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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Düsseldorf
2012. május 3–16.

ÜZLETI BIZALOM…
Természetesen tudom, hogy az üzleti kapcsolatok alapját az átgondolt és szerzôdésekben
egzakt módon megfogalmazott kritérium- és feltételrendszerek jelentik, mindazonáltal egyrészt
vannak az íratlan törvények, amelyek – normális körülmények között – a tisztesség
szempontjából legalább akkora súllyal bírnak, mint az írottak, valamint létezik üzleti bizalom
is. Illetve pontosítanék: létezett üzleti bizalom is. Merthogy eltûnôben.
A gentlemen’s agreement viselkedés elvárásáról többé-kevésbé évek óta leszoktunk, ám az üzleti
bizalomba vetett hit megmaradt. Hittük, hogy egy szerzôdés „apróbetûs” része, nem rejt olyan
kitételeket, amely jellemzôen ránk nézve több mint kellemetlen ódiumokat tartalmazva
kérdôjelezi meg az egész értelmét. Hittük, hogy magánszemélyként – vagy akár cégként – nem
kell jogtanácsosok hadát alkalmazva átvizsgáltatni azokat a szerzôdéseket, amelyeket
alkalmasint kötünk például távparkolásra, telefonszolgáltatásra, gázóracserére, és hittük, hogy
nem kell külön tanfolyamot elvégezni a villany-, gáz- és egyéb közüzemi számlák megértéséhez.
Azt pedig végképp hittük, hogy nem kell mindent saját magunknak leellenôrizni és bizonylatolni.
Mindezt hittük, mert azt gondoltuk, hogy megbízhatunk az adott partnerben. Ô kínál vagy biztosít
számunkra valamit, annak van egy ára, ô ezt leszámlázza, mi pedig kifizetjük. Mi feltételeztük,
hogy annyit fizetünk, amennyit abból a bizonyos dologból fogyasztunk, használunk stb.: valóban
annyi kimenô hívásom volt, valóban annyit parkoltam, valóban annyit használtam a rendszert,
valóban, valóban, valóban. Valóban?
Nos, egyre-másra dôl meg ez a valóban! A parkolótársaság olyan idôszakra emel le a kártyámról
pénzt, amikor vagy betegen feküdtem, vagy éppen külföldön voltam, a gázórát cserélô
alvállalkozó cég összekaristolja a leszerelt készüléket, ezáltal gázlopás címén a nyakamba
zúdítanak több százezer forintos bírságot, továbbá nem értesít a telefontársaság a lejárt
hûségidôrôl, azt a telefonszámlám duplára ugrásából tudom meg, vagy éppen küld 18-án 500
forintért fizetési felszólítást, amikor 12-én már befizettem… De említhetném azokat a termékeket
is – a papírzsebkendôtôl a joghurton át a szalvétáig, a WC-papírig, a cigarettáig stb. stb. –
amelyeknek ára a korábban megszokott, ám 5–10 százalékkal kevesebbet tartalmaz.
Az üzleti bizalom okán eleddig eszünkbe sem jutott feltételezni, hogy nem azt, annyit és úgy
kapjuk a pénzünkért, ahogy az korrekt lenne. Valaki, valamikor precedenst teremtett „ezen
okosságoknak”, és egyre szélesebb körben terjed. Egyre többen keresik az olyan trükköket, és
élnek vele, amelyek ugyan jogi értelemben nem kikezdhetôk, ám nyilvánvalóan nem fedik
a valóságot – hogyan bizonyíthatnám, hogy az autót más sem használta, amíg én külföldön
voltam? –, de alkalmazójának egyértelmûen anyagi hasznot hoz. S noha – sajnálatos módon –
döbbenetes gyorsasággal terjed e módszer, mindazonáltal az soha nem minôsül, minôsülhet
morális felmentésnek, hogy mások is így csinálják. Arról meg nem is beszélve, hogy a bizalmat
igen könnyû eljátszani, visszaszerezni szinte maga a lehetetlenség.
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Az európai és ezen belül a hazai nyomdaipar jövôje… . . . . . . . . . . . . . (6–11. oldal)
„…az Európai Unió által támogatott, az UNI
Europa Graphical (Európai Nyomdaipari
Munkavállalók Érdekvédelmi Szövetsége) és az
Intergraf (Nemzetközi Nyomdaipari Szövetség)
együttmûködésében létrejött nemzetközi projekt,
amelynek célja, hogy mind a munkaadói, mind a
munkavállalói oldalt tekintve érdemi támogatást
nyújtson nyomdaipari cégek számára jövôjük
lehetséges stabilizálása érdekében…”

