XVII. évfolyam, 261. szám, 2012. március 8.

A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

Akiknek okostelefonja van…
(Akiknek pedig nincs, ahogy nekünk sincs:
www.printline.hu)

HA NEM IS CSILLOG, DE LEGALÁBB DERENGNI LÁTSZIK…
Kezd egy picit helyre állni a nyomtatott termékek renoméja: egyre többen ismerik fel a
virtuális világ kapcsán, hogy mivel elképesztô információhalmazt zúdít az emberekre,
„elveszik” a mennyiségben a lényeg, és nem ér célba az üzenet. A túl sok információ az
átláthatatlansága, feldolgozhatatlansága okán gyakorlatilag információhiányt eredményez.
Mert ugyan egyénileg mindenki rendelkezik, rendelkezhet, hozzájuthat nagyon-nagyon sok
információhoz, de ezek az információk elbeszélnek, elbeszélhetnek egymás mellett, anélkül, hogy
párbeszéd alakulna ki. Kis – de tényleg csak kis – túlzással állítható, hogy szinte ugyanott
vagyunk, mint amikor nem, vagy csak kevés információ állt rendelkezésre: ugyanis a hihetetlen
mennyiségben, azaz az óriási „informális zajban” nehéz érdemi információhoz jutni. Most nem
arról beszélek, hogy egyébként rendelkezünk vonatkozó ismeretekkel, és csak kiegészíteni,
pontosítani akarjuk az azzal kapcsolatos információkat! Erre valóban keresni sem lehet jobb
csatornát, mint az internet. Hanem az új információk, tudásanyagok
és – igen! – reklámüzenetek célba juttatásáról. A virtuális térben
kitûnni szinte lehetetlen.
A hozzájárulás
A nyomtatott termékekre márcsak iránytûként is igen nagy szükség
A PRINTinfo nevében ismételten szeretném
van, és – meggyôzôdésem – egyre inkább lesz. Éppen ezért a
megköszönni mindazon cégeknek és magánnyomtatás minden bizonnyal a keresztmédia megoldásokban fogja
személyeknek irántunk való lojalitását, akik
megtalálni a helyét, és nagyon stabilan. Évekkel ezelôtt, amikor
legutóbbi (259., 260.) lapszámainkban
elkezdte térhódítását az internet, a virtuális világ, és felmerült –
közzétett kérésünkre reagálva rögvest jelezték,
többek között – a szaklapokban megjelentetett hirdetések jövôjével
hogy küldhetjük a számlát. Köszönjük tehát
kapcsolatban is a kétség, már akkor azt gondoltam (és mondtam),
mindenkinek, akinél már pozitív visszhangra
hogy nem hiszem, hogy nem lesz szükség a nyomtatott hirdetésekre,
lelt a kérésünk!
legyen az bármilyen megjelenési formában is – újságoldal, plakát,
Ugyanakkor továbbra is reméljük, hogy az
DM-levél, szórólap stb. –, csak másként. Lehet, hogy nem 1/1
ágazat többi szereplôje – gondolunk itt
oldalas hirdetések lesznek például a lapokban, hanem csak egy
elsôsorban az aktívan gazdálkodó cégekre –
csíkban egy nagyon szuggesztív figyelemfelhívás – esetleg QRszintén az egyenlô, de legalábbis a megközekóddal kombinálva –, miszerint a részletek, az akció, az újdonságok
lítôleg egyenlô teherviselést tartja rendjén
stb. a honlapon itt és itt találhatók. De az prognosztizálható volt,
valónak…
hogy pusztán egy honlap vagy egy digitálisan küldött hírlevél
– ráadásul egy a milliószáz között – nem hat elég serkentôen.
Ezért gondoltuk, hogy mégegyszer megisA nyomtatott termékek ellenben szuggesztív, mondhatni „ütôs”
mételjük felhívásunkat: némi hozzájárulást
vizuális hatásra képesek már az elsô pillanatban. Felkeltik a
kérünk azoktól a cégektôl, amelyeknek egy
kíváncsiságot, rávehetik a fogyasztót arra, hogy többet akarjon
egész évre vonatkozóan talán nem megtermegtudni arról a bizonyos termékrôl, dologról. Ugyanakkor a
helô ez az 5000 Ft + áfa (bruttó: 6350 Ft)
megszólítottnál hagyja a döntést, hogy számára fontos-e, akar-e
összeg, és ráadásul – amolyan „kuponként”
többet tudni, vagy sem. A nyomtatott termék, illetve reklám nem
– alkalmasint akár „le is hirdethetik”.
erôszakos, és nem bántóan tolakodó megoldás egy egyébként erôsen
agresszív világban. Mondhatjuk: elegáns.
Kérjük, jelezze (a megrendelô pontos neve,
számla-, illetve esetleges postacímének feltünKétségtelen, a nyomtatásban valamilyen szinten érintetteknek addig
tetésével e-mailen: printinfo@t-online.hu,
is ki kell bírni, amíg helyre áll a normális értékrend. És ez bizony
vagy faxon: +36 1 226-1944), hogy számíthanem egyszerû, rendesen tépázza is az ágazatot. De valahol, ha nem
tunk-e hozzájárulására, és küldhetjük-e a
is csillog, de legalább már derengni látszik a jövô.
számlát. A mellékelt csekken is utalható a
PRINTinfo
hozzájárulás, ebben az esetben az összeg
beérkezését követôen küldjük a számlát.
A PRINTinfo újság aktuális számának „ízelítôje”, az elôzô
Korsós Ilona
számok teljes terjedelme elektronikusan IS hozzáférhetô
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
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Nyomdász Menedzser Klub.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6–7. oldal)
„…A program apropójául az ágazatot

leginkább foglalkoztató termékdíj kapcsán megjelent gyakorlati kézikönyv
szolgált, de a résztvevôk egyúttal tájékoztatást kaptak a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) exportot elôsegítô
lehetôségeirôl is…”
Bevezetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6. oldal)
Exportfejlesztési lehetôségek, HITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6. oldal)
Környezetvédelmi termékdíj a nyomdaiparban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(7. oldal)
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drupa, de nem csak az…

…Noha
mindig is
fontos és
pontos
eligazításul szolgált arra
nézve,
hogy
merre is megy, merre is érdemes mennie az ágazatnak, napjainkban – ha lehet – még inkább szükség van a nyomdaipar lehetséges fejlôdési irányainak megmutatására. Az ágazat világszerte igen komoly változásokat – és válságokat – él meg, és
erôteljesen keresi helyét a jövôt illetôen. Ha valamikor, akkor
most kell a segítség az „elôréhez”…
Bevezetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8–9. oldal)
Egyesületi beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(9. oldal)
E rendezvény egyúttal jogi tagi értekezlet is volt, tehát Fábián
Endre elnök beszámolt az egyesület jelen helyzetérôl, illetve
terveirôl…
ϒ€$ – Mondj igent a drupára!
(10. oldal)
…néhány olyan fontos és vonzó programra és lehetôségre hívta
fel a hallgatóság figyelmét, amelyek további nyomós érvül
szolgálhatnak a vásár megtekintéséhez…
„Van-e egyáltalán jövôje a nyomtatásnak?” . . .(11–12. oldal)
„…erôteljes a digitális média felé való eltolódás, csökken a
nyomtatott reklám iránti igény. A nyomtatás jövôjében a
keresztmédia-megoldások és a QR-kódok alkalmazása igen
hangsúlyos szerepet fog játszani…”
„Magyar sziget” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(13. oldal)
A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület „Magyar szigetként” kiállítója a drupának, mégpedig a 10. pavilon B40-es
standján.

Flexó info

Flexószimpózium – 2012

Flexó info
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InkSpec – intelligens viszkozitásmérô . . . . . . . . . . .(16. oldal)
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Címkepiaci elemzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(17–18. oldal)
Magyarok a drupán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(19. oldal)
Termékdíj – flexós szemszögbôl . . . . . . . . . . . . . . .(19. oldal)
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Budapest Papír – VIP kupa

A „leg”-partnerek, illetve egyéb hírek . . . . . . .(20–21. oldal)

Hír info
Sappi Év Nyomdásza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(21. oldal)

Tudás info

Digitális kötészet

Csúf meglepetések helyett (3.)… . . . . . . . . . . . . . . .(22. oldal)
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Szervezeti hírek

NYPSZ: Termékdíj-könyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23. oldal)
PNYME: drupa-infók, „1%” . . . . . . . . . . . . . . . . . (23. oldal)
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Önök kérdezték (III.)… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(23. oldal)
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4

PRINT info

Paraméterek . . . . . . . . . . . .(27. oldal)
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Nyomdász Menedzser Klub

Környezetvédelmi termékdíj
a nyomdaiparban,
illetve exportfejlesztési lehetôségek
Elsô – és ahogy Fábián Endre egyesületi elnök fogalmazott köszöntôjében: de
nem az utolsó – közösen szervezett rendezvényét tartotta Nyomdász Menedzser
Klub elnevezéssel a Papír- és Nyomdaipari Egyesület és a Nyomda- és Papíripari
Szövetség 2012. február 13-án. Az ágazat e két meghatározó szervezetének
képviselôi szinte mindig jelen vannak egymás rendezvényein, ám most
– demonstrálandó az ágazaton belül kívánatos összefogás szükségességét – együtt
léptek a szakma elé. A program apropójául az ágazatot leginkább foglalkoztató
termékdíj kapcsán megjelent gyakorlati kézikönyv – amelynek kiadója egyébként
a szövetség – szolgált, de a résztvevôk egyúttal tájékoztatást kaptak a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal (HITA) exportot elôsegítô lehetôségeirôl is.
Miután az egyesület nevében Fábián Endre elnök, a szövetség képviseletében
pedig dr. Peller Katalin fôtitkár üdvözölte a jelenlévôket, elkezdôdtek az
elôadások. ▼

Fábián Endre

Exportfejlesztési lehetôségek
HITA
Elôször Hoffmann Judit, a Nemzeti Külgazdasági
Hivatal nyomdaipari ágazati referense mutatta be magát a hivatalt, amely 2011. január elején kezdte meg
tevékenyégét, és elsôdleges célja a befektetésösztönzés, valamint az exportra történô kereskedelem
fejlesztése. Ezen kívül, illetve ehhez kapcsolódóan
számtalan szolgáltatással – cégre szabott tanácsadás,
partnerkeresés, információszolgáltatás, külföldi kiállításokon való részvétel, üzletember-találkozók, képzések, pályázat- és tenderfigyelés – segíti, segítheti a
HITA a hazai vállalkozásokat, és nemcsak Budapesten, hanem az ország több pontján is vannak kirendeltségeik.
Az elôadó nem merült el a különféle lehetôségek
részletes taglalásában, nagyon praktikus megoldásként inkább arra biztatott mindenkit, hogy amennyiben felkeltette a HITA bármely szolgáltatása iránt az
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érdeklôdést, akkor ne
hezitáljanak felvenni
a kapcsolatot a hivatallal, pontosabban
személy szerint vele.
Hogy ne csak a
résztvevôk élhessenek ezzel a lehetôséggel, álljon itt a
hivatal honlapcíme:
www.hita.hu.
A magunk részérôl
annyit tennénk hozzá: „egy misét biztosan megér”.
Hátha… ■

