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AUKCIÓVILÁG
Azt gondolom, leginkább ezzel a kifejezéssel lehetne jellemezni jelenkori
világunkat, hiszen jószerint minden téren ez jellemzi. Eredeti értékétôl,
fontosságától, szükségességétôl függetlenül egy-egy dolog árát kizárólag
az határozza meg, hogy kell vagy nem. Eme jelenség persze, közgazdasági
törvényszerûségként definiált, mert mint tudjuk: a piaci érték alapja a
kereslet. Ha valami momentán nem kell: olcsó, ám ha kell: azonnal megugrik az
ára. Így van ez a svájci frank, az arany, de még a papír esetében is. Az, hogy
mindez közgazdaságilag definiált törvényszerûség, még nem jelenti azt, hogy jó,
hogy így van. Egész pontosan, a mértékével van bajom. Úgy vélem, nagyon nem
rendjén lévô, hogy a kereslet manipulációja szélsôséges amplitúdókat gerjesszen.
Úgy vélem, nagyon nem rendjén lévô, hogy valaminek – bárminek – az ára hol
erôteljes veszteséget, hol extraprofitot eredményezzen. Az élet, és annak minôsége
nem játék: egyszeri és megismételhetetlen alkalom, amely önmaguk és mások
iránti felelôsséget kíván(na) valamennyi szereplôjétôl. Vitathatatlanul kisiklott az
élethez szükséges kellékek megítélésének értékrendje: aranyat, részvényt, pénzt
halmoz, aki csak teheti, miközben az élet alapvetô szükségleteit elôállító, vagy
éppen minôségét javító réteg méltánytalanul küzd puszta életben maradásáért.
Kivétel a kivétel.
Pedig ildomos lenne végiggondolni, valójában mi is a fontos, mi is az érték!
Gyermekem egy új iskolában kezdte magasabb szintû tanulmányait, ahol az elsô
napot csapatépítéssel(!) töltötték. Ezt önmagában most nem kommentálnám, az
viszont igen figyelemreméltó, amit az egyik feladat-játék eredményeként kialakult
értékrend tükrözött. A feladat lényege abból állt, hogy 15 olyan tárgyat, dolgot
kellett meghatározni és sorba rakni, amit egy lakatlan szigetre magukkal
vinnének. Nem sorolom fel, hogy az egyes csapatok mely dolgok mellett
döntöttek, az azonban tény, hogy egyikük listájában sem szerepelt sem az arany,
sem a részvény, sem a laptop… A könyv viszont többüknél… És abban a
„játékban”, hogy ki mi lenne egy hajón, a szakácstól, a hajó orrán elhelyezkedô
faragott szobron és a kapitányon át, a borig minden szerepkör kitalálásra és
felvállalásra került, ám egyikôjük elméjében sem fordult meg, hogy olyat
testesítsen meg, amely nem hordoz közvetlenül önmagában és
manipulációmentesen is értéket. Azt persze csak remélni tudom, hogy eme
értékrend a késôbbiek során is a sajátjuk marad…
Azt pedig szintén csak remélni merem, hogy mi többiek, akiknek már kisiklott
értékrend mentén zajlik az életük, nemcsak felismerjük az önmagukban értékes,
fontos dolgokat és méltó sorrendjüket, hanem képesek leszünk ennek megfelelôen
változtatni is az életünkön.
PRINTinfo

NYOMDAI MUNKÁK:
Pauker Nyomda (F.v.: Vértes Gábor)

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.
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Beszélgetés Erdély Zsolttal,
a Budapest P apír ügyv ezetôjév el
Az ágazatból érkezô információk és adatok alapján, sajnos igen
lehangolóak a 2011 elsô félévére vonatkozó eredmények.
Sôt, kijelenthetô, hogy az elmúlt közel három év talán legnehezebb
idôszakát élte meg a szakma. Azt pedig csak remélni lehet, hogy
így, múlt idôben, és az ôsz hoz némi fellendülést.
Erdély Zsolt, a Budapest Papír ügyvezetôje alapvetôen optimista
alkat, ám nem a „hurrá”, hanem a realitásokon belüli optimizmus
jellemzi. Vele beszélgettem.

„Jó, ha a remény hal meg
utoljára, de senki ne
hazudjon önmagának…”
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● Beszállítóként egyrészt igen egzakt tapasztalatuk, képük van a piac
általános állapotáról, másrészt sajátságos keresztévzárásuk okán szigorú
mérleget is kell vonniuk. A nyomdák
szubjektív érzülete csupán, hogy 2011
elsô féléve nagyon rossz volt, vagy
tényleg az volt?
– Papír-nagykereskedôként valóban
pontosan látjuk a piaci trendeket, tehát, ha egy nyomda – vagy az ágazat
szereplôi közül bárkinek – üzletmenete ebbe belesimul, akkor hozza a
helyzetbôl fakadó eredményeket, ha
ennél jobb, akkor ügyes, ha rosszabb,
akkor valamit nem csinál jól. A
trendek ismerete lehetôvé teszi, hogy
mindenki pozicionálni tudja magát a
piacon, és ez rendkívül fontos. Hogy
ezt ki hogyan kommunikálja kifelé,
az egy más kérdés, és az egyediség
függvénye is, de legalább önmagának
ne hazudjon senki… Ha a piaci
átlaghoz képest rosszabbak az
eredmények, akkor ez a józanodás
idôszaka, és okos, kreatív vezetôként
ideje változtatni a dolgokon.
Válaszolva a kérdésére: 2011 elsô
féléve – az öt papír-nagykereskedô
adatait figyelembe véve – valóban
rossz volt, a nyomdák tehát joggal
érzik a visszaesést. Míg 2010 elsô
félévében az elôzô év elsô félévéhez
képest 9 százalékos volt a növekedés,
2011 hasonló idôszakában 8 százalékos csökkenést mutatnak az adatok,
azaz 2009-hez képest 17 százalékkal
kevesebb fogyott a grafikai papírokból. 2010 elsô félévének relatíve
magas eredményét a választások

miatti nyomtatványigény növekedése
okozta, a második félév viszont nemcsak kilaposodott, hanem mínusz 8
százalékos lejtmenetre váltott. Ilyen
formán összességében a papírfogyasztás általam prognosztizált négyszázalékos éves növekedése helyett
2,5–3 százalék valósult meg. A lejtmenet 2011 elsô félévében tovább
folytatódott: tovább csökkent az
eladott grafikai papírok mennyisége.
Optimizmusom és a ciklikusság okán
is azonban joggal feltételezhetô, hogy
a második félév kikorrigálja a
fogyasztást.
● Ez tehát a hazai helyzet. Nemzetközi szinten mi tapasztalható?
– A 2010-es évben Magyarország
meglehetôsen jól teljesített a maga
háromszázalékos növekedésével, sôt
néhány országgal szemben igen kitûnônek számít ez az eredmény. A 2011
elsô féléves adatokat tekintve nemzetközi szinten is vagy stagnálás, vagy
némi visszaesés tapasztalható. Kétségtelen, nálunk nagyok a kilengések:
hol a növekedés erôteljes (+ 9 százalék), hol a visszaesés (–8 százalék).
● Említette, hogy a második félév
esetleg korrigálja a fogyasztást. A
gazdaság mindenkori állapota azonban erôteljesen befolyásolja a nyomdaipar megrendelés-állományát, márpedig a gazdaság általános helyzete
meglehetôsen siralmas… A svájci
frank elképesztô, olykor 270 forint
felettire erôsödése nemcsak a hiteleseket sújtja, hanem drasztikusan fogja
vissza a fogyasztást is. Ezek után miben bízhat a nyomdaipar?
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– Tulajdonképpen igaza van,
vagy lehetne, de mára már
megdôlt, megdôlni látszik az a
tézis, amely a GDP és a
papírfogyasztás viszonyszámának egyenes arányos összefüggését
mondta ki. A nyugat-európai országokban a GDP egészségesen növekedett, a
kelet-európai országokról ez nem
mondható el, mégis Nyugat-Európában
inkább stagnált, mint növekedett a
papírfelhasználás, Kelet-Európában
viszont a többszörösével meghaladta. És
ez Magyarországra is igaz. Tény, hogy a
belsô kereslet, de méginkább a gazdaság
belsô struktúrájának menete erôteljes
hatással van a papírfelhasználás alakulására. Én úgy gondolom, hogy ahol sok
és erôs kis- és középvállalkozás van – és
nem a multinacionális outputok teszik ki
a vállalkozások legnagyobb részét –,
azok sokkal jobban kötôdnek a papírfelhasználás erôsítéséhez. Persze, ehhez az
is kell, kellene, hogy ezek a vállalkozások ne csak azzal küzdjenek, hogy az
üzlet nem megy, hanem arra fordítsák
erôforrásaikat, hogy menjen, azaz erôsítsék reklámtevékenységüket a nyomtatott
marketing terén is. Tudom, és tapasztaljuk is, hogy elsô reakcióként szinte minden cég a marketingen akar spórolni. Ez
azonban hibás szemlélet, hiszen éppen
akkor kell erôsíteni, akkor van nagyobb
szükség rá, amikor nehezen megy az
üzlet.
● Így igaz, ám nem nagyon van
mibôl…
– Az elmúlt húsz év kevés volt ahhoz,
hogy akkora tartalékra tegyenek szert a
hazai vállalkozások, amellyel ezt az
elhúzódó válságidôszakot kellôképpen
tudnák finanszírozni. Tôkeerô, ered-

termegkft@t-online.hu
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ménytartalék szempontjából gyenge a
hazai cégek döntô többsége, a nyomdaipar meg különösen. Ráadásul ezt az
ágazatot az elmúlt években fejlesztési
kényszer jellemezte, amely alkalmasint
erôn felüli terhet is jelent. A fejlesztési
kényszernek ugyanakkor pozitív
hozadéka is van, hiszen technológiailag
teljes mértékben korszerûvé, ezáltal
versenyképessé vált a nemzetközi piacokon is. Technológiailag topon van, ám
kétségtelenül kiürült zsebbel…
● Hát, az ideálistól nagyon messze
esik ez az állapot, fôleg egy válságban!
– Egy válság sohasem jöhet jókor, de
annak is hallatlan elônye van, ha megtanuljuk. És mivel nincs más választásunk,
meg kell tanulnunk. Nagyon sok nyomdász barátom van, és velük beszélgetve
többük véleménye, hogy például fejlesztéseikben az elkövetkezô idôszakban a
nagyon átgondoltság, a nagyon megfontoltság miként lett alapszempont.
● Sokak meglátása szerint – és szerintem is – a fenntartható fejlôdés helyett a
fenntarthatóságra lehet és szabad is csak
törekedni. Nagyon egyszerûen megfogalmazva: nincs hova tovább, mert a fejlôdés meghaladta a szükségleteket. Erôteljesen kezd felborulni az egyensúly…
– Mivel technológiailag teljesen rendben lévônek tekinthetô a hazai ágazat, a
józan irányt valóban az elért mennyiségi
és minôségi szint fenntartása kell, hogy
jelentse. Egyébként is spártai idôket
élünk, és ezt a nagyon kemény idôszakot
mindenkinek arra kell fordítania, hogy
megerôsítse, stabilizálja, beágyazza cége
jelen helyzetét.
● Vagyis: erôs kapaszkodó gyökereket
kell eresztenie a földbe, nem pedig vékony,
felsô ágakat növesztenie az ég felé…

– A nyomdák legfontosabb feladata,
hogy erôsen kézben tartsák likviditásukat, koncentráljanak kintlévôségeik
behajtására, és könyörtelenül váljanak
meg azoktól a vevôiktôl, akik fizetési
szempontból problémásak. Keményebben fogalmazva: azt gondolom, hogy ma
már pénzügyi vonalon a rugalmasságnak
a nullához kell közelítenie. Ma már
nyíltan tudunk pénzügyekrôl, és az abból
eredô problémákról is beszélni: és mindenkinek tudomásul kell venni ennek
feszességét és fontosságát. Ennek legnehezebb pontja persze az, hogy mindezt a
saját vevôkörrel szemben is alkalmazni
kell. Mi, kereskedôk ma már hála istennek abban a helyzetben vagyunk, hogy a
mi partnereink, a nyomdászok már
pontoson tudják, érzik és átérzik ezt a
problémát, és nem várnak el ésszerûtlen
toleranciát. Kétségtelen, nincsenek
könnyû helyzetben, ha mindezt saját
megrendelôik felé érvényesíteni akarják.
Ezzel együtt, látom, hogy elindult náluk
is ez a folyamat.
● Nehéz úgy kirostálni bizonyos megrendelôket, hogy mindig akad valaki –
sôt, az egyre gyilkosabb verseny miatt
nem is kevesen –, aki szinte önköltségi
áron vagy éppen az alatt kiszolgálja
ôket… A tisztességes nyomdáknak nagyon fájdalmas a piaci rend helyreállítása.
– Viszont nem megkerülhetô, ha valóban helyre akarják állítani, márpedig a
hosszabb távú piacon maradás érdekében
muszáj helyre állítani. A társadalom és
ezen belül a nyomdák evolúciós fejlôdése
lassan kilöki magából azokat a „kóklervállalkozásokat”, amelyek átláthatatlan
struktúrában, követhetetlen rendszerben,
és sajátságos kapcsolati rendszerre

www.aranyozas.hu
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Ezek szerint csökkennek a nyomdaipari igények.
– Tény, hogy maga a „vadászterület” is
kisebb, de az egyes „vadászok” is igen
eltérôen élik, élhetik meg, hogy kevesebb
a vadász... Közgazdasági tézis, hogy egy
ilyen szituációban, aki erôs, az erôsebb
lesz, aki gyenge, az pedig kihullik.
● Ez a piaci evolúció következménye…
– …és ellene tenni csak annyit lehet,
hogy megpróbálok az erôsek közé tartozni. Mindazok, akik vagy speciális piacra
dolgoznak, vagy jól szegmentált vevôkört alakítottak ki, vagy széles portfólióval rendelkeznek, vagy magas a termék
mellé nyújtott szolgáltatásuk értéke, és
ezek mellett természetesen technológiailag is rendben vannak, azok ki tudják
bekkelni ezt a mostani kedvezôtlen idôszakot, és a piac letisztulása után jelentôs
erôsödésre számíthatnak. Pénzügyi
szempontból mindenki csak magára
számíthat: a bankok felôl jószerint minden finanszírozási lehetôség megszûnt, a
kockázatitôke-befektetésnek pedig nem
alakult ki nálunk a kultúrája.
● Mire számíthatnak a nyomdászok
papírfronton?

