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A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda
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PAPYRUS DIGITAL WORLD
2011. őszi akció – 1 terabyte ajándékba!
Fedezze fel a Ön is Papyrus Digitális Világának előnyeit, a
legszélesebb választéktól kezdődően a személyre szóló
tanácsadásig.

Kiemelt termékkör:
· OPTIIMAGE / COLOR COPY
· DNS

Vegye igénybe speciális ajánlatainkat és megajándékozzuk
egy szuper minőségű 1 terabyte-os külső merevlemezzel,
így digitális anyagait is könnyebben tárolja majd!

További, az akcióba bevont termékek:
· DIGI FINESSE
· PICOFILM
· GIROFORM
· Öntapadó termékek

Feltétel: rendeljen 2011. november 1. és december 15.
között a Papyrus Hungária Zrt.-től összesen nettó 200.000
Ft értékben a PAPYRUS DIGITÁLIS VILÁG® termékeiből és
az Öné az ajándék.

Papyrus Hungária Zrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/c
Email: office@papyrus.hu
www.papyrus.com

d i g i t a l

A kép illusztráció

Részletes feltételeket honlapunkon talál.

w o r l d

Papyrus hotline:
Tel.: 06 (1) 421 20 93
Fax: 06 (1) 340 39 23

supporting you

Papyrus Digiworld Special Package 1 TB.indd 1

2011.10.24. 16:23:30

.10.24. 16:23:30
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ERÔBÔL LENYOMNI A TORKOKON… TERMÉKDÍJ
Nem elég, hogy az ág is húzza ezt az ágazatot, most nyakába kapta a termékdíj-fizetési
kötelezettséget, meg persze az ezzel kapcsolatos és nem kevés adminisztrációs terhet is.
Nyilván emlékeznek, 2003 táján egyszer már szóba került, hogy a nyomdák fizessék a
reklámhordozó papírok után a termékdíjat, de akkor még – mivel valamilyen szinten
szíveskedett a kormányzat párbeszédet folytatni az ágazattal – volt esély arra, hogy elegendô
és teljes mértékben jogos kifogásai meghallgatásra találjanak, és meghallgatásra is találtak.
Ráadásul annak idején – többek között – az az ember is a nyomdaipar mellé állt
(megjegyezném: videófelvétel van minderrôl!), aki ma visszalôcsöli az iparágra ezt a terhet.
Gyaníthatóan dr. Illés Zoltán (merthogy róla van szó), aki ma környezetvédelmi államtitkár, igen
kitûnô memóriával megáldott, éppen ezért mellôzte a mostani termékdíj-törvény módosítása elôtt
az ágazattal való konzultációt. Nyilván jó érzésû ember, és mint ilyen, egy esetleges párbeszéd
alkalmával egy teljes ágazat elôtt mégsem tudta volna hitelesen
megmagyarázni eme „köpönyegfordítást”, nevezetesen azt: mitôl,
Közös nyilatkozat
miért lett ugyanabban az ügyben jogos kötelezett az ágazat, amit nyolc
évvel ezelôtt még ô maga sem helyeselt? Azt pedig nyilvánvalóan nem
Az összefogás ereje
lehet deklarálni: „emberek, lyukas a büdzsé, a foltozásra kell a pénz.
Önmaga számára már bizonyította
Amolyan különadó ez, csak ne nevezzük annak, mert rossz a hangzása,
a nyomdaipar, hogy képes összefogni egy
fôleg akkor, ha a kormányzat elsôsorban adócsökkentéseket
nemes ügyért. A mostani nehéz, válságos
kommunikál”.
gazdasági helyzetben iparágunk résztvevôi
Szóval, mindez nem hangzott és nem hangozhatott el, merthogy az erre
felül tudtak emelkedni a mindennapok
való alkalomtól úgy menekültek az illetékesek, mint ördög a
tömjénfüsttôl. Pedig – mint minden esetben – most is megért volna egy
kényszerítô kihívásain, csatározásain,
misét a dolog, mert egy együttgondolkodás alapján minden bizonnyal
és önzetlenül segítettek a Budai családon.
ennél egy sokkal jobb megoldás születhetett volna. Elôször is: ez az
Jó lenne, ha az ágazat immáron saját
ágazat nem ostoba, tehát képes megérteni, hogy a mindenkori
egzisztenciális létezését, boldogulását is
államigazgatásnak szüksége van bevételre, és alkalmasint többre is,
egy nemes ügynek tekintené, és élne
mint ahogy azt elôre kalkulálta. Az is evidencia, hogy – ha törik, ha
az összefogás erejével. Ezt a folyamatot,
szakad –, ezt az összeget elô kell teremteni. De nem kéne, hogy
közös érdekek felismerését,
„törjön, meg szakadjon”, van olyan variáció – például a „sûrû fillér”
megfogalmazását és az ezekért történô
elve mentén –, amely mindkét fél számára megoldást jelen: az állam
pénzhez jut, a nyomdák nem szakadnak meg a megnövekedett
tenni akarást kívánja továbbra is
terhektôl. Még talán nem késô: beszélnünk kellene…
elôsegíteni és támogatni a PRINTinfo és
Erôbôl lenyomni a torkokon lehet, kérdés van-e értelme… A törvények
a Print & Publishing Hungary magazin.
a közösség érdekében születnek, de nagyon nem jó, ha mindeközben
A PRINTinfo és a Print & Publishing
a közösség egy része aránytalanul hátrányba kerül. A törvények
Hungary magazin fokozott figyelmet fordít
bizonyos szinten – és helyesen – elôírnak, korlátoznak, határt szabnak,
a nyomtatott kommunikáció valós
és mint ilyenek, mindig kiváltják egyesekbôl, hogy megszegjék,
értékének és szerepének szakmai,
áthágják azokat. Természetesen olyan nincs, hogy egy társadalom
társadalmi elismertetésére. Cikkeivel
valamennyi tagja maradéktalanul betartja a törvényt, de amennyiben
a hatókörébe tartozó érintettek döntô többségében az elsô – sôt,
és minden rendelkezésre álló módon
a sokadik – reakció is az, hogy miként lehet kibújni alóla, akkor a baj
együttmûködik a szakma presztízsének
a törvénnyel van. És annak sosincs jó vége!
helyreállításáért, nemzetközi és hazai
a fôszerk.
versenyképességének növeléséért.
Mindenkire számítunk, mindenkinek itt
a helye, akinek fontos a grafikus, vizuális,
A PRINTinfo újság aktuális számának „ízelítôje”, az elôzô számok
azaz a nyomtatott kommunikáció.
teljes terjedelme elektronikusan IS hozzáférhetô
Korsós Ilona, Tolnai László

a www.printline.hu oldalon.

Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu •
www.printline.hu • Kiadóvezetô-fôszerkesztô: Korsós Ilona • Szerzôk: Nagy Vera, Ratkovics Péter • Fotók:
Peller Katalin (fotóKata) • Hirdetésfelvétel, felvilágosítás a PRINTinfónál (szerkesztôségi órák: 8–9 óra között):
+36 1 226-1944 • Megjelenik: cca. 3 hetente, 3 000 példányban • Következô szám: 2011. november 25. (kéziratzárás: 2011. november 15.) • Szedés-tördelés: PRINTinfo • Korrektor: Fáklya Ágnes • Levilágítás CtP-re:
GMN-Buda, Pauker Holding • Nyomdai munkák: Pauker Nyomda (F.v.: Vértes Gábor) • Papír: Antalis Hungary
(CLAROBulk 1.1 vol. 100 g) • ISSN: 417–4804 • Nyilvántartási szám: 163/0398/2/2010.
A lapban megjelent írások a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. • A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség nem vállal felelôsséget!
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Menedzser info

Nyomda- és Papíripari Szövetség

● Termékdíj, Munka
Törvénykönyve módosításai, valamint sok más…
Dr. Horváth Csaba, Schuck István,
Dr. Peller Katalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8–9. oldal)
● A Munka Törvénykönyve módosításai
Dr. Kiss György tanszékvezetô, PTE . . . . .(9–10. oldal)
● Új Széchenyi Terv
Szemzô György projektmenedzser, NFÜ . . . .(10. oldal)

Expo info

Printexpo
Budatranspack
2011. november 9–11.

● Cseppet sem rózsás kilátások 2012-re
Horváth Gábor kutatásvezetô, GKI Zrt. . . .(11. oldal)
● Termékdíj
Sztuhár Imre szakértô,
Green Tax Consulting . . . . . . . . . . . . . . .(12–13. oldal)
Bartos Gyula ügyvezetô,
e-Termékdíj.hu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12–13. oldal)
Borsányi-Bognár Levente szakértô,
e-Termékdíj.hu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12–13. oldal)

Cég info

Van ötletük a termékdíj
csökkentésére…

Duparec – Haag János . . . . . . . . . . . . . . . . . .(20–21. oldal)

Kiállítói lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6. oldal)

Cég info

…Hello, de miért is?
Hello Nap a Rosinantéban .(14–15. oldal)

„…Közös szenvedélyek, tulajdonságok kötnek össze bennünket, mint a Budapest Papír csapatát és önöket, mint a nyomdák
képviselôit. Ilyen például a Hello mûnyomópapír-család szeretete…, továbbá a jó társaság, a finom ételek, a kitûnô italok,
ezen belül a különféle borok és pálinkák iránti szeretet. Javaslom, hogy az est hátralévô része ez utóbbiak iránt érzett szenvedélyek kielégítésével teljen!…”

Cég info

Ha nem is hétmérföldes
csizmában…

Grafika Kereskedelmi Zrt. – Kamarás Péter . . . . .(16. oldal)
…azzal is tisztában volt: nem lesz
egyszerû feladat a Grafikát az általa
elképzelt és elvárt méltó helyre emelni…
Hogy hol tart eme önmaga számára
kijelölt feladattal, arról október közepe
táján beszélgettünk…

Cég info

„…Vagyis az államnak ezzel semmi
dolga, és semmi, vagy csak minimális
a költsége. Azt gondolom, hogy ennek
a ténynek elégséges érvül kell szolgálnia
a termékdíj mértékének jelentôs, akár
felére történô csökkentéséhez…”

CTP Expressz

Flexo info

Tényleg sokan tudják,
mi az új a flexóban?

partners-rendezvény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22–23. oldal)
…Az elôadók a szakmai berkekben leginkább porondon levô
kérdésekre, a professzionális minôség és a hatékony termelés
eszközeire fókuszálva teljes körû, világszerte használt, a
flexónyomtatás világát meghatározó megoldásokat mutattak be,
kiegészítve olyan piaci-technológiai kitekintésekkel, amelyek a
magyar kisvállalkozások számára is elérhetô piaci rések
nyereséges kiszolgálásához adnak ötleteket…

Könyv info

Útmutató

prégeléshez és hidegfóliák alkalmazásához . . . . . .(24. oldal)

Véd info

Szabványok

Nagy Vera rovata
Nyomda- és papíripari szabványok . . . . . . . . . . . . .(23. oldal)

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25–26. oldal)

CtP lemez expressz sebességgel… . . . . . . . . . .(18–19. oldal)
…Ha azt mondom, hogy elképesztô kapacitással áll az ágazat
szolgálatára a kizárólag CtP lemezek készítésére specializálódott CTP Expressz, cseppet sem túlzok: a géppark öt, nagy teljesítményû, B1-es, illetve B2-es formátumú CtP berendezésbôl
áll, és napi szinten mintegy 2500 (!) lemezt képesek gyártani.