Hogy ne legyen veszett fejsze nyele… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6–7. oldal)
Egy a csónak, egyfelé kéne evezeni is… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(7–8. oldal)
A szomszéd füve sem zöldebb… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(9. oldal)
Evidenciák és józan paraszti ész… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(9–10. oldal)
Magad uram, ha szolgád nincs… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10. oldal)
Fától az erdôt, más szemében a szálkát… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10–11. oldal)
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„Érted csodákra vagyok képes”

Print Power
Nemzetközi kampány
a nyomtatott kommunikációért

„…És az is tény, hogy a világ változik, és
ebben a változó világban valóban szembe
kell néznie azzal az ágazatnak, hogy
megváltozott a helye és szerepe. Ám ebben
az új helyzetben is VAN helye és szerepe.
Viszont tennie kell azért, hogy ez valóban
így legyen. A Print Power kampány
lényege, hogy mind a megrendelôkben, mind a szélesebb
közvéleményben tudatosítsa mindazon értékeket, amelyet a
nyomtatott kommunikáció képvisel, illetve segítse elô a
nyomdai termékek beillesztését az új rendszerbe, azaz a
keresztmédia-alkalmazásba.…”
Beszélgetés dr. Peller Katalinnal . . . . . . . . . . . .(12–13. oldal)

Cég info

Köz info

Könyvkötô-szimpózium (2.)

Szakmai elôadások (folytatás):
PC Studio 2000: „Multigraf – márka, amely…” . .(20. oldal)
Horizon – A továbbfeldolgozás új útjai . . . . . . .(20–21. oldal)
Lamitrade – Digitális nyomatok kötészete . . . . . . . .(21. oldal)
Copy-X – Igények és lehetôségek: Duplo, EP . . . . .(22. oldal)
Müller Martini – Primera, drupa… . . . . . . . . .(22–23. oldal)
PNYME – drupa: kedvcsináló és tudnivaló . . . . . .(23. oldal)

Ofszetminôség,
digitális mennyiség

monobit: új HP Indigo 3550
„…A HP Indigo arra képes, amire másik
gyártmányú digitális nyomdagép nem:
ofszetminôségben képes nyomtatni. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom leszögezni,
hogy minden digitális gépnek megvan a
maga speciális tudása, elônye, és valamenynyi digitális nyomógépünk „kulcseszköznek” minôsül a
tevékenységünkben…”
Beszélgetés Kalmár Miklóssal . . . . . . . . . . . . .(15–16. oldal)

Cég info

manroland: múlt, jelen,
jövô és a drupa

manroland mérföldkövek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18. oldal)
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Szervezeti hírek

NYPSZ: Közgyûlés, konferencia . . . . . . . . . . . . . . (24. oldal)
PNYME: 40 éves a KMF–BMF–ÓE . . . . . . . . . . . (24. oldal)
CSAOSZ: Hungaropack pályázat . . . . . . . . . . . . . (24. oldal)

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(26–27. oldal)

Köz info

Az európai és ezen belül a hazai nyomdaipar jövôje –
a mi kezünkben van, avagy:

A reorganizáció szükségszerûsége

Hogy ne legyen veszett fejsze nyele

A helyzet (is) fokozódik…
Vitathatatlanul nem éppen legfényesebb korszakát éli az európai, és
ezen belül a különösen érzékeny
hazai nyomdaipar.
Az okok sokfélék: az újmédia
megjelenése, illetve indokolt vagy
éppen indokolatlan térhódítása, a
gazdasági válság, továbbá az ázsiai,
ezen belül elsôsorban a kínai szolgáltatások és termékek erôszakos térnyerése az európai piacon, mind
olyan tényezô, amelyek külön-külön
is drasztikusan megtépáznák Európa
nyomtatásban érdekelt világát, hát
még szinergiát alkotva…
Az is kétségtelen, hogy az európai
Steve Walsh (UNI Europa Graphical) és Beatrice Klose (Integraf)
nyomdaipar némileg „ludas” is, hogy
a dolgok idáig fajultak. Egyrészt „elaludt”, vagyis
lyekben nincsenek ilyen elôírások, vagy ha vannak is,
nem vette fel idôben a kesztyût az újmédiával
erôteljesen figyelmen kívül hagyják azokat. Ergo:
szemben – gondolok például saját környezettudatosegészen más beruházási, rezsi- és költségszint mentén
ságának, illetve egyéb vitathatatlan értékeinek hangtermelnek az ázsiai feltörekvôk, és eme költségstruksúlyozására –, másrészt nemhogy nem segítette (ez
túrájukból fakadóan „lemossák” az európai nyomdánem baj), de nem is védte meg (ez nagy baj) saját
szatot. Persze, kivételek mindig vannak: mindazon
piacát. Miközben európai szinten – nagyon helyesen
termékek esetében, ahol a határidônek jelentôsége
és felelôsségteljesen – szigorúan szabályozottak pélvan, ott nem tudnak versenyképesek lenni. Ám ezen
dául a környezetvédelmi elôírások – fenntartható
szegmenst az újmédia és a válság tépázza: erôteljesen
erdôgazdálkodásból származó fából lehet csak papírt
csökken tehát a „torta” mérete.
gyártani, a nyomtatási technológiák károsanyag-kiboMindehhez társul a globális nagyvállalatok részécsátását erôteljesen csökkenteni kell, valamint még
rôl egy extraprofitéhség, amelynek legnagyobb bûne,
számos és drága megvalósítással járó elôírás –, enge- hogy kieszi, megöli maga alól a piacot. Mert ugyan
di, hogy olyan országok exportáljanak piacára, ameideig-óráig megtehetô, hogy olcsón termeltetek valahol (ázsiai régió), és egész máshol (Európa) adok el.
Ez az „ideig-óra” azonban letelt: ugyanis lassan nincs
fizetôképes kereslet Európában, hiszen ha a piacom
Európa azzal, hogy piaci feltételekben nem, ám
számára megszüntetem a piacképesség feltételét,
piachoz jutás tekintetében egyformán kezeli
lehetôségét – munkaellátottság, azaz elkölthetô jövedelemforrás, illetve nyereség biztosítása –, akkor
az unión belüli és kívüli országokat,
eladni sem tudok számára. Kétségtelen, Ázsiában
esélyegyenlôtlenséget teremtett a saját kárára
növekvô piaci fogadtatás is mutatkozik, feltéve ha,
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elôsegítik a piac fizetôképességét, azaz
biztosítanak annyi bért, amennyi ösztönzôleg hat a fogyasztásra. Ebben az esetben azonban gyorsan megszûnik az
extraprofit termelésének feltétele. Persze,
egy ideig – amíg a régi piac hajlandó és
van is mit a cihából elôszedni – azért
tényleg extra az az extraprofit…
Csodák azonban nincsenek: a mérleg
egyik serpenyôje nem tud kimozdulni a
másik nélkül. Ha azt akarom, hogy
vásároljanak tôlem, muszáj biztosítani
azt is, hogy legyen mibôl. Minden más
üzletpolitika kizárólag a pillanatnak és a

pillanatról szól.
Európa azzal, hogy
piaci feltételekben
nem, ám piachoz
jutás tekintetében
egyformán kezeli az
unión belüli és
kívüli országokat,
esélyegyenlôtlenséget teremtett a saját
kárára. Ennek következtében az
európai nyomdaipar
a gazdasági receszszió, a csökkenô
piac, az ázsiai
konkurencia és az
extraprofitéhség korbácsolta viharos
hullámokon evickélô csónakhoz hasonlít
leginkább. Nos, ebbôl a helyzetbôl kellene ki- és megmentenie önmagát. Nem
sok eszköze maradt, hiszen a háborgást
okozó tényezôk egy részére nincs ráhatása, vagy csak elenyészô.
Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy
önmaga megmentése érdekében messze
nem használ ki minden lehetôséget. Ehhez kíván segítséget nyújtani az az
Európai Unió által támogatott, az UNI
Europa Graphical (Európai Nyomdaipari
Munkavállalók Érdekvédelmi Szövetsége) és az Intergraf (Nemzetközi Nyomda-

