési határidô: 2011. május 31.
Részletes információk a www.fedprint.hu oldalon

◆

Már a Facebook-on is
megtalálhatók vagyunk!
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A nyomdák megalkották önmaguk számára azt a védelmi
rendszert, amely nagyon konkrét és érdemi felvilágosítást,
információt ad a problémásnak minôsülô megrendelôkrôl.
Szinte olyan – ahogy fogalmaztak –, mint egy „kukkolda”, ahol
az is látszik, ami általában nem publikus… Lehet csatlakozni.

A „kukkoldához” való hozzáférésnek feltétele –  garanciaféle a
szándék komolyságának bizonyítására –, hogy elsô lépésként fel
kell venni a Dun & Bradstreet Hungáriával a kapcsolatot.

Miért jó a nyomdaipari cégeknek a DUNTrade®

fizetésitapasztalat-rendszer?
A programhoz jelenleg már 20 nyomdaipari cég kapcsoló-

dott, amelyek havi rendszerességgel küldenek számlainformá-
ciókat 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 kifize-
tetlen számlákat hagynak maguk mögött, vagy csak jelentôs
késéssel fizetik ki tartozásaikat. Ezeket a megrendelôket csak
elôrefizetés esetén érdemes kiszolgálni. De ne feledjék: egy
ilyen rendszer csak akkor tud eredményes és hatékony lenni,
azaz egyre nagyobb védelmet biztosítani, ha minél több adatot
tartalmaz, tehát minél szélesebb körbôl kell, hogy érkezzenek
a vonatkozó információk. 

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 ezek-

nek 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
– az elmúlt 12 hónapban milyen volt a vállalat fizetési 

fegyelme az iparághoz képest 
– az elmúlt 12 hónapban mekkora volt a vállalat késedelmes

napjaink száma az iparághoz képest.
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

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.
– 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 átlagos értékekhez képest hogyan alakul, azaz 
partnerei másoknál hogyan fizetnek.

Minél több cég csatlakozik a nyomdaiparból, annál átlátha-
tóbb lesz a piac, és annál jobban elkerülhetôk a rosszul fizetô
megrendelôk okozta veszteségek. A Trade-programban való
részvétel a belépôjegy a Nyomdászok Baráti Társasága belsô,
bizalmas adatokat tartalmazó információs rendszeréhez! ■

Nyomdászok Baráti Társasága

NyNy omdászok Barát i  omdászok Barát i  Társasága Társasága (K(K ukkukk olda olda 5.)
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Persovits József: A virtuális könyvek esete

„Az egymástól független történetek, riportok és tanulmányok a szerzô töretlen
elkötelezettségét fejezik ki a nyomtatott szó és a nyomdászat iránt. Azonban nem érdemes
tagadni: megtörtént a találkozás a virtuális könyvvel, ami olyan mélyreható nyomot
hagyott az íróban, hogy kötete címéül választotta, jelezve, hogy – idétlen szófordulattal
élve – a virtuális könyvek már a »spájzban« vannak.
Nagy örömmel ajánlom hát e kötetet minden olvasónak, aki érdeklôdik a nyomtatott szó
iránt, aki kíváncsi a KÖNYV környékén tevékenykedô EMBER arcvonására.”

Bánáti László

A könyv B5-ös formátumú, 120 oldal, kartonált, ára: 1900 Ft.
Kiadja az Optima Téka Kiadó, e-mail: optimateka@gmail.com, telefon: +36-30-691-8691
Megvásárolható: az Írók Boltjában, a Ráday Könyvesházban és a kiadónál.
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Pályázati felhívás
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), mint a Csomagolási Világszövetség
(WPO) tagszervezete, 28. alkalommal hirdeti meg a

HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Versenyt.