Hoffmann Judit
Ilona

Borsányi-Bognár Levente

Az elôadást interaktívnak szánták, és
messzemenôkig az is volt: pillanatokon
belül nem kicsit aktivizálódott a társaság,
és csak úgy röpködtek
a kérdések, érkeztek a
válaszok, és nemcsak
az elôadók felé, hanem
a hallgatóság tagjai
egymás között is megosztották tapasztalataikat, meglátásaikat, véleményüket, a törvénynyel kapcsolatos értelmezéseiket és gyakorlatukat. Szóval, bármennyire is – finoman
fogalmazva – nem szerencsés az új termékdíjtörvény, és bármennyire is nem egyszerû a benne foglaltakat betartani, végrehajtani, nincs más
választás. Ehhez viszont valóban érdemi
segítségül szolgál ez a
most megjelent kézikönyv, a Környezetvédelmi termékdíj a
nyomdaiparban, amelyet bárki megrendelhet, megvásárolhat a
szövetségtôl (e-mail:
office@fedprint.hu,
web: www.fedprint.hu).
A szövetség tagjainak az elsô példány
ingyenes, minden további példány 4250 Ft
+ áfa összegbe, nem
tagoknak pedig egységesen 7560 Ft + áfa
összegbe kerül. ■
dr. Peller Katalin

Nem hiszem, hogy van olyan téma, ami a merülô kérdésre választ, de fontos volt,
termékdíjnál jobban foglalkoztatná jelen- hogy még az elsô negyedéves bevallás
leg az ágazatot. Január elseje óta próbálja elôtt valamifajta
az iparág emészteni, értelmezni, alkalútmutatót adjon az
mazni a kötelezettségeket, feladatokat.
ágazat számára”.
Ám megállapítható, hogy ezzel együtt
Arra is felhívta a jeinkább a kérdôjelek és problémák sokalenlévôk figyelmét,
sodnak, semmint tisztulna a kép.
hogy a szövetségben
Szerintem: ez nem az ágazat hibája. A
továbbra is folyik az
törvény számos anomáliát, értelmezheinformációgyûjtés a
tetlen definíciót tartalmaz, és elképesztô
végrehajtás során feladminisztrációs terhet ró az érintettekre,
merülô nehézségekrôl,
vagyis jószerint az iparág egészére.
problémákról, hiszen
Mindezzel együtt: be kell tartani elôíráezek adalékul szolsait, végre kell hajtani utasításait!
gálnak, szolgálhatnak
A Nyomda- és Papíripari Szövetség –
a törvény megváltoznoha dolgozik azon, hogy élhetôbbé,
tatására tett javaslabetarthatóbbá és egyenlôbb teherviselést
tokhoz.
jelentôvé változtattassa a törvényt –,
mindezt felismerte, ezért vállalkozott egy olyan kézikönyv kiadására, amely gyakorlati útmutatóul szolgál az ágazat egésze számára.
A szerzôk, Bartos Gyula és
Borsányi-Bognár Levente meglehetôsen ismertek már az ágazat
szélesebb körében, hiszen számos
rendezvényen – és lapunk hasábján is – érdemi segítségül voltak és
vannak a termékdíjjal kapcsolatos
tudnivalók, kötelezettségek és feladatok megismerésében. A Környezetvédelmi termékdíj a nyomdaiparban címû könyv egyfajta
összegzés a témáról.
Dr. Peller Katalin fôtitkár rövid
felvezetésében azonban hangsúlyozta: „A könyv tartalmazza a
vonatkozó jogszabályokat, végreBartos Gyula
hajtási utasításokat és mellékleteket, továbbá nyomtatványmintákat, és
Ezt követôen a két szerzô nem is anyvan benne néhány általános »mintanyira a könyvrôl, inkább magáról a terkérdés« és persze válasz. Nem tartalmaz, mékdíj nyomda- és csomagolóipart érinnem tartalmazhat azonban minden feltô tudnivalóiról tartott elôadást.

Közinfo

Környezetvédelmi termékdíj a nyomdaiparban
gyakorlati kézikönyv

Ilona
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„Ha valamikor, akkor most kell a segítség az »elôréhez«…”

drupa, de nem csak az

A drupa kétségtelenül a világ legnagyobb és
legmeghatározóbb nyomdaipari kiállítása és
szakvására az iparág számára. Noha mindig is
fontos és pontos eligazításul szolgált arra nézve, hogy merre is megy, merre is érdemes mennie az ágazatnak, napjainkban – ha lehet – még
inkább szükség van a nyomdaipar lehetséges
fejlôdési irányainak megmutatására. Az ágazat
világszerte igen komoly változásokat – és válságokat – él meg, és erôteljesen keresi helyét a
jövôt illetôen. Ha valamikor, akkor most kell a
segítség az „elôréhez”.
Természetesen a szakma hazai képviselôi is
pontosan tisztában vannak mindezzel, s ha nem
is olyan viszonylag könnyedén, mint a gazdasági válságot megelôzô években, de igyekeznek megoldani a drupára történô kijutást.
A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
– az elmúlt sok-sok évhez hasonlóan – segítsé-
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get nyújt mind a kiutazáshoz, mind a szálláslehetôségekhez, továbbá ahhoz, hogy a drupáról elôzetesen is kellô információ álljon az
ágazat rendelkezésére. Az idei év drupa-év,
tehát az egyesület ezúttal is lehetôvé tette a
szakmai érdeklôdôk számára az „elsô kézbôl”
való információhoz jutást: a drupa képviseletében Marc Eberhardt marketingigazgató, illetve
dr. Markus Heering, a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetségének (VDMA) ágazati
igazgatója tartott egy-egy igazán érdekes és
tartalmas prezentációt.
A 2012. február 14-én tartott rendezvény
azonban egyúttal az egyesület jogi tagi értekezlete is volt, illetve e rendezvény is – ahogy az
elôzô nap délutánjának könyvbemutatója – demonstrálni kívánta a szövetség és az egyesület
szoros együttmûködését.
A jelenlévôket dr. Horváth Csaba, a Nyom-

beszélt, hogy a nyomdásztársadalom
egészének szüksége van összefogásra, és
nemcsak itthon, hanem világszerte. A
nyomtatott kommunikáció presztízsét
nemzetközi szinten is helyre kell állítani,
és e kezdeményezéshez – például a Print
Power kampányhoz – a szövetségen keresztül a hazai nyomdaipar is csatlako-

Közinfo

da- és Papíripari Szövetség elnöke üdvözölte elsôként, és örömét fejezte ki a két
szervezet között egyre szorosabbá váló
együttmûködés fölött, amely nemcsak
közös rendezvényekben nyilvánul meg,
hanem abban a hathatós támogatásban is,
amelyet a szövetség vállalt az egyesület
drupán való részvételében. Majd arról

zott. Sôt, ahhoz az EU-s projekthez is, amely a szakszervezettel való szorosabb és érdemibb együttmûködést hivatott
elôsegíteni.
Ezt követôen dr. Horváth Csaba átadta
a szót Fábián Endrének, az Egyesület
elnökének. ▼

Egyesületi beszámoló
Fábián Endre elnök,
Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
Ahogy a bevezetôben említettem, e
rendezvény egyúttal jogi tagi értekezlet
is volt, tehát Fábián Endre elnök beszámolt az egyesület jelen helyzetérôl, illetve terveirôl.
Elôször a tagság témáját tekintette át.
Az egyesületnek pillanatnyilag 1100
egyéni, és 117 jogi tagja van, ilyenformán nagyjából 2500–3000 emberhez
jutnak el az egyesületi információk.
Ezzel együtt problémát jelent az egyéni
taglétszám csökkenése, illetve a tagság
öregedése. Az egyesület igyekszik a fiatalok, az új generáció számára vonzóvá
tenni az egyesületet, és ehhez új eszközöket – például nyitás az infovilág felé,
virtuális kapcsolattartás – is használ. A
jogi tagok szempontjából pedig a gazdasági válság okoz nehézségeket, hiszen
emiatt egyre kisebb mértékben tudnak
hozzájárulni a PNYME fenntartásához.
Rendezvényeikrôl szólva az elnök elmondta, hogy évente mintegy 10–11 saját szervezésû és bonyolítású rendezvényt tartanak, amelyeket továbbra is
nagy érdeklôdés övez. Külön felhívta a
jelenlévôk figyelmét a tavaly megrendezett IARIGAI konferenciára, és printexpós drupa-village-ra, amelyek különösen
jelentôsek voltak, és nagy sikert arattak a

szakma széles körében. A drupa-villagenek egyébként lesz folytatása, mégpedig
az ôszi DigitalExpón, ám akkor már a
drupán látott újdonságok bemutatása
köré fog szervezôdni.
Az egyesület két szaklap gazdája: a
Magyar Grafika, illetve a Papíripar címû
lapoké. A Magyar Grafika, amely tartalmában és kivitelében is igen fajsúlyos
kiadvány, évente hat alkalommal jelenik
meg, és ennek fedezetéül elsôsorban nem
a hirdetési bevételek szolgálnak, hanem
az egyesületi tagvállalatok segítsége. A
Papíripar az Óbudai Egyetem gondozásában jelenik meg, jelenleg évente kétszer,
de nem elképzelhetetlen, hogy idôvel
akár évi 3–4 alkalommal jelenjen meg.
Ezt követôen Fábián Endre rátért az
egyesület gazdálkodására, és elmondta,
hogy ugyan az elmúlt idôszak komor
„felhôi” eloszlottak, igen szigorú kontroll
és folyamatos költségcsökkentés mellett
történik az egyesületen belül a gazdálkodás, amelyhez segítséget is kapnak egyrészt a Nyomda- és Papíripari Szövetségtôl, illetve a Magyarországi Papírnagykereskedôk Egyesületétôl. „Átvészeltünk
60 évet, egy rendszerváltást, ne tûnjünk
el” – hangsúlyozta az elnök a gazdasági
nehézségek kapcsán.