ipari Szövetség) együttmûködésében létrejött nemzetközi
projekt, amelynek célja, hogy
mind a munkaadói, mind a
munkavállalói oldalt tekintve
érdemi támogatást nyújtson nyomdaipari
cégek számára jövôjük lehetséges
stabilizálása érdekében. A nemzetközi
projekthez – amelynek egyik feltétele, és
egyben megfogalmazott célja is a
munkaadói és munkavállalói, illetve azok
érdekképviseleteinek erôteljes együttmûködése – hét ország, köztük Magyarország is csatlakozott.
A hazai projektmenedzseri feladatokat
a Nyomda- és Papíripari Szövetség képviseletében dr. Peller Katalin fôtitkár,
az idén 150 éves Nyomdaipari Dolgozók
Szakszervezetének képviseletében pedig
Aczél János elnök vállalta fel. A nemzetközi projekt megvalósításának elsô
állomásaként hazánkban került sor arra a
workshopra, amelyen munkaadók és
munkavállalók közösen vettek részt
annak érdekében, hogy egyfelé tolják a
szekeret, és lehetôleg kifelé a kátyúból.
De – hogy a „viharos hullámokon evickélôs” metaforámnál maradjak –, mondhatnám azt is: egy a csónak, egyfelé kéne
evezni is! És a workshop ehhez adott
segítséget.

Egy a csónak, egyfelé kéne evezni is…

Szociális párbeszéd
A workshopra, azaz a tréningre egy nemzetközi tanulmány és továbbképzés alapján került sor,
amely részletes összefoglalást tartalmaz mind az iparági, mind a vállalati szintû javaslatokra, ám
recepteket nem ad – merthogy olyanok nem léteznek –, hanem ahhoz segít hozzá, hogy minden
egyes cég, és cégen belül az egyes érdekcsoportok (munkaadó, munkavállaló) azt a saját megoldást találja meg, amely valamennyi szereplô szempontjából egyidejûleg a leginkább optimális.
Tulajdonképpen olyan ez, mint egy csoportos pszichoterápia, amelynek célja nem az, hogy megoldja bárki helyett is a problémát – hiszen ez nem lehetséges –, hanem az, hogy segítsen feltárni
az egyedi problémákat, és egyúttal rávezessen mindenkit azon saját „igaz útjára”, amely a többi
szereplô számára is elfogadható megoldást jelent. A céges pszichoterápia pszihoterapeutája, azaz
a workshop trénere Kelemen Vera volt, aki igen alapos tárgyi felkészültséggel és okos empátiával
finoman vezette, irányította a résztvevôket eme érdemi felismerések felé.
Két egymást követô napon került sor a tréningekre: a szervezôk attól függôen, hogy mekkora
céget képviseltek a résztvevôk, igyekeztek az egy súlycsoportba tartozókat azonos napra beosz-
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tani, ám maga a program tartalmi része közel azonos volt.
A résztvevôk között találkozhattunk a Dürer, a Prospektus,
a Pauker, a Pénzjegynyomda,
az Állami Nyomda, az STI Petôfi Nyomda, a Díjbeszedô Holding, Marzek Kner,
a Gyomai Kner, a Veszprémi Nyomda
stb. munkaadói és munkavállalói képviselôivel is.
A jelenlévôket a két hazai projektmenedzser, dr. Peller Katalin és Aczél János
üdvözölte elsôként, és mivel jelen rendezvény gyakorlatilag az elsô közös rendezvénye a munkaadói és munkavállalói
érdekképviseleti oldalnak, egyben
demonstrálták is az összefogás szükségességét. A workshopon részt vett az
Intergraf képviseletében Beatrice Klose
fôtitkár, valamint Steve Walsh, a UNI
Europa Graphical osztályvezetôje és egyben titkára, aki egyébként 30 éve szakszervezeti munkatárs. Rövid köszöntôjükben mindketten azt hangsúlyozták,
hogy az ágazat jövôje érdekében nagyon
nagy szükség van a reorganizációra, és
ezen belül kiemelkedô jelentôségû a
munkaadói és munkavállalói összefogás,
a közös fellépés, az együttmûködés, azaz
a szociális párbeszéden alapuló reorganizáció.
Ezt követôen kezdetét vette a workshop, amelynek célja – ahogy korábban
jeleztem – egyfajta segítség nyújtása az
európai nyomdaipar, ezen belül az egyes
cégek átszervezésének, megújulásának
sikeréhez, az alkalmazottak és munkaadók közötti együttgondolkodás elôsegítéséhez, és támogatás ahhoz, hogy minden egyes cég képes legyen célkitûzéseit
megfogalmazni, illetve ennek megvalósításához a szükséges eszköztárat is igyekezett megadni a program.
A tréning egy messzemenôkig interaktív kvázi képzési forma, ami azt jelenti,
hogy a tréner úgy tárgyalja, térképezi fel
jelen esetben a nyomdaipar, és azon belül
az egyes vállalkozások helyzetét, problémáit, hogy magukat a résztvevôket kéri
fel meglátásaik megfogalmazására, és ez
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alapján fejti ki annak
várható következményeit, s juttatja el a
megoldás felismertetéséig, amely minden
esetben változással, változtatással jár együtt.
Bárki is állítja az ellenkezôjét: nem szeretjük a változásokat, hiszen nem tudjuk, mit
hoz, legfeljebb feltételezzük. Az ismeretlentôl