4

PRINT info

Paraméterek – 2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(27. oldal)
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Hajtson tökéletes termékeket.
Hajtogatógépet a Horizontól!

NYOMDAI

FELDOLGOZÁS

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

Expo info
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Kiállítói lista 2011. november 9–11.

Printexpo/Budatranspack
Printexpo kiállítói

ACIUS Kft./XANTÉ
AKA Digital
Borítékonline.hu Kft.
Centrum Service Hungary
Click On Kft.
CODEX Értékpapír Nyomda
Colorcom Média Kft.
ColorPoster Kft.
COPY-X
Digit
drupa village
Dupro Kft.
Elektro Produkt Kkt.
Emlékbázis
Fürcht Zoltán/Paperfox
GLOBE Master Kft.
Graphitrade
Hart Color 1992. Kft.
KENT Hungary
Konica Minolta Mo.
Laminátor Gépgyártó Kft.
Lamitrade
Media Ink
Milpress
Nyomda- és Papíripari Szövetség
Nyomda-Technika
Nyomdász Társaság
Országos Széchényi Könyvtár
Papír- és Nyomdaipari Mûszaki E.
PLASTEX spol. s.r.o.
Plotter Service
Print & Publishing
RICOH Hungary
Roland East Europe Kft.
S.P.S Printing Solution Kft.
Safex spol. s.r.o.
SHARP
TAMPON-MIX
Teca-Print
Technotrade Rendszerház
Top Advert s.r.o.
Trans-Europe Kft.
Trodimp-R Kft.
UM Kereskedelmi Kft.
Vinyl Grafik Stúdió
Webajándék Kft.
Xerox Magyarország
6

18.5
5.2
9.2
14.2
9.4
16.2
18.2
14.1
11.2
SE 4.
17
15.1
8.1
16
4.1
13.2
11.2
16.1
4
10
17.1
10.2
1
9.2
18.3
18.4
1.1
18.2
7
19.1
12
15.1
3
11
18.1
4.2
11.2
17.2
15
12.1
9.3
10
16
2.1
SE 5
14.1
6

Budatranspack kiállítói
ALBUPLAST Mûanyagfeldolgozó 15.1
Altrapack Hungary
8.1
Ambalazni Servis
3.4
AMCO
6.4
AMSY Jelöléstechnika Kft.
15.2
BUDAGÉP Budai Gépgyártó Kft. 9.2
Busch Vacuum Kft.
3.1
Chiorino Kft.
16.1
Conductive Kft.
8.2
CSAOSZ
6.4
DEXION Kft.
8.3
DUROPACK-STARPACK
16.3
Flex-Coop Kft.
4.1
Flexmark
2.3
Foodpack Packaging & Logistics 2.1
Freska Kft.
3.2
Heinz Bühnen Kft.
14.3
Horizont Média Kft.
9.1
Ho-Va Pack
5.1
Interbox 2000 Kft.
13.2
INTERMAS Eastern Europe
8.2
J. W. Cappelen Budapest
6.2
Lengyel Követség
2.C
LMP Hungary Kft.
12
Loran Kft.
6.4
Magyar Logisztikai Egyesület
5.1
Masterfoam Kft.
16.2

Masterprint Jelöléstechnika
Masterquality System
METRISOFT Mérleggyártó Kft.
ORWAK Magyarország Kft.
Packmarket
Partium ’70 Mûanyagipari Zrt.
PAYNE/UK
Plasticast Hungary
Plastique Sp.z.o.
Proman Hungary
Protektor 2001 Kft.
Reményi Csomagolástechnika
Robot-X Hungary
SANEX
Sleeve Pack
Szíveslátás Kft.
Szórádi és Társai
Taiwan Trade Center
Tok-PACK
Tolnai & Messer Enterprises (PRI)
Trade Magazin (PRO)
Uniotech Kft.
Vasszer Raktártechnika
Villpack Impex
Volánpack Zrt.
VPK Packaging Srl

12
12
14.4
6.3
2.2
4.3
9.5
8.4
16.4
8.1A
4.2
11
14.1
2B
9.3
1.2
6.4
5.7
9.3
5.1
9.1
7
1.1
14.2
13.1
16.5
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Új telephelyre költöztünk:
2151 Fót, József Attila utca 43.

Munkatárs

Telefon

Mobil

E-mail

Schuck István

06 27 537 871

06 30 9320 710

prosystem@prosystem.hu

ifj. Schuck István

06 27 537 872

06 30 2416 341

schuck.istvan@prosystem.hu

Kaposvári Edina

06 27 537 873

06 30 9191 659

kaposvari.edina@prosystem.hu

Kühstaler György

06 27 537 874

06 30 9703 009

kuhstaler.gyorgy@prosystem.hu

Nógrádi Péter

06 27 537 875

06 30 4110 121

nogradi.peter@prosystem.hu

Kiss Nóra

06 27 537 876

06 30 4110 122

kiss.nora@prosystem.hu

Szartórisz Katalin

06 27 537 877

Mészáros István

06 27 537 878

06 30 9198 598

meszaros.istvan@prosystem.hu

Kovács Zoltán

06 27 537 879

06 30 4110 120

kovacs.zoltan@prosystem.hu

Palyik Gabriella

06 27 537 891

palyik.gabriella@prosystem.hu

Sipos Katalin

06 27 537 892

sipos.kata@prosystem.hu

szartorisz.kata@prosystem.hu

Központi telefonszámaink: 06 27 537-870, 06 27 537-890, fax: 06 27 537-895
Központi e-mail cím: prosystem@prosystem.hu
Honlap címek: www.prosystem.hu, www.siko.hu

Menedzser info
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Nyomda- és Papíripari Szövetség – Menedzserkonferencia

Termékdíj, Munka Törvénykönyve
módosításai, valamint sok más…

A következô rövid elôadásban Schuck István számolt be arról az általa kezdeményezett ágazati összefogás eredményérôl, amelynek célja a Budai család megsegítése. Nos –
ahogy azt lapunk hasábjain korábban már
olvashatták –, összességében több mint 11
millió forintot adományozott az ipar, ezáltal
lehetôvé vált a kitûzött cél teljesítése: a család az édesapa esztergomi munkahelyéhez közeli Bajótra tudott költözni egy teljesen felújított házba, amely
mindegyikük számára emberhez méltó lakhatást biztosít. A támogatásnak
köszönhetôen azonban nemcsak az életkörülményeik váltak lényegesen jobbá,
hanem a felajánlások a legtöbbet, a lehetôséget teremtették meg ahhoz, hogy új
és kiegyensúlyozott életet kezdjenek. S noha ezzel tulajdonképpen teljesítették
önként vállalt küldetésüket az adományozásban résztvevô cégek, a késôbbiekben sem hagyják magára a családot. Karöltve a lebonyolításban igen aktívan és
segítôkészen résztvevô Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, továbbra is
figyelemmel kísérik, kísérhetik a család sorsának alakulását. A nyomdaipar eme
összefogásáról egyébként a Viasat3 – Álomépítôk2 címû, aznap levetítésre
került mûsora is beszámolt.

Schuck István

A Nyomda- és Papíripari Szövetség szokásos ôszi menedzserkonferenciája
ezúttal Galyatetôn, a Galya Hotelben került megrendezésre, mégpedig 2011.
október 20-án. A konferencia két legfontosabb témája a termékdíj, illetve a
Munka Törvénykönyv módosításainak ismertetése volt, de ezen kívül is jó
néhány ilyen vagy olyan szempontból fontos vagy lényeges információt
tartalmazó elôadást hallhattak a résztvevôk.
A délelôtt 10 órakor kezdôdô programon elsôként dr. Horváth Csaba, a
szövetség elnöke köszöntötte a mintegy 50 cég képviseletében jelenlévô,
jellemzôen azok döntéshozóiból álló társaságot. Miután ismertette a programot, rövid elôadást tartott az Óbudai Egyetemen folyó képzésrôl, ezen belül
pedig külön felhívta a figyelmet a mesterképzésre, amelyre még november
15-ig akár jelentkezni is lehet, hiszen maga az oktatás 2012 februárjában
indul.
dr. Horváth Csaba
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A délután dr.
Peller Katalin, a
szövetség fôtitkárának elôadásával
kezdôdött, aki a
nemzetközi összefogásban megvalósuló Print Power kampányt
mutatta be,
amelyhez természetesen a szövetség is csatlakozott.
A Print Power a
nemzetközi nyomdásztársadalom
azon nagyszabású
kampányának
elnevezése, amelynek célja, hogy
helyreállítsa a nyomtatott média
presztízsét és nemcsak a potenciális
megrendelôi körben, hanem a teljes
közvéleményt illetôen. Nos, ennek
részleteit ismertette a fôtitkárasszony.

Menedzserinfo

Ezt követôen kezdôdtek el a menedzserkonferencia legfontosabb témáiról
szóló, vagy azokhoz szervesen kapcsolódó elôadások.
Dr. Kiss György, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar,
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi
Tanszék vezetôje a Munka Törvénykönyvének módosításairól beszélt, majd a
GKI Gazdaságkutató Zrt. képviseletében
Horváth Gábor kutatásvezetô tartott egy
igen alapos, átfogó és nemzetközi kitekintést is tartalmazó elôadást a gazdaság
helyzetérôl, illetve a kilátásokról. A
következô elôadásban az Új Széchenyi
terv lehetôségeirôl, valamint az ezzel
kapcsolatos változásokról hallhattak a
jelenlévôk. Az ebédszünet elôtti utolsó
elôadás pedig már a termékdíj jegyében
hangzott el. A termékdíj-szabályozásban
aktívan résztvevô Green Tax Consulting
képviselôje, Sztruhár Imre ismertette a
még mindig változás alatt lévô, de –
majd önök is tapasztalhatják – cseppet
sem egyszerû tudni- és tennivalókat.
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A konferencia
utolsó elôadása
ismételten a termékdíjhoz kapcsolódott: az eTermékdíj.hu
ügyvezetôje, Bartos Gyula, és kollégája, BorsányiBognár Levente
egyrészt tovább
mélyítette, árnyalta a
termékdíjról való ismereteket, másrészt tárgyalta az
ezzel kapcsolatos teendôket. Újra jelezném: a termékdíj-ügy nem egyszerû,
nem egzakt, több mint síkos
pálya! Mindenkit alapos körültekintésre intenék!
A késô délutánba nyúló konferenciát
követôen némi lazításra is jutott idô, az
este pedig a kulináris élvezeteken túl a
szokás szerinti baráti beszélgetésekkel,
továbbá pókerrel és billiárdozással telt. ■
dr. Peller Katalin
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A Munka Törvénykönyve módosításai
Elöljáróban két dolgot is megjegyeznénk:
egyrészt dr. Kiss György maga is tagja volt
annak a szakértôi csoportnak, amely kidolgozta a módosításokat, tehát – hogy úgy
mondjam – elsô kézbôl valók az információk,
másrészt a módosítások éppen aznap (október
20-án) kerültek beterjesztésre, tehát még csak
most kezdôdik róla a parlamenti vita. Ezzel
együtt, nem gondoljuk, hogy ez túl nagy
változást fog hozni az eredeti beterjesztéshez
képest…
Az azonban messzemenôkig nem vitatható,
hogy ideje volt a törvénykönyv jó néhány
passzusát a való élethez igazítani, hiszen az
elmúlt két évtizedben jelentôsen átalakult
mind a gazdasági, mind a társadalmi közeg.
Persze, a nagy kérdés, hogy eme hozzáigazítás miként történik, és a gyakorlatban mit is
jelent. Hogy mennyire nem egyszerû a dolog, azt az is jól mutatja, hogy már 7–8
évvel ezelôtt kezdôdött az átdolgozás, legalábbis a koncepció felállítása, majd mind-

egyik kormány, sôt a szakszervezetek is
„kihátráltak” mögüle…
A változtatás oka – tudtuk meg a profeszszortól – többes: a szabályozás rugalmassá
tétele, a jogforrási rendszer átalakítása, a szociális biztonság átalakítása, illetve a jogintézmények pontosítása. Azonban nem a miértek
izgalmasak, hanem maga az új szabályozás,
annak mindennapokban való hatása, alkalmazása. Noha csak a legfontosabb alapelemeit
ismertette elôadásában dr. Kiss György, már
ezek alapján is érzékelhetô, hogy a módosítás
számos területet karakteresen érint, és sok
esetben csak reménykedni lehet abban,
hogy a munkaadók a törvény szellemiségét
figyelembe véve jóhiszemûen értelmezik
jogosítványaikat… Kétségtelen, a jelenleg
érvényben lévô szabályozás a munkaválla-

dr. Kiss Gyögy

Dr. Kiss György tanszékvezetô, Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi
és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