Céginfo

támaszkodva zavarják a piacot. A válsággal ezek megszûnése csak felgyorsult.
● Mennyire szûnnek meg, tûnnek el
nyomdák?
– A jól szervezett, jól mûködô, technológiailag felkészült nyomdák bírják a
versenyt, bár kétségtelenül senki nem
könnyen. Sporthasonlattal élve: aki képes
túlesni a holtponton, az bírni fogja a
megpróbáltatásokat, mégha ez önmagában a nyeréshez kevés is. A nyomdák egy
jelentôs része már több „holtponton” is
túl van. Ugyanakkor tény, hogy az elmúlt
közel három év alatt megháromszorozódott azon nyomdai vállalkozások száma,
amelyek – vagy önszántukból, vagy felszámolás miatt – feladták tevékenységüket. A válságot megelôzôen évente körülbelül 90–100 nyomda szûnt meg, az
utóbbi egy évben viszont közelítünk a
300-hoz, és további 100-150 valószínûsíthetô. Ezek között a cégek között a pár
millió forint forgalmat bonyolítótól a
milliárdosig, mindenféle nagyságút
találunk.
● Az innen felszabaduló megrendelések viszont nem érezhetôek a többi nyomdánál…
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– A papírgyártók között lezajlottak a nagy átalakulások, s
noha nem kizárt, hogy még
egyik vagy másik papírgyár
eltûnik a piacról, és ezzel
lecsökken az összkapacitás 100–150000
tonnával, nyugodtnak mondható a papírfront. A kereslet és kínálat valamennyi
papírféleségnél nagyjából kiegyensúlyozott, és az ellátási problémák is megszûntek. A helyzet tehát konszolidálódott.
Nagyobb áremelésre nem készülnek a
gyárak, kisebb viszont – a kereslet
függvényében – nem kizárt.
● Vagyis, ha megindul a nyomdaipar,
és kell a papír, akkor némileg drágább
lesz, ha továbbra is csökkennek vagy
stagnálnak az igények, tehát nem kell
papír, akkor viszont olcsó, de legalább is
olcsóbb marad. Mindannyiunk érdekében
kívánom, hogy drágább legyen!
– Azt gondolom, nincs egyedül ezzel a
kívánságával. És teljesüljön is! ■

Ilona
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„Nem került volna ide a Komori,
ha csak egy kicsi kétség merült
volna fel bennem bármilyen
tekintetben is”

MondAt Nyomda
A tipikus és az atipikus két véglete jellemzi leginkább
a MondAt Nyomdát. Tipikus az alakulása, fejlôdése,
atipikus, hogy tevékenységét milyen üzletfilozófia mentén
végzi. Kevés olyan nyomdáról tudok – sôt, nem is tudok
oéyanról! –, amelyik nemcsak technológiai
felkészültségén alapuló szakmai szempontok alapján
vállalja el a különféle nyomdatermékek elkészítését,
hanem a tartalmi értékek megléte legalább olyan fontos
szempont a megrendelések elfogadásánál.
Nagy László, a MondAt Nyomda tulajdonos-ügyvezetôje
azonban nemet mond annak a kiadványnak az
elkészítésére, amelyikbôl a belbecs hiányzik…
● A legalitás határát szem elôtt tartva
a nyomdászok nemigen szoktak foglalkozni – és nem is dolguk – az általuk
gyártott nyomdatermékek tartalmával,
kvázi mûbírálattal…
– Rettenetesen szégyelleném, ha az
utókor az Országos Széchényi Könyvtár
kötelespéldányai között olyan kiadványok
impresszumában találná meg a nevem,
amelyeket morálisan nem vállalnék és
nem is vállalok fel. Túl sok szemét jelenik
meg, és noha tudom, hogy mint nyomdának, a kiadvány elkészítôjeként, tulajdonképpen nem az én felelôsségem ezek
visszaszorítása, megakadályozása, mégis
egyfajta belsô etikai kényszerem, hogy
legalább a gyártásukban ne vegyek részt.

● Az ínséges idôk, a gazdasági válság,
az erôs versenyhelyzet nem keményített
egy kicsit ezen az intellektuális érzékenységen?
– Egy cseppet sem! Alakulásunk pillanatától következetesen ehhez a filozófiához tartom magam, és azt gondolom,
hogy sem magam, sem barátaim, sem
ügyfélköröm miatt nem is tehetek mást.
● Mikor alakultak?
– Igazából még vgmk-ként (vállalati
gazdasági munkaközösség – a fôszerk.)
kezdtük meg a mûködésünket, majd amikor lehetôség nyílt rá – egy hihetetlen
mûszaki érzékkel, nagy munkabírásal és
egyben telephely lehetôségével rendelkezô ismerôsömmel közösen –, létrehoz-

tunk egy saját vállalkozást. (Ma már
ugyan szétváltak útjaink, de jó szívvel
gondolunk a másikra.) Lévén eredeti
szakmám kéziszedô, illetve korrektor, a
feleségemé pedig retusôr-montírozó,
kezdetben kizárólag nyomdai elôkészítéssel foglalkoztunk. Ám meglehetôsen
gyorsan beszereztük az elsô saját
nyomdagépet is, ugyanis folyamatosan
gondom akadt a nyomdai kivitelezéssel:
egyrészt ki voltunk szolgáltatva feléjük,
másrészt a miénk volt annak a felelôssége is, ha elrontottak valamit. Az elsô
nyomdagépünk – természetesen – egy
Romayor volt, majd követte egy Dominant, közben persze a kötészetet is
fejlesztettük. Mindezt azonban szépen,
lassan: mindig megvártam, hogy valós
piaci igény mutatkozzék a kapacitásbôvítésre.

ZÁRT POLYURETHÁN TECHNOLÓGIÁVAL
MÛKÖDÔ AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA

KÖNYVKÖTÔGÉPEK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE

A RIGO KFT.-TÔL.
Vállaljuk továbbá meleg ragasztós hot-melt
könyvkötôgépek ZÁRT POLYURETHÁN egységgel
történô felszerelését is!

rigokft@rigokft.hu
www.rigokft.hu
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morális egyensúly megléte, azaz békében
élni önmagával.
– Ó hogyne! Ez alaptétel. Ha önmagammal nem vagyok békében, akkor a
világgal sem leszek.
● A tartalmi igényesség mellett a
formaira, azaz a kivitelezésre is igen
igényes…
– Utolsó „alkalmazotti” munkahelyem a
Nemzeti Múzeum nyomdája volt, ahol
odakerülésem elôtt kizárólag fekete-fehérben nyomtattak. S ugyan nem volt pénze a
cégnek, hogy drága többszínes nyomógépet vegyen, de addig-addig csiszolgattam a
nyomdában dolgozó társaságot, mígnem a
Romayoron is minôségigényes, négyszínes nyomatokat állítottunk elô. A hozzáálláson, a belsô mércén nagyon sok minden
múlik: a „mindig jobban”-akarat elengedhetetlen. Éppen ezért én az elmúlt negyven
év alatt, amióta gyakorlom a szakmát,
vagy húszszor újratanultam.
● A mértékletességrôl, mint alap-beállítottságról, már esett szó, és ennek kapcsán
azt is érdemes tudni, hogy Ön jószerint a
cég mindenkori teljes nyereségét visszaforgatta a cégbe, és ma is így tesz.
– Fogyasztói javakat halmozni, szenvedélyeket finanszírozni nagyon nem az
én világom. Nincs költséges hobbim,
továbbá nem iszom és nem dohányzom.
Az intellektuális élvezeteket – jó könyvek, okos barátok, nagy beszélgetések –
kedvelem, ez viszont nem pénz kérdése… Ezért aztán fel sem merül, hogy a
hol több, hol kevesebb nyereséget ne a
nyomdára fordítsam. Igaz, nem látványos, vagy éppen óriási léptékû beruházások születtek, de akkora fejlesztésekre
mindig „futotta”, hogy a profilunknak
megfelelô könyveket, magazinokat, illetve egyéb kiadványokat minôségigényesen állíthassuk elô.
● Idén januárban átköltöztette a teljes
nyomdát az IPG váci telephelyére…

Céginfo

● Gondolom – hasonlóan a nyomdák
döntô többségéhez –, mindenféle nyomtatnivalót elvállaltak…
– Ha így tettem volna, sokkal nagyobb
ívû fejlôdést tudhatnék magunknak. Kizárólag az etikai normám szerinti munkákat vállaltam fel: nemcsak szexújságokat nem nyomtattunk, de még olyan
nyomtatványt sem, amely például dohányipari terméket reklámoz…
● A „boldog békeidôkben” a nyomdák
megtehették – ha akarták –, hogy tartalmi
okoknál fogva nem vállalnak el egy munkát. Az utóbbi jó öt évben azonban…
– Olyan nincs, hogy nem teheti meg az
ember! Kétségtelen, alkalmasint szembe
kell néznie ennek ódiumával, azaz avval is,
hogy esetleg kevesebb lesz a munkája,
kisebb a bevétele. De akkor, azzal kell
beérnie, ami van: addig kell nyújtózkodnia, ameddig a takarója ér…
● Ezek szerint Önt, és ezáltal a cégét is,
a morális alapon nyugvó mértékletesség
jellemzi. Nem „csábítja el” sem a még
több munka lehetôsége, ezáltal a bevétel
növelése, sem a szakmai hiúság, amely
azért alkalmasint mozgatórugója egyikmásik beruházásnak. Sztoikus nyugalommal áll az élet valamennyi helyzetéhez…
Ezzel együtt, éppen mostanában költöztek
egy nagyobb telephelyre, és állítottak
üzembe egy alig hároméves, és teljes egészében felújított, B2-es, ötwerkes Komorit.
A „munkák megválogatása” ezek szerint
pozitívan hat az üzletmenetre…
– Hosszú távon feltétlenül! Mint ahogy
ennek ellenkezôje biztosan ártana…
Meggyôzôdésem, hogy a megrendelôink
döntô többsége – túl azon, hogy szakmailag igényesek az általunk elôállított nyomdatermékek – azért is marad nálunk, mert
morálisan is messzemenôkig felvállalható
társaságban van…
● Tehát a legfontosabb egzisztenciális
és természetesen magánéleti életnorma a
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– Alapvetôen két oka is volt
a költözésünknek: az egyik,
hogy kinôttük elôzô telephelyünket, amely a XV. kerület
egy családi házában mûködött,
és nemcsak alapterületre lett kicsi,
hanem a hatékonyság szempontjából
egyre nagyobb gondot okozott, hogy
nem erre a tevékenyégre épült, nem úgy
lett eredetileg kialakítva. Hogy miért
pont az IPG telephelyére költöztünk,
annak pedig az az oka, hogy nagyon régi,
szoros és igen-igen korrekt együttmûködésünk van a céggel. Lakatos Imrével, az
IPG vezérigazgatójával nagyon jól ismerjük egymást, és nyugodtan kijelenthetem,
hogy kölcsönös tisztelet, megbecsülés és
korrektség jellemzi a kapcsolatunkat.
Örömmel vettem a lehetôséget, hogy az ô
telephelyükre költöztessem a nyomdát,
és munkával fizethetem a bérleti díjat.
Tulajdonképpen nem sokkal nagyobb az
alapterület – mintegy 1000 nm –, viszont
jóval magasabb, tehát felfelé is lehet terjeszkedni, illetve az esetleges bôvítésre
további területek vannak. Ehhez még
hozzájárul, hogy a szociális kiszolgáló
helyiségek is nagyon európai színvonalúak. Nekem ugyanis az is nagyon fontos,
hogy az itt dolgozó kollégák munkakörülményei, -feltételei is kulturáltak legyenek. Azáltal, hogy kiköltözött a nyomda
az iparterületre, nehezebb lett a közlekedés, de megoldottuk: kisbusszal hozzukvisszük a kollégákat.
● „…munkával fizethetem a bérleti
díjat.” – Ebbôl jó néhány dolog következik, következhet: például a Komori-beruházás…
– Régóta dolgozunk beszállítóként az
IPG-nek, ám kétségtelen: azzal, hogy
éltünk az itteni telephely lehetôségével,
szorosabbá vált az együttmûködés. Az
pedig mindkettônk számára egy elônyös
és kézenfekvô megoldás volt, hogy „ter-