való félelem pedig az ember természetes
és zsigeri reakciója. Ám ahhoz, hogy
megmaradjon, sôt fejlôdni tudjon egy
cég, vagy azon belül az egyén, változásokra és változtatásokra van szükség,
merthogy megváltozott körülötte minden. Az interaktív beszélgetésben megfogalmazott egyes meglátások pontosan
leképezték, hogy céges viszonylatban mi
az, ami leginkább foglalkoztatja az
egyént, hol látja a problémát, és mit gondol annak megoldására. Az valamennyi
résztvevô számára – legyen munkaadó
vagy munkavállaló – egyértelmûen világos volt: közös érdek a szoros együttmûködés. Ám, hogy ki hogyan látja a maga
és a másik helyzetét és szerepét, hogyan
gondolja a megvalósítást, és ki mit vár el
a másik féltôl, ebben már jelentôs
különbségek akadnak. Illetve pontosítanék: kommunikáció hiányára visszavezethetô jelentôs különbségek vannak,

ugyanis mindkét félnek elégtelenek az
ismeretei a másikról. A kommunikáció
hiányára vezethetô vissza, hogy mindkét
fél a másik oldalt saját feltételezése
alapján ítéli meg és viszonyul hozzá,
miközben igazából nem ismeri. A munkavállalói oldal jellemzôen úgy látja,
hogy a munkaadó örüljön és becsülje
meg ôt, hiszen nélküle nem készülne el a
termék, nem lenne adott szolgáltatás, a
munkaadó pedig úgy gondolja, hogy
nélküle egyáltalán nem lennének meg
magának a munkavégzésnek a feltételei –
megrendelések biztosítása, infrastruktúra
kiépítése, mûködtetés – sem. Mindkét
oldalnak természetesen igaza van, de ezt
a két igazságot nem szembe, hanem
egymás mellé kell állítani. S noha meglehet, hogy nem mindig sikerül átérezni a
másik helyzetét, de attól még megérteni
igen. A megértés, azaz egymás igazságának elfogadása csak érdemi kommunikáció, szociális párbeszéd mellett
lehetséges. Az egyik oldal számára sem
kérdéses – ahogy egyfajta konklúzióként
Szentendrei Zoltán meg is fogalmazta –,
miszerint „egy csónakban evezünk”.
Ideje tehát, hogy egyfelé is lapátoljunk,
és hogy miként, abban a workshop
reorganizációhoz nyújtott eszköztára
jelent, jelenthet hathatós segítséget.

Iparági háttér
Mielôtt a tréningben az eszköztár
ismertetésére került volna sor, dr.
Peller Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség fôtitkára tartott az
elmúlt idôszakról egy rövid iparági
gazdasági összefoglalót, és mutatott
rá, hogy miért is fontos ez a projekt.
„Noha az ágazatot mindig is jellemezte egyfajta „panaszkodás”, vitathatatlan – fôleg így visszatekintve –,
hogy 2008-ig, többé-kevésbé „aranykorát” élte. Igazából 2009-ben szembesült a gazdasági válság hatásaival: átlagosan 15 százalékot estek
vissza a nyomdaipari megrendelések.
Ezen belül azonban az egyes termékféleségeket illetôen nagyon eltérô
tendenciák mutatkoztak: a könyvgyártók forgalma akár 30 százaléknál is magasabb csökkenést produkált, míg a csomagolóanyag-gyártók
nem, vagy alig érezték még a válságot. Az iparági adatok szerint 2010ben némi visszarendezôdés történt:
nôttek a megrendelések, de – természetesen – nem érték el a válság elôtti szintet. A válság azonban „nem fújt
ki”, a közgazdászok által jósolt „W”
szerint alakult, azaz 2011-ben ismételten csökkentek a megrendelések, és
immár a csomagolósok is erôteljesen
megérezték. Ma még nem tudható,
hogy elértük-e eme második mélypontot. Nagy kérdés, hogy van-e ennél lejjebb, vagy már várható némi
fellendülés. Az azonban valószínûsíthetô, hogy a nyomtatással foglalkozók számára nem jön vissza az
»aranykor«” – mondta a fôtitkár
asszony, majd így folytatta: „A nyomdaipar a válságra egy egymás ellen