…mintha a módosított átesne ama bizonyos ló
másik oldalára…
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lóknak alkalmasint irreális védelmet és jogokat biztosít, de mintha a módosított átesne ama bizonyos ló
másik oldalára…
De kezdjük egy pozitív példával! Azt gondolom, senkinek nem kell magyarázni például, hogy örvendetes változás, és nagyon életszerû, hogy a törvénytervezet lehetôséget ad az 5 + 2 nap beosztás helyett a rugalmasan
változtatható munkaidôkeretre egy adott elszámolási
idôszakon belül, amelynek tartama a felek megállapodásán múlik. Kérdéses viszont azon passzus – maga az elôadó is „vitagyanúsnak” titulálta –, amely arról rendelkezik, hogy a munkavállaló munkaidôn kívül is munkáltatójához méltó módon viselkedjen, létezzen…
A három hónapos próbaidô hat hónaposra történô
meghosszabbításának lehetôsége megint az a kategória,
amely akár jó is lehet, de könnyen a visszaélés nem is
kicsi kapujává válhat. A szabadság egyharmadának
görgetési lehetôsége a tárgyévet követô év végéig, inkább az életszerû és jó változtatások körébe tartozik semmint hátrányos. Továbbá a határozott idôre szóló munkaszerzôdések lejárat elôtti megszüntetése sem feltétlenül negatívan értékelendô, hiszen e téren jellemzôen a

munkavállalói visszaélések nem egy példájával találkozhattunk. A rendkívüli munkaidô 200 óráról 250, illetve
kollektív szerzôdés esetén 300 órára növelése viszont
„munkaadója válogatja” függvénye… És ugyanebbe a
kategóriába tartozik az is, hogy a munka teljesítésének
helye és ideje mit ír elô, miként alakul.
A munka díjazásában elôrelépést jelent viszont, hogy
újra lett szabályozva az alapbér és a bérpótlék, illetve
adott esetben a munkaidô egyenetlensége és díja nincs
összefüggésben.
Mindezzel együtt kétségtelen – és ezt a professzor is
hangsúlyozta –, hogy nem lehet olyan törvényt alkotni,
amely bárki számára is teljes mértékben garantálná, hogy
azt be is tartják. Belsô etikai mérce függvénye is, hogy ki
és hogyan él, illetve él vissza az adott törvényi keretek
között – vagy akár azt túllépve – a szabályozásban lévô
értelmezési különbségekkel, miként keresi és találja meg
a maga kiskapuit. Ez munkaadóra és munkavállalóra egyaránt vonatkozik. Ámbár, most nagyon úgy tûnik, hogy a
Munka Törvénykönyvének jelen módosításával a
munkaadóknak több lett a vonatkozó muníciója… ■

Új Széchenyi Terv
Az új Széchenyi terv túl azon, hogy alapvetô célja –
azaz a vállalkozások fejlesztéseinek elôsegítése – nem
változott, számos egyéb változást tartalmaz. Minderrôl
Szemzô György, a NFÜ projektmenedzsere tartott elôadást, amely során részletesen elmagyarázta, hogy ezek a
változások a gyakorlatban mit is jelentenek. A legfontosabbként azt emelte ki az elôadó, hogy egyszerûbb és
gyorsabb lett, továbbá átláthatóbb, követhetôbb, racionálisabb feltétel és jelentéstételi kötelezettségekkel. Ezt
követôen rátért azoknak a jellemzôen GOP pályázatoknak
az ismertetésére, amelyek érdekesek lehetnek a nyomdaipar számára. A teljesség igénye nélkül, néhányat kiemelnénk ezek közül, de mindenképpen ajánlanánk, hogy merüljenek el a lehetôségek alaposabb tanulmányozásában.
Nos, az elsô egy olyan pályázat, amelyet mikrovállalkozások fejlesztésére lehet igénybe venni. Külön
elônye, hogy információtechnológiai fejlesztésen vagy
eszközbeszerzésen kívül akár ingatlan vásárlására is
költhetô. A 200 millió forint éves árbevételt meg nem
haladó vállalkozások vehetik igénybe: 10 százalék önrész
szükséges, és 45–60 százalék, ám maximum 8 millió
forint lehet a támogatás mértéke. A következô az innovációs eredmények hasznosítására kiírt
pályázat, amely igen sokféle lehetôséget
takarhat: ha valaki a 15 feltételbôl háromnak megfelel, már élhet a támogatás-

sal, amelynek mértéke 5–25 millió forint. A komplex vállalati technológiai fejlesztés szintén egy olyan
pályázat, amely sokféle dolog
megvalósítását foglalhatja magába.
A támogatás mértéke ebben az esetben
15–500 millió forint. De igénybe
lehet venni pályázati forrást környezet célú, vagy éppen folyamatmenedzsment fejlesztésére is, illetve az e-kereskedelem
kialakítására. Szóval, érdemes körülnézni, hátha…
Elôadása befejezô részében pedig egy, még kidolgozás
alatt lévô projekttel ismertette meg a hallgatóságot Szemzô György. A Kombinált hitel garanciával elnevezésû
projekt, egy olyan, kizárólag hazai székhelyû cégek
számára igénybe vehetô konstrukció, amelyben a pályázat
teljes költsége elszámolható, és ugyan 25 százalék önerô
mindenképpen szükségeltetik, de a vissza nem térítendô
támogatáson felül igénybe vett banki hitelre az állam
vállal garanciát. Jól hangzik, ám – mint tudjuk – a puding
próbája…, no meg az apró betûs rész… Meglátjuk! ■

Szemzô György

Szemzô György projektmenedzser,
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

…egyszerûbb és gyorsabb, továbbá átláthatóbb,
követhetôbb, racionálisabb feltétel…
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Horváth Gábor kutatásvezetô,
GKI Gazdaságkutató Zrt.

Horváth Gábor

„Finoman fogalmazva
is kijelenthetô, hogy
nem igazán jó felé
megy a gazdaság…”

Cseppet sem rózsás, mondhatni,
pocsék kilátásokat prognosztizál – jó
néhány gazdasági elemzôvel összhangban – a Gazdaságkutató Zrt.
Jelenleg is a régió legalacsonyabb
növekedését produkálja Magyarország: valamennyi környezô ország
sokkal jobban teljesít. Horváth Gábor
elôadásában részletesen áttekintette a
gazdaság alakulását, a különféle jogszabályi változások hatását, a nemzetközi tendenciákat, majd vázolta a
2012-re vonatkozó kilátásokat.
Világgazdasági szinten megállapítható, hogy 2011 elsô felében a vártnál
gyorsabb és nagyobb élénkülés volt
tapasztalható, ám a második fél év
adatai az elôrejelzéseknél jóval ked-

vezôtlenebbek. Magyarországon
viszont szinte egyáltalán nem tapasztalható semminemû élénkülés
vagy növekedés. Az adópolitika
változtatása nem hozta meg az eredményt: a társasági adó mértékének
kedvezôbbé tétele nem generált többletbevételt, az szja változásának bizonyos kör számára elônyössé válása
pedig inkább a megtakarítást, semmint a fogyasztást növelte.
Ugyanakkor romlott a befektetôi
környezet és a jogbiztonság. A kis- és
középvállalkozások belsô szabályozói is kedvezôtlenül alakulnak, ezért
drágul a foglalkoztatás. Ebbôl kifolyólag viszont erôsödik a szürkegazdaság, illetve félô, hogy tömeges
részmunkaidôs-foglalkoztatás fog
megjelenni.
A frank körüli történések, továbbá
a devizahitelek rögzített árfolyamon
történô visszafizetésének lehetôsége,
igazából sokkal többet árt, mint használ. Aki képes élni a törlesztéssel,
annak gyakorlatilag nincs szüksége
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Cseppet sem rózsás kilátások 2012-re

rá, a bankokat viszont – akár igazuk
van, akár nincs – rosszul érinti, emiatt gyakorlatilag megszûnt a hitelezés. „Finoman fogalmazva is kijelenthetô, hogy nem igazán jó felé
megy a gazdaság…” – összegezte az
elhangzottakat Horváth Gábor.
Ezt követôen tért rá a várható kilátásokra. Az USA-ban a gazdaság már
visszatért, sôt meg is haladta a válság
elôtti szintet. Az EU-s átlag is ezt
mutatja, ám Magyarország még
nemhogy elindult volna a növekedés irányába, de még mindig csökkenést mutat. Ugyanakkor világszerte visszafogottság tapasztalható a
beruházások terén, és ez – sajnos –
azt is jelenti, hogy Magyarország
nem bízhat egy „kívülrôl jövô” húzóerôben. Szinte valamennyi gazdasági
elemzéssel, elôrejelzéssel foglalkozó
társaság – GKI, TÁRKI, Századvég –
minimális különbséggel azt „jósolja”,
hogy amennyiben marad a kormányzat jelen gazdaságpolitikai elképzelése, Magyarországon a 2012-es év
minden téren rosszabb lesz az
eddigieknél.
„Hogy mit lehet tenni?” – tette fel
az elôadó a kérdést, majd meg is válaszolta: „Háát, nem sokat, és azt is
nehezen! Óbégatni azonban mindenképpen kellene a gazdaságpolitika
ellen!” ■

The Golden Company

BOPP lamináló fóliák
Autobond ragasztó
2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz 078/2.,
Telefon: 06-23/340-338, e-mail: sales@lemmaco.hu

www.lemmaco.hu
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Termékdíj
Sztuhár Imre szakértô, Green Tax Consulting
Bartos Gyula ügyvezetô, e-Termékdíj.hu
Borsányi-Bognár Levente szakértô, e-Termékdíj.hu

Nézzük, akkor hogyan is néz ki jelen
állapotában ez az egész termékdíj-ügy!
Az tudható, hogy a kormányzat több