The Golden Company
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mészetben” fizetünk, vagyis
ledolgozzuk a bérleti díjat. A
Komori beruházásra egyébként
is mindenképpen sor került
volna, mert szükségessé vált
egy ilyen tudású és minôségû nyomdagép a saját portfóliónk elôállításához is.
Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy az
IPG-vel való szorosabb együttmûködés
biztonságos teljesítéséhez is szükségünk
van a most üzembe állított Komorira. Az
elsô igazán minôségi nyomdagépváltást
– és egyben régi álmom teljesülését –
egyébként egy 2007-ben üzembe állított,
négywerkes, B2-es Heidelberg jelentette,
ezt követte most az ötwerkes, szintén B2es Komori.
● Miért pont Komori?
– Több oka is van: egyrészt kifogástalan
minôséget lehet nyomtatni vele, másrészt
lényegesen kedvezôbb a szervizköltsége. E
két tényezô együttes megléte döntô érvként szolgált számomra, amikor e gép
mellett tettem le a voksot. A Komorival
kapcsolatosan – elsô helyen említve a rajta
készült nyomatok minôségét, de beleértve
a forgalmazó hozzáállását, a gép beszerzésének menetét, illetve a felújítást, a telepítést, a betanítási idôszakot, a szerviz felkészültségét, rendelkezésre állását és költségét is – mindennel messzemenôkig elégedett vagyok. Nem került volna ide a Komori, ha csak egy kicsi kétség merült volna fel bennem bármilyen tekintetben is.
Például a szervizzel kapcsolatban itt jegyezném meg, hogy a Komori kelet-európai szervizközpontja Brnóban van, így
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amenynyiben a magyar disztribútornak
esetleg szüksége lenne rá, akkor a gyári
szerelô négy órán belül itt van. A nyomatok minôségét illetôen pedig szintén nem
lehetett és lehet szó a legkisebb kompromisszumról sem.
● Az IPG-vel való szorosabb együttmûködés miatt nem tart attól, hogy nagyon kiszolgáltatottá válnak a cég felé?
– Azt gondolom, nem. Sôt, nemcsak
gondolom, hanem tudom is. Lakatos Imre
személye számomra garancia arra nézve,
hogy nem élnek vissza ezzel a szoros
együttmûködéssel. Ez olyannyira így van,
hogy megállapodásunk szerint nincs az
IPG munkáinak prioritása, vagyis ha van
szabad kapacitásunk, akkor elvállaljuk, ha
éppen a saját munkáink miatt leterheltek
vagyunk, akkor kihelyezik máshová a
nyomtatást. Kiszolgáltatottá tehát semmiképp nem váltunk, hiszen az IPG-n kívül
minimum száz megrendelôvel állunk
közvetlen kapcsolatban. Azt azért el kell
mondanom, hogy az IPG-nek is nagyon
szívesen dolgozunk, mert mindig rendkívül igényes munkáik vannak, kompromisszum nélküli minôséget követelnek,
ráadásul feszes és nagyon betartandó
határidôre, és az rendkívüli elégedettséggel tölt el, hogy ennek mi maradéktalanul eleget tudunk tenni. Szakmai maximalizmus jellemez mindkettônket, és
amit én ismerek belôlük, az ugyanolyan
etikai értékkel bír, és ugyanolyan etikai
normák mellett mûködik, mint az enyém.
● Piac…
– Tapasztalataink szerint csökkennek a

fajlagos példányszámok, fôleg a könyveknél, viszont a címszámok növekednek –
legalábbis nálunk –, és ez egalizálja a termelésünket. Fizetési morál szempontjából
pedig kétségtelen, hogy nehezebben fizetnek a megrendelôk, még a tisztességesek
is. Ugyanakkor meglehetôsen sokan vannak az olyanok is, akik csak ráfogják a
válságra a késedelmességüket…
A MondAt Nyomda nagyon pontosan
fizet, és nemcsak a beszállítóknak, hanem
a munkabéreket és azok járulékait is. Az
ember felelôsséggel tartozik az alkalmazottak iránt, és a tulajdonosi gondokat, nehézségeket, vagy éppen egy kockázatvállalás negatív következményeit nem háríthatja rájuk tovább: nem ôk tehetnek róla,
nem nekik kell ennek ódiumát viselni.
● Visszatérve a gépparkhoz: az ön
megfontoltságát és mértékletességét
figyelembe véve, ezek szerint egy darabig
vége a fejlesztéseknek…
– Pillanatnyilag mind minôségileg,
mind kapacitásilag valóban jól állunk.
Ezzel együtt nagyon úgy néz ki – és adja
az ég, hogy így legyen –, hogy rövidesen
szükségünk lesz további nyomókapacitásra. Az viszont már – még az én mértékletességem mellett is – B1-es lesz,
illetve a digitális felé is kacsingatunk.
Meglehet, hogy nagyobbat fogunk lépni,
mint amekkorát szoktunk, de az is biztos,
hogy semmilyen kockázatot nem vállalok be, és morális alapelveimet sem
adom fel. Szeretek reggelente nyugodtan
a tükörbe nézni. ■
Ilona
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Ha eddig mérsékelten, akkor ezentúl intenzíven…

Elanders Hungary
A svéd Elanders zalalövôi üzeme, az Elanders Hungary
a hazai szakmai köztudatban elsôsorban úgy élt – és
jószerint él –, mint egy olyan cég, amely konszernszintû
megállapodások alapján nagy elektronikai cégek –
Flextronics, Elektrolux stb. – termékeihez gyárt kezelési
útmutatókat, használati utasításokat. Úgyis
fogalmazhatnánk: a „szabad piacon” azaz az akcidens
nyomtatványok vagy éppen a könyvek, magazinok
piacán nem igen akadt össze vele senki, legalábbis, ami
a hazai nyomdákat illeti. Két évvel ezelôtt azonban
„elkezdett fordulni a kocka”, azaz a zalalövôi cég
kezdett megjelenni ezeken a piacokon Magyarországon
is. Ám ez mérsékeltnek nevezhetô ahhoz képest,
amilyen intenzitású és súlyú szereplôi kívánnak lenni
a közeli jövôben a kereskedelmi, illetve egyéb
nyomtatványok területén. Háry Szabolccsal, az
Elanders Hungary gyárigazgatójával beszélgettem.

● Egyrészt a cég profilját, másrészt
struktúráját, harmadrészt, célpiacát
tekintve, sokáig „kilógtak” a hazai
nyomdák közül. Az Elanders Hungary
ugyan már 2001-ben megjelent Magyarországon, ám egészen 2009-ig mondhatni
nem nagyon jelentettek versenytársat a
hazai nyomdáknak, éppen az elôbbiekben
említett speciális voltuk miatt, ám meghatározó és nagyon erôs pozíciót tudhattak magukénak saját piacukon. Önt
éppen azzal egyidôben nevezték ki gyárigazgatónak, amikor talán a legmeghatározóbb területen, a célpiacot illetôen
„fordult a kocka”.
– Korábban a „másik” oldalon dolgoztam, nevezetesen a Flextronicsnál, onnan
hívott át az Elanders gyárigazgatónak.
Ugyan nem vagyok nyomdász, de az
elmúlt két év alatt annyit feltétlenül
sikerült megtanulnom, hogy remélhetôleg „nem csúszok félre”…
A cég ügyvezetô igazgatója, Peter
Sommer, ô Németországból vesz részt az
irányításban, és hozzá tartozik az Elanders több más – német, olasz és amerikai
– üzeme is, egyébként pedig az Elanders
ötfôs menedzsmentjének is tagja.
Az Elanders hazai nyomdájának elsôdleges profilja kezdetben, egész pontosan
2009-ig valóban a használati, kezelési
útmutatók gyártása volt, illetve jó néhány

12

svéd tankönyv is készült a zalalövôi üzemben. Az Elanders
üzletfilozófiájának megfelelôen
olyan gyártói vagy összeszerelôi üzemek
közelébe, mellé települtünk, amely cégek
számára nagy mennyiségben készültek
például a használati utasítások. S noha e
termékkör jellemzôen Print On Demand
megoldást igényel – Jászberényben szinte kizárólag ezt is alkalmazzuk: három
Océ gépen készülnek a kézikönyvek –, a
gazdasági válságig „belefért”, hogy itt
Zalalövôn fajlagosan nagyobb példányszámban, azaz ofszettechnológiával
készüljenek a kiadványok. Ez ma már
nem megy: minimum ötvözni kell a kétféle technológiát, vagy éppen a példányszám függvényében optimalizálni a teljes
gyártást. Éppen ezért 2010-tôl nekünk is
van digitális nyomdagépünk, és természetesen Océ, egy VarioPrint 6250-es, és
hozzáteszem: egyre többet is használjuk,
és messzemenôkig elégedettek vagyunk
mind a mûködésével, mind a szervizfelügyelettel. És az sem véletlen, hogy az
Elanders németországi és olaszországi
üzemeiben is jó néhány Océ digitális
nyomdagép mûködik. Ezzel együtt az is
kétségtelen, hogy az Elanders hazai
nyomdaüzemében a figyelem középpontjába az ofszetnyomtatás minél erôteljesebb kihasználása került, hiszen Magyar-

ország legnagyobb – mintegy ötmilliárd
forint – árbevételû íves ofszetnyomdája
vagyunk, és nem akármilyen gépparkkal
rendelkezünk. Két B1-es formátumú,
nyolcszínes, valamint két kétwerkes
Heidelbergin, továbbá egy hatszín + lakkos, 6B formátumú KBA Rapidán történik a nyomtatás, és van egy off-line,
természetesen szintén B1-es formátumú
dupla lakkozónk. Kötészetünk is igen
felszerelt: vágó-, irkázó- és tûzôgépek,
Stahl-hajtogatók, összehordók, cérnafûzôk, továbbá egy Müller Martini Bolero
ragasztó-kötôgép – amely PUR-ragasztásra is képes – áll rendelkezésünkre. Az
esetleges fóliázásra, illetve keménytáblás
kötészetre pedig Magyarország legnagyobb független kötészetével, a Stanctechnikkel léptünk együttmûködésre.
Amikor ide kerültem, a cég többféle
elvárást is megfogalmazott: az egyik,
hogy mint magyar vezetô, gördülékenyebbé tegyem a kommunikációt mind
magán a cégen belül, mind pedig a hazai
partnerekkel – beszállítókkal és megrendelôkkel – egyaránt, annak érdekében,
hogy továbbra is fejlôdési pályán
maradjon a cég. Mindehhez az alapok
kifejezetten jók voltak, hiszen egy fiatal,
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● Hány fô dolgozik jelenleg a hazai
nyomdában?
– Pillanatnyilag 195 fô az alkalmazotti
létszám, de szándékaink szerint további
kollégákat szeretnénk felvenni. 2009-ben
egyébként alapvetôen változott meg a
mûködésünk: szervezeti, technikai átalakításra került a cég, folyamatainkat pedig
optimalizáltuk, mindezek következtében
hatékonyságunk jelentôsen növekedett.
Jelenleg három mûszakban dolgozunk,
szinte teljes kapacitáskihasználtság
mellett.
● Térjünk vissza egy kicsit a profilváltáshoz! Leáldozott a használati, kezelési
útmutatók nyomtatásának ideje?
– Ezt azért így nem mondanám, de
tény, hogy erôteljesen átalakulnak az
igények. Az elektronikai cikkek mellé – a
telefontól a mosógépig – ma már a gyártók egyre többször vagy CD-t adnak,
vagy egyszerûen online-elérhetôséget,
ahonnan a felhasználók informálódhatnak. Vannak persze olyan termékek –
például fûnyíró vagy éppen az autók –,
ahol maradnak a kézikönyvek is, de
összességében szûkül a piaca. Nem sok
jövôt látunk benne.
● Az ofszetnyomtatásban igen?
– Így van, egész pontosan a minôségigényes ofszetnyomtatásban, illetve ezt a
digitális technológia lehetôségeivel –
perszonalizálás, változóadat-tartalom –
kombinálva pedig fôleg. A német piacon
határozottan érezhetô ez az igény, és
köszönhetôen a kedvezô költségstruktúránknak, ezt mi versenyképes áron tudjuk kielégíteni, ami viszont egyre több és
több megrendelést eredményez. Azáltal
pedig, hogy magas a kapacitáskihasználtságunk, még kedvezôbbé válnak a vállalási áraink, miközben természetesen
minôségi kompromisszumról szó sem
lehet.
● Gyakorlatilag tehát ez egy öngerjesztô folyamat. Viszont, hogy meg is
maradjon, „nagyon kell etetni” a gépeket, azaz minél több megrendelésre van
szükség…
– Kétségtelen, és ez is oka, hogy erôsítettük és a jövôben még tovább erôsítjük a magyar piacon is a jelenlétünket.