Ezt követôen a 2012-re vonatkozó
tervek, rendezvények kerültek szóba,
ezek közül a legfontosabb a drupa, amelyen immáron hagyományosan kiállítóként vesz részt a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület, de minden más,
„szokásos” rendezvényük is megrendezésre kerül.
Az elnöki beszámoló végeztével következtek a drupához kapcsolódó prezentációk. ➧
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ϒ€$ – Mondj igent a drupára!
Marc Eberhardt marketingigazgató, drupa
„Egy gyökeresen változó iparágban mutat utat a
drupa” – kezdte Marc Eberhardt, a drupa marketingigazgatója, aki a lebetegedett Manuel Mataré projektigazgató helyett jött el Magyarországra, hogy kedvet
csináljon a drupa megtekintésére. Elôadását az elôzô
drupát felelevenítô, annak hangulatát messzemenôkig tükrözô videokollázzsal kezdte, majd ezt követôen
néhány olyan fontos és vonzó programra és lehetôségre hívta fel a hallgatóság figyelmét, amelyek
további nyomós érvül szolgálhatnak a vásár megtekintéséhez. A kiállítás elfoglalja mind a 19 csarnokot, és gyakorlatilag a világpiac – beleértve Kínát is!
– teljes kínálata kerül bemutatásra, és egyúttal az
iparág trendjérôl, lehetôségeirôl, azaz a jövôjérôl is
képet kap a látogató. Számos kísérôrendezvénye is
van a szakkiállításnak, de alighanem az egyik legérdekesebb a drupa innovációs park, ahol nem berendezések és gépek várják az érdeklôdôket, hanem a
fejlôdés irányait meghatározó ötletekkel, stratégiákkal találkozhat a betérô, azaz az alkalmazás oldaláról
mutatja be a jövô lehetôségeit. És természetesen a
drupa külön foglalkozik a környezetkímélô nyomdai
megoldásokkal is. De nemcsak a drupa várja a látogatókat, hanem maga Düsseldorf is, amely a kiállítás
ideje alatt „drupa-várossá” alakul. Itt azonban a marketingigazgató megszakította elôadását, és mielôtt
rátért volna a kiállítással kapcsolatos gyakorlati tudnivalók ismertetésére, átadta a szót dr. Markus Heeringnek, aki egy igen mélyreható beszámolóban taglalta a nyomdaiparral kapcsolatos több mint szubjektív meglátásait. Mi azonban ehelyütt számolunk
be kedves Olvasóinknak, hogy a késôbbiekben

a nyomdák számára a drupa befektetés
a saját jövôjükbe

termegkft@t-online.hu
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milyen lényeges gyakorlati tudnivalókat osztott meg
Marc Eberhardt. Nos, a legfontosabb a kiállítás
honlapcíme, www.drupa.com, illetve amennyiben
okostelefonnal rendelkeznek, akkor a QR-kód
segítségével szintén ezen információs felületre
jutnak, amelyen minden tudnivaló megtalálható: mi
hol van, milyen kísérô rendezvények várják a
látogatókat, hogyan közelíthetô meg a kiállítás, sôt
akár saját drupa-katalógusukat is összeállíthatják.
A szakvásárra kizárólag elektronikus (e-Ticket)
belépôvel lehet bejutni, és érdemes elôre megvásárolni, ugyanis a helyszínen 30 százalékkal drágább!
A belépô ezúttal is egyben menetjegyként is funkcionál a tömegközlekedésben, és nemcsak Düsseldorfban, hanem Kölnben is. Végezetül pedig emlékeztette Marc Eberhardt a jelenlévôket, miszerint: „A
nyomdák számára a drupa befektetés a saját jövôjükbe”. ➧

www.aranyozas.hu
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„Van-e egyáltalán jövôje
a nyomtatásnak?”
Dr. Markus Heering ágazati igazgató,
Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége
„Van-e egyáltalán jövôje a
nyomtatásnak? Ez az elsô kérdés,
amit manapság, az igen nehéz
helyzetben lévô nyomdaipar szereplôi feltesznek” – kezdte elôadását dr. Markus Heering, majd így
folytatta: „A versenyhelyzet átalakul, mert a nyomdaipari piac is átalakul”. A gépgyártók szempontjából a feltörekvô piacok – Brazília,
India, Kína és kicsit másféle megközelítésben Oroszország –, és
azok perifériái váltak a fontosabbá, de ezzel együtt azért
óvatosnak kell lenni. Az elôrejelzések alapján az USAban piaci talpra állás várható, Európát tekintve azonban
még nem lehet tisztán látni, még mindig számos nehézséggel kell szembe nézni, összességében várakozónak
mondható a helyzet. „Tény – hangsúlyozta az elôadó –,
hogy erôteljes a digitális média felé való eltolódás, csökken a nyomtatott reklám iránti igény. A nyomtatás jövôjében a keresztmédia-megoldások és a QR-kódok alkalmazása igen hangsúlyos szerepet fog játszani. Kijelenthetô,
hogy a nyomtatott média ipara a digitalizáció, az automatizáltság, a digitális média, valamint a közösségi médiák befolyása alatt fejlôdik. Az irányt tehát mindenképpen az interaktív nyomdaipari termékek jelentik”.

az irányt tehát mindenképpen az
interaktív nyomdaipari termékek
jelentik

Nyomtatás alatt nagyon sokféle nyomdaipari alkalmazás létezik, amelybe beletartozik például az üvegre vagy
éppen fémre történô nyomtatás. Ezen szegmens iránt
nyilván a jövôben is megmarad az igény. Ugyanakkor
kétségtelen, hogy a napilappiac nem, vagy csak nagyon
nehezen tud lépést tartani az internettel… A csomagolás,
amely jelenleg a nyomdaipari piac mintegy 30 százalékát
teszi ki, viszont megint egy olyan területe az iparágnak,
amely virtuálisan nem kiváltható, és ráadásul a fogyasztóért való versenyben tovább erôsödik a szerepe: évi 6–7
százalékos növekedés várható.
Ezt követôen dr. Markus Heering sorra vette azokat
tényezôket, amelyek erôteljesen befolyásolják a hagyományos nyomdaipart. Ilyen például a technológián belüli
digitalizáció – digitális nyomóformák –, az erôsödô
automatizálás, a keresztmédia térhódítása, a Web to Print
és Print to Web (QR-kód) alkalmazása, a változóadattartalom-nyomtatás iránti igények növekedése, és végezetül egy igen örvendetes tény: erôsödik az internetes
áruházak felôl a nyomtatott katalógusok iránti kereslet.
Mert ugyan tény, hogy a vevô internetes áruházból interneten rendel, de magát a terméket kiválasztani sokkal
jobban szereti nyomtatott katalógusból.
Elôadása következô részében a nyomdatermékek piacán való elmozdulási lehetôségekre hívta fel a figyelmet
az elôadó. „Értéknövelt terméket kell létrehozni az
interaktív médiával karöltve. Kétségtelen, »gondolkodni«
kell, milyen olyan termékkel lehet megkínálni a piacot,
amelyre nem tud nemet mondani, és amelyre más média
nem képes” – hangsúlyozta dr. Markus Heering, és
példaként említette a fûszer- vagy éppen parfümillatot
árasztó festékekkel készült nyomatokat.
„A nyomdaipar tud kapcsolódni más médiákhoz, és
képes megtalálni a maga kiválthatatlan, pótolhatatlan

ZEMKER

A legjobb minôség a legjobb áron.
Hot-stamping fóliák, metál-, pigment, hologram,
scratch, security és textilfóliák,
kis és nagy fóliavágó és -tekercselô gépek,
3 colos dudavágó gépek forgalmazása
Zemker Bt. – 6000 Kecskemét, Halasi út 29., 14-es raktár
Telefon/fax: 06-76/324-480, mobil: 06-30/602-4224
E-mail: zemker@t-online.hu
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helyét és fontosságát a jövôben is” – mondta, majd
részletesebben is rátért a nyomtatás és a papírtermékek elônyeinek ismertetésére. Noha kétségtelen,
hogy a piac erôteljesen elmozdult az újmédiák irányába, kezdenek mutatkozni a nyomtatott kommunikációhoz való visszatérés jelei. Egy tanulmány szerint például a
fiatal generáció is jóval erôsebben hisz a nyomtatásban megjelent információkban, mint a kizárólag virtuálisan létezôknek. A
nyomtatott termékek további elônyei, hogy megjelenésükben,
kivitelükben magas minôséget, vagy éppen különleges látványt
és tapintást képviselnek, és ez vitathatatlan elônyt jelent például a márkaépítésben. A nyomdatermékek képesek más médiákhoz kapcsolódni, felerôsíteni azok hatását, hiszen jellegüknél
fogva tartósabban használhatók, maradandóbbak, mint az elektronikus információ. És az sem egy lebecsülendô tény, hogy
egyetlen integrált gyártási folyamat készterméket eredményez.
Mindemellett a nyomtatás – a közvélekedéssel ellentétben –
egyáltalán nem környezetszennyezôbb az elektronikánál, az
energiamegtakarítás terén pedig igen nagy elôrelépést tett a
nyomdaipar. A felmérések szerint a nyomtatás és az elektronika
nagyjából ugyanakkora úgynevezett „ökológiai lábnyomot”
hagy maga után. „Felesleges egymásra mutogatni” – mondta
Markus Heering. Elôadása befejezô részében pedig a következôképpen foglalta össze az iparág helyzetét és jelentôségét:
„A nyomdaipar termékekben, technológiában, szolgáltatásban fejlôdik, és változatlanul meghatározó módon hozzájárul a
társadalom fejlôdéséhez”. ➧
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A drupa-prezentációkat követôen az
egyesület képviseletében Pesti Sándor
ügyvezetô, valamint a hazánkban a
drupa képviseletét ellátó BD-Expo
ügyvezetô-igazgatója, Máté Szilvia
tartott egy-egy rövidke elôadást olyan
információkról, amelyek kizárólag a
hazai ágazat számára szolgálnak érdemi tudnivalóul.
Ahogy azt már korábban említettük,
a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület „Magyar szigetként” kiállítója a drupának, mégpedig a 10. pavilon B40-es standján, ezúttal azonban a
Nyomda- és Papíripari Szövetséggel,
a Magyarországi Papírnagykereskedôk Egyesületével, valamint regisztrált kiállítóként az
Állami Nyomdával és a Varga-Flexóval közösen.
„Mindenkit szívesen látunk és várunk, hiszen a hazai ágazat számára továbbra is teljes egészében nyitott a stand, és
egy biztos pontot jelent a vásári forgatagban” – hangsúlyozta Pesti Sándor. Az egyesület az idei drupára is megjelenteti a
speciális drupa-füzetet, amely amolyan „kisokosként” igen jó
szolgálatot tesz, és persze terveik szerint ismét lehet „túrázni” és egyben játszani, amelynek fôdíja egy háromnapos hajóút Bécsbe. Végezetül pedig az egyesület szervezésében kínált utazási- és szálláslehetôségeket (nem sorolnám
fel, megtalálhatóak az egyesület honlapján: www.pnyme.hu –
a fôszerk.) ajánlotta a jelenlévôk figyelmébe.
A program utolsó elôadója, Máté Szilvia, a BD-Expo
ügyvezetôje a délelôtt folyamán elhangzottakat már csak
annyival egészítette – egészíthette – ki, hogy emlékeztette
a társaságot arra, hogy a drupa az ágazat valamennyi szereplôje számára fontos, meghatározó világvásár, illetve
biztosított mindenkit arról, hogy a drupával kapcsolatosan
természetesen a BD-Expo készséggel áll az iparág rendelkezésére. ■