12

Bartos Gyula

mint 60 milliárd forint bevételt kalkulál
termékdíjból, amelybôl nagyjából 6,2 milliárdot a nyomdaipartól vár. Ha ehhez
még hozzáveszem azt is, hogy a törvénytervezet meglehetôsen slendrián módon
szabályozza – a „ha akarom, van rajta
kalap, ha akarom,
nincs” minôsített
esete –, mi esik a
termékdíj megfizetése alá, akkor
nem kevés büntetéssel is kénytelen

kalkulálni az ágazat.
Arról meg nem is
szólva, hogy mivel cseppet sem kevés és
egyszerû adminisztrációs terhet is jelent,
vagy házon belül külön egy embert kell
rá foglalkoztatni, vagy „outsourcingolni”
kell egy külsô, erre specializálódott céghez a feladatot. Mindkét megoldás további anyagi teherként jelentkezik.
Reklámhordozó papírok utáni termékdíjfizetési kötelezettség eddig is volt, csak
éppen a megrendelôknek kellett, kellett
volna fizetni, csakhogy mérsékelten
tettek ennek eleget. Tulajdonképpen az
utolérhetôség okán tették át most a
kötelezettséget a belföldi elôállítókra,

Borsányi-Bognár Levente

Nos, a termékdíj új törvénye, pontosabban tervezete
kapcsán elég csúf dolgok jutnak eszembe: ott van mindjárt a torkos borz, meg
hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az
ember valaminek melyik végén tartózkodik, aztán mint állapot, az a macska is
beugrik amelyiknek a farkát az ajtóhoz
csukták… Továbbá hozzáfûzném dr.
Peller Katalin meglátását is, miszerint:
„bonyolult és drága”. Az alábbiakból az
önök számára is kiderülhet, egyrészt
mire föl ezen asszociációk, másrészt
mitôl bonyolult és drága.
A termékdíj kapcsán elsôként
Sztuhár Imre, a Green Tax Consulting munkatársa tartott elôadást. A Green Tax részt vett a
törvény kidolgozásában, illetve
a mai napig is tanácsadóként
vesz részt a végrehajtási rendeletek megalkotásában. Maga a
termékdíj-törvény beterjesztése
már nyár közepén megtörtént,
most novemberben csak a módosításokra, illetve a végrehajtási rendelet megalkotására kerül sor. Itt jegyezném meg, hogy
a termékdíj-törvény változtatásának
„kissé” elkapkodott voltát jól jelzi, hogy
egyrészt jelen cikk írásának pillanatáig
mintegy 45 módosítási javaslat született,
másrészt a nyomdaipari ágazatot illetôen
semmilyen konzultáció nem elôzte meg.
A következô két elôadó, Bartos Gyula
és Borsányi-Bognár Levente elôadásából
nagyon egzakt gyakorlati ismereteket és
útmutatót kapott a hallgatóság, noha
vitathatatlanul azzal a kicsengéssel, hogy
amennyiben termékdíj-ügyileg jót akar
magának, legjobb, ha egy arra specializálódott céget – például akár az e-Termékdíj.hu Kft.-t – bíz meg az ezzel kapcsolatos teendôk elvégzésére.

Sztuhár Imre
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azaz a nyomdákra. A vonatkozó törvénytervezet ugyan
enged – bizonyos keretek között – átvállalhatóságot, ám az
egyetemleges felelôsség okán
mégis a nyomdákat „éri utol”
elsôsorban, így semmi értelme
„nyilatkoztatni” a megrendelôt arról,
hogy az az adott nyomdatermék termékdíj kötelezett-e vagy nem.
A nyomdaipart tekintve kétféle termékdíjról beszélhetünk: az egyik a
csomagolószerek, a másik a reklámhordozó papírok után fizetendô.
Kezdem a csomagolószerekkel. Ebbe
a körbe tartoznak a csomagolóanyagok,
illetve azok gyártása, valamint a különféle csomagolóeszközök – például: ideiglenes védôburkolat, raklap stb. –, valamint a csomagolás járulékaként felhasznált – ragasztó, élvédô, párnázó, díszítô

…a kormányzat több mint 60 milliárd forint
bevételt kalkulál termékdíjból, amelybôl
6 milliárdot a nyomdaipartól vár…
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És akkor jöjjön a reklámhordozó
papírok után fizetendô termékdíj.
Csak,hogy megteremtsem az alaphangulatot, elôször is a mértéke: 52 forint/kg
(sôt, van olyan információm is, amely
szerint 64 Ft/kg!). Az egyik nyomda
egyik megrendelôje évente 300 tonna papírt használ fel termékei reklámhordozójaként, és nyomdaszámlája 75 millió forint. Az 52 Ft/kg-os termékdíj közel 16 millió forinttal emeli meg az elôállítás költségét. Lehet találgatni, hogy ez a megrendelô miként fog reagálni a 16 millió forint
pluszkiadásra…

Magazinok, újságok,
hírlevelek
Mielôtt bárki hátradôlne, hogy ezeket
a termékeket nem érinti a termékdíj-fizetési kötelezettség, mondom: attól függ!
Míg korábban azáltal, hogy ezek az orgánumok megfeleltek bizonyos kritériumoknak, és emiatt rendelkeztek ISSN,
illetve örökségvédelmi nyilvántartási
számmal, nem minôsültek reklámkiadványnak, így termékdíjat sem kellett fizetni utánuk. Ezentúl azonban egy kétharmados szabály alapján dôl el, hogy
kell-e termékdíjat fizetni utánuk vagy
nem. Amennyiben egyharmadnál több
reklámot tartalmaznak, akkor kéretik szépen becsengetni a vonatkozó termékdíjat!
Lehet vonalzóval számolgatni a felület
területét, és arányítani ezen belül a különféle tartalmakat… Egy kínai nyelvû
újság esetén, fôleg egyszerû lesz eldönteni, hogy mi micsoda…
És itt jegyeznénk meg, hogy egy
nyomda saját felhasználású reklám-

kiadványa – amelyrôl értelemszerûen
nem készül számla – is termékdíj-köteles!

Használati utasítások,
termékismertetôk
A pillanatnyi állás szerint a használati
utasítások nem minôsülnek termékdíjkötelesnek, a termékismertetôk esetében
viszont nem egyértelmû a megítélés.
Valószínûsíthetô, hogy egy gyógyszerismertetô nem fog a hatálya alá esni, de a
például egy szivattyú, vagy bárminemû
szolgáltatás ismertetése hova sorolandó,
az erôsen kérdéses…
A termékdíj-fizetési kötelezettség –
ahogy az áfa – a számla kibocsátásakor
keletkezik, teljesítése pedig történhet
negyedévente vagy havonta. Mivel a termékdíjat is terheli áfa, a káosz elkerülése
végett érdemesebb a megfizetését is az
áfa megfizetéséhez kötni. Azt gondolom,
nem tévedek, ha azt mondom, hogy
további és nem kis terhet fog jelenteni a
nyomdák számára, hogy a jellemzôen
hosszú fizetési határidôk – és még inkább a tényleges teljesítések elcsúszása –
miatt, minden bizonnyal a termékdíjat is
nekik kell elôfinanszírozni.
Noha csak érintôlegesen vázoltam fel
a termékdíjjal, de még inkább annak anomáliáival kapcsolatos tényeket, tényszerûségeket, azt gondolom, a nyomdaipar
valamennyi szereplôje egyetért „torkos
borz” hasonlatommal… A „macska farka” effekt pedig akkor lép életbe, ha a
fentiekben vázoltakhoz képest némileg
kedvezôbb változatban kerül elfogadásra
az új Termékdíj-törvény. És dr. Peller
Katalin kijelentéséhez – mely szerint:
„bonyolult és drága” – szintén kétség
sem férhet.
Nem véletlen tehát, hogy a termékdíjas elôadások igen nagy felzúdulást váltottak ki a jelenlévôkbôl. Ráadásul a törvénytervezet szerint a számlán nem kötelezô feltüntetni külön sorban a termékdíjat: akár beleépülhet az árba. E tény különösen kedvezôtlen, hiszen ebben az
esetben lényegesen megnô annak a lehetôsége, hogy bizonyos nyomdák nemcsak
nem tüntetik fel, hanem „el is felejtik”
felszámolni azt. Ez pedig további versenyegyenlôtlenséget okoz, amiben
megint a tisztességes nyomdák járnak
rosszul…

Menedzserinfo

stb. – segédanyagok. És itt meg is állok,
mert elképesztôen sok és még jelenleg is
megválaszolatlan kérdés van. Hogy mást
ne is említsek: hogyan követhetô és mi
van akkor, ha egy eleve termékdíjas
alapanyagból termékdíjas termék készül.
Ki, mikor és hogyan tudja visszaigényelni
a korábban már befizetett termékdíjat,
vagy annyiszor kell-e megfizetni, ahányszor a feldolgozás során kvázi a törvény
hatálya alá esik. Információink szerint,
jelenleg is tart az a szakértôi munka,
amely alapján az egyes fogalmak mögé
egyáltalán kategorizálni lehetne a konkrét termékeket. Addig meg… ki mit ért
rajta, és majd meglátja, hogy a hatóság is
úgy gondolja-e!
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Felmerült ötletként az a
megoldás is, hogy – függetlenül attól, mi készül belôle –
inkább magát a grafikai papírt
kellene „megadóztatni”. A
felvetés akár meggondolásra
érdemes, hiszen ebben az esetben a kilónkénti árat mindössze 2–3 forinttal megemelve,
hasonló nagyságrendû bevétele
keletkezhetne az államnak, miközben ez az összeg szinte egyáltalán
nem drágítaná a nyomtatott termékeket,
és egyenlô terhet – ha egyáltalán teherrôl
beszélhetünk – jelentene mindenki számára. Ráadásul a nyomdák mentesülnének az egyáltalán nem egzakt kritériumokat tartalmazó törvény elképesztôen bonyolult adminisztrációs és egyéb terhétôl.
Mivel hazánkban nincs grafikaipapírgyártás, a behozatal alapján a papírkereskedôk számára nem jelentene külön nehézséget a nyilvántartás, illetve az ez
alapján történô megfizetés.
Az, hogy a kormányzatnak bevételre
van szüksége, nem kérdés: felesleges
tehát arról álmodozni, hogy így vagy
úgy, ne szedné be ezt a pénzt. Az egy
más kérdés, hogy egyáltalán meghallgatásra találna-e ez az ötlet, ha már elôre
egyébként sem kérték ki az ágazat véleményét…
Abban viszont teljes konszenzus született a jelenlévôk között, hogy mivel a
végrehajtási rendelkezések még csak
novemberben kerülnek elfogadásra,
mindenképpen meg kellene próbálni
beletetetni, hogy a termékdíjat kötelezô legyen feltüntetni. Az ötletgazda
Kása István Zoltán (Marczek Kner) volt,
és meg is alakult egy négyfôs csoport –
további tagjai: Balog Miklós (Royal
Nyomda), Szentendrei Zoltán (Prospektus) és a szövetség részérôl dr. Peller
Katalin fôtitkár –, amely igyekszik mindent elkövetni azért, hogy a tisztességes
nyomdák legalább emiatt ne szenvedjenek hátrányt. ■

A menedzserinfo beszámolóit készítette:
Ilona
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Budapest Papír – Hello, de miért is?