folytatott öldöklô árharccal reagált.
(A cégeknek saját túlélésük érdekében
más eszközük nem is nagyon volt, ám
esetleg a „mértékében mértéket” lehetett volna tartani – a fôszerk.).
A rendkívül nyomott vállalási árak
következtében egyrészt hiába több
esetleg a munka, nincs több pénz érte, és senkinek: egyik oldalnak sem!
Az alacsony vállalási árak további
következménye, hogy számos cég mûködése vált veszteségessé, és sokan
meg is szûntek. Nemzetközi szinten is
rendkívül nehéz problémák jellemezték a nyomdaipart. Tehát: nem mi,
magyarok vagyunk hülyék! Viszont
Európa nyugati felén jobban kezelték
ezeket a nehézségeket…
Ugyanakkor a gazdasági válság
pozitívan is hatott a haza nyomdákra: sokkal nagyobb odafigyeléssel
kezelik pénzügyeiket, ezen belül kintlévôségeiket, feszesebb gazdálkodást
folytatnak, nyitnak vagy próbálnak
nyitni az export felé, illetve egyéb
piaci lehetôségeket térképeznek fel.
Összességében azonban elmondható,
hogy a zsugorodó piac, az újmédia
térhódítása, a munkaadói oldalon
emelkedô terhek, az extra adók és a
nyomott árak miatt mindenkinek el
kell gondolkodnia a »hogyan tovább«” kérdésén, és házon belül kell
körbenéznie, hogy mit lehet tenni.
Erre a projektre éppen azért van
szükség, hogy a hazai nyomdaipar
számára egyfajta segítséget nyújtson
mindehhez. Minden cégnél azonban
a legelsô és legfontosabb lépés, hogy
meghatározza saját jövôképét” –
hangsúlyozta dr. Peller Katalin.

Evidenciák és
józan paraszti ész…

Eszköztár
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A szomszéd füve sem zöldebb…

Elméleti szinten mindenki tud bölcs irányvonalakat mutatni, az egy másik kérdés, hogy
mindezt a gyakorlatban hogyan lehet megvalósítani. Azaz, mit, mikor és miként kell cselekedni a
kitûzött cél elérése érdekében. Nos, az eszköztár
éppen ehhez a „mit, mikor és miként”-hez nyújt
nagyon is konkrét és egzakt segítséget. Kelemen
Vera igen plasztikusan és szuggesztíven ismertette az eszköztárat, felhívva a figyelmet annak
különösen lényegi elemeire, amelybe a pszichológiai tényezôk éppúgy beletartoznak, beletartozhatnak, mint a racionális megfontolások és megközelítések. Elsô lépésként persze a cél – vagy
ahogy a fôtitkárasszony említette: jövôkép – meghatározása a legfontosabb. Az eszköztár természetesen ehhez is nyújt jó néhány egzakt segítséget: PEST, illetve SWOT elemzés, BCG mátrix,
CRM, termékdiverzifikáció stb.
Ezt követôen tért rá az elôadó a megvalósítás
során felmerülô teendôk ismertetésére, annak
elôkészítésére, a konzultációval és kommunikációval kapcsolatos vetületeire, majd tárgyalta a
cselekvési szakasz különbözô fázisait, és végezetül felhívta a figyelmet az elvégzett feladatok
áttekintésének, értékelésének fontosságára is.
Természetesen sem Kolumbusz tojása, sem a
meleg víz nem találtatott fel ezen a tréningen
sem, de egy tréningnek nem is ez a dolga. Egy
jó tréning, egy jó tréner – amilyen Kelemen Vera
is – azt hozza elô, esetleg egészíti ki, ami egyébként is benne van a cégben, egyénben. Olykor
akár olybá tûnhet, hogy evidenciákat közöl,
pedig éppen az evidenciákat vagyunk hajlamosak a napi operatív sodrásban figyelmen kívül
hagyni, vagy mondhatnám: felülírjuk a józan
paraszti ész által diktáltakat. A workshop ezen
része éppen abban volt a hallgatóság segítségére,
hogy egyrészt rendszerezze, valamint kiegészítse mindazt a tudást és ismeretet, amellyel bár-
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mely terület kapcsán már rendelkeztek vagy rendelkezhettek a résztvevôk, illetve segítse
felismerni azokat a pontokat,
ahol erôteljes változásra és
változtatásra van szükség. Az eszköztárral kapcsolatos beszélgetésekbôl, illetve
a csapatfeladatokból is egyértelmûen kiderült, hogy számos probléma elkerülhe-