Cég info

dinamikus cégrôl van szó, amely a saját
tulajdonú telephelyén mûködik, ahol
adottak a bôvülés feltételei is. A gépparkja is újszerû, szakmailag felkészült
munkatársakat foglalkoztat, és – a nyugat-európai bérszínvonalhoz képest –
kedvezô költségek mellett.
2009 novemberétôl egy stratégiai döntés eredményeként szorosabb együttmûködésre léptünk a németországi Elanderssel, és elkezdtük a hazai céget átalakítani a színes termékek irányába. Ebben
is találhatók ugyan egyszínû használati
utasítások, de egyre nagyobb teret foglal
el mindaz, ami nem az. Ha 2009-ig 70/30
százalék volt az arány a fekete-fehér nyomatok javára, akkor mára ez pont a fordítottja lett: termékeink meghatározóan
döntô többsége színes. A német piacon
2008 után rendkívül megerôsödött a piaci
verseny a nyomdák között, emiatt döntött
az Elanders úgy, hogy a kedvezôbb itthoni költségfeltételeket kihasználva a magyarországi üzemegységében erôsíti a
színes nyomdatermékek gyártását. A
munkák döntô többségét a Németországban mûködô sales-csapaton keresztül
kapjuk, és olyan igényes megrendelôknek készítjük a különféle kiadványait,
mint a Mercedes vagy éppen a BMW, a
Porsche, az Opel. Tény, az Elanders igen
régi – 26 éve! – beszállítója például a
Mercedesnek, csakhogy korábban kizárólag az Elanders német nyomdájában
készültek a kiadványok, vagyis ennek a
minôségnek kell megfelelnie a zalalövôi
nyomdának is.
● A német nyomda bezárásra került?
– Két gyáregységünk mûködött
Németországban, amelyekbôl az egyik
valóban bezárásra került. Onnan hoztunk
át gépeket ide, a másik azonban – ahol
egyrészt szintén magas minôségû ofszetnyomtatás történik, illetve színes, perszonalizált digitális nyomtatás – kifejezetten
prosperál. Fôleg fotóalbumokat gyárt,
amelyek iránt erôteljes a kereslet. Ezen
kívül pedig van egy 50 fôt foglalkoztató,
csomagolóanyagokat gyártó nyomdánk is
Németországban, amelyre egy akvizíció
keretein belül tett szert 2010-ben az
Elanders.
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Nemcsak a németországi
sales-csapatra hagyatkozunk,
hanem saját értékesítési csapatunk is van. Jelenleg az árbevételünk 50–55 százaléka nem
németországi megrendelôktôl
származik, ámbár kétségtelen, hogy
multinacionális cégektôl. Nos, 2011 elejétôl a hazai piacon is aktívabbak lettünk
olyan szegmensben is, amely nem ipari
felhasználó.
● Konkrét célpiac?
– Minden olyan cég – például a magazin- és a könyvkiadók is –, amelyek
minôségigényes nyomdatermékeket
szeretnének, és/vagy élnének a digitális
technológia nyújtotta lehetôségekkel is,
és természetesen mindezt abszolút megbízható pontossággal igénylik. A nyomdaipari trendek alakulnak, és nekünk,
mint gyártóknak, ezeket figyelembe véve
kell alkalmazkodnunk és teljesítenünk.
Német testvércégünk miatt meglehetôsen
sokat vagyok Németországban, és
tapasztalom, hogy miként alakulnak az
igények. Mivel jellemzôen a hazai gazdaságba és piacra – meglehet, hogy némi
késéssel és némileg tompítottan – elôbbutóbb ez begyûrûzik, van idônk felkészülni, sôt elébe menni. Azt tapasztaljuk,
hogy ott a digitalizált, személyre szabott
termékek piaca évi 20–25 százalékkal
növekszik. Jó példa erre például a fotókönyvek elképesztô sikere, ámbár kétségtelen, hogy nálunk még nem igazán
érett meg ennek a piaca. Ezzel párhuzamosan viszont továbbra is erôs az igény a
minôségigényes, tradicionális gyártású
nyomdatermékek, valamint a két technológia – ofszet és digitális – ötvözésével
készült kiadványok iránt. Az Elanders
Hungary már ma is meglehetôsen erôs a
minôségigényes nyomdatermékek
magyarországi piacán, és még inkább
erôsíteni kívánjuk jelenlétünket…
A „buta” harcokat, azaz az öngyilkos
árversenyeket azonban nem szeretjük, és
nem is vállalkozunk rá. Hosszú távban
gondolkodunk. ■
Ilona

Újpesti telephelyû nyomda fôállású kalkulátort k eres.
Önéletrajzokat várjuk: vargaszilard@pauker-holding.hu
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Digitális- ÉS (nem pedig vagy) ofszetnyomtatás

Németh György:
Océ–manroland
együttmûködés

Egyre másra röppen fel a hír, miszerint a tradicionális ofszetnyomógép-gyártók több mint szoros együttmûködésre lépnek digitálisnyomdagép-gyártókkal. Lapunk hasábjain mi is beszámoltunk például az
Océ és manroland stratégiai szövetségérôl, amelynek elsô közös
bemutatkozására idén május 16–20. között került sor Offenbachban,
az manroland AG által szervezett Íves Csúcstalálkozón. Nem sokkal
késôbb, 2011. június 7–10. között pedig az Océ egyik technológiai
központjában, Poingban lépett ismételten közösen az érdeklôdôk elé
a két cég. Nem elhamarkodott kijelentés tehát, hogy a technológiai
fejlôdés és a piaci igények megváltozása kezdi alaposan átalakítani
a nyomdaipar struktúráját, és újragondolásra készteti az ágazat
valamennyi szereplôjének saját helyzetét, illetve kilátásait…
Németh Györggyel, az Océ Hungária ügyvezetô igazgatójával
az újragondolásról és egyáltalán a nyomdaipar kilátásairól
beszélgettem.
● Az Océ és az manroland közötti
együttmûködés elsôsorban az újságnyomtatás területét érinti. Az Océ a nagyteljesítményû digitális nyomtatás, az manroland pedig a nagyteljesítményû ofszetrendszerek terén rendelkezik igen nagy
felkészültséggel. A piac pedig egyre
inkább igényli például a hibrid termékeket, amelyek egyszerre jelentenek csúcsminôséget és maximálisan egyéni megoldást. Ezzel együtt tény, hogy az újságnyomtatást – fôleg a napilappiacot – az
online média igen erôsen szorongatja.
– Éppen ezért is van szükség a stratégiai együttmûködésre, hogy olyan megoldásokat nyújtsanak a kiadók az olvasóknak, amelyek egyben erôsítik saját,
illetve a nyomtatott újságok helyzetét. A
manroland az egyik legnagyobb újságnyomógép-gyártó, jól ismeri a lapkiadók
piacát, az Océ pedig digitális fejlesztéseinek köszönhetôen technológiai megoldást kínál az úgynevezett intelligens
újságkiadáshoz.
● Vagyis „házasodik”, de legalábbis
„élettársi kapcsolatra lép” a piacismeret
és a digitális technológia, és a házasságok eredeti funkciója alapján, azaz jól
felfogott gazdasági érdekbôl.
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– Az intelligens újságkiadás érdemi
megoldást jelent, jelenthet az online
médiákkal vívott versenyben a kiadók
számára, ugyanakkor a beszállító cégek
piaci kilátásait, helyzetét is erôsíti. Mindaz a tudás, ami a két céget, jelen esetben
az Océt és az manroandot külön-külön is
jellemzi, ilyen formán nemcsak összeadódik, hanem a szinergiahatás miatt fel
is erôsödik. Egymás nélkül ma már nem
tudnánk sikeresen mûködni, egész egyszerûen azért, mert megváltozott a piac.
Az egész nyomdaipar egy óriási átalakulás elé néz, de még inkább már benne
van. Elsôsorban a könyv- és a napilapnyomtatás az a terület, amely gyökeresen
át fog alakulni.
● A napilapok esetében lassan már
nem az a kérdés, hogy ofszettel vagy
digitálisan készüljenek-e, hanem az, hogy
egyáltalán érdemes-e, szabad-e
nyomtatni…
– A szokásokhoz való ragaszkodás –
mint például a nyomtatott sajtó – és a
technológiai újdonságok – adott esetben
online tartalomszolgáltatás, e-book – kétségtelenül egymásnak feszülnek, és nem
igazán lehet megjósolni eme verseny
kimenetét. Az viszont biztos, hogy jelen-

tôs átrendezôdést eredményez. Az Océ
JetStream tekercses nyomtatórendszerei
és a teljes egészében saját fejlesztésû
3500-as ColorStream inkjet nyomtatója
már képes arra, hogy akár regionális,
akár egyéni igényeket, elvárásokat, azaz
sok-sok változóadat-tartalmat figyelembe
véve, hatalmas kapacitással nyomtasson
újságokat, természetesen a legmagasabb
color minôségben. És eköré további
lehetôségeket lehet építeni: ilyen például
a kis példányszámban történô könyvnyomtatás, vagy éppen a megszemélyesített csomagolóanyag-gyártás, direkt
marketing, vagy a tranzakciós küldemények. Ezek bizonyítottan nagyon dinamikusan fejlôdô piaci lehetôségek. A felmérések egyébként azt is mutatják, hogy a
nyomtatott termékek piaca összességében nem csökken, ám a hangsúlyok áthelyezôdnek: amennyivel növekszik az
igény a digitálisan készített változó tartalmú nyomatok iránt, annyival csökken
a hagyományos elôállítás. A nyomdák
egy jelentôs része ezt már felismerte, és
véleményem szerint rövidesen erôteljesen élesedni fog a verseny e téren is az új
piac megszerzéséért. És itt térnék vissza
az Océ és az manroland együttmûködés-
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összefüggésekkel érdemben foglalkozzon.
A hírek jellemzôen a felszínt érintik, a
tartalmi mélységek mellôzve… Valahol
persze érthetô ez a szenzációhajhász bulvárosodás, hiszen az online tartalomszolgáltató is az olvasó kegyeiért küzd…
Szóval, azt gondolom, hogy a nyomtatott
napilapkiadás nagyon is képes lesz felvenni a versenyt a virtuális médiákkal, viszont
hogy ezt érdemben tegye, élnie kell az intelligens újságkiadás lehetôségeivel.
További piacot jelent, jelenthet kisebb
csoportok – például itt élô külföldiek,
esetleg etnikumok, vagy éppen azonos
társadalmi státuszúak – szerinti napilapok elôállítása. A napilapolvasás egy
nagyon is bevett szokás, tehát valós piacot jelent, viszont az elvárások korszerû
kivitelezési – személyre szabottan változóadat-tartalmú – megoldást igényelnek.
Az Océ megbízásából végzett Gfk-felmérés szerint nagyon komoly kiaknázatlan piaci lehetôséget hordoz magában az
intelligens lapkiadás Magyarországon is.
● Úgy tûnik tehát, hogy van jövôje a
napilapkiadásnak, de egészen új alapokon és megközelítésben. Miért gondolta
úgy az Océ és a manroland, hogy innentôl kezdve ezen a területen érdemes lesz
együttmûködniük?
– A megváltozott piaci igények, egészen
pontosan az olvasókért vívott küzdelem,
válaszút elé állítja a lapkiadással foglalkozókat. Egyértelmûvé vált, hogy a napilappiacon csak úgy tud eredményes lenni egy
kiadó, ha egyre inkább megvalósítja az
igény szerinti napilap-elôállítást, azaz a
digitális nyomógépek irányában fejleszt.
Ugyanakkor szüksége van még a tradicionális ofszetgépekre is, az utófeldolgozás pedig mindkét esetben kikerülhetetlen. Az Océ és az manroland egyaránt
felismerte, hogy nem kvázi egymással
versenyezve technológiai választás elé kell
állítani a már meglévô, illetve a lehetséges
partnereiket, hanem együtt kell komplex
megoldást nyújtani számukra. Az Océ
magában a digitális technológiában rendelkezik óriási tapasztalattal és tudással, az
manroland pedig mindent tud, amit az
újság-elôállítás kapcsán egyáltalán tudni
lehet. A két cég szakmai tudásának, piacismeretének egyesítésével, továbbá a
közös fejlesztôi munkának köszönhetôen
olyan beszállítójává tudnak válni a lapkiadóknak, amely – beleértve az információk
fogadásától a finishing berendezésekig –
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hez: a napilapnyomdáknak, amelyek
jellemzôen kiadói tulajdonban vannak,
létkérdés lesz, hogy idôben felkészültek
legyenek a piac újkori elvárásainak kielégítésére is, azaz a hagyományos újságok mellett képesek legyenek a megszemélyesített, változóadat-tartalmú újságok
gyártására. Az Océ és az manroland
együtt pedig tökéletes és komplex technológiai megoldást és rendszert képes
ehhez kínálni. A dolog lényege, hogy
olyan közel kell hozni az újságot és
magát a nyomtatását is az olvasóhoz,
amilyen közel csak lehet. Decentralizálja
a lapkiadást abban az értelemben, hogy
regionálisan vagy éppen személyre
szabottan úgy készül, és azt tartalmazza a
nyomtatott újság, ami kifejezetten azt a
bizonyos térséget vagy személyt érdekli
vagy érinti. Az intelligens lapkiadás megvalósításával akár az olvasó is megszerkesztheti a saját újságját.
● Ezzel együtt marad a dilemma, hogy
a napi hírek piacán szabad-e egyáltalán
nyomtatni… Túl sok és szinte percenként
változnak az információk, s bármennyire is
személyre szabott és gyors a digitálisan
nyomtatott újság elôállítása, képtelen lépést tartani az online tartalomszolgáltatással. És még csak azt sem mondhatom,
hogy ezen a téren maradandóságra érett
tartalomról van szó, mint mondjuk egy
magazin vagy könyv esetében. A hírek
jönnek-mennek, természetükbôl fakadóan
a percnek szólnak, hiszen a következô
pillanatban akár az ellenkezôjük is igaz
lehet. A magazinok, könyvek döntô többsége viszont „megérdemli” a maradandóságot, azaz a nyomtatást. A szaklapok pedig
az adott területen amolyan iránytûül
szolgálnak a mérhetetlen és jószerint
kezelhetetlen információdömpingben.
– A vonatkozó statisztikák valóban azt
mutatják, hogy a magazinok és szaklapok
piaca nem csökken, legfeljebb belsô átalakulások zajlanak. Ugyan ezen a területen
is szûnnek meg kiadványok, de legalább
annyi születik is. A nyomtatás szempontjából a legnagyobb veszteséget a napilapok
szenvedték el, és továbbra is ez a szegmens a legsérülékenyebb. Mindazonáltal
azt kell mondanom, hogy ugyan az internet-alapú tartalomszolgáltatás valóban
gyorsan képbe hoz a primer híreket illetôen, de arra már nem vagy csak lényegesen
kevésbé alkalmas, hogy hosszabb lélegzetû elemzésekkel, háttér-információkkal,
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„egy kézbôl” kínál minden
megoldást. És ez a megoldás
nem digitális vagy tradicionális,
hanem digitális ÉS tradicionális.
● Nyilvánvaló, hogy ez a
fajta „ÉS”-ség jelenti, jelentené az
ideális megoldást, ám nagy kérdés, hogy
mekkora invesztíciót igényel a megvalósítása…
– Az utóbbi idôben az inkjet berendezéseknek jelentôsen csökkent mind a
beszerzési ára, mind a mûködtetési
költsége, miközben az elôállított nyomatok minôsége teljes mértékben elérte a
kifogástalanul magas minôséget, ráadásul igen-igen nagy sebesség mellett is.
Összességében elmondható, hogy az
inkjet nyomtatás mind minôségben, mind
költséghatékonyságban, mind kapacitásban valós alternatívája lehet hosszú távon
a tradicionális lapnyomtatásnak.
● Említette, hogy elkezdôdtek a közös
fejlesztések…
– Több olyan részterület is van, ahol a
két vállalat fejlesztôi már „összedugták a
fejüket”: az egyik ilyen a nagy sebesség
melletti biztonságos papírvezetés. Ebben
az manrolandnak óriási tapasztalata van,
és ez alkalmasint jól alkalmazható az
Océ tekercses digitális nyomdagépeinél.
És ez csak egy kiragadott példa a sok
közül, hiszen szinte nincs olyan terület,
ahol az egyik cég ne tanulhatna valamit a
másiktól, és viszont.
● Ezzel együtt – kicsit sarkosan –
úgyis fogalmazhatnék: mindkettôjüknek
jól jön a másik tudása, tapasztalata, és
szüksége is van rá, hiszen amolyan zálogul is szolgál piaci létezésük megôrzésére, erôsítésére. Mindezt idôben ismerték
fel, és jókor nyújtottak kezet egymásnak.
– Természetes, hogy a világviszonylatban is nagy változást megélô ágazat
valamennyi szereplôje igyekszik megtalálni saját helyét, és erôsíteni piaci pozícióját a formálódó körülmények között.
Az manroland hatalmas szakmai tudása,
tapasztalata, piacismerete a tradicionális
területen, és az Océ magas szintû szakmai kompetenciája a digitális vonalon
egyesítése mindkét cég esélyeit jelentôsen növeli. A két cég felkészültség- és
tudásintegrációjának legnagyobb nyertese azonban egyértelmûen a kiadói
szféra. ■