A Budapest Papír kínálatában a Hello mûnyomócsalád
kétségtelenül a legfontosabb termékcsoport. A PaperlinX eme saját márkás papírcsaládja nem véletlen, hogy kimagasló
helyet foglal el a teljes cégcsoport életében, hiszen olyan mûnyomópapír-féleségeket takar, amelyek 1999-es megszületésüket követôen alig három év alatt
Európa legismertebb és egyik legkedveltebb márkájává váltak mind a nyomdászok, mind a felhasználók körében.
A piacon számos gyári márka található, ám ilyen erôs kereskedôi márka csak
elvétve. A Hello Gloss, Silk és Matt márkanéven eddig ismert mûnyomópapírcsalád gyártója a Sappi, de mint Hellomárkát a PaperlinX építette fel,
ismertette és kedveltette meg a
nyomdászok széles körével.
Most pedig szintén Hello márkanév
alatt tovább bôvítette a kínálatát, mégpedig a Lecta csoporthoz tartozó Garda
Papírgyár 1.1, illetve 1.3 volumenizált
mûnyomópapírjaival. Immáron egyetlen
márkanevet, a Hello-t kell csak ahhoz
megjegyezni, hogy a nyomtatott kommunikációhoz használatos papírok széles
kínálatát találjuk meg.

A Budapest Papír életében minden
év októbere a Hello hónapja, és ilyenkor különösen
nagy figyelmet fordítanak
erre a termékcsoportra.
Akciókkal, ajándékokkal,
vevôtalálkozókkal hívják
fel partnereik figyelmét a
Hello mûnyomópapír-család bizonyítottan kiváló
tulajdonságára, illetve a
használatukkal elérhetô
elônyökre. Az idei Hello
Nap, amelyre Szigetmo-

mûnyomópapírok
A következôkben felidézzük a Hello-val kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Hello Gloss, avagy – ahogy az elôadók aposztrofálták –:
„Te vagy a fény az éjszakában!”, egy olyan mûnyomócsalád, amelyen szinte kiugranak a képek kontúrjai, és igen széles – 90–350 gr/m2 – grammsúly-tartományban hozzáférhetô. A Hello Silkre készült nyomdatermékeket pedig olvasni
legalább olyan jó, mint tapintani. Az elôadók igen plasztikus
megfogalmazása szerint: „Selymes, mint a májusi esô!” És
valóban! Ezt a mûnyomóféleséget szintén 90–350 gr/m2 tartományban kínálják. A Hello Hot Silk termékcsalád speciális mázrétegének köszönhetôen rendkívül gyorsan – alig 15 perc alatt – szárad, miközben felülete leginkább a fényûzô selyemhez hasonló. Elsôsorban abban az esetben ajánlják, amikor egy elegáns kiadványra nagyon sürgôsen van szükség, és nincs idô várni a
nyomatok száradására. Az elôadók vonatkozó hasonlata: „Csípôs és gyorsan hat!” Végezetül pedig a bizonyos szinten újdonságnak számító Hello Fat Matt 1.1, illetve 1.3 volumenitású mûnyomópapírokról esett szó, amelyek túl azon, hogy nagyon jól
futtathatók, igen lenyûgözô nyomatképet produkálnak. Legnagyobb elônyüket azonban nyilvánvalóan az jelenti, hogy plusztömeg nélkül képesek testesebbé tenni a kiadványokat. A Budapest Papír a Hello mûnyomópapír-család valamennyi tagját – akár
speciális méretben is – jellemzôen raktárról kínálja. ■
Ilona
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nostoron, a Rosinante Fogadóban került sor 2011. október 27-én, különösen nagyszabású volt:
mind helyszínében, mind programjában,
de legfôképpen hangulatában messzemenôkig idézte a „boldog
békeéveket”. Azokat

az idôket, amikor
még nyoma sem
volt a válságnak,
és egy-egy találkozó maradéktalanul az önfeledt
kikapcsolódás jegyében telt,
miközben azért gyarapodtak
a szakmai ismeretek is.
A közel 100 fôs vendégsereget Erdély
Zsolt, a Budapest Papír ügyvezetôje köszöntötte, majd kezdetét vette azon prezentáció, amelynek során ô, valamint Dúl
Barbara marketingmenedzser és Szlatki
Ferenc beszerzési vezetô, egy pörgôs
elôadás keretei között ismertették, de
inkább csak emlékeztették a jelenlévôket
a Hello mûnyomópapír-család elônyeire.
A Hello Fat Matt volumenizált mûnyomópapír-család kapcsán Erdély Zsolt
azonban külön is felhívta a figyelmet
arra a tényre, miszerint: „Minden nyugat-európai trend begyûrûzik Magyarországra, és ott már most fokozott érdeklôdés övezi a nyomdai piacon!”
Végezetül pedig a következôkkel zárta
a prezentációt: „Közös szenvedélyek,
tulajdonságok kötnek össze bennünket,
mint a Budapest Papír csapatát és önöket, mint a nyomdák képviselôit. Ilyen
például a Hello mûnyomópapír-család
szeretete…, továbbá a
jó társaság, a finom
ételek, a kitûnô italok,
ezen belül a különféle
borok és pálinkák
iránti szeretet. Javaslom, hogy az est hátralévô része ez utóbbiak
iránt érzett szenvedélyek kielégítésével teljen!” És úgy telt… ■
Ilona
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Ha nem is hétmérföldes csizmában…

Grafika Kereskedelmi Zrt. – Kamarás Péter

Nem mondom, hogy ez év tavasz
elején nem kapta fel a fejét az
ágazat jelentôs része arra a hírre,
hogy Kamarás Péter, a Goodwill
tulajdonos-ügyvezetôje szakmai
befektetôként megvásárolta
egykori munkahelyének,
a Grafika Kereskedelmi Zrt.-nek
meghatározóan döntô többségi
(92%) tulajdonát. Kamarás
Péterrel történt akkori
beszélgetésünkbôl – egyebek
mellett – az is kiderült, hogy
ugyan – és természetesen –
emocionális okai is voltak eme
tranzakciónak, és nem kevés
adrenalinbombát jelent számára,
ám elsôsorban jól átgondolt és
megfontolt üzleti elképzelések
mentén született a döntés.
Ugyanakkor azzal is tisztában
volt: nem lesz egyszerû feladat
a Grafikát az általa elképzelt és
elvárt méltó helyre emelni…
Hogy hol tart eme önmaga
számára kijelölt feladattal, arról
október közepe táján
beszélgettünk.

16
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● Az teljesen nyilvánvaló, hogy az adrenalinszintje egy cseppet sem csökkent:
azóta is ezerrel pörög…
– Ez így van: nagyon élvezem, de azért
néha vannak hullámvölgyek…
● Megbánta?
– Szó nincs róla!
● Akkor…?
– A feladattal együtt jár néhány nemszeretem dolog is, például munkatársaktól kellett megválni, újakat felvenni, illetve nem tudok mindig olyan tempóban
haladni, amire számítottam, és az is tény,
hogy sokkal több vele a munka, mint
elôre gondoltam. De ezzel nincs semmi
gond: természetes velejárója, ha az ember
egy akkora cég átalakításába, új alapokra
helyezésére vállalkozik, amekkora a
Grafika. És egyébként is a jövô év végét
tûztem ki célul. Meg különben sem bántam meg: nem lehetett volna nem meglépni a megvásárlást. Jó döntésnek ítéltem akkor, és ez a meglátásom ma sem
változott.
● Mennyit dolgozik egy nap?
– Sokat: este kilencig, fél tízig bent
vagyok, de azért azt hozzáteszem: nem
kezdek reggel hétkor…
● Gondolom, lépésrôl lépésre halad.
– Nem lehet lépésrôl lépésre haladni,
mert, ahogy hozzányúlok valamihez,
generál valami mást, és már le is tértem
az általam elôre meghatározott terv szerinti útról. Persze, ettôl még irányban
maradok.
● Véglegesedett-e a portfólió?
– Alakul, illetve a súlypontok tolódnak
át jobban egyik termékrôl a másikra. Például hangsúlyosabbá vált a flexó terület:
már két CtP-t el is adtunk.
● Ezek szerint a csomagolóipar került,
kerül inkább fókuszba?
– Abszolút, hiszen azon a területen
erôteljes fejlôdés várható. A flexó és természetesen a digitális iránt egyre nagyobb az igény, ellenben az ofszet a legjobb esetben is csak stagnál. A csomagolóanyag-gyártásban persze nem, ott továbbra is megôrzi, sôt növeli részesedését.
● Kétségtelen, az utóbbi minimum tíz

évben mindenki azt hangoztatja, hogy a
csomagolóipar nagy ívû fejlôdés elé
néz… Ezek szerint a Grafika „kiköszön”
a tradicionális ofszet területérôl?
– Nem! Sôt, abban a szegmensben is
növekedni szeretnénk. Nem mondom,
hogy a gazdasági helyzet ennek nem hat
ellen… A csomagolóipar a mi „másik
lábunk”, amelyre ugyancsak támaszkodni
szeretnénk, tehát erôsnek kell lennie. És
erôs is lesz, hiszen például azok a CtP
berendezések, amelyeket a flexósok
számára kínálunk, fantasztikus minôséget
képviselnek.
● Telephely: maradnak, mennek,
„összecuccolnak”?
– Egy darabig biztos, hogy maradunk,
de épp a napokban került hozzánk egy
logisztikai szakember, akinek – egyebek
mellett – az is feladata, hogy megtalálja a
legideálisabb megoldást.
● Visszatérve a termékportfólióhoz:
várható még valami egyéb újdonság,
meglepetés is?
– Ha valami „forradalmira” gondol,
akkor nem. Persze, nyilván lesznek további változások, de ezek inkább a logikus kiegészítés kategóriájába fognak
tartozni. Nem akarok bármibe is átgondolatlanul belekapni… Egyébként a flexó
is egy logikus lépés volt részünkrôl, hiszen ezen a piacon a színméréssel a
Goodwill régóta jelen van.
● Ja! Kihasználva azt az ominózus
szinergiahatást…
– Így van, és tervezünk még hasonló
dolgokat, csak szépen, lassan valósítjuk
meg.
● Fogalmazhatok úgy is, hogy még
„terhes” a Grafika, de rövidesen megszületik az új élete, létezése?
– Egy meglévô struktúrát, mûködési
rendet, szemléletet megváltoztatni nehéz
és idôigényes feladat. A Grafika imidzse
ugyan ismert és jó, de meg kell próbálni
ezt is jobban kiaknázni. Mindennel haladunk, de nincs hétmérföldes csizmánk.
Szóval, van még mit tenni bôven. Viszont
továbbra is úgy látom, hogy csillog a
jövô…■
Ilona
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Használja ki a ﬁnn Simcote karton előnyeit
és nyerje meg téli ajándékaink egyikét!
Vásároljon legalább 6 tonna Simcote kartont az Europapier-tól és egy két főre szóló téli wellness
hétvégével vagy Nordic walking botokkal ajándékozzuk meg!
A Simcote karton minden téren kiegyensúlyozott és magas minőséget képvisel:
• kivételesen könnyű dobozkarton
• magas merevségi mutatók
• nedvességálló tulajdonsága biztosítja a funkcionalitást akár mélyhűtött termékek esetén is
• illat- és íz semleges
• problémamentes nyomdai és csomagolási kivitelezés

*A nyereményjáték időtartama alatt - legalább 6 tonna mennyiségben - vásárló első öt ügyfelünket ajándékozzuk meg.
*A legnagyobb mennyiségben vásárló ügyfelünk egy két főre szóló wellness hétvégét, további négy vásárlónk Nordic walking botokat kap ajándékba.
*A nyereményjáték időtartama: 2011. november 7. - december 6. További részleteket a www.europapier.hu weboldalon talál.
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CtP lemez expressz sebességgel, verhetetlen áron!