tô lenne – de legalábbis kisebb mértékben jelentkezne –, amennyiben az érintettek jelentôsen javítanának az egymással való kommunikációjukon. Egymás
motivációinak ismerete és megértése
ugyanis nagyobb rugalmasságot és kompromiszszumkészséget eredményez a
szükségszerû változások és változtatások
végrehajtásának terén.

A nyomdaipar reorganizációjának szociális párbeszéden kell alapulnia: ez elengedhetetlen, de kétségtelenül nem elégséges feltétel ahhoz, hogy sikeres legyen.
Egy jó munkaadó tisztában is van ezzel,
és – megint Szentendrei Zoltánt idézem –:
„A jó tulajdonos egyben szakszervezeti
bizalmi is, mert pontosan tudja a munkatársak értékét, és megbecsüli ôket”.

Magad uram, ha szolgád nincs,
avagy: belsô tartalékok

Fától az erdôt, más
szemében a szálkát…

Lean menedzsment

Csapatfeladatok

„Régen az árképzés képlete a következô
volt: költség + nyereség = eladási ár, a mai
árképzés viszont a következô: eladási ár –
költség = nyereség, és ez vagy van, vagy
nincs! Egy ilyen piaci és ágazati környezetben a cégek kénytelenek költségeiket a lehetô
legalacsonyabbra szorítani ahhoz, hogy
egyrészt biztosítsák fennmaradásukat, másrészt némi alapot teremtsenek a szükségszerû
fejlesztéseikhez. A költségek leszorítása azonban közel sem egyszerû, fôleg úgy nem, hogy
az állandó terhet jelentô költségtényezôk –
adók, járulékok, energia- és egyéb rezsidíjak
– folyamatosan emelkednek. E meglehetôsen
szorult helyzetben némi megoldást jelent,
jelenthet a lean menedzsment alkalmazása”
– kezdte elôadását dr. Horváth Csaba, a Nyomda-Technika Kft. tulajdonosügyvezetôje, és egyben a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke, aki a workshop keretei között hívta fel a jelenlévôk figyelmét a módszer hatékonyságára.
Noha igen átfogóan ismertette a lean menedzsment lényegét – amely öt stratégiai alapelven nyugszik, és nagy elônye, hogy lépésenként, fokozatosan is
bevezethetô –, a részletekben nem merült el, hiszen az többórás, -napos elôadást
is kitöltött volna. Rövid és lényegre törô prezentációja azonban arra kitûnô
volt, hogy a résztvevôk, mint stratégiai eszközön elgondolkodjanak a lean
menedzsment bevezetésén, alkalmazásán. A módszer segítségével ugyanis egy
cég egyszerre képes növelni hatékonyságát és csökkenteni költségeit (azaz:
összességében javítani nyereségét), miközben megvalósítja a hosszú távú sikeres mûködés egyik zálogául szolgáló alapelvet is, az „együtt gondolkodunk,
együtt cselekszünk” kitételét, és ilyen formában erôsíti a szociális párbeszéden
alapuló kommunikációt. Magyarországon van néhány nyomda – fôleg csomagolóanyag-gyártók –, amelyeknél már bevezetésre került eme módszer, és
egyértelmûen be is bizonyosodott, hogy a lean menedzsment a mûködés valamennyi területén – beleértve a költségek csökkentését is – igen hatékony megoldás egy cég piaci helyzetének erôsítéséhez.

Egy tréning nélkülözhetetlen és rendkívül