A beszámolókat készítette: Ilona

Pesti Sándor ügyvezetô, PNYME
Máté Szilvia ügyvezetô-igazgató, BD-Expo
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„Magyar sziget” – drupa, 10 pavilon, B40 stand

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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Flexószimpózium – 2012 (2.rész)
A Lohmann kliséragasztók elônyei, újdonságai
Markus Koch, Lohmann Austria
A Flexószimpózium következô elôadását Markus Koch, a Lohmann Austria munkatársa tartotta, kollégája,
Mehringer Ákos értô tolmácsolásában. A Lohmann hazai képviseletét
egyébként a Probst Mária vezette Dupro Kft. látja el, és a cég termékei, a
Duplo kliséragasztók méltán népszerûek a flexónyomtatással foglalkozók
körében. Markus Koch elôadásában
részletesen és interaktív módon mutatta be, hogy mitôl is ilyen magas minôségûek a Lohmann által gyártott kétoldalú kliséragasztók, milyen elônyöket jelent mindez a felhasználóknak, és
beszámolt fejlesztéseik irányáról, valamint az új kihívásokról is.
Elsôként friss technológiai fejlesztésükrôl, a DuploFLEX Silk Linerrôl
beszélt, amely mélyebb prégelésének
köszönhetôen, jobb csatornaképzôdést,
könnyebb visszaszedhetôséget, védôrétegének köszönhetôen pedig nagyobb
flexibilitást és jobb kezelhetôséget tesz
lehetôvé. Sokkal könnyebbé válik a
montírozás, nagyméretû nyomóformáknál szinte kulcsfontosságú az alkalmazása, automata montírpadokon
pedig kiemelkedô teljesítményt eredményez. A következô bemutatásra került termék a High Performance
DuploFLEX HP volt, amelyet kitûnô
visszarugózási képességének köszön-

hetôen elsôsorban a hosszú, illetve
rezgésérzékeny nyomtatási munkákhoz
javasolnak.
Maga a DuploFLEX, mint technológiai eljárás hihetetlen pontos – ahogy
az elôadó fogalmazott: „hajszálpontos”
– nyomatképet tesz lehetôvé. Mindez
annak köszönhetô, hogy a DuploFLEX
termékeknél a habhordozó mindkét
oldala lágy, rugalmas PE-fólia-megerôsítéssel ellátott. A hagyományos montírszalagok esetében viszont az egyik
oldalon kemény PET-fólia a megerôsítés. Ezt követôen Markus Koch arról
is beszámolt, hogy a
Lohmann DuploFLEX
termékek a HD flexó
területén – az elsôk
egyikeként – megkapta
az ESKO hivatalos tanúsítványát, és a különbözô gépgyártók is pozitív
teszteredményekrôl
számoltak be.
A jövôt illetôen elsôsorban azt hangsúlyozta
az elôadó, hogy a tradicionális flexónyomtatás
terén is a minôség iránti
igények további emelkedése várható,
és ehhez a Lohmann kliséragasztói
tökéletesen innovatív eszközöket
jelentenek.

A cég egyébként
mind a flexibilis-csomagolóanyag gyártásához, mind a címke-,
mind a kartonnyomtatáshoz kínál kliséragasztókat. ■
Ilona

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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InkSpec –
Címkék és flexibilis
intelligens, in-line csomagolóanyagok
viszkozitásmérô in-line feldolgozása
László Norbert,
Claudio Piredda,
Eumatex Ausztria Omet, Olaszország

A megfelelô
viszkozitás igen
kényes kérdés a
flexónyomtatásban, ugyanis ha
„elmegy”, számos
problémát – minôség, száradás,
festékfogyasztás
stb. – okoz. László Norbert egy
olyan általuk kínált berendezéssel, az InkSpeckel ismertette
meg a hallgatóságot, amely megnyugtató megoldást jelent a viszkozitás mérésében. Elôadása
elején bemutatta az eddig ismert lehetôségeket, majd
rávilágított arra, hogy az új berendezés miben más,
jobb és pontosabb. A legfontosabb különbség, hogy az
InkSpec egy nagyon egyszerû kezelésû berendezés,
nincs benne „mozgó” alkatrész, amely megkophatna,
és emiatt torzíthatna az értékeken, valóban valós értékeket mutat, és az információkat természetesen
tárolja is. További elônye, hogy akár utólag is
felszerelhetô egy nyomógéphez – használthoz is! – ez
a kis helyigényû berendezés. A legnagyobb flexógépgyártók pedig elôszeretettel alkalmazzák az új gépeikben ezt a megoldást. Az InkSec egyaránt „kompatibilis” oldószeres és vizes technológiához is. ■
Ilona
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Az olasz Omet flexógép-gyártó
igen jól ismert és elismert a flexónyomtatással foglalkozók körében.
A családi vállalkozásként mûködô
cég ötven éve alakult, jelenleg 250
fô alkalmazottat foglalkoztat, több
mint 1000 installált berendezésük
mûködik világszerte, kiterjedt kereskedelmi hálózattal rendelkeznek, és kimagasló figyelmet fordítanak a kutatás-fejlesztésre. Igazi
„felsô kategóriás” vállalat.
Magyarországon a péceli székhelyû Printline Kft.-vel mûködnek
együtt, így a tolmácsolási feladatot
is e cég két munkatársa – Ferenczi
Barna és Vida Róbert – látta el.
Az Omet igen széles körû megoldásokat, alkalmazásokat kínál a
flexónyomtatással foglalkozók
számára, legyen szó a legkülönfélébb nyomathordozókról. E széles
kínálatban természetesen a címkenyomtatás éppúgy beletartozik,
mint a kartonnyomtatás, de Claudio Piredda jelen elôadásában elsôsorban a flexibilis-csomagolóanyag-gyártással foglalkozott.
Ezen a téren erôteljes trend, hogy
csökken a szélespályás flexónyomtatás iránti igény, elôtérbe
kerülnek a közép- és keskenypályás berendezések, és ezen belül a
tetszôlegesen kombinált – ofszet,
mély, szita és finishing – technológiákat tartalmazó megoldások

iránt növekszik az érdeklôdés. Ez,
valamint az a tény, hogy a technológiai fejlesztéseknek köszönhetôen az új konstrukciók a nyomathordozók széles skálájára képesek
nyomtatni, egyrészt jelentôs versenyelônyhöz juttatja a flexónyomdákat, másrészt kiszélesíti piaci
lehetôségeiket. Ezt követôen részletesen is bemutatta Varyflex V2
típusú gépüket, amely messzemenôkig megfelel az elôbbiekben
felsoroltaknak. Az Omet azonban
nemcsak gépet, berendezést kínál,
hanem festéket is, mégpedig egy
UV-technológiájú festéket, amely
környezetbarát, és mivel nem tar-

körben a lehívásos kiszolgálás iránti
igény, ami nem kis terhet ró – például
elôfinanszírozás, raktározás – a nyomdákra. Mindemellett rendkívül erôs a
piaci verseny az egyes nyomdák között, ami nagyon komoly árharcokban
nyilvánul meg. Ebben a helyzetben a
megoldást egy modern géppark jelentheti, amely segítségével hatékonyabbá és gazdaságosabbá tehetô a
gyártás, illetve egyre nagyobb szerepet játszik a megrendelések elnyerésében a környezetbarát technológiák

alkalmazása, illetve a környezetbarát anyagok használata.
Mennyiségi fejlôdés igazán Indiában, Kínában, illetve az ázsiai térségben
várható, hiszen ott még
rendkívül alacsony – 0,9–3
m2 – az egy fôre esô éves
felhasználás. Nyugat-Európában 12–15 m2 jut egy
fôre, Kelet-Európában pedig 6–7 m2. Összességében
elmondható, hogy az európai címkepiac bôvülésével
nem nagyon lehet számolni. A címkenyomtatással foglalkozók
számára a fejlôdést a csomagolóanyag-gyártás felé való nyitás jelentheti, hiszen az ott egyre inkább jelentkezô kisebb volumenû igényeket igen
hatékonyan tudják/tudnák kiszolgálni.
Persze ehhez szükség van olyan berendezésekre is – például az Omettôl –,
amelyek képesek sokféle hordozóra,
többféle technológiát kombinálva, magas minôségben nyomtatni, és a finishing is megoldott. ■
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talmaz oldószert, használatakor nincs szükség drága
utánégetôre sem.
„Kétségtelen, maga a festék
drágább, mint egy másik, de
nem annyival, amennyivel
elsô ránézésre tûnik” – hívta
fel a figyelmet az elôadó,
majd rátért következô témájára, az in-line laminálási
megoldásra. A cég laminálási megoldása két lehetôséget is magába foglal: lehet
BOPP-t használni, ami egy
kevésbé érzékeny, illetve
LDPE-t, ami viszont egy
hôérzékeny anyag, de ezen kívül más
speciális felületnemesítésre – például
hologram metalizált felületre – is alkalmazható. Elôadása befejezô részében pedig a címkepiacot, valamint
annak fejlôdési lehetôségeit tekintette
át. A legtöbb címkét az élelmiszeripar
használja, ezt követi a szállítmányozás, majd a kiskereskedelem. Ezt a
területet is jellemzi, hogy fajlagosan
csökkennek a példányszámok, ám
egyre többféle címkére van kereslet,
és egyre inkább terjed a megrendelôi