Ilona
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Digitális nyomtatással (is) bôvül a

Raszter Nyomda
Sok nyomdához hasonlóan, a Raszter Nyomda is
meglehetôsen nehéz idôszakot tudhat maga mögött:
csökkenô megrendelések, erôsen nyomott árak, és
olykor bizony még a kollégák felôl is tapasztalható
tisztességtelen magatartás nehezítette az életét.
Pokorny Vilmos, a cég tulajdonos-ügyvezetôje és
Zoltán fia mindezek ellenére – vagy talán éppen
ezáltal sarkalva – nem kesereg vagy sopánkodik,
hanem újult energiával áll a kihívások elé. Újabb piaci
lehetôségek után néztek, illetve új szolgáltatásokkal –
gépi sorszámozás, perforálás – bôvítették
portfóliójukat, valamint az ôsz folyamán egy saját
digitális nyomdagép, mégpedig egy Konica Minolta
C70hc típusú is beüzemelésre kerül. Pokorny
Vilmossal és fiával, Zoltánnal készült az interjú.

● Amikor telefonon beszélgettünk,
meglehetôsen „feldúlt” volt…
P. V. – Elsô mérgem jött ki éppen,
merthogy nem elég a válság okozta piaci
pangás, még két értékesítési kollégámban
is csalódnom kellett: egész egyszerûen
összejátszva a megrendelôkkel, egy másik nyomdához közvetítették ki sorozatosan a munkákat. Természetesen megváltunk tôlük. Mindazonáltal nem mondom,
hogy nem hiányzott ez a bevétel, de nem
akasztott meg bennünket. Gondolkodni
kellett, hogy miként pótoljuk, honnan
tudnánk munkát szerezni. Ekkor jött az
ötlet, hogy gépi sorszámozással, illetve
perforálással is kezdjünk el foglalkozni,
és az Invenció kínálatában rátaláltunk a
Morgana gépre. Ez egy nagyon ügyes kis
gép, ugyanakkor meglehetôsen impozáns
teljesítményû és tudású: naponta mintegy
200 000 ívet képes sorszámozni, illetve
perforálni, és akár ötpéldányosig.
● Gondolom, bármennyire is nagy-
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szerû gép a Morgana, nemcsak
ettôl várták a megváltást…
P. V. – Az elsô sokkot követôen elkezdtük közvetlenül felvenni a
kapcsolatot a korábbi megrendelôinkkel,
pontosabban visszacsábítani ôket. Akciót
hirdettünk: megrendelés esetén 10 százalék kedvezményt ígértünk a korábbi vállalási árainkhoz képest. Sikerült is döntô
többségüket visszaszerezni. Igaz, minimálisra csökkent az egyes munkák nyereségtartalma, de stabilizálódott a nyomda helyzete, sôt – mondhatni – némileg
„fel is pörögtünk”, és az új megrendeléseknél már élni tudunk a „normális”
árainkkal.
● Valahol tehát még jól is jöttek ki a
történtekbôl…
P. V. – Kétségtelen, hogy amolyan jól
irányzott pofonként is hatott a dolog, ami
után megrázza magát az ember, és tisztábban kezd látni, ettôl azután újult erôre
kap. Azáltal, hogy újra mi magunk is

kézbe vettük az értékesítést, és igen intenzíven, jótékony hatással van az üzletmenetre: extra jó helyekrôl is kapunk
megrendeléseket. Persze, van még két
értékesítéssel foglalkozó kollégánk, akikre szintén „átragadt” a lendület, ezért
aztán meglehetôsen bizakodóan nézünk
az ôsz elé. Az viszont tény, hogy elképesztôen sok céget kell megkeresni,
bombázni, mert tízbôl nyolc-kilenc elutasít… Vagy azért, mert élô megállapodásaik vannak a nyomdai munkákra,
vagy azért – és ez a gyakoribb –, mert
ugyan szükségük lenne nyomdatermékekre, de még várnak némi gazdasági
fellendülésre, megerôsödésre.
P. Z. – Azt viszont szinte minden
esetben érezzük, hogy nyitottak egy új
munkakapcsolat felé. Sok és komoly cég
referenciamunkákat kért tôlünk, azt kö-
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adókedvezményeket biztosít számukra az állam.
● Tehát éledni látszik a megrendelôi piac, a nagyobb, pontosabban
fogalmazva a legnagyobb gondot a
hihetetlenül letört árak okozzák…
P. V. – Jószerint tíz filléreken múlnak a megrendelések: és mi hiába
készítjük el sokkal jobb minôségben,
mint aki ennyivel olcsóbb, a megrendelôk – tisztelet a kivételnek – csak
azt nézik, ki adott alacsonyabb árajánlatot.
P. Z. – Komoly problémát jelent az
is, hogy a munkák jó részét reklámügynökségeken keresztül kapják a
nyomdák, és ezek az ügynökségek
gátlástalanul nyerészkednek. Megtörtént
eset, hogy véletlenül nekünk küldtek el
egy olyan e-mailt, amit az eredeti
megrendelônek kellett volna, és a saját
szemünkkel láttuk, hogy a mi áraink
négyszereséért(!) vállalták el a munkát.
● Ennyit ér tehát adott esetben a kapcsolati tôke…
P. V. – Oké, hogy keresnek rajta, de az
arányokkal nagyon nagy baj van. Ráadásul
igen nehezen is fizetik ki a kész munkákat.
● Növekedett a kintlévôségük?
P. V. – Igen, pedig a fizetési határidôink egyébként is 30 naposak. Próbálkoztunk kintlévôség-behajtó céggel hozzájutni jogos pénzünkhöz, de nincsenek jó
tapasztalataim ennek hatékonyságáról.
Ez is jobban mûködik házon belülrôl
intézve…
● Mi az, ami a legkarakteresebben
megváltozott az utóbbi egy-két évben?
P. Z. – A fajlagos példányszámok nagyon lecsökkentek. Míg korábban
1000–1500 dossziét rendeltek, most jellemzôen a tizedét.
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vetôen pedig felvett a potenciális beszállítói listájára.
● Érezhetô, hogy esetleg néhány nyomda felhagyni kényszerül tevékenységével?
P. Z. – Inkább kétségbeesetten alacsony vállalási árakkal találkozunk… És
olyan szinten, hogy elképzelhetetlen,
hogy bárkinek is rentábilis lehet azon az
áron gyártani. A mi áraink messze nem
magasak, hiszen saját tulajdonú telephelyünk van, nincsenek lízingterheink: ezek
mind kedvezôen befolyásolják az árképzésünket. De amilyen alacsony vállalási
árak vannak a piacon, az kész öngyilkosság, és persze a többiek gyilkolása is. A
legérdekesebb az, hogy nem egyszer közvetítô cég viszi el ilyen áron a munkát,
tehát – elméletileg – neki is és annak a
nyomdának is kellene valamennyit keresnie rajta, amelyik kivitelezi. Gyanítom,
hogy ilyenkor a nyomda nem lesz kifizetve… További zavaró tényezôt jelentenek
azok a cégek, amelyek megváltozott
munkaképességû embereket foglalkoztatnak, akik után különféle bér- és
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● Gondolom, ez az oka
annak, hogy a Raszter Nyomda
is egy saját digitális nyomdagép beszerzése mellett
döntött.
P. Z. – Míg korábban a nagyobb mennyiséget képviselô ofszet
munkák mellett amolyan kiegészítôként
jelentkeztek a kis példányszámú, digitális
nyomtatást igénylô munkák, addig mostanában már erôteljesen kezd áttevôdni a
hangsúly. Ezért döntöttünk egy saját digitális nyomdagép üzembe állítása mellett. Sôt, a Raszter Nyomda – szokásához
híven – egy olyan konstrukciót választott, amely egyedülálló Magyarországon.
● Azaz…
P. V. – Ez a Konica Minolta vadonatúj
fejlesztésû C70hc gépe, amely egyedülállóan kiterjesztett színtérrel rendelkezik.
Az ezen a gépen készült nyomatok sokkal szebbek, élénkebbek, és színviláguk
alapján gyakorlatilag nincs különbség az
ofszettel készültekhez képest, valamint a
direkt színek 75–80 százalékát is hibátlanul adja vissza. Ráadásul nem kell
használnunk speciális digitális papírokat
sem, mert a klasszikus grafikai papírokra
– egészen 300 grammosig – is hibátlanul
dolgozik. Ez egyben azt is jelenti, hogy
kötészetileg sem lesz problémánk: a
meglévô igen komoly kötészetünkben fel
tudjuk dolgozni a digitálisan nyomott
íveket is. Szeptember közepén kerül beüzemelésre az új gép, és az elôzetes
igény-felmérések alapján, minden
bizonnyal megfelelô mértékben ki is
fogjuk használni. A digitális technológia
megléte mindenképpen optimalizálja a
termelésünket, hiszen immáron a kis példányszámokra, illetve a megszemélyesített nyomtatványok elôállítására is felké-

Gépi sorszámozás és perforálás
nagy mennyiségben is (5 példányosig)
új MORGANA géppel BARÁTI árakon.
Napi teljesítmény: kb. 200 000 pld. A4-es méretben.

Próbáljon ki bennünket, kérjen előzetes árat!!!!
Raszter Nyomda Kft.
Tel.: 1-350-0521
www.raszternyomda.hu
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szültek vagyunk, ezáltal még
hatékonyabbá válunk. És az is
vitathatatlan, hogy a digitális
technika egyrészt önmagában,
másrészt ötvözve az ofszettel,
új piaci lehetôségeket is teremt. Ha
beválnak számításaink, akkor jövôre egy
újabb digitális gép is ide kerül, igaz, az
fekete-fehér lenne, viszont képes akár 50
grammos idem papírra is nyomtatni úgy,
hogy a különbözô tálcaszintekrôl a
megfelelô papírt behúzva a kész tömböt
adja ki a végén…
P. Z. – A „legelvetemültebb” tervünkrôl pedig még nem is beszéltünk, ugyanis ofszetvonalon is fejlesztésben gondolkodunk: egy B1-es gépet szeretnénk.
Persze, ehhez is szükségeltetik, hogy
újra és stabilan megnövekedjék, felfejlôdjék a megrendelésállományunk.
● Biztos, hogy B1-esre lesz szükség?
P. V. – Igen, sokkal nagyobb hatékonyságot tesz lehetôvé, mint egy kisebb formátum! Ráadásul sok olyan megrendelônk van, akinek mi csak a kisebb formátumot igénylô munkáit csináljuk, pedig
jellemzôen B1-re való munkái vannak, és
csak azért nem hozza hozzánk, mert nincs
ekkora gépünk. Egyébként, ha létrejön ez
a fejlesztés, akkor – híven hagyományunkhoz – ismét egy olyan gépet fogunk
választani, amely egyedülálló tudást fog
képviselni a hazai piacon…
● Szeptember elsején volt 50 éve,
hogy nyomdász lett. Beszélgettünk már
arról korábban is, hogy lassan-lassan
teljes egészében átadná a nyomdával
kapcsolatos feladatokat Zoli fiának…
P. V. – Most mindkettônkre nagyon
nagy szükség van itt, a nyomdában. Ezzel
együtt nem tettem le arról, hogy egyszer a
háttérbe vonuljak. Végre a hatóságok részérôl jóváhagyásra került az a zöldmezôs
beruházás is, amelynek eredményeként
felépülhet Szôdligeten a mintegy 10 500
négyzetméteres, 12 méter magas iparcsarnok, ahova egyrészt majd a nyomda is
átkerül, illetve számos egyéb vállalkozás,
raktár, illetve logisztikai központ is helyet
kaphat. Most azonban az újbóli megerôsödésünkre koncentrálok… Ámbár, azt gondolom, hogy jövôre mégiscsak el fog készülni az az új telephely, s költözik a
nyomda, s ha már költözik, egyúttal álljon
üzembe az új digitális, és persze az új B1es ofszet nyomógép is. ■
Ilona
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Kreatív Iparágak Fóruma