A termékek versenyképességének növekedését, csomagolási színvonalának emelkedését, ezen keresztül
a magyar csomagolóipar fejlôdését bemutató versenyen

I. Fogyasztói és gyûjtôcsomagolás (lásd a)
II. Szállítási csomagolás (lásd b)

kategóriákban lehet pályázni, tehát:
a) a fogyasztói és a gyûjtôcsomagolásban használatos csomagolóanyaggal (például fólia), 

csomagolóeszközzel (például doboz, flakon, palack), csomagolási segédanyaggal (például címke, 
záróelem), továbbá ezek felhasználásán alapuló kész csomagolással, valamint promóciós, multipack
és csoportcsomagolásokkal,

b) szállítási csomagolásban használatos anyaggal (például zsugorfólia, nyújtható fólia), eszközzel 
(például láda, hordó, rekesz, rakodólap), segédanyaggal (például párnázó elem, pántszalag), illetve
ezek felhasználásán alapuló kész csomagolásokkal, amelyeket 

2009. június 1. – 2011. május 31.
között hoztak elôször forgalomba. 

Terméket nem tartalmazó csomagolószerrel annak gyártója, illetve terméket tartalmazó kész
csomagolással (fogyasztói, gyûjtô- és szállítási csomagolással) a csomagolást végzô pályázhat, amennyiben
a tevékenységet magyarországi üzemében (telephelyén) végzi. Tervezô-fejlesztô vállalkozás csak a
megvalósítóval együtt pályázhat.

A kitöltött és cégszerûen aláírt nevezési lapot 2 mintadarab vagy csomagolás mellékelésével kérjük
a CSAOSZ címére (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) beküldeni. Nagy méretû és tömegû szállítási
csomagolás esetében elegendô mindenre kiterjedô mûszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag
is. A nevezési díj pályázati tételenként 42 000 Ft + 25% áfa, amelyrôl a nevezés beérkezése után a CSAOSZ
számlát küld.

Nevezési határidô: 2011. május 31.
A bírálóbizottság, a díjmegosztás jogát fenntartva, a legkiválóbb pályázatokat 

HUNGAROPACK 2011 díjjal

jutalmazza, illetve az elbírálás szempontjait kiemelkedôen teljesítô pályázatokat különdíjjal vagy oklevéllel
tünteti ki. A verseny ünnepélyes eredményhirdetése a 2011. évi Budatranspack szakkiállításhoz csatlakozik
(2011. november 9–11.).

A részvétel feltételeire, a díjakra, azok odaítélésére és a díjnyertesek jogaira vonatkozó tudnivalókat a
„HUNGAROPACK 2011 tájékoztató” tartalmazza, amely a nevezési lapokkal együtt díjmentesen igényelhetô
a verseny szervezôtitkárától (Hernádi-Stiblo Viktória, telefon: (06-1) 313-7034, fax: (06-1) 210-0107, 
e-mail: hungaropack@csaosz.hu, vagy letölthetô a CSAOSZ honlapjáról: www.csaosz.hu /csomagolási
versenyek. Nevezni a www.csaosz.hu honlapon megtalálható online nevezési lap kitöltésével, elektronikus
formában is lehet.

Budapest, 2011. március hó
Csomagolási és Anyagmozgatási

Országos Szövetség
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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

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

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

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

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

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

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

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

T
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M
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O
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R
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é
g

 k
é

p
v
is

e
le

t
e 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
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Eladó 250 + 100 mEladó 250 + 100 m22-es ház-es ház
a XV. kerületa XV. kerület

kertvárosi részén, kitûnôkertvárosi részén, kitûnô
közlekedésnélközlekedésnél

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

Háromszintes, Háromszintes, vállalkozásra vállalkozásra és/ vagy és/ vagy lakhatásralakhatásra egyarántegyaránt
alkalmas, korszerû és szépen karbantartott,alkalmas, korszerû és 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

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

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

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

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

MAYA STANC 
1165 Bp., Zsemlékes u. 26.

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

formariccelés   4 Ft/ív

SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
30 Ft/cm

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

MI ÖNÉRT VAGYUNK!

Nyomdaipari szoftverek
fejlesztésével
foglalkozó cég
programozóprogramozó

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

kepes@zs.hu

TTervezôgrafikuservezôgrafikus
(plotteres fóliakivágás és

plakátnyomtatás gyakorlattal is,
referenciákkal, számlaképes)

fô- vagy mellékállástfô- vagy mellékállást
keres.keres.

Telefon: + 36-20/223-8755
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