Ilona

Címkepiaci elemzés a beszállító szemével
ifj. Reszegi László kereskedelmi igazgató, Budaval Zrt.
A következô elôadást
ifj. Reszegi László, a
Budaval Papírfeldolgozó
Zrt. kereskedelmi igazgatója tartotta, és – ahogy
azt már többször is jeleztük – egy rendkívül érdekes, több szempontból is
tanulságos, összehasonlító
piaci elemzést hallhattak
a jelenlévôk.
Elöljáróban: a Budaval
Kft. 1989-ben alakult magyar–svájci vegyesvállalatként. Az indulást a magyar papíripari vállalat
dolgozóinak hosszú évtizedes papíripari tapasztalata, a svájci
gépgyártás precizitása és a svájci–belga
öntapadógyártás technológiája és knowhow-ja segítette. A kezdeti évek nehézsé-

geit a technológia és a
gyártás stabilizálása, a
kelet-európai átalakulás
gazdasági viszontagságai
határozták meg. A Budaval Kft. 1995 végén került
magyar magánszemélyek
tulajdonába, a tulajdonosi
szerkezet stabil. A növekedés és fejlôdés következtében változott a cégforma, 1999 közepétôl az
átalakulás nyomán létrejött a Budaval Rt., majd
késôbb Zrt. Fô tevékenységük a nyomdai feldolgozásra alkalmas öntapadópapír és -fólia-alapanyagok gyártása
tekercses és íves kiszerelésben. Középés Kelet-Európa jelenleg egyedüli gyártójaként arra törekszenek, hogy termé-

keik minôsége, szolgáltatásaik színvonala alapján hozzájáruljanak a magyar
nyomdaipar és ipar versenyképességéhez, valamint egyenrangú alternatívája
legyenek a régió öntapadócímke-gyártói
számára (forrás: Budaval).
És akkor térjünk vissza ifj. Reszegi
László elôadásához, amely a következô
sokat ígérô címet viselte: Kelet-európai
flexónyomdák egy beszállító szemével –
országonkénti különbségek. Az elôadásban a magyar, a román, a cseh és a szlovák piacot hasonlította össze az elôadó
több szempont alapján is. A Budaval
mind a négy piacon jelen van – Romániában 2005 óta, Csehországban és Szlovákiában pedig 2009 óta –, tehát a tapasztalatok közvetlenek, elsô kézbôl
valók.
A hazai piacot tekintve 2011-ben némi
növekedés volt megfigyelhetô a címke-
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gyártás terén, de ez elsôsorban
az utolsó negyedévre volt jellemzô, és fôként olyan munkákat takart, amelyeket korábban
a környezô országokban gyártattak a megrendelôk. A munkák visszakerülésében nem kis
szerepet játszott, játszhatott az euró–forint árfolyam alakulása: a drága euróval
szemben ugyanis érdemesebb lett forintelszámolásban gyártatni. E tény kapcsán
hívta fel az elôadó arra a figyelmet, hogy
a hazai címkegyártóknak érdemesebb
lenne euróalapú szerzôdéseket kötni –
ahogy egyébként a Budaval is 80 százalékban teszi –, hiszen ezáltal stabilabb,
versenyképesebb, kiszámíthatóbb konstrukció mentén mûködhetnének.
„Akkor, amikor az egyes megrendeléseken mindössze 8–9 százalék a haszon,
nem megengedhetô, hogy a napjainkra
oly jellemzô árfolyam-ingadozás elvigye
azt. És azt se felejtsék, hogy a megrendelôk a külföldön történô gyártásnál is
euróban fizetnek…” – hangsúlyozta ifj.
Reszegi László. A hazai nyomdák fejlesztéseirôl szólva elmondta, hogy ugyan
az nagyon szerencsés, ha ez minôségi
elôrelépésként történik, ám óvatosságra
intett a kapacitások bôvítésére irányuló
beruházásokkal. „Messze nem növekednek a megrendelôi igények olyan ütemben, amilyen mértékben növekszenek a
vonatkozó kapacitások: ugyanazt a tortát szeleteljük egyre több felé… És ez
elképesztô árharcot eredményez az
egyes nyomdák között” – figyelmeztetett
az elôadó.
Ezt követôen rátért a román piacon
tapasztaltak ismertetésére. Ennek legjellemzôbb ismérvei, hogy pénzügyileg
meglehetôsen kiszámíthatatlan a környezet, a szakmunkások bére ugyan magas,
de a kisegítô személyzeté igen alacsony,
nagy lélekszámú ország, tehát potenciálisan nagy piacot jelent, ezzel együtt inkább minôsül az ország – ahogy az elôadó fogalmazott – „befektetésnek”, semmint azonnal jelentkezô üzleti elônynek.
Tény, egyre több multinacionális vállalat
jelenik meg a régióban, ami maga után
vonja valamennyi iparág fejlôdését, a
fogyasztás növekedését, és ez a címkepiacra is erôteljesen pozitív hatással
van/lesz. 2011-ben mintegy 20 százalékkal növekedett egyébként ez a piac. Sok
új gép kerül az országba, karakteresen

emelkedik a címkegyártó kapacitás, de ez
ott nem gyártás-átrendezôdést okozott,
hanem az új termékek iránti igények kielégítésére szolgált. „E miatt a hazai
nyomdák számára nem is jelentenek
olyan szoros versenytársat, elsôsorban
saját belsô piacukra koncentrálnak” –
foglalta össze ifj. Reszegi László, majd
így folytatta: „Ugyanakkor az is tény,
hogy Romániában igen sokan és jól beszélnek idegen nyelvet, ami nagy segítségükre van az exportpiacokra történô kilépéshez… Ráadásul a lakosság mintegy
20 százaléka – 4 millió ember! – külföldön dolgozik, ott sajátítja el a munkakultúrát, amit egy esetleges otthoni vállalkozásnál alkalmazva, igen erôteljes versenytárssá teszi a román cégeket a nemzetközi piacokon is.” Romániában is nehéz a fejlesztésekhez banki hitelforrásokhoz jutni, ez viszont erôsen gátolja a fejlôdést. A Budaval egyébként saját leányvállalattal van jelen a román piacon.
Ezt követôen az elôadó a cseh és szlovák piacon tapasztaltak ismertetésére tért
át. „E két piac érettebb piac mind a románnál, mind a magyarnál” – kezdte,
majd így folytatta: „Fôleg Csehországban sokkal nagyobb üzemek vannak: a
2–3 millió négyzetméteres kapacitás ott
maximum közepesnek számít. Szlovákiában is nagyok az üzemek, ráadásul kedvezô az adókörnyezet, emiatt sok multinacionális cég szívesen van jelen, és ez
élénkíti a címkegyártók forgalmát is.
Csehországban tradicionálisan fejlett az
ipar, ezen belül jellemzôen specializálódtak a nyomdák: például nem egy üzem
kizárólag egy bizonyos iparág teljes körû
kiszolgálására fókuszál, ezen belül
maximumot nyújt, és más területtel nem
is foglalkozik. Az efféle nyomdai szolgáltatásnyújtás elônye, hogy nagyon komoly
hozzáadott értéket képvisel, és a megrendelôk hajlandók is megfizetni a magas
színvonalért a magasabb árat. Magyarország ebbôl a szempontból le van maradva… Ahogy az exportorientáltságot
tekintve is. A hazai vevôink körében azt
tapasztalom, hogy mindig van egy ok, egy
indok, amiért nem exportálnak. Pedig éppen abba kellene energiát fektetni, hogy
miként lehetne mégis az exportpiacra
erôsíteni. A közvélekedéssel ellentétben:
a nemzetközi piacokon nincs nemzetiségi
elôítélet, kizárólag üzleti alapokon
születnek a döntések.”

A kilátásokról szólva ifj. Reszegi
László úgy látja, hogy a fejlôdés nagymértékben függ a gazdaságpolitikától:
„A tôke akkor megy egy adott országba,
ha számára megfelelô a környezet. A
négy ország – Magyarország, Szlovákia,
Csehország és Románia – közül meglátásunk szerint itthon a legkisebb a növekedési potenciál. Az elôrejelzések alapján,
világszinten nagyjából ötszázalékos fejlôdés várható a címkefelhasználás terén,
de az egyes régiókat tekintve nagyon
nagyok a különbségek. Kelet-Európában
– ahova nem tartozik Magyarország – 20
százalékos növekedést prognosztizálnak.
Magyarországon optimista esetben stagnál a címkepiac, de az sem elképzelhetetlen, hogy csökkenni fog 2012-ben.
Ugyanakkor az is tény, hogy az öntapadós címkék egyre nagyobb területet hódítanak el az enyves címkék elôl, tehát errefelé van fejlôdési lehetôségük az öntapadós címke gyártóinak. Jelenleg az össz
címkefelhasználás 52 százalékát teszik ki
az öntapadós címkék”.
A címkepiac kapcsán sem maradhattak
szó nélkül az ázsiai, kínai alapanyagok,
illetve gyártatás. Az olcsón kínált alapanyagok minôsége igen sok kívánnivalót
hagy maga után, címkét gyártatni pedig
azért nem éri meg, mert a szállítás költsége igen magas. E piac tekintetében is
igaz, hogy maximum 300–600 km-ig
bírja el a termék a szállítási költséget.
„A fejlôdés lehetôsége, illetve a verseny egyben a munkakultúrák, az adó- és
a politikai rendszerek versenye is. Ezt
soha nem lehet figyelmen kívül hagyni. A
tôke mérlegel, és oda megy, ahol nagyobb profitot tud realizálni. Az európai,
és ezen belül fôleg a hazai vállalkozásoknak segítséget jelent a piacon maradásban, illetve a fejlôdésben a specializálódás, a tudás fejlesztése, és a kiszolgálás
komplexitása. Muszáj a hazai nyomdáknak megrendelôik felé értéknövelt szolgáltatást biztosítani, hatékonyságot
növelni, nemzetközivé válni, mert csak
így lesznek képesek megôrizni piacon
való létezésüket” – mondta végezetül ifj.
Reszegi László. ■
Ilona

Pesti Sándor ügyvezetô, PNYME
Az egyesület hagyományosan kiállítóként vesz részt a 2012-es drupán is. A
gazdasági válság némileg megnehezítette
az idei drupán való részvétel költségeinek elôteremtését, de segítséget adott
egyrészt a Papír- és Nyomdaipari Szövetség, valamint a Magyarországi Papírnagykereskedôk Egyesülete. Szakmai
partnerként pedig a kiállítóként regisztrált Állami Nyomdával és a Varga Flexo
Kft.-vel lesz közös a stand, amely egész
pontosan a 10. pavilon B40-es standján
lesz megtalálható. Az egyesület hagyományosan szervez is utakat a világ legna-
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Magyarok a drupán

gyobb nyomdaipari szakvásárára, errôl szólva Pesti Sándor
elmondta, hogy február közepétôl a
honlapukon (www.pnyme.hu) elérhetôek lesznek az egyesület által szervezett
utazás- és szálláslehetôségek, továbbá a
Lommerbergen parkban a szokásos „Magyar Klub” összejöveteleire is számíthat
a szakma. Természetesen számos érv szól
a kiállítás megtekintése mellett, és az
ügyvezetô biztatta is jelenlévôket, hogy
aki csak teheti, mindenképpen látogasson
ki a drupára. ■
Ilona

Termékdíj – flexós szemszögbôl
Nagy Miklós fôtitkár, CSAOSZ

Az idei Flexószimpózium utolsó elôadása az ágazatot méltán borzoló termékdíjjal foglalkozott. S noha – ahogy korábban írtam – általában hálátlan dolog
egy elôadássorozat utolsó elôadójának
lenni, merthogy addigra erôsen lankad az
érdeklôdés, ez most nem így történt. Teljes „teltház” várta Nagy Miklós, a
CSAOSZ fôtitkárának elôadását.