2011. november 9–11.,
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
A Hungexpo Zrt. 15.
alkalommal szervezi a
PRINTEXPO-t, a nyomdaipari és a digitális
technológia nemzetközi
szakkiállítását, amely
Magyarországon piacvezetô.
Nem volt helydíjemelés, így a kiállítókat
a 2009-es helyárakkal
várják a szervezôk.
Jubileumi kedvezmény a kiállítás 15. születésnapja alkalmából: az a kiállító, aki legalább a 2009. évivel megegyezô méretû helyet (m2) rendel, ráadásként 15 négyzetméter ingyen bemutató területet kap ajándékba. A Hungexpo nemcsak a nemzetközi színvonalú helyszínt biztosítja a rendezvényhez, hanem hatalmas aktuális adatbázisát felhasználja, hogy partnereit látogatóként
hívja meg a kiállításra.
Tervezett ÚJDONSÁGOK 2011-ben:
* A kiállítás 3 napig tart
* Új tematikai pontok: Munka-, tûz- és biztonságvédelem; Zöld nyomdák
* IDÉN ELÔSZÖR NAGYDÍJ! Nagydíj jutalomban részesítjük a szakmai zsûri
által legjobbnak ítélt termékeket, legkiemelkedôbbnek tartott innovációkat
* Kiemelt téma: fenntartható fejlôdés a nyomdaiparban
* A kiállítók partnereiket ingyen hívhatják meg
Tervezett KÍSÉRÔESEMÉNYEK:
* PRO TYPOGRAPHIA díjátadó
* Printexpo Pódium – kiállítók közötti prompt nyomtatási verseny
* PNYME-elôadások – „Nyomdák feladatai a reklámhordozó papírok
termékdíjaival kapcsolatban” címmel
* „Ki a legjobb magyar nyomdász?” – oklevélátadás
* „Kreatív szolgáltatások értékesítése” – MLBKT szervezésében
* A Magyar Grafika támogató díszokleveleinek átadása – PNYME
* POPAI közgyûlés – díjnyertes displayek bemutatója
* A LeanCenter elôadásai a fórumszínpadon (Lean-fejvadászat, Lean-reneszánsz
témában)
Társrendezvények:

10. Nemzetközi marketing
Új! Üzleti
és kommunikációs
szolgáltatások és
rendezvény
megoldások kiállítása
Legyen Ön is kiállító a nyomdaipar és a digitális technológia
hazai találkozóján!

25. Nemzetközi csomagolási
és logisztikai szakkiállítás

A kiállításról bôvebb információ: www.printexpo.hu
Érdeklôdni a printexpo@hungexpo.hu e-mail címen lehet.
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Hatékony felületnemesítés
Laminálógépek a Horizontól!

Keresse fel a Horizon cége
t
szervíz-partnerünk a Kemé
nyfém Kft
jubileumi házi rendezvényé
n:

2011 szeptember 22. +
23.
KEMÉNYFÉM KFT
HU-2373 Dabas, Vasút út
105.
További inform
áció: www.ke
menyfem.hu

NYOMDAI

FELDOLGOZÁS

Horizon GmbH
info@horizon-austria.at
www.horizon-austria.at

Cég info

mastertan253 szept-I

05/09/2011

08:54

Page 20

Kapacitásbôvítés helyett újabb láb

Ikapapír: ívre vágás és flexónyomtatás
Ez év februárjában még arról beszélgettem az akkor alig
féléve mûködô, ívre vágásra specializálódott Ikapapír Kft.
ügyvezetôjével, Jukka Majamäkival, és Topa Dénes
Imrével, a cég kereskedelmi vezetôjével, hogy terveik
szerint még ez évben tovább bôvítik kapacitásukat:
egyrészt beindítják a második, illetve harmadik mûszakot,
másrészt a meglévô Jagenberg gép mellé minden
bizonnyal még egyet üzembe állítanak. A tervek azonban
alkalmasint arra is vannak, hogy legyen mihez képest
eltérni… Fejlesztés ugyan történt a cégnél, ám az ívre
vágó kapacitás növelése helyett inkább új tevékenységgel
bôvült az Ikapapír: szeptembertôl immáron
flexónyomtatással is foglalkoznak.
Ezúttal Topa Dénes Imrével beszélgettem.

● Az eredeti elképzelés szerint most
éppen egy újabb Jagenberg ívre vágó
gépet kellene üzembe állítani a szerelôknek, ehhez képest perceken belül indul a
flexógépen a próbagyártás…
– Nincs elvetve a második ívre vágó
gép üzembe állítása sem – sôt meg is van
–, de az elmúlt idôszak piaci tapasztalata
felülírta a sorrendet. Eredeti terveink
szerint is szerettünk volna flexónyomtatással foglalkozni, csak úgy gondoltuk,
hogy ezt majd csak akkor indítjuk be, ha
az ívre vágó kapacitásunkat az általunk
elvárt szinten – azaz két gép, két mûszak
– képesek leszünk leterhelni.
● Ezek szerint, valami nagyon nem
úgy alakult, ahogy várták… Persze, ez
lehet akár jó dolog is!
– Tényleg nem úgy alakult a megrendelés-állományunk, ahogy azt elôzetesen
gondoltuk: a hazai piac nagyon nehezen
ocsúdik a válságból, ha egyáltalán ocsúdik… Az Ikapapír Kft. alapítását a megrendelôi igény hozta létre, hiszen azok a
cégek, akikkel az eredeti anyacégünk, a
finn Ikapaper az elmúlt 7–8 évben már
kapcsolatban volt Magyarországon, jelezték, hogy ezen a téren gondjaik vannak, és
örülnének, ha itt helyben rendelkezésre
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állna egy ívre vágó szolgáltatás
– természetesen egy megfelelô
árszinten. Nos, ennek maradéktalanul megfelelünk, ám a gazdasági válság itthon sokkal jobban visszavetette a partnereinket, mint azt bárki is gondolta
volna. Ezért aztán – ha idônként
meg is ugrik – kevesebb a megrendelésünk: egyelôre az egy gép, egy,
legfeljebb nyújtott mûszakban elegendô az
igények maradéktalan kiszolgálásához. És
azért azt sem szabad elfelejteni, hogy ez
egy Jagenberg, amely igazán impozáns
paraméterekkel, tudással rendelkezik.
Meglehetôsen széles – 115–600 g/m2 –
grammsúlytartományú papírok, kartonok
vágására alkalmas, a tekercsszélesség
1600 mm, a tekercs átmérôje pedig maximum 1500 mm lehet. A tekercs tömege
nem haladhatja meg a 2500 kilogrammot, viszont a tekercsduda belsô átmérôje akár 76, 100, 150, 255 vagy 300 mm
is lehet. A vágás pontossága pedig 1000
mm-ig plusz/mínusz 0,5 mm, afölött
plusz/mínusz 1 mm. Március végére
beüzemeltük a második kétkaros tekercstartót is, és ezáltal majdnem megdupláztuk a termelékenységünket.

● Értem, hogy nincs szükségük – legalábbis egyelôre – a második ívre vágóra, de miért pont a flexónyomtatás beindítását gondolták „második lábnak”?
– Alapítónk, az Ikapaper – amelynek
ma már a tulajdonosa, és ezáltal a mi
tulajdonosunk is a Pyroll – elsôdleges
profilja a nyomott és nyomatlan papírzsákok gyártása, így magától értetôdô
volt, hogy mi is ebbe az irányba fejleszszünk. Ráadásul, cégcsoporton belül
adott volt a flexónyomógép is, és egy
meglehetôsen stabil megrendelôi kör is.
● Tehát csak a flexógép mûködtetése
került át Magyarországra?
– Mondhatjuk azt, hogy igen, és elsôdleges feladatunk valóban a már meglévô
partnereink kiszolgálása. Ezzel együtt azt
azért nem állítom, hogy a kapacitásfeleslegünket nem próbáljuk meg értékesíteni a

mastertan253 szept-I

05/09/2011

08:54

magyar bérszínvonal jócskán elmarad a
finn munkabérektôl – mindezt igen kedvezô árfekvésben tudjuk nyújtani partnereinknek. A vevôkhöz való közelség –
mind az ívre vágást, mind a flexónyomtatást tekintve – további hozadéka, hogy
gazdaságosan tudjuk kielégíteni a kisebb
volumenû – például az 1500–2000 íves –
igényeket is, amelyet korábban a szállítási költségek magas volta, illetve a hosszú
reakcióidô miatt nem tudtunk megtenni.
És a flexónyomdagépnél sem kell kamionnyi mennyiséget összevárni ahhoz,
hogy rentábilis legyen a szállítás. Most
lehetôség van arra, hogy a helyben tárolt
alapanyagból csak az adott rendelést
gyártsuk le.
● Apropó finnek! Milyen arrafelé a
piac?
– A múlt héten járt éppen itt ügyvezetônk, Jukka Majamäki, akivel arról is
beszélgettünk, hogy ugyan Finnországban sem szárnyal a gazdaság, de nemcsak megindult, hanem érezhetô stabilitással halad. A hazai piacról ez messze
nem mondható el: szinte mindenhol azt
tapasztaljuk, hogy erôteljesen visszafogták a termelést, mindenki vár, és vagy
kizárólag a raktárkészleteit használja,
vagy csak nagyon óvatosan töltöget utána… Ezzel együtt azt gondolom, hogy
igazából jó az elképzelése az Ikapapírnak
mind az ívre vágással, mind a flexónyomtatással kapcsolatosan, hiszen abban a pillanatban, ahogy egy kicsit magukhoz térnek a cégek a gazdasági válság okozta sokkból, erôteljes igény fog
jelentkezni a szolgáltatásaink iránt.
Jelenleg azonban az általunk kiszolgált
piac vevôi még nem vásárolnak olyan
ütemben, ahogy gondoltuk, illetve ahogy
azt a vevôink gondolták. Több partnerünkkel is beszéltem a kilátásokról, és
mindenki bizakodóan tekint az év utolsó
negyedére: a karácsony közeledte talán
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hazai piacon is. Ennek két útja is lehet:
vagy közvetlenül „megkínáljuk” a felhasználói kört, vagy együttmûködésekre lépünk olyan flexónyomdákkal, amelyekkel
jól kiegészítjük egymás tevékenységét. Mi
inkább ez utóbbi felé hajlanánk…
● Flexógép és flexógép között óriási a
differencia. Mit tud az Ikapapír flexónyomógépe?
– Ez a flexógép elsôsorban a hajtogatott kartondobozok nyomtatási igényét
tudja maradéktalanul kielégíteni. 1600
milliméter széles, 140 g/m2 vagy afölötti
vastagságú tekercseket tudunk rajta 4
színnel megnyomtatni, a szárítás pedig
infravörös szárítóval történik. Félkész
terméket tudunk vele gyártani a csomagolóipar számára. Természetesen szeretnénk majd megszerezni az élelmiszerbiztonsági minôsítést is, tehát a HACCP-nek
megfelelôen alakítjuk ki a gyártói csarnokot, illetve az egyéb körülményeket és
feltételeket. Ilyen formán akár az élelmiszer-, akár a gyógyszerpiac beszállítóivá
is válhatunk.
● További 1050 négyzetméterrel bôvítették a telephelyet, így most már közel
2500 négyzetméteres az üzem, és a pillanatokon belül induló flexónyomógép mögött csábítóan nagy hely van…
– Egyelôre kizárólag nyomtatásban
gondolkodunk. Ám semmi nem kizárt:
majd a piac eldönti, hogy kerüljön-e oda
valamilyen továbbfeldolgozó gép vagy
sem.
● Visszatérve a jelenhez: mi a flexógép elsô éles munkája?
– Nátronpapír alapú takarmányzsákokat fogunk nyomtatni egy régi megrendelônk számára. A flexónyomtatás magyarországi beindításának igazából ugyanazok az okai, amiért az ívre vágás is
elindult annak idején: közelebb lenni a
megrendelôkhöz, rugalmasabban, gyorsabban kiszolgálni ôket, és – mivel a
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megpörgeti egy kicsit a csomagolóipart. A január-február
persze nyilván megint a hagyományos hullámvölgy idôszaka lesz. Aztán márciussal
várhatóan ismét beindul egy
intenzívebb idôszak, amely eltart június
végéig, július közepéig, hogy azt követôen ismételten – ahogy mondani szokták –
augusztus 20-ig a „fû se nôjön”, és mindenki epedve várja az év végi hajrát,
amikor nem elég a meglévô kapacitás, és
nem elég a túlóra.
Ez a ciklikusság sokáig jellemezte a
nyomda- és csomagolóipart, a válság
azonban alaposan megborította… Remélhetôleg azonban visszazökkenünk a normál kerékvágásba, még ha nem is ugyanazon a szinten, ahol korábban voltunk…
● Tény: a túlpörgetett fogyasztás idôszaka kétségtelenül lejárt. A mértékletességet szem elôtt tartva kell ma már bármiben – beleértve a fejlesztéseket is –
gondolkodni.
– Nagyon egyet értek, és valahol ezen
filozófia mentén nem állítottuk üzembe a
második ívre vágó gépet, nem növeltük a
kapacitásunkat, hanem a flexógép üzembe
állításával inkább szélesítettük a tevékenységünket. A piac nagysága korlátos, ez
persze azt is jelenti, hogy egyféle tevékenységbôl nagyon nehezen tartja el
magát bármely cég, így az Ikapapír is.
Viszont azáltal, hogy „növesztettünk még
egy lábat”, vagyis elindítottuk a flexónyomtatást, pontosabban a félkész csomagolóanyagok gyártását, jelentôsen javítottuk a cég mûködésének gazdaságosságát.
Kétféle tevékenységre támaszkodva nemcsak sokkal nagyobb biztonságban tudunk
mûködni, hanem képesek vagyunk megôrizni vevôinknek nyújtott kedvezô árfekvésünket is mind az ívre vágás, mind a
félkész csomagolóanyag-gyártás terén. ■
Anoli