CTP Expressz

Ha azt mondom, hogy elképesztô
kapacitással áll az ágazat szolgálatára
a kizárólag CtP lemezek készítésére
specializálódott CTP Expressz, cseppet sem
túlzok. A nyár végén startolt társaság
gépparkja öt, nagy teljesítményû, B1-es,
illetve B2-es formátumú CtP berendezésbôl
áll, és napi szinten mintegy 2500 (!) lemezt
képesek gyártani.
Meglehet, túlzásnak tûnik egy ilyen jellegû
szolgáltatásra egy ekkora kapacitás, de Mádi
Jánossal, a cég vezetôjével beszélgetve,
bizonyítottnak látszik, hogy mégsem, sôt.

● Soha nem tapasztalt recessziót
él meg a hazai nyomdaipar: a korábbi évekhez képest átlag 65–70 százalékra esett vissza a megrendelés-állomány. A CTP Expressz mégis egy
akkora beruházást hajtott végre, és
indította el szolgáltatását, mintha
legvirágzóbb korszakát élné az
ágazat…
– Mondhatnám azt is – és teljesen
igaz lenne –, hogy éppen azért van
létjogosultsága egy ilyen jellegû szolgáltatással a nyomdák rendelkezésére
állni, mert nehezek a gazdasági körülmények. Ha valamikor, akkor most
nincs pénz arra, hogy fejlesszenek,

termegkft@t-online.hu
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közben pedig a minôségi elvárásokat
teljesíteni kell. Megoldást jelent,
jelenthet tehát számukra, ha valaki
olyan szolgáltatást nyújt, amely egyrészt tehermentesíti ôket a beruházástól, másrészt a nyomdai elôkészítést
csúcsminôségben, expressz sebességgel, verhetetlen áron átvállalja. Kiszervezheti tehát a nyomdai elôkészítést, és amikor nincs munka, akkor
nem kell fizetni az állásidôt.
● Értem, de ezzel együtt nem túlméretezett kissé a kapacitás?
– Elsôsorban a gyors és rugalmas
kiszolgálás miatt van szükség ekkora
gépparkra, hiszen a nyomdák nem

tudnak napokat várni a lemezek elkészültére. Gyakorlatilag olyan tempóban kell a lemez, mintha saját maguk készítenék. Hogy ezt maradéktalanul teljesíteni tudjuk, nem az egzakt
mennyiségi igényekhez kellett igazítani a kapacitást, hanem azt jócskán
meghaladó mértékûre volt szükség
ahhoz, hogy a gyorsaság iránti elvárásnak is megfeleljünk. A nyomdai
elôkészítés iránti igények nem egyenletesen, hanem kiszámíthatatlanul,
kampányszerûen jelentkeznek. Ilyen
a piac. Elôre felmérhetetlen extrém
igények azonnali kiszolgálásához pedig extrém kapacitásra van szükség.

www.aranyozas.hu
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Azok a CtcP berendezések – közöttük
a teljesen automata Basysprint UV Setter
857-es –, amelyeken mi készítjük a lemezeket, egy tökéletesen kiforrott technológiát képviselnek. Árak: a speciális CtP
lemezekkel szemben alig kétharmadába,
felébe kerülnek ezek a lemezek, hiszen
hagyományos ofszetlemezeket használunk. Tehát továbbra is igen jelentôs az
árelôny. Azért azt megjegyezném, hogy
maguk a berendezések, amelyeken
készítjük a nyomóformákat, viszont kétszer-háromszor drágábbak!
Ám a felhasználók, a megrendelôk
szempontjából nézve a dolgot, nyugodtan
kijelenthetô: az általunk készített lemezek olcsók, ugyanakkor a legjobb minôséget képviselik.
● Említette, hogy 12 órán belül elkészítik a lemezeket. Hogyan jut el a megrendelôhöz?
– Attól függ, kivel miben állapodunk
meg. Vannak olyan cégek, amelyek naponta házhoz szállítva kérik, mások
„elugranak” érte, ha nagyon sürgôs. A
rendszer az, hogy minden reggel indul a
kocsi, és az elôzô nap – beleértve az éjszakát is – „termését” körfuvarban kiszállítja a nyomdákhoz.
● Ezek szerint nonstop üzemmódban
dolgoznak?
– Igen, egész pontosan rugalmasan
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● Mennyi idôn belül teljesítik a megrendeléseket?
– Átlag 12 órán belül elkészítjük a
lemezeket, persze nem extrém mennyiségek esetén. De valljuk be, akkora kapacitásnál, amekkorával mi rendelkezünk –
napi 2500 lemez! –, gyakorlatilag nincs
extrém mennyiség.
● Ezek a berendezések igazából CtcP
berendezések, azaz hagyományos ofszetlemezre történik a levilágítás. Két kérdés
is adódik. Az egyik: kell-e bárminemû
minôségi kompromisszumot kötni használatukkor az – úgymond – „igazi” CtP
lemezekhez képest? A másik: a csökkenô
ofszetlemezgyártás ellenére megôrizte-e
jelentôs árelônyét?
– Semmilyen minôségi kompromiszszumot nem igényel ezeknek a
lemezeknek a használata. Az
egyetlen hátrányuk legfeljebb
az, hogy nem bírnak több
százezres nyomtatást. De hol
van manapság erre igény? Bár
lenne! Hogy minôségileg
mennyire tökéletes nyomatokat lehet velük készíteni, arra
igazán kitûnô példa, hogy a
teljes Bibliát, tehát az Ószövetséget és az Újszövetséget
is, egyetlen A4-es lap méretére
lekicsinyítették, ezt levilágították egy CtcP lemezre, majd
arról kinyomtatták, és – persze
erôs nagyítóval – tökéletesen
olvasható a nyomat!
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igazodunk az igényekhez.
Jellemzôen kora délután
ugranak meg a megrendelések,
és rendszerint másnap reggel
szükség is van a lemezekre.
Mivel minden beérkezô digitális
állományt külön ellenôrzünk is, a csapat
valamennyi tagjának flexibilisnek kell
lennie.
● Igazából alig pár hónapja, hogy
indultak, ezzel együtt kérdezem: milyen
volt a piaci fogadtatás?
- Jó! Már jelenleg is mintegy 100 cég
számára gyártunk lemezeket, és – lekopogom – csekély reklamációval. Hála
istennek, napról napra bôvül az ügyfélkörünk, és közöttük a B3-as Romayorral
rendelkezô kisnyomda éppúgy megtalálható, mint a B1-es, nyolcszínes gépen
dolgozó nagy. Sôt, van nem egy olyan
partnerünk is, aki ugyan rendelkezik
saját CtP-vel, ezzel együtt tôlünk is rendel lemezt. Ennek rendszerint két oka
van: vagy hirtelen sok lemezre van szüksége, és az ô gépe kisebb kapacitású,
vagy éppen javítják a gépét…
● Ezek szerint meglehet, hogy amit én
elsô megközelítésben túlzott kapacitásnak gondoltam, az rövidesen kevésnek
fog bizonyulni?
– Nem állítom, hogy már most csúcsra
kell járatnunk az összes gépet, de – reményeim szerint – eljön az az
idô is… Pontosabban, nem
fogjuk megvárni, hogy eljöjjön
az az idô, mert elôtte gyorsaságunk és rugalmasságunk
megôrzése érdekében biztos,
hogy fejlesztünk.
Mi nem várakoztathatjuk a
nyomdákat: az ô elvárásaikhoz
és ritmusukhoz alkalmazkodva
kell messzemenôkig kiszolgálnunk ôket. És így is teszünk. ■

Ilona
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Van ötletük a termékdíj csökkentésére…

Duparec – Haag János
A hulladékpapír-gyûjtô cégek számára sem ígér semmi jót
a nyomdákat sújtó termékdíj bevezetése – tudtam meg
Haag Jánostól, a Duparec Kft. ügyvezetôjétôl. Olyannyira
nem jó, hogy azon törik a fejüket, miként lehetne
jelentôsen mérsékelni a reklámhordozó papírok után
fizetendô 52 forint/kg áron. (Sôt, miközben írtam e cikket,
jött a hír: már 64 forint/kg ár került beterjesztésre
módosításként!) Persze, nagy kérdés, hogy a termékdíjból
befolyó összeg ténylegesen arra fordítódik-e, amire
kitaláltatott, azaz a hazai hulladékgazdálkodás anyagi
feltételeinek javítására, vagy szimplán a költségvetés
stoppolására. Ha az elsôként említett szándék áll mögötte,
viszonylag esélyesnek mutatkozik összegének legalább
mérséklése. Ha azonban a második: akkor nincs az az érv
és indok, ami megváltoztatná.
Vagy esetleg mégis? Haag Jánossal beszélgettem.
● A gazdasági válság nem kímélte
a hulladékkal, azon belül a papírhulladékkal foglalkozó cégeket sem.
2008-as beköszöntekor gyakorlatilag
úgy visszaesett a hulladékpapír iránti
igény, hogy nemhogy fizetni tudtak

volna érte, de annak kellett fizetni,
aki el akarta szállíttatni.
– Ez bizony így volt, és meglehetôsen nehéz helyzetbe került a láncolat valamennyi szereplôje. A gyûjtés
ezzel együtt nem állhatott, és nem is