Meg sem próbálom elmondani, hogy
az új termékdíjtörvény mennyire bonyolította és nehezítette meg a gyártók, ezen
belül a flexónyomdák életét is. A törvény
és a végrehajtási utasítások is – annak
ellenére, hogy életbe lépett – számos
anomáliát és tisztázatlan definíciót tartalmaz, és a betartására irányuló legerôsebb
szándék mellett sem egyszerû megfelelni
az elôírásoknak, kötelezettségeknek.
A CSAOSZ – csakúgy, mint a Nyomda- és Papíripari Szövetség, valamint a
Magyarországi Papírnagykereskedôk
Egyesülete – erôfeszítéseket tesz annak
érdekében, hogy élhetôvé, betarthatóvá
váljon, de legalábbis az egyes
fogalmakon mindenki ugyanazt értse. A
csomagolóanyagok, -eszközök témaköre
különösen bonyolult, hogy mást ne említsünk: ugyanarra a címkepapírra nyomtatott kész címke attól függôen, hogy mi
a felirata, vagy termékdíj-köteles, vagy
nem… És ez az egyszerûbb problémák
közül való…

Szóval, túl az anyagi kötelezettségeken, igen bonyolult adminisztrációs feladatokat is a nyakába kapott az ágazat az
új termékdíj-törvénnyel.
A CSAOSZ úgy próbál segíteni a
szakmának, hogy a termékdíjjal kapcsolatos elméleti, de fôleg gyakorlati tudnivalókról hetente egy napon, 4x45 perces
idôtartamban, maximum 10–12 cég részvételével interaktív továbbképzéseket
szervez. Azt gondolom, hogy akit ez
érdekel vagy érint, mindenképpen tájékozódjon a www.csaosz.hu honlapon.
Egész egyszerûen, még akkor sem tudnék termékdíj-ügyben érdemileg többet
segíteni, ha Nagy Miklós elôadását szó
szerint idézném, ugyanis minél alaposabban mélyedünk el a témában, annál több
kérdés, probléma merül fel… Nem véletlen, hogy az elôadást követôen a fôtitkár
ki sem látszott a kérdéssel hozzáfordulók
gyûrûjébôl. ■
Ilona
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Budapest Papír – VIP kupa

A Budapest Papír Kft.-nek
meglehetôsen sok olyan partnerkapcsolati programja van, amelynek
gyökerei évekre, sôt évtizedre nyúlnak
vissza. És persze vannak a „frissek”, például a folyamatosan megrendezésre kerülô Road-Show-k, vagy éppen a tavalyi
év újdonsága, az Öko-nap. A VIP kupa
egyike a régi hagyománnyal bíró rendezvényeiknek, és ahogy az elnevezés is
mutatja, a „leg”-partnereket hivatott egy
kellemes estével megajándékozni.
A „leg”-partnerséget, azaz a VIP-ügyfél státuszt a Budapest Papír azon vásárlói érdemlik ki, akik vagy volumenben,
vagy hûségben, vagy lojalitásban messze
kimagasodnak az átlag közül. Évente egy
alkalommal, általában februárban az ô
tiszteletükre szervez a cég egy beszélgetéssel, vacsorával egybekötött színházi
estét, amely egyúttal arra is kitûnô alkalom, hogy Erdély Zsolt, a Budapest Papír
ügyvezetô igazgatója átadhassa a címmel
járó kupát és oklevelet. Az idei évben
sem volt másként: a színházi elôadással
egybekötött kupaátadásra a RaM Colosseumban 2012. február 15-én került sor,
és a 20 „leg” vevôjüket hívták meg. A
RaM Colosseum
Budapest legújabb
„élményszínháza”, ahol a társaság a különteremben elfogyasztott
vacsorát követôen
az ExperiDance
Tánctársulat Boldogság 69:09 címû, retro-slágereket felvonultató
elôadását tekinthette meg.
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A Budapest Papír élete is –
ahogy az ágazatban mindenkié
– az idén a termékdíjjal kapcsolatos „ôrülettel” indult. Ráadásul, a cég esetében az általuk forgalmazott közel 9 ezer
cikkszámú papírféleség szinte
egészét érinti a termékdíj,
gyakorlatilag minden egyes
tételre és vevôre – azaz cikkvevô szintû besorolást követôen – vagy külön megállapodásokat kell kötniük, vagy
éppen nyilatkoztatni a partnert, miközben a törvény
maga tele van anomáliákkal
és nehezen értelmezhetô definíciókkal. De hát ennek problematikus voltát pillanatnyilag – többé-kevésbé – valamennyien átéljük…
A Budapest Papírnál azonban mára már sikeresen befejezôdött a törvény beépítése a
cég mûködésébe, beleértve az
IT-rendszert is. Információink
szerint minden partnerük és üzleti
modell viszonylatában – alapul

Ilona

Házhoz megy a Sappi
Év Nyomdásza kitüntetés

Hírinfo

véve a termékdíj törvényi
elôírásokat – megtalálták
azt a konstrukciót, amely
lehetôvé teszi, hogy – miként fogalmaztak –: „az
adminisztráció, illetve annak alkalmazása senkinek
ne fájjon annyira”. Beállt
tehát az új rendszer, és immáron ezerrel lehet a „normál” munkára koncentrálni. Forgalom szempontjából elfogadhatóan, azaz a
mai mostoha piaci-pénzügyi körülményeket figyelembe véve jól indult
az év – tudtuk meg. Ezzel
együtt senkinél nincs jósgömb, csak reménykedni lehet
egy további kedvezô tendenciát mutató folytatásban…
Jelen állás szerint Európában egyébként kiegyensúlyozott a papírféleségek kereslet-kínálati aránya, és ez
több dolgot is jelent/jelenthet: nincs papírhiány, de –
ahogy megtudtuk – „egy-egy szegmensben azért kialakulhat, tehát jelenleg megnyugtató a beszerzés, nincsenek extrém hosszú határidôk. Ez azonban egy-egy speciális területen bármikor változhat, illetve minden bizonynyal az eurós árak sem fognak generál gyorsan emelkedni, habár konkrét áremelkedés egy-egy szegmens tekintetében már rég a levegôben van. Azaz egy dolog várható:
állandó lesz a változás. Az euró–forint árfolyamának
alakulása is okozhat akár napi meglepetést is, ez viszont
nem a papírgyárakon vagy a -beszállítókon múlik…”
Ahogy cikkünk elején említettük, a Budapest Papírnál
komoly hagyománya van a különféle rendezvényeknek,
és ezek idén is megrendezésre kerülnek. 2012. március
29-én indul a Road-Show, amelynek elsô állomása Szeged lesz, a késôbbiek folyamán pedig Pécsre látogat a
csapat. Közben azonban a második Öko-napra is sor fog
kerülni, amelynek helyszíne Budapesten lesz. És nem
fogja nélkülözni a szakma az egyre nagyobb népszerûségnek örvendô Kreatív Klubot sem. Közben pedig elkészült egy reklámfilm is a Budapest Papírról, amelyet
az érdeklôdôk megtekinthetnek a cég honlapján, illetve
a Lomb utcai Cash & Carry áruház kivetítôjén.
Szóval, „mozgalmas” év elé néz a cég, ám mindeközben messzemenôkig szem elôtt tartja azt is, hogy ne
csak mozgalmas, hanem eredményes is legyen. ■

„Az elôzô években megszokott gyakorlattól eltérôen a Sappi Fine
Paper Europe idén maga viszi el ügyfeleihez az év nyomdászát kitüntetô díjat szerte Európában. Idén nem a nyomdászok jönnek hozzánk,
hanem mi megyünk hozzájuk! E szép hagyományokkal rendelkezô díj
jutalmazza a szakmai kiválóságot, miközben összehozza a nyomdaipar kreatív gondolkodóit és szakértôit, bemutatja csodálatos alkotásaikat és kitünteti azokat, amelyek elismerésre méltóak.
A Sappi European Printers of the Year díj arra ösztönzi a nyomdászokat, hogy találják meg a legjobb eljárásokat és a legjobb papírokat, majd tapasztalatuk és a kitûnô grafikai anyagok ötvözésével a
legkiválóbb nyomdai termékeket garantálják ügyfeleiknek. A Sappi
számára különösen fontos, hogy elismerje azokat a nyomdákat, amelyek kimagasló szolgáltatást nyújtanak, és egyre magasabb mércét
állítanak fel a szakmai kiválóság területén.
A Sappi European Printers of the Year díj átadására hagyományosan kétévente kerül sor. Eddig minden (arany, ezüst és bronz fokozatú) díjazott egyetlen díjátadó rendezvényen vehette át az elismerést.
A Sappi azonban szorosabb kapcsolat kiépítésére törekszik ügyfeleivel. Ezért döntöttünk úgy, hogy idén helyben ünnepelünk a díjazottakkal, ahelyett, hogy nekik kellene a rendezvényre utazniuk. Azzal,
hogy közelebb kerülünk ügyfeleinkhez, meghallgatjuk és megismerjük
az okleveleken szereplô nevek tulajdonosait, és a mi tudásunkat az ô
szakértelmükkel egyesítjük, a Sappi értéknövelési filozófiáját
testesítjük meg” – volt olvasható cég kommünikéjében.
A pályamûvek beküldésének határideje (2012. január 31.) elmúlt,
és február végén a független bírókból álló szakértôi zsüri még egyszer megvizsgálta a négyféle tematika alapján a Hírességek csarnokába jutott pályamunkákat, majd a különbözô nyomtatási kategóriákban kiválasztja a legjobbat a legjobbak közül. A 2012-es Sappi
Printers of the Year pályázatra egy év leforgása alatt négy tematikai
besorolásban, 11 különbözô kategóriában korlátlan számú nyomdai
munkát lehetett beküldeni, így érthetô, hogy az egyes kategóriákban
továbbjutó pályamunkák kiválasztása nagyon nehéz, de annál örömtelibb kihívásnak bizonyult a zsûrinek. A Sappi Fine Paper Europe
nyilvánosságra hozta a 123 országból érkezett több mint 1000 pályamunkából kiválasztott 22 döntôs listáját, és ez alapján már tudható,
hogy a döntôs pályamunkák készítôi közé hazai nyomdák is bejutottak az utolsó elôtti fordulóba.
Versenyben van tehát az Alföldi Nyomda Zrt., a ColorPack Zrt., a
HM Térképészeti Közhasznú NKft., a Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft., a Mester Nyomda Kft. és a Pauker Nyomdaipari Kft. A
zsûri 2012. március 5–7. között egy utolsó ülés során hoz döntést a
végsô arany, ezüst és bronz díjazottakról. ■
(Forrás: Sappi)
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Digitális kötészet – Csúf meglepetések helyett… (3.)
Az elôzô (260.) lapszámban tárgyaltam a táblaborító kialakítását, a grafika
elhelyezését. Most a borító anyagával,
valamint fóliázásával fogok foglalkozni.