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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…és az ágazat összefogott:
nyomdászok a szegénység ellen

Ahogy errôl már korábbi (250. és 252.) számunkban beszámoltunk: történt, hogy Schuck István, a Prosystem Print és
Siko cégek ügyvezetôje véletlenül látott az RTL Klubon egy
dokumentum híradást hat, egyedül élô testvér kilátástalan helyzetérôl, és ez olyannyira megindította, hogy elhatározta, mindenképpen segít rajtuk. A Kazincbarcika melletti Martonyiban
élô Budai testvérek – a legkisebb 6, a legnagyobb 19 éves –
egy olyan szociális támogatásból épített házfélében laknak,
amelyet egy lelkiismeretlen vállalkozó épített, aki mélységesen
figyelmen kívül hagyta az alapvetô építési elôírásokat. Egy
másik kérdés, hogy a helyi önkormányzat ennek ellenére átvette… A ház gyakorlatilag vízgyûjtô ciszternaként funkcionál:
a lakás 90 százalékát 20 cm
magas békanyálas víz borítja, a
falak mennyezetig áztak fel,
kívül-belül moha nô az ablakok
körül. Mivel a környéken nincs
munkalehetôség, a családfô
édesapa több mint 100 km-re
(Esztergomban) dolgozik, s albérletének kifizetése után ugyan
hazaküldi szinte a teljes fizetését, de az igen kevés még a megélhetéshez is, nemhogy a ház rendbehozatalára. A gyerekekre a
68 éves, valaha bányász, jelenleg rokkantnyugdíjas nagypapa
felügyel. Édesanyjuk három évvel ezelôtt hagyta el ôket, s azóta sem tudnak róla. A gyerekek saját magukat látják el: a nagyobbak fôznek, mosnak, takarítanak, miközben iskolába is
járnak. Ezzel együtt valamennyien megôrizték életvidámságukat, intelligensek, és mindegyikük négyes vagy annál jobb
tanulmányi eredményt produkál. Nos, mindezt látva és személyesen is megtapasztalva, döntött úgy Schuck István, hogy még
a 2011-es ôszi iskolakezdés elôtt hozzájárul a gyermekek alapvetô életfeltételeinek javításához, lakáshelyzetük megoldásához. Ehhez kérte az ágazat szereplôinek támogatását.
És a nyomdásztársadalom összefogott.
A támogatás, a segítségnyújtás – ahogy azt korábban is írtuk
– azonban nem olyan egyszerû, ha az adományozó biztos akar
lenni abban, hogy valóban az kapja meg az általa erre a célra
fordított összeg utolsó fillérét is, akinek szánta. Éppen ezért
Schuck István mindenképpen egy olyan lehetôséget, megoldást
keresett, amely garantálja az adományok célba érkezését. Meg
is találta, mégpedig a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel
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történô együttmûködésben, amely átlátható és követhetô módon szavatolta, hogy az adományozott összeg teljes egészében
kizárólag a Budai család megsegítésére fordítódik.
Megvalósult az elképzelés: a nyomdásztársadalom szereplôi
– élükön Schuck Istvánnal – összefogtak, és eme összefogás
eredményeként több mint 11 millió forint gyûlt össze. A megvalósításban a Viasat3 Álomépítôk-2 címû mûsora is részt vett:
ôk vállalták magukra a mûsor keretei között a kiválasztott és
megvásárolt ingatlan teljes felújítását. Így hát 2011. augusztus 26-án a Budai család
elfoglalhatta új otthonát az
Esztergom közeli Bajóton. A
gyerekek már a közeli iskolában
kezdhetik a tanévet, és immáron
édesapjukkal sem kéthavonta
találkoznak, hanem napi szinten
együtt élnek. A nyomdásztársadalom jóvoltából, összefogásából a Budai család számára
talán a legnagyobb dolog szüle-

tett, ami egyáltalán
születhet: esély egy
normális családi
életre. (Az errôl
készült mûsort október közepén Álomépítôk2 címmel
vetíti a Viasat3.)
A Budai család
lakáshelyzetének
megoldása a következôképpen történt: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezethez kifejezetten erre a célra beérkezett adományokból megvásárlásra, majd felújításra került a célnak megfelelô ház, amely
tulajdonilag ugyan a segélyszervezeté, ám azt – bizonyos feltételek mellett: például rezsifizetési, állagmegóvási stb. kötelezettségek – a család rendelkezésére bocsátotta, akik majdan
esetleg meg is vásárolhatják. (Azért történt így a lakhatás megoldása, mert a hatályos adó- és illetéktörvények miatt egyébként a családnak igen komoly vagyonszerzési illetéket kellene
fizetni.) A ház felújítását a Viasat3 Álomépítôk-2 címû mûsora
végezte, mégpedig szigorú költségelszámolás mellett.
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Nyomda- és Papíripari Szövetség

Hírinfo

Mivel jószerint napi szinten, teljesen transzparens módon követhettük a beérkezô, illetve kifizetésre kerülô pénzek útját, nyugodtan kijelenthetô: valóban az utolsó fillérig a Budai család megsegítésére fordítódott a teljes összeg.
Schuck István magánemberként is és a Prosystem-Siko cégek képviseletében is jelentôs összeget adományozott. Ám, hogy ténylegesen
megvalósulhasson az érdemi segítség, azaz a Budai család számára az
esély megteremtése egy normális családi élethez, nagyon-nagyon kellett az ágazat minél szélesebb körû összefogása: mindenképpen szükség volt további pénzadományokra. Éppen ezért, a nyár egy részét maga Schuck István is, és önkéntes segítôi, szószolói – dr. Peller Katalin,
a Szövetség fôtitkára, Tolnai László, a Print & Publishing tulajdonosügyvezetôje és jómagam is – egyre-másra keresték meg a cégeket, és
kérték támogatásukat a Budai család számára. És kapták is: mintegy
40 nyomdaipari cég, vagy éppen a cég munkatársa, mint magánember
járult hozzá – összességében 11 751 000 forinttal –, hogy itt és most
az összefogás sikertörténetérôl tudjak beszámolni.
Azt gondolom, a legkevesebb, hogy megosszam Önökkel, ki mindenki járult hozzá, hogy a Budai család több, mint eséllyel folytassa
életét: Antalis Hungary, Beta-Roll, Budapest Papír, Center-Print, DPlusz Kft., Díjbeszedô Holding, Dránovits István, Dürer Nyomda,
Eurojet Hungária Kft., Fazekas Péter (Gyomai Kner Nyomda), Gelbert Eco Print, Goodwill, Grafit Pencil Nyomda, Helikon Nyomda,
Infopress Group Hungary Nyomda, Interpress, Kapitális Nyomda,
Kaposvári Nyomda, Kartonpack, Keményfém, Könyvkötô Kft., Marzek Kner Packaging, Michael Huber Hungária, Océ Hungária,
OOK-Press, Pauker Nyomda, Pátria Nyomda, PC Studio 2000,
Pharma Print, Prime Rate, Print & Publishing, PrintInvest, Prosystem-Siko cégek, Révai Nyomda, Sebesvári László (Zalai Nyomda),
Spori Print Vincze Kft., Stanctechnik, Stubeczky Alfréd Péter, Szentendrei Zoltán (Prospektus Nyomda), UPM Kft., Kovács György
(MSZSZ), Terc Kiadó, Théma Nyomda, Zrínyi Nyomda.
Tudom: valamennyien naponta kapjuk a megkereséseket, hogy
ilyen vagy olyan – és nyilván messzemenôkig arra érdemes – ügyet
támogassunk.
Tudom: mivel minden arra rászorulót nem tudunk támogatni, szinte
valamennyien évekkel ezelôtt már választottunk olyan ügyet vagy
szervezetet, amelynek céljával mélységesen egyetértünk, és amelyet
azóta is erônkhöz mérten folyamatosan támogatunk.
Tudom: a társadalmi felelôsségvállalás sokunknál olyan erôs belsô
késztetés, amelyet még saját nehézségeink árán is teljesítünk. És azt is
tudom: ezzel nem szabad visszaélni.
De az élet alkalmasint teremt kivételes helyzeteket is, amelyekkel
mégiscsak dolgunk van. A Budai család megsegítése ágazati összefogással, egy ilyen kivétel volt, amely nemcsak esélyt teremtett egy
család számára, hanem egyúttal azt is bizonyította, hogy a nyomdaipar
képes összefogni egy jó ügyért.
Most már jó lenne, ha maga magát is egy jó ügynek tekintené…
Ismételten megköszönve a támogatásokat, üdvözlettel:

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

Menedzserkonferencia
Galyatetô,
2011. október 20.
Ezúttal is igyekszünk
lépést tartani a
változásdömpinggel.
Témáink között
szerepelnek többek között a nyomdákat sújtó
környezetvédelmi termékdíj és a Munka
Törvénykönyve változásai.
Hamarosan a bôvebb részletek is megtalálhatók
lesznek a honlapunkon (www.fedprint.hu).

Ez volt – ez lesz
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

NYOMDÁSZ-VÁNDORGYÛLÉS &
PAPÍRFELDOLGOZÓ N APOK
Nyíregyháza, 2011. október 6–7.
Részletes program a www.pnyme.hu honlapon!
A jelentkezések határideje: 2011. szeptember 16.

Fórum a minôségrôl
Gyôr, 2011. szeptember 29., 10.00–16.00
IARIGAI Konfer encia
Eddig 22 országból több mint nyolcvan neves külföldi kutató, egyetemi oktató és más, a nyomdaipari
K+F-re meghatározó szakember regisztrált a
szeptemberi iarigai konferenciára.
(www.iarigaiconference2011.hu)
Rendkívüli lehetôség, hogy a hazai szakemberek
kedvezményes napijeggyel is részt vehetnek a
szakmai programokon. A napijegy ára hétfôn és
kedden 100 EUR/nap, szerdán 40 EUR.

Korsós Ilona

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
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Minden, ami ma a digitális nyomdatechnikáról egyáltalán tudható

Schulz – Endrédy – Szilágyi:

Digitális Nyomdatechnikák

Nyár közepén jelent meg a nyomdaiparban méltán ismert szerzôhármas – dr.
Schulz Péter, prof. dr. Endrédy Ildikó és
Szilágyi Tamás – új, és ismételten hiánypótló témájú könyve Digitális Nyomdatechnikák címmel, amelyben valóban benne van minden, amit ma a digitális nyomdatechnikáról tudni érdemes, és egyáltalán
tudni lehet. A szerzôk túl azon, hogy fejezetekbe foglalva mély szakmai tudással és
alapossággal ismertetik az alapfogalmaktól
kezdve a nyomtatás különféle rendszerein,
illetve hordozóin át a környezetvédelemig
a technológiát érintô valamennyi kérdést,
foglalkoznak a digitális nyomtatás piaci
lehetôségeivel is. A 10. fejezetben pedig
szinte valamennyi olyan cég bemutatkozik, amely a digitális technológiában fokozottan érintett, illetve a könyv függelék-fejezetében a témához kapcsolódó fogalmak,
rövidítések magyarázata is megtalálható.
Szóval, valóban olyan könyv született,
amelyben benne van minden, amit ma a
digitális nyomdatechnikáról tudni érdemes, tudni kell, sôt: egyáltalán tudható.
A szerzôk az elôszóban a következôképpen fogalmaznak: „Nem túlzás azt
mondani, hogy a nyomtatott kommunikáció forradalmi változáson ment keresztül
az elmúlt két évtizedben. E ma is folyó változások technikai hátterét a digitális képmegjelenítô, képlekezelô és nyomtató eljárások fokozatos elterjedése és gyors fejlôdése jelenti. Napjainkban a digitális
nyomtatás területén szinte nap mint nap
megjelenô újdonságok, a digitális nyomtatás alkalmazási területének egyre bôvülô
köre, az új piaci lehetôségek, hagyomá-
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nyos és digitális nyomtatás »együttmûködése«
foglalkoztatják leginkább
a szakembereket. E rendkívül gyorsan változó
»nyomdavilágban« nagy
az igény a technikai, technológiai újdonságok, a
speciális anyagok és
szoftverek, valamint a
digitális eljárások gazdaságossági, munkaszerzési
és környezetvédelmi kérdéseinek megértése iránt. Az 1998-ban
megjelent nagy sikerû Digitális nyomdatechnikák címû könyv teljesen átdolgozott
kiadása ezt az igényt kívánja kielégíteni. A
könyv egyes fejezeteibôl az Olvasó informálódhat a digitalizálódás nyomdaipari
hatásairól, a digitális színekrôl, a computer-to-… technikák részleteirôl, a digitális
nyomtatás anyagairól, a digitális eljárások
gazdaságosságának összefüggéseirôl, de
még a digitális eljárások környezetvédelmi
kérdéseirôl is. A szerzôk fontosnak tartják
azt, hogy a könyv minél teljesebb képet adjon az eddig elért eredményekrôl, ezért bemutatják a neves gyártók gépeit, berendezéseit, korszerû anyagait és szoftvereit is.
Reményeink szerint a könyv hasznos
lesz mindazok számára, akik közvetlenül
vagy közvetetten kapcsolatban állnak a
nyomdaiparral, illetve azok számára is,
akik figyelemmel kísérik a nyomdaipar jelenét és jövôjét, így a képmegjelenítôkkel,
a digitális berendezésekkel, a speciális
anyagokkal és szoftverekkel foglalkozó
szakembereken és nyomdászokon kívül, az