…ennek a ténynek elégséges érvül kell szolgálnia
a termékdíj mértékének jelentôs, akár felére
történô csökkentéséhez…
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állt le: de mi nem tudtunk pénzt adni
a papírhulladékért, merthogy mi sem
kaptunk érte semmit. 2009-ben a
Hamburger Hungária 7-es papírgépének üzembe állítása azonban fordított
a helyzeten. Újra lett ára a papírhulladéknak, és ismételten tudtunk fizetni mi is. Sôt, hirtelen „történelmi magasságba” ugrott ez az ár.
● Na, ha van valami, ami nagyon
rossz, az az ugráló, kiszámíthatatlan
ártényezô…
– Ezek a végletek valóban egyrészt
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E nélkül tovább esik a fogyasztás, és
ez egyáltalán nem szolgálja a gazdaság
élénkülését.
● Termékdíj-fizetési kötelezettség eddig is volt, csak éppen a megrendelôknek
kellett, kellett volna fizetni, csakhogy
mérsékelten tettek ennek eleget. Kvázi az
utolérhetôség okán került most át a kötelezettség a nyomdákhoz. A vonatkozó
törvénytervezet ugyan enged – bizonyos
keretek között – átvállalhatóságot, ám az
egyetemleges felelôsség okán mégis a
nyomdákat „éri utol” elsôsorban.
– A termékdíj beszedése felôl nézve ez
a fajta centralizáció logikus lépés ugyan,
de ezzel együtt a nyomdaiparnak nagyon
nagy teher, és az egyes vállalkozásokat
tekintve irreális megoszlású, és végzetes
következményekkel jár, járhat.
● Fel is merült az ágazatban ötletként,
hogy függetlenül attól, milyen kiadvány
készül belôle, magát a grafikai alappapírt kellene inkább „megadóztatni”.
Ebben az esetben ugyanis a kilónkénti
árat mindössze 2–3 forinttal megemelve,
hasonló nagyságrendû bevétele keletkezhetne az államnak, miközben ez az összeg
szinte egyáltalán nem drágítaná a nyomtatott termékeket, és egyenlô terhet – ha
egyáltalán teherrôl beszélhetünk – jelentene mindenki számára. Ráadásul a
nyomdák mentesülnének az egyáltalán
nem egzakt kritériumokat tartalmazó
törvény elképesztôen bonyolult adminisztrációs és egyéb terhétôl. Mivel hazánkban nincs grafikaipapír-gyártás, a behozatal alapján a papírkereskedôk számára
nem jelentene külön nehézséget a nyilvántartás, illetve az ez alapján történô
megfizetés. Telefonbeszélgetésünk alkalmával említette, hogy lenne ötletük a
termékdíj, ha nem is megszüntetésére, de
legalább jelentôs csökkentésére…
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irreálisak, másrészt – még ha elsô pillanatra úgy tûnik is, hogy jó dolog egy termékért többet kapni – tulajdonképpen
senkinek nem kedvezôek, hiszen a magas
felvásárlói ár az újrahasznosítás során
begyûrûzik a végtermék árába.
● A Hamburger Hungária hulladékpapír-igényét gondolom, nem a belsô fogyasztás növekedése serkentette…
– Nem bizony! A hazai fogyasztás
nemhogy nem emelkedett, továbbra is
csökkent: elsôsorban a cég exportteljesítéseihez kellett az alapanyag. Gond is
volt, hogy itthon drasztikusan visszaesett
a fogyasztás, ugyanis ebbôl kifolyólag
jóval kevesebb papírhulladék keletkezett.
És félô, hogy a termékdíjjal kapcsolatos
változások további csökkenést fognak
okozni. A reklámhordozó papírok után
kivetett 52 forint/kg termékdíj, amelyeket a nyomdákkal fizettetnek meg, számos veszélyt hordoz magában.
Elôször is, nagyon magas ez az
összeg, a nyomda nem tudja „lenyelni”,
mindenképpen át kell, hogy hárítsa a
megrendelôre. A megrendelô számára
ezáltal nagyon megdrágul a kiadványok
bekerülési költsége, és minden bizonnyal
valamifajta döntést kell hoznia ennek
kompenzálására. Vagy úgy ahogy van,
lemond a nyomtatott termékrôl, vagy
csökkenteni fogja a példányszámot. Bármelyik is következik be, nem jó a nyomdának, és természetesen nekünk sem,
hiszen kevesebb nyomtatott termékbôl
kevesebbet lehet visszagyûjteni. A termékdíj-törvény jelen tervezete egyértelmûen arra mutat, hogy szeretnék visszaszorítani a reklámkiadványokat. Az okát
persze nem értem, hiszen ezekre a kiadványokra szükség van ahhoz, hogy egyegy cég érdemi információt szolgáltasson
kínálatáról a nagyközönség számára.
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– Így igaz. Abból kiindulva,
hogy a termékdíjból befolyt
összeg egy része a hulladékgazdálkodással kapcsolatos költségek
fedezetéül szolgál, jelentôsen lehetne
csökkenteni a visszagyûjtés összegével.
Valamennyi papírhulladékkal foglalkozó cég – de legalábbis a Duparec feltétlenül – szelektíven kezeli a különféle
típusú papírhulladékot, tehát egzakt
adatok állnak rendelkezésre arról, hogy
mekkora mennyiséget tesznek ki például
a reklámhordozó papírok. A jelenlegi
adatok azt mutatják, hogy már most
mintegy 40–50 százalékuk visszagyûjtésre kerül. És mivel mûködésünk
lényege, hogy minél több hulladékpapírt
gyûjtsünk, nem kevés pénzt és energiát
áldoztunk és áldozunk arra, hogy minél
szélesebb körû lefedettséget alakítsunk ki
mind a lakosságtól, mind a különféle
cégektôl történô visszagyûjtésre. Vagyis
az államnak ezzel semmi dolga, és
semmi, vagy csak minimális a költsége.
Azt gondolom, hogy ennek a ténynek
elégséges érvül kell szolgálnia a termékdíj mértékének jelentôs, akár felére történô csökkentéséhez.
Nyilván meg kellene várni az elsô év
konkrét hatását és tapasztalatait, de
azután össze kellene fognia az érintetteknek – nevezetesen a nyomdászoknak
és a papírhulladékkal foglalkozóknak –,
hogy elviselhetô, ésszerû és teljesíthetô
feltételrendszer mentén kerüljön kialakításra a termékdíj szabályozása.
Jelen állapotában leginkább egy valamire alkalmas ez a törvény, illetve tervezet: hogy egy átmeneti árbevételt
követôen, megszüntesse magát a forrást,
levágja ugyanis ha nem is aranytojást, de
tojást azért tojó tyúkot… ■
Ilona

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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Tényleg sokan tudják,
mi az új a flexóban?

A partners Kft., mint a hazai flexópiac egyik meghatározó beszállítója,
és a világ vezetô gyártóinak (DuPont,
EskoArtwork) hazai képviselôje, arra
a döntésre jutott, hogy a kevésbé
hatékony kiállítási megjelenés helyett
saját rendezvényen ismerteti meg a
szakma képviselôit a legújabb fejlesztésekkel, jövôbe mutató lehetôségekkel. Az elképzelésnek sikerült
megnyernie a partners által képviselt
„nagyok” tetszését is, így egy szakmailag rendkívül színvonalas esemény kerülhetett megrendezésre a
budapesti Normafa Hotelben október
27–28-án. Az elôadók a szakmai berkekben leginkább porondon levô
kérdésekre, a professzionális minôség és a hatékony termelés eszközeire fókuszálva teljes körû, világszerte használt, a flexónyomtatás
világát meghatározó megoldásokat
mutattak be, kiegészítve olyan piacitechnológiai kitekintésekkel, amelyek
a magyar kisvállalkozások számára is
elérhetô piaci rések nyereséges kiszolgálásához adnak ötleteket.
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Az elmúlt évek nehézségei senkit nem kerültek
el, mégis van olyan szegmens a nyomdaiparban,
amely nem torpant meg, sôt, némi fejlôdésrôl is
beszámolhatunk. A csomagolóipar, ezen belül is
a flexónyomtatás a világon tapasztalható
trendeknek megfelelôen nálunk is növekedést
mutatott. Ennek oka, hogy az utóbbi évek
innovatív megoldásai a flexót minôségében
versenyképessé tették az ofszet- és
mélynyomtatással, megtartva a technológia
egyéb gazdasági elônyeit a kisebb
példányszámok, a széles anyagválaszték, gyors
átfutási idô területén.

Miután mint a
házigazda partners
Kft. ügyvezetôje
megnyitottam eme
kétnapos szimpóziumot, sor került a szakmai elôadásokra. Elsôként Jana Blazickova, az
EskoArtwork regionális képviselôje
lépett a pódiumra, és vázolta fel a
csomagolástechnológia jelenlegi
trendjeit és elvárásait, amelyek megvalósításában, sôt alakításában az
EskoArtwork mintegy 70 százalékos
piaci részesedésével meghatározó
szerepet játszik. Az elmúlt néhány
évben a lassan már hagyományosnak
mondható digitális klisékészítési
technológián belül további speciális
megoldások születtek: a HD Flexo,
amely a flexónyomtatás minôségét
emeli a mély- és ofszetnyomtatás
kategóriájába, a Digital Flexo
Suite, ami a montírozást automatizálja, és az In-line UV, amellyel a
klisé fô megvilágítása közvetlenül a
CDI-ben oldható meg, kívánság szerint FlatTop vagy RoundTop pontgeometriával.
Az elôzô elôadáshoz szervesen
kapcsolódóan a DuPont képviseletében Alexander Gantchev ismertette a
gyors és hatékony FAST (termál)

lemezkidolgozás lehetôségeit mind
sík klisék, mind sleeve-ek esetén.
A kávészünetet követôen Hubert
Steffan, a DuPont Cyrel új keleteurópai kereskedelmi vezetôje mutatta be az új DigiFlow és DigiCorr
technológiát, amely oxigéninhibíció
nélküli UV megvilágítást tesz lehetôvé, ezzel jelentôsen javítva a hullámkartonok és hajlékonyfalú csomagolóanyagok nyomóformáinak festékátadási tulajdonságait.
De mit ér az elmélet gyakorlat
nélkül?
A felmerült kérdésekre csattanós
válaszként Katarzyna Zieba referenciákkal, gyakorlati tapasztalatokkal
és nyomatmintákkal támasztotta alá
az elhangzottakat.
A magyarországi flexó iparágat
igen jól reprezentáló résztvevôgárda a
szakmai programokat követôen más
területen is feltérképezhette tudását: a
vacsora elôtt elhangzó villányi régióés borbemutatón tanultakból esti
borkvízjáték keretében adhattak számot, versenghettek a rendezôk által
felajánlott nyereményekért.
A péntek reggeli álmos hangulatot
felvillanyozta, hogy immár a szakmai
trükkökön, finomságokon túl szó
esett arról is, miképp lehet mindezt
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Érdemesebb betartani, mint nem
betartani – a szabályokat

Védinfo

nyereségesen csinálni. A partners-es
Gazda Gergô és Gönczi Zsolt remekül strukturált elôadásban mutatták
be az automatizálás és on-line ügyfélkapcsolat szoftveres támogatásának lehetôségeit, kiemelve, hogy ez
a megoldás bármely vállalkozás
számára „léptékre szabható”.
Noha a szoftver és annak ára
mindig érzékeny téma, a résztvevôk
interaktív közremûködésével jómagam mutattam meg, hogy a hatékonyság irányába tett lépések megtérülése milyen módon számszerûsíthetô, kalkulálható. Tovább haladva a
vállalkozások alapvetô céljának, a
megfelelô profit elérésének irányába,
a Magyarországon is jól ismert Edale
angol flexónyomógép-gyártó megközelítését hallhattuk a piaci réseken
való megjelenés lehetôségeirôl, a
biztonsági címkenyomtatástól kezdve
a digitális címkenyomtatáson keresztül a speciális konfekcionálási (például RFID) megoldásokig.
Az ördög sokszor a kis részletekben búvik meg – végezetül a 3M
mutatta be új technológiájú, mikrocsatornás kliséragasztóit, bizonyítva, hogy a megfelelô ragasztóválasztás szintén jelentôs hatással van
a nyomtatás végeredményére.
A rendezvény mind a résztvevôk,
mind a rendezôk számára kimagasló
elégedettséggel zárult. Tökéletes
példája volt a hatékony szakmai
információcserének, megvilágított
sok olyan kérdést, amelyekre a választ egy kiállítás forgatagában szinte lehetetlen összeszedni. És például
szolgált arra nézve is, hogy egy
szakmát egészében, de a részletekre
kiterjedôen is kell látni és mûvelni –
s ez csak akkor oldható meg, ha a
különbözô gyártók fejlesztéseit egy
rendszerként, teljes szakmai háttérrel és a szinergiák kihasználásával
képviseli egy hazai vállalkozás. ■
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MUNKAVÉDELEM:
Nyomda- és papíripari szabványok
MSZ-06-02.0168:1978
Könnyûipari gépek. Szerkezeti elemek. Általános munkavédelmi követelmények és vizsgálatok
MSZ-06-02.0200:1978
Könnyûipari gépek. Biztonságtechnikai és ergonómiai követelmények.
Tematika
MSZ EN 1010-3-2003
Gépek biztonsága. Nyomdai és
papírfeldolgozó gépek tervezésének
és kialakításának biztonsági követelményei. 3. rész: Vágógépek
MSZ EN 1034-3:1999+A1:2010
Gépek biztonsága. Papírgyártó és kiszerelô gépek tervezésének és
gyártásának biztonsági követelményei
MSZ-06-02.0284:1989
Munkavédelem. Papír- és nyomdaipari feldolgozó gépek biztonságtechnikai követelményei
MSZ-06-02.0286:1989
Munkavédelem. Nyomdaipari feldolgozógépek. Biztonságtechnikai
követelmények
MSZ-06-02.0289:1989
Munkavédelem. Papír- és nyomdaipari flexográf nyomógépek biztonságtechnikai követelményei
MSZ-06-02.0291:1989
Munkavédelem. Papíripari kiszerelôgépek biztonságtechnikai követelményei