A borító anyaga, fóliázása
A keménytáblás könyv borítójának
optimális grammsúlya a 135–150 gr.
A 120-as vagy 160–170 grammosra
nyomott borító nagyon sok késôbbi,
illetve gyártási problémát is okozhat.
Elsôdleges probléma, hogy az 1000
példányszámos könyvekhez kinyomott 1100 borítóból 986 érkezik meg
a kötészetre. Fóliázóktól hallom,
hogy nagyon sok gyûrött keletkezik a
vékony papíroknál. A 160–170 grammos borító feldolgozása – akár táblakészítô gépen, akár szalagon – nagyon nehéz. A beütés visszanyílik,
kirúgja magát. Ezek már kartonkategóriába tartoznak, hajlításukhoz bígelésre lenne szükség.
Másik nagy hátrányuk, hogy vetemedik a tábla! A 120 grammos borítót a 140–150 grammos elôzék behúzza, azaz a tábla megpúposodik, a
160–170 grammos borítóval készült
tábla „elrepül”, azaz a 140–150 grammos elôzéket kifelé húzza.
Nagyon fontos szabály! Az elôzéknek és a táblaborítónak közel
azonos vastagságúnak, grammsúlyúnak kell lennie!
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Borító 135 gramm plusz fólia
(aminek szintén van – mikronban –
vastagsága) körülbelül 140–145
gramm, így ha az elôzék 140–150
grammos, megkaphatjuk a síkban
fekvô táblát. Ha a grammsúly bármelyik irányba megugrik, ne várjunk
egyenes táblát. Elképzelhetô, hogy a
vetemedés csak a teljes kiszáradás
után következik be, ami nagyon komoly minôségi változást és reklamációt vonhat maga után.
A másik nagyon nagy probléma,
ami felmerül és felmerülhet a digitális (és a hagyományos) nyomtatással
készülô borítóknál, hogy a fólia elválik a papírtól. Nagyon sokszor ez
csak beakasztás után, az elsô nyitásnál derül ki. Ez a probléma éppen a
digitális nyomtatás elônyébôl, azaz
abból adódik, hogy maga a nyomtatás
pillanatok alatt kész. Akár 2-3 óra
alatt elkészülhet egy könyv, de a papírt a hôtôl bizonyos hatások érik,
ezért minimum 4-5 órát fóliázás elôtt
– lenehezítve deszkák közt –
pihentetni kell(ene). Amikor
megnyugodott, és visszaállt
eredeti állapotába, akkor
lehetne csak fóliázni. Természetesen, miután a fóliázás
megtörtént, ugyancsak deszkák között kell(ene) tölteni
3-4 órát, és ezután kezdôdhet a táblakészítés. Ha megrendelésnél ezeket az idôket
bekalkuláljuk, és a szállítási
határidôt ennek megfelelôen
adnánk meg, nagyon sokat
tudnánk anyagban, idôben spórolni.

Ebben a kis ismertetômben a negyvenéves szakmai tapasztalatomat
szerettem volna átadni fiatal nyomdászkollégáimnak, akiknek azt kívánom, hogy minimum ennyit ôk is
töltsenek el szakmájukban, és ne szégyelljenek kérdezni. Szeressék azt,
amit csinálnak, és mindig gondoljanak azokra a további munkafázisokra
is, amelyek ott kezdôdnek, ahol ôk
befejezték tevékenységüket. A kötészet az a hely, ahol minden apróságnak tûnô hiba szépen bekötve elôjön.
A gyártás elôkészítésénél elkövetett
„apró” hiba lehet:
– szálirány
– nem megfelelô papírgrammsúly
– nem megfelelô fóliavastagság
– nem megfelelô vágási jel
elhelyezése (A táblaborítón ugyanaz
a méret, mint a betéten.)
A felsoroltak közül – sajnos – bármelyik lehet olyan durva, hogy meg
kell ismételni a nyomást. Az pedig
senkinek sem jó, ráadásul drága
mulatság.
Egyelôre befejeztem rövidke sorozatom, ám bíztatok
mindenkit, hogy a
késôbbiekben is
nyugodtan keressenek meg, amennyiben a téma kapcsán
kérdésük, észrevételük lenne. ■

Chogyelka Andrásné
(06-20/423-8636)

Környezetvédelmi termékdíj
a nyomdaiparban
Február 20-tól kapható a nyomdaipar számára
készített termékdíjas kézikönyv, Bartos Gyula –
Borsányi-Bognár Levente: Környezetvédelmi
termékdíj a nyomdaiparban címmel. A könyv
igyekszik a csomagolóanyagokra és reklámhordozó papírokra vonatkozó termékdíjas szabályozás
gyakorlati alkalmazása során felmerülô kérdésekre választ adni. Megtalálható benne a hatályos
jogszabályok szövege, valamint a bevalláshoz és
nyilvántartáshoz szükséges fontosabb iratminták.
A könyv ára:
Tagoknak: elsô példány INGYENES
Tagoknak további példányok: 4 250 Ft + áfa/példány
Nem tagoknak: 7 560 Ft + áfa/példány
A könyv kizárólag a Szövetség terjesztésében kapható. A példányok megrendelhetôk fenti e-mail címen.
Megrendelés esetén személyesen átvehetô a szövetség irodájában (lásd
fentebb) telefonon egyeztetett idôpontban, vagy postai úton megküldjük a
postaköltség felszámolásával.

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
Köszönjük mindenkinek, aki az „1%” adófelajánlásáról korábban is az
egyesület javára rendelkezett. Ezzel az ingyenes gesztussal nemes célt
támogatnak, és nem ismeretlen hátterû ügyekhez, hanem a szakmai
közvélemény elôtt zajló, jól átlátható, a szakmáink javát szolgáló nyilvános
tevékenységhez adják támogatásukat!
2011-ben összesen 488 414 Ft érkezett az adójóváírásból.

Továbbra is számítunk adóforintjaikra!
Kérjük, adóbevallásában ne feledjen el rendelkezni errôl, és ha
teheti, egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként!
Adószámunk: 19815929-2-41
Önnek semmibe nem kerül,
az egyesületnek mégis nagy segítség!
Ha környezetében tud olyat, aki nem rendelkezik errôl, vagy bizonytalan,
kinek szánja, azt gyôzze meg: adja az egyesület céljaira!

Az egyesületünk által szervezett utazási- és
szálláslehetôségek megtalálhatóak honlapunkon:

www.pnyme.hu

11./ Lehet-e több
beszállítóval is szerzôdést kötni, illetve
nyilatkozatot adni?
● Nincs semminemû mennyiségi korlátozás sem a beszállítók, sem a termékek
tekintetében. Azonos
termék esetében is
annyi beszállítóval
köthet szerzôdést,
vagy nyilatkozhat adott termékrôl, amennyivel
szeretne. Sôt, amennyiben több beszállítótól is
szerezhet be azonos és olyan terméket, amelynél nyilatkozni vagy szerzôdni kellene, érdemes is megtenni, mert ezáltal ha az egyiknél
nincs az az adott termék, nem jelent gondot a
másiktól való beszerzés, nem kell sebtiben
gondoskodni a hiteles nyilatkozatról.
12./ Mi a helyzet akkor, ha a nyomda csak
szolgáltatást végez, azaz a megrendelô által
hozott digitális fájlt a megrendelô által hozott papírra kinyomtatja, és elvégzi a szükséges kötészetet is?
● Az itt leírt kérdés a klasszikus bérgyártást eleveníti fel. Mindent a megrendelô ad,
tehát a szolgáltatást végzô nyomdai vállalkozás semmiféle termékdíjköteles munkát,
anyagot nem ad. Nem ô a végtermék (a fizetésre kötelezett termék) elôállítója. Az általa
végzett tevékenység szolgáltatás, a szolgáltatás pedig nem termékdíj-fizetési kötelezett.
13./ Csak a megrendelô felé kiszámlázott
mennyiségû (kg) csomagolóanyag, illetve
reklámhordozó papír után fizetendô a termékdíj, vagy az adott munkához megrendelt
összmennyiség után?
● A késztermék súlya után kell a fizetési
kötelezettségnek eleget tenni (selejt+saját
célú felhasználás) + az általános forgalmi
adót sem szabad figyelmen kívül hagyni. ■

Edelényi Dóra

1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.
Telefon: 350-7728, fax: 270-9104,
web: www.fedprint.hu, e-mail: office@fedprint.hu

Termékdíj:
kérdések,
válaszok

Közinfo

Nyomda- és Papíripari Szövetség

Termékdíj? – Segítünk!
Az elsô szaktanácsadás ingyenes.
doraedelenyi@gmail.com
06-20/9675-957, 06-26/314-979
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Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

MUNKAVÉDELEM:
A munkavédelmi bírságokról szóló legújabb elôírások

A törvények, a munkavállalók és munkáltatók érdekei elôírják a szabályos és balesetmentes munkavégzést. Emiatt kötelezik az üzemeket munkavédelmi ismeretekkel rendelkezô
szakemberek alkalmazására, a kockázatértékelésre, a munkavédelmi szemlékre és az azokban elôírt feladatok teljesítésére, betartására. Természetesen a szakember alkalmazása és az intézkedések is pénzbe kerülnek. Az alábbi törvény (kormányrendelet) viszont jóval magasabb büntetési összegeket ír elô baleset, balesetveszély el nem hárítása esetén.
Kérem, tanulmányozzák a rendelet elôírásait, és vonják le azt
a következtetést, amit sorozatunk címe is évek óta hirdet:
érdemesebb betartani, mint nem betartani a szabályokat!