információszolgáltatás, a marketing, a termékmenedzselés, a
mérnöki tevékenységek és a termékfejlesztés szakemberei számára is.”
Itt jegyezném meg, hogy a könyv fontosságát az is jól mutatja, hogy megjelenését igen sok cég segítette. A szakkönyv
kiemelt, gyémánt fokozatú támogatója a
Budapest Papír és a Grafika Kereskedelmi
Zrt. volt. Arany fokozatú támogatást a
következô cégek nyújtottak: Agfa Graphics Magyarországi Kereskedelmi Képviselete, bauer+bauer International GmbH,
Eurojet Hungária, Grimex Magyarország,
Heidelberg Magyarország, Jura Trade,
Mesterprint Nyomda, Océ Hungária,
Papyrus Hungária, Ricoh Hungary, Sappi
Fine Paper Europe – Hungarian Branch
Office, Xerox Magyarország. További
támogatás pedig a következô cégektôl érkezett: Antalis Hungary, I-Com, Konica
Minolta Magyarország, Pátria Nyomda,
Pénzjegynyomda, Regiszter Plakát Nyomda, Théma Nyomda, Xeikon Austria –
Xeikon Eastern Europe.
A könyv a kiadónál rendelhetô meg a
print.consult@chello.hu e-mail címen. ■
A fôszerk.
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Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat
Hulladékkezelés a kis nyomdákban
Minden iparágnak megvan a speciális hulladéka. A nyomdaiparban általában háromféle hulladékot különböztetünk meg. Az olyan szemét, amely mindenütt keletkezik, ahol emberek élnek,
dolgoznak a kommunális szemét: takarítási szemét, ételmaradék, csomagolópapír stb., amit rendszerint a kihelyezett
szeméttárolóban gyûjtünk, és a szemétszállító viszi el. A tárolón legyen jelzés:
kommunális hulladék.
A többi hulladék az úgynevezett ipari
hulladék, amely a termelés folyamán keletkezik. Ezeket két fô csoportra oszthatjuk: keletkezik veszélyes és nem
veszélyes hulladék. Legfontosabb, hogy
ezt a kétféle hulladékot egymástól elkülönítve kell gyûjteni!
A veszélyes hulladék az iparunkban
minden olyan hulladék, amelynek kezelése, érintése, kipárolgása a keletkezés
során valamilyen ártalmat okoz. A kis
nyomdákban ilyenek például a vegyszerek, festékek, oldószerek, takarítószerek
maradékai vagy fel nem használt részei.
Továbbá a szennyezett papírok, filmek
(selejtnyomatok), a kiürült festékes
edényzetek, használt festékes egyéni védôeszközök, például kesztyûk. Ezen kívül a keletkezô szerelési hulladék, használt elektromos eszközök, például
villanykörte, biztosítékok, maradék vezetékek és elhasználódott gépalkatrészek.
A veszélyes hulladékokat fajtájuk
szerint is elkülönítve kell gyûjteni. Például a vegyszerrel szennyezett edényzetet, az elektromos hulladékot vagy a se-

lejt, festékkel nyomott hulladékpapírt is
egymástól el kell különíteni. Célszerû a
gyûjtôedényzetre (fém gyûjtôedény, zárható láda vagy doboz stb.) pontosan felírni, hogy mit lehet belerakni. A felirat
mindig jól olvasható és idôtálló legyen.
Ha korábban a gyûjtôedényben más volt
(például nyomdafesték), az edényzetet
tisztára kell mosni, és a korábbi feliratot
nyom nélkül el kell távolítani! Aki használja az edényzetet, az rendszeresen figyelje és ellenôrizze a megfelelô tisztaságot, a valóságnak megfelelô feliratot,
annak állapotát, és azt, hogy korábbi feliratnyomok ne legyenek az edényzeten.
Gondosan ügyeljünk rá, hogy az edényzet ne legyen lyukas, hibás vagy kézsérülést okozó. Használni csak addig szabad, amíg kiömlés-, kifolyás-, kiborulásmentesen belehelyezhetô a hulladék! Ha
tömöríteni akarunk, azt soha ne szabad
kézzel tegyük, hanem segédeszközzel
vagy védôkesztyûben. Ha a behelyezett
hulladék kipárolog vagy kellemetlen szagú, akkor csak csukható edényzet használható, és két hulladékbehelyezés között
az edényt mindig zárva kell tartani!
A termelô gép közelében, vagy a helyiségbe kitett hulladékgyûjtô edényzetet
(feliratost!) megteléskor vagy naponta
legalább egyszer ürítsük ki. Az éjjel
zárva hagyott nyomdában az ott álló hulladék fokozottan veszélyes – tûzveszélyes – lehet, és mivel nincs, aki felügyelje, reggelre komoly tûz keletkezhet!
A gép melletti vagy géptermi megtelt
hulladékgyûjtô edényzeteket a nyomdában – a tûzvédelmis közremûködésével

kijelölt – speciális, fajtánként elkülönített
helyre öntsük ki. A veszélyeshulladékgyûjtô helyeken feltûnôen ki kell írni,
hogy milyen hulladék helyezhetô oda el,
és kb. mennyi. Minden dolgozót ki kell
oktatni arról, hogy oda csak a kiírt fajtájú
hulladék (például nyomott selejt vagy
vegyszer stb.) helyezhetô el, és semmi
más! Aki ezt megszegi, azt büntetni kell
írásban. Ha többször elôfordul ez a
veszélyes szabályszegés, akkor az illetô
dolgozót akár rendkívüli felmondással
elbocsáthatjuk!
A veszélyes hulladékot csak olyan
céggel szállíttathatjuk el, amelynek erre
érvényes jogosítványa van. Ezt a jogosítványt a megkötött szerzôdéshez mellékelni kell, és lejárat esetén újat kell
csatolni. Érvényes hulladékszerzôdés
nélkül a cégnek a hulladék elszállítására
megkötött szerzôdése is érvénytelen! Ha
ezen a céget rajtakapja a környezetvédelem, abból súlyos (pénz)büntetés származik, amelyet a hulladékot termelônek kell
megfizetnie. Ha a hulladékot begyûjtô,
érvényes engedéllyel rendelkezô cég
felpakol, akkor az elszállított hulladékról
úgynevezett „SZ” jegyet kell kiállítania,
és cégesen aláírnia. Ezt át kell adnia annak, akitôl elvitte a hulladékot. A szállítás pontos idôpontja és az elszállított
mennyiség mindig legyen rajta az „SZ”
jegyen! Kis idô elteltével, mikor az elvitt
hulladékot az elszállító cég leadja a hulladékfeldolgozó cégnek, akkor az az
„SZ” jegy egy példány másolatát átvételkor aláírja, és átadja a beszállítónak, aki
ezt megküldi a hulladékot eredetileg át-

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

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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adó nyomdának. Ezzel igazolva lesz, hogy a hulladék
nem az árokpartra lett kiöntve, hanem szabályszerûen át lett vetetve azzal, aki feldolgozza, veszélyteleníti az átadott hulladékot. A nyomda csak akkor lehet
nyugodt afelôl, hogy szabályosan járt el a veszélyes
hulladékokkal, ha rendelkezik 2 példány „SZ” jeggyel, amelyet
idôbeli eltolódással kapott meg, és megfelelôen alá van íratva.
Ha az adott hulladékból kevés keletkezik, évente egyszer
akkor is a fentiek szerint el kell szállíttatni, és beszerezni a 2 db
„SZ” jegyet.
A nem veszélyes hulladék a kisebb nyomdákban általában a
vágási hulladék, amely nem nyomott papír. Csomagoló- és kötözôanyagok keletkezhetnek még nagyobb mennyiségben. A
gyûjtésre vonatkozóan ugyanúgy be kell tartani a tárolóedényzetre vonatkozó elôírásokat, ami az ép, olvasható feliratozást
illeti. Az idegen, korábbi tartalmat jelzô feliratmaradványokat
is el kell távolítani. Üríteni szintén a megtelés után, vagy legalább naponta egyszer szükséges a nem veszélyes anyagtárolóba. Ide feltétlenül ki kell írni, hogy „veszélyes hulladék tárolása
tilos!” A szabályszerû tárolást itt is rendszeresen ellenôrizni
kell.
A nem veszélyes hulladék elszállításánál szintén szerzôdést
kell kötni az elszállító céggel. A szerzôdés foglalja magába,
hogy a szállított hulladék nem veszélyes, és azt, hogy a felhasználás maradékait szabályos hulladékfeldolgozóba kell elküldeni, és nem szabad „útszélen” lerakva tárolni. Ilyen hulladék esetén nem szükséges az „SZ” jegy, elegendô, ha megfelelô, cégesen aláírt számlát, vagy átvételi elismervényt ad az átvevô. Ez azért szükséges, hogy bármikor igazolni tudjuk, a keletkezett hulladéknak a nyomdából kikerült része sem okoz
közterületi szennyezést vagy szemetet. Az elismervényt legalább három évig meg kell ôrizni, saját érdekünkben.
A szabályos hulladékkezelés legfontosabb elônyei tehát:
• a tûzveszély csökkentése, elhárítása;
• a keletkezett hulladék mennyiségének pontos
számontartása, amely szükséges az ellenôrzésekhez és az
esetleges hatósági bevallásokhoz;
• a közterületi szennyezôdés, szemetelés elkerülése;
• az üzem biztonságának folyamatos betartása, a takarítás
megkönnyítése.
A fentieket tehát saját, jól felfogott érdekünkben kell betartanunk, az elôírások ezt csak rendszerezik, és megkönnyítik számunkra. Maga a nyomdai munkavégzés is könnyebbé és egyszerûbbé válik, ha a keletkezett szemét, szennyezô anyagok a
jellegüknek és az elôírásoknak megfelelôen kerülnek tárolásra,
szállításra és feldolgozásra. Sok sikert a tisztaság, a szennyezôanyag-gyûjtés és -elszállítás szabályos végrehajtásához! ■
Nagy Veronika munkavédelmi szakmérnök
(06-1/351-5565, 06-20/9311-329)

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

Kállai Technik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,
perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami a
stancszerszámkészítéshez 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

Jubileumi árengedmény!
árengedmény!

–10% 2011.08.30-ig
Sorszámozna?
Morgana sorszámozó!
Bígelne?
Morgana sorszámozó!
Perforálna?
Morgana sorszámozó!
INVENCIÓ® Kft.
T.: 260-0562

invention@t-online.hu
Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 10 500 partnerrel világszerte!

Csepeli nyomda kereskedelmi vezetôt
és kereskedelmi ügyintézôt felvesz.

Naponta frissülô
adatbázis!
SZÉPIMPEX BT.
Széphegyi Pál
nyomdamérnök
2481 Velence, Fô u. 72.
Tel./fax: 22/474-391

Tel.:06-30/501-0202

szephegyipal@t-online.hu
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e-mail:

TH 1180 THEIMER IZZÓ
Bourg összehordógép
(22 állomásos, B3-as),

Grafopress
könyvkötészeti prés
ELADÓK.
Érdeklôdni: 72/213-999

Nyomdagépek kedvezô
áron eladók!

▼ MAN Roland Miller
(5W, B1-es nyomógép
új hengerekkel)
21 500 euró
▼ Poligraph Zirkon RO 62
(5W, ívrevágás, hajtás A4rôl A5-re) 4500 euró
▼ KBA Alb. Frankenthal 101
(A2, 6W automata tek.
vált., alkohol, hajtás A4rôl A5-re, gázszárító)
13 000 euró
▼ Heidelberg, Teigel
(B4 1000 eurótól Cylinder
B3, A2, B2, A1)
▼ Heidelberg KOR.KORD
4500 eurótól
▼ Dominant 714-es 450 euró
▼ Lemezlevilágító B1
200 euró
▼ Kerekesprés B2, 550 euró
▼ Regisztervágó, dekliolló
(120 cm) 390 euró
▼ Bígelô 75 cm, 250 euró
▼ Tekercsemelô (1,5t)
▼ Kompresszorok
(15 m3–100 m3)
▼ Gumihengerek B1-ig
▼ Vágógépkések 132-ig
A gépek telephelyünkön
kipróbálhatók,
beüzemelést vállalunk.
Érd.:

06-30/307-9027
06-30/972-2706

E-mail:
nemo2100@vipmail.hu
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Tüske K.

1049 Budapest, Széchenyi tér 9.

2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu
Melegfóliázás
UV lakkozás
Braille írás nyomtatás
Stancolás
Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás
Szerszámkészítés
Kézi 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.

TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPOPRINT cég képviselete

1106 Bp., Jászberényi út 47/D
Tel./fax: 3422 340, 352-1001, Mob.: +36 20 423 8636
E-mail: konyvkoto.kft@freemail.hu
Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
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.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

B1

- es ívig
A névjegytôl a
– automata üzemmódban,
teljes felületen –
fogadjuk megrendeléseiket.

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS
Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
K l i s é k é s z í t é s : 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

www.dpdstancuzem.hu

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

•

•

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal
Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés
GUBEK Kft. 1106. Fehér út 10. 30/9445-847, e-mail: gubek314@t-email.hu
•

•

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

Kasírozás
(B1-es méretig)

Stancolás
(B2-es méretig)

Gépi sorszámozás
rövid határidôvel,

valamint teljes körû
nyomdai szolgáltatás.
Gléda Print Kft.
1161 Bp., Ságvári u. 21.
T./f.: 405-3905, 405-3906
Mobil: 06-30/9291-745
E-mail: info@gledaprint.hu
www.gledaprint.hu

MAYA STANC
1165 Bp., Zsemlékes u. 26.

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

SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
30 Ft/cm
T.: 407-4199, 70/242-9407
MI ÖNÉRT VAGYUNK!

27

mastertan253 szept-I

05/09/2011

08:55

Page 28