MSZ-06-02.0293:1989
Munkavédelem. Nyomdaipari elôkészítôgépek biztonságtechnikai
követelményei
MSZ-06-02.0296:1989
Munkavédelem. Papíripari feldolgozógépek biztonságtechnikai követelményei
MSZ-06-02.0299:1980
Könnyûipari gépek. Papír- és nyomdaipari egyenesvágó (síkvágó) gépek.
Biztonságtechnikai és ergonómiai
követelmények
MSZ-06-02.0304:1980
Könnyûipari gépek. Nyomdaipari
nyomógépek. Biztonságtechnikai és
ergonómiai követelmények
MSZ-06-02.0305:1989
Munkavédelem. Papír-, karton- és
papírlemezgyártó gépek biztonságtechnikai követelményei
Szabványbolt:
1082 Bp., Horváth Mihály tér 1.
Tel.: 456-6893, fax: 456-6884
Információs vonalak:
magyar szabványok:
456-6883, 456-6886
nemzetközi, EU, külf. szabványok:
456-6877
Nagy Veronika
Tel./fax: 351-5565
Mobil: 06 20 931-1329

Figyelem!
A 2011. október 18-i (255.) számban a 29. oldalon a cikkemben felsorolt ellenôrzések között a 4. pontban: „A veszélyes helyek, például összeforgó hengerpár…” (és nem
összefogó, ahogy megjelent) szöveget kell érteni. Kérem és köszönöm is megértésüket!

ratko

Nagy Veronika, a cikk szerzôje

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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Útmutató prégeléshez
és hidegfóliák alkalmazásához
A LEONHARD KURZ univerzális útmutatója szakemberek részére,
valamint azoknak, akik azzá szeretnének válni

Ha valaki hôn áhított egy mélyen a
részletekbe menô útmutatót a prégeléses és hidegfóliás alkalmazással elôállított nyomtatási technológiáról, akkor
most megtalálta.
A vezetô prégfóliagyártó KURZ egy
átfogó tanulmányt dobott a piacra, amely
a technológia minden aspektusát tartalmazza.
Az új könyv, a „Hot Stamping
and Cold Foil Transfer – A
Comprehensive Guide for the
Graphics Industry” elsôsorban
azok számára készült, akik a
világ különbözô részein már alkalmazzák vagy csak érdeklôdnek a fent említett dekorációs
módszerek iránt. Hasznos mindazoknak, akik régóta tevékenykednek az
iparágban, de a kezdôk számára is könynyen érthetô. A könyv nemcsak a felhasználóknak, nyomdáknak és termelésvezetôknek szolgál hasznos tanácsokkal,
de a kiadvány tartalmából a tervezô, illetve marketinges szakembergárda is ihletet
meríthet.
A prégelésrôl szóló rész a fóliák gyártásába, rövid történetébe, valamint különféle alkalmazásaiba enged betekintést,
beleértve a prégfóliák használatát, szerepét a márkavédelem és márkadekoráció
területén. Átfogóan foglalkozik a prégelés tudományának szinte minden szeletével a tervezéstôl a klisék gyártásán, a
gépbeállításokon, az egyengetésen át egészen a helyes fóliatípus megválasztásáig.
A könyvben található hidegfóliás
transzfer eljárásról írt fejezetek tartalmazzák mindazon útmutatókat és instrukciókat, amelyek a tervezési fázis szakaszában használhatóak, valamint a hidegfóliák alkalmazását a keskenypályás,
illetve az íves nyomtatásban. A kiadvány
útmutatóval szolgál a hidegfólia alkalma-
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Az új referenciakiadvány átfogó
információt és színes illusztrációkat
tartalmaz a prégeléses és hidegfóliás
nyomtatásról

zásának módszereihez mindkét nyomtatási eljárás során, és bemutatásra kerülnek különféle gépek, biztonsággal alkalmazható szubsztrátumok, továbbá az alapozók is. Ez a tartalom egy az UV bevonatos dekorációról szóló résszel kerül
lezárásra.
Annak ellenére, hogy az útmutató igen
sokrétû és részletekbe menô információval szolgál, nem kell attól tartanunk,
hogy egy száraz, nehezen érthetô anyag
kerül a kezünkbe. A kiadvány pazar
illusztrációkkal büszkélkedik, amelyek
szinte biztosan meghozzák az olvasó étvágyát a dekorációs technikák alkalmazásához. Ezek a prég- és hidegfóliák alkalmazását mutatják be számos motívumon és dizájnon keresztül, némely esetben elképesztô, kinagyított perspektívában, amelyen keresztül üdítô változatosságban fedezhetjük fel ezen dekorációk
esztétikumát.

Amit a KURZ-ról – egyebek mellett –
érdemes tudni: a KURZ csoport a prégfóliagyártás egyik meghatározó szereplôje a globális piacon. A KURZ a legkülönfélébb alkalmazásokra fejleszt és
gyárt dekorációs fóliákat. A választékban
megtalálható többek között a metalizált,
pigmentált és hologramos fólia a csomagoló és nyomdaipar számára, kódoló
fóliák, dekorációs fóliák a szórakoztató
elektronikai cikkek, valamint az autóipar
számára a különbözô felületek imitálására, védô és dekoratív rétegek háztartási
gépeken és a bútoriparban, fóliák márkavédelemhez, metál fóliák textilipari alkalmazásra, továbbá különféle bevonatok
kialakítása számos egyéb alkalmazási
területre.
A KURZ kilenc gyártóüzemmel rendelkezik Európában, az USA-ban és
Ázsiában, világszerte pedig több mint
3500 alkalmazottat foglalkoztat, 19 leányvállalattal és 70 ügynökséggel biztosítja, hogy vevôi a legjobb és leggyorsabb kiszolgálásban, illetve minôségi
szaktanácsadásban részesüljenek. A
KURZ csoport kínálatában a dekorációs,
kódoló, jelölô, hamisítás ellen védelmet
nyújtó fóliákon túlmenôen prégelô gépek
és klisék széles választéka is megtalálható. A KURZ óriási energiát fektet az új
innovációk kifejlesztésére a nyomtatott
elektronika, valamint az ehhez kapcsolódó – például az RFID (rádiófrekvenciás
azonosítás), organikus napelemek és
érintôképernyôk – területeken. ■

A „Hot Stamping and Cold Foil Transfer” kiadvány (angol nyelven)
megrendelhetô a LEONHARD KURZ HUNGÁRIA Kft.-nél. Ára: 11 900 Ft + áfa.
A rendelést a 06-1-433-4321-es telefonszámon, valamint az lkh@kurz.hu e-mail
címen várjuk.
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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
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
•

•

Könyvkötô Kft. AZ,
akire Ön mindig számíthat.
HATÁRIDÔBEN és M I N Ô S É G B E N ,
keménytáblás könyvkötésben (hajtogatástól a cérnafûzésen
át a zsugorfóliázott csomagolásig); ragasztókötésben
(cérnafûzve is); lapozós és leporellós mesekönyv
készítésében; épített és bígelt borított dobozok
készítésében; valódi, illetve mûbôrös, gerincbordázással
készülô, aranyozott, exklúzív könyv készítésében;
kis példányszámú, egyedi iktatókönyvek
1+0 színben történô nyomásában, kötésében.
1106 Bp., Jászberényi út 47/D
Tel./fax: 3422 340, 352-1001, Mob.: +36 20 423 8636
E-mail: konyvkoto.kft@freemail.hu

25

mastertan256 nov-I

03/11/2011

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett
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Jubileumi árengedmény!
árengedmény!

–10%

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.

Sorszámozna?
Morgana sorszámozó!
Bígelne?
Morgana sorszámozó!
Perforálna?
Morgana sorszámozó!
INVENCIÓ® Kft.

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

invention@t-online.hu

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.

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

T.: 260-0562

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

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

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
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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

Tanfolyam cégeknek!

Angol, orosz
nyelvtanítás,
szinten tartás
(Felnôttoktatásban való
jártasság, megbízhatóság,
titoktartás, rugalmasság,
helyszíni oktatás,
számlaképesség.)

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

B2-es, négyszínes
nyomógépet
BÉRBE vennék,
vennék
késôbbi megvételi
lehetôséggel.
T.: 0630 9 428 728

ANGOL, OROSZ
fordítás,
tolmácsolás
Fordítás:

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

Tolmácsolás:
2500 Ft/15 perc + áfa
T.: +36 20 960 9286,
e-mail: szigabo@t-online.hu

Újpesti telephelyû nyomda
fôállású kalkulátort k er es.
Önéletrajzokat várjuk:
vargaszilard@pauker-holding.hu
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1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

2012

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2012-ben:
cca. három hetente
(kéziratzárás)
január 19. (01.09.)
február 13. (02.03.)
március 8. (02.27.)
április 2.(03.22.)
április 24. (04.13.)
május 15. (05.04.)
június 6. (05. 25.)
július 1. (06. 21.)
szeptember 11. (08.31.)
október 3. (09.24.)
október 26. (10.16.)
november 19. (11.09.)
december 13. (12.03.)
Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô
10. nap
Megjelenik:
3000 példányban

Címzett:
Fax:
Kelt:
Ügyintézô:

1/1
Kifutó
200 x 285 mm
(vágott)

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

1/1
Keretes
184 x 245 mm

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu
Terjesztése: saját címlistáról: DM
Olvasótábor:
Nyomdaipari szolgáltató és
beszállító cégek, könyvkiadók,
reklámügynökségek,
multi cégek PR osztálya

fekvô
184 x 120 mm

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

184 x 80 mm
58 x
245
mm

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:
–5%
6–8 alkalom: –10%
9–11 alkalom: –15%
12–13 alkalom: –20%
FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%
Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

álló
90
x
245
mm

184 x 60 mm

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

90 x
120
mm

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

1/8

90 x 58 mm
fekvô

1/16 álló
43 x 58 mm

1/32 fekvô
43 x 27 mm

184 x 48 mm

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

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

1/16 OLDAL
fekete: 7 000 Ft

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

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

Köszönjük, ha bizalmával megtisztel 2012-ben is!

mastertan256 nov-I

03/11/2011

07:10

Page 28