A tételes munkavédelmi bírságokról a 273/2011.
(XII.20.) Kormányrendelet az alábbiak szerint
rendelkezik:
A munkavédelmi bírság összege függ:
• a feltárt mulasztások súlyosságától (ennek minôsül például
az érintésvédelmi ellenôrzések elmaradása is);
• a súlyos veszélyeztetéssel érintett létszámtól;
• a súlyos veszélyeztetések idôtartamától;
• a nem súlyosnak minôsülô szabálytalanságok esetén azok
számától;
• a bekövetkezett nem súlyos, illetve súlyos baleset, fokozott
expozíció tényétôl;
• egyéb, a rendeletben felsorolt súlyos munkáltatói
mulasztásoktól.
A kormányrendelet alapján:
1. a mv. törvény szerinti súlyos veszélyeztetés esetén:
50 000 Ft/veszélyeztetett fô;
2. ha a veszélyeztetés 1–8 óra intervallumban tartott:
65 000 Ft/veszélyeztetett fô;
3. ha az 8 óra és 1 hét közötti intervallumban tartott:
75 000 Ft/veszélyeztetett fô;
4. ha az 1 hét és 1 hónap közötti intervallumban tartott:
150 000 Ft/veszélyeztetett fô;
5. ha az 1 hónapon túl tartott:
250 000 Ft/veszélyeztetett fô.
Ha ezen túlmenôen más, a munkavédelmi törvény által
nem súlyos veszélyeztetésnek minôsülô szabályszegés is
megállapításra kerül:
1. 2–4 db szabályszegés megállapítása esetén: 75 000 Ft;
2. 5–7 db szabályszegés megállapítása esetén: 100 000 Ft;
3. 8 vagy több db szabályszegés esetén: 150 000 Ft.
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Ha a feltárt szabályszegés miatt:
1. fokozott expozíció (egészségkárosodás) is bekövetkezett:
60 000 Ft/veszélyeztetett fô;
2. nem súlyos munkabaleset következett be:
75 000 Ft/veszélyeztetett fô;
3. súlyos munkabaleset következett be:
150 000 Ft/veszélyeztetett fô;
4. halálos munkabaleset következett be:
500 000 Ft/veszélyeztetett fô.
Az így kiszámított munkavédelmi bírság összegét további 20
százalékkal növeli, ha:
1. a cégnek nincs folyamatos kapcsolata munkavédelmi
ismeretekkel rendelkezô szakemberrel, a jogszabály által rögzített, a cég létszámától és a tevékenysége veszélyeitôl függô
idôtartamban (például heti 1-2 óra);
2. a cégnek nincs szerzôdése foglalkozás-egészségügyi vállalkozással;
3. a cég a munkavédelmi szakemberrel és a szakorvos
bevonásával nem készíttette el az úgynevezett „kockázatértékelés” anyagot a munkavállalóit érintô veszélyek felmérése
és azok tervezett felszámolása céljából;
4. elmaradtak az elôzetes, az idôszakos, illetve a soron
kívüli munkavédelmi oktatások.
A korábban felsoroltak szerint a felügyelôk által kiszámítandó bírság összege kis- és középvállalkozások esetén 20 százalékkal csökkenthetô, valamint a bírságot a cégre szabják ki,
de ezen felül a felügyelôk jogosultak személyekre szóló szabálysértési bírságok kiszabására is. Ezen felül, ha valamelyik
vezetô súlyos gondatlansága, mulasztása miatt súlyos munkabaleset következett be, lehetôségük van ellene bûnvádi eljárást is kezdeményezni.
A szabályos munkavédelem betartása, amely kötelezô minden munkatevékenységnél, költséget takarít meg akkor is, ha
nem lehet ingyen megúszni a törvények figyelembevételét.
Nem beszélve arról, hogy a munkavállalók testi épsége, sôt
néha élete, a munkaadók nyugalma és büntetésmentessége is
így biztosított.
Kérem, hogy ezt soha ne hagyják figyelmen kívül!
Köszönöm. ■
Nagy Veronika nyomdamérnök,
munkavédelmi szakmérnök
06 01 351 5565
06 20 9311 329

E-mail: info@konyvkotokft.hu Weboldal: www.konyvkotokft.hu

Tüske K.

Könyvkötô Kft. AZ,

2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

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

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

MMelegfóliázás
elegfóliázás
UV
UV-llakkozás
akkozás
BrailleStírás
ancnyomtatás
olás
Stancolás
Gépi dobozragasztás
Gépi dobozragasztás
Be
vontddoboz
oboz-gyártás
gyártás
Bevont
SzSzerszámkészítés
erszámkészítés
KKézi
ézi kkötészet
ötészet

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
T.: 260-0562

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek
Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek
Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

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

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
•

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

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

•

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

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

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

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

www.dpdstancuzem.hu

ÓRIÁSI ÁRZUHANÁS
ÖNÁTÍRÓ PAPÍROK

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

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

➢ 17 éves tapasztalattal

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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Új és használt

NYOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSA
bel- és külföldön is.

06-30/941-5242, 1 2300-300

Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 12 400 partnerrel világszerte!

Naponta frissülô
adatbázis!
SZÉPIMPEX BT.
Széphegyi Pál
nyomdamérnök
2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76
e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

THERMOFÓLIÁZÁS
B1-es méretig
Koli Print
06 20 9376 826

Termékdíj-ügyintézés felsôfokon,
kedvezô árakkal, revizori tapasztalattal.
Tel.: 06-30/465-0178
e-mail: laszlo.strammer@termekdijaudit.hu

Zuglói
irodánkba

kereskedôt
felveszünk.
Tel.: 06/30-501-0202
ELADÓ
nyomdaipari gépek:
◆ COPYMAT O64, 3169
levilágítógép
Ára: 300 000 Ft + áfa
◆ATAG SPEED 66
elôhívógép

+ ATAG ECO 205 LG
vízforgató
Ára: 300 000 Ft + áfa

Érd.: 231-0983
nyomda@poremba.hu
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ELADÓ
– 60 cm széles hôalagút 7 kw
– 80 cm széles hôalagút 5 kw
– köztes szárító 0,3–6 kw
– nagyfrekvenciás hegesztôgép 2 kw
– Maxima 80 vágógép + kések
– szitanyomó asztal: vákuumos, karos
– minta-stancológép
– rákelcsiszoló
– sapkavasaló-hôprés
– 1000 x 700-as nagy hôprés
Tel.: 06-20/934-9352
e-mail: csobo.istvan@freemail.hu

Budapesti képviselet
számára az Operaház
mellett, 14-20-28 m2-es,
különbejáratú szobák,
közös kiszolgáló
helyiségekkel,
tárgyalóhasználattal
KIADÓK.
Bérletidíj: 2200 Ft/m 2 /hó
+ áfa + rezsi
Érdeklôdni:

+36 20 941 8041

23 év e mûködô,
ny ereséges kft
saját tulajdonú telephellyel,
233 m2 ipari ingatlannal,
gépparkkal, gyártási profillal
(fô tevékenységi kör: szitanyomás)

nyugdíjba vonulás miatt

ELADÓ.
Tel.: 06-20/934-9352
e-mail:
csobo.istvan@freemail.hu
Több éve nyereségesen mûködô vidéki nyomda,
ügyfélkörrel, 300 m2-es telephelyen, 10 fôt
foglalkoztató, teljes felszereltséggel (nyomógépek,
ctp, kötészet), elnyert telephelyfejlesztési
pályázattal eladó.
Információ: nyomda.eladó@freemail.hu

Eladó használt gépek
■ JUNIORBINDER ragasztókötô, típ.:298 (évj.: 1965)
❖ KOLBUS ragasztókötô + összehordó,
típ.: KM 470 + ZU 803 (évj.: 1982)
■ SIGLOCH, STAHL,WOHLENBERG
komplett könyvgyártó gépsor, típ.: SB 6000/1E, TF,
VBF BL500, BSD 60, DNH, Trimtec 56i (évj.: 1998/1999)
❖ EHLERMANN ragasztókötô + összehordó,
típ.: EB 1/22 (évj.:1982)
■ WOHLENBERG ragasztókötô, típ.: Golf 18 (évj.: 1994)
❖ KOLBUS beakasztó gép, típ.: EMP 36 (évj.: 1965)
■ STAHL táblakészítô gép, típ.: DM 300-2 (évj.: 1985)
❖ STAHL falcbeégetô és prés, típ.: EP 260 R (évj.: 1978)
■ TRÄNKLEIN ívkötegprés (évj.: 1983)
❖ POLYGRAPH írkafûzô, típ.: 735/1-KT-771 (évj.: 1977)
■ OSAKO írkafûzô, típ.: 368 (évj.: 1992)
❖ PURLUX írkafûzô, típ.: Europa QD8E (évj.: 2000)
■ MERLIN fóliázó (évj.: 1989)
❖ PERFECTA háromkéses vágó, típ.: SDY-EZ (évj.: 1984)
■ PERFECTA egyenesvágó, típ.: SEYPA 132 (évj.: 1975)
❖ KDO flexónyomógép, típ.: Flexo Seltec 7C 10G (évj.: 2000)
■ RIMA keresztkirakó, típ.: RS 3110 SL (évj.: 2001)
❖ GÄMMERLER keresztkirakó, típ.: KL 513/1 (évj.: 1998)
■ GÄMMERLER keresztkirakó, típ.: KL 511/1 (évj.: 1997)
❖ PAKO filmhívó, típ.: 26 SL (évj.: 1990)
■ KALLE lemezmásoló (évj.: 1977)
❖ KRAUSE lemezhívó, típ.: PEM 1050 (évj.: 1990)
■ NDK-s másolóráma (évj.: 1975)
❖ POLIMERO kimosó, típ.: Nylonprint (évj.: 1993)
Érdeklôdni lehet: 06 27 537-873,
kaposvari.edina@prosystem.hu
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1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2012-ben:
cca. három hetente
(kéziratzárás)
január 23. (01.13.)
február 13. (02.03.)
március 8. (02.27.)
április 1.(03.21.)
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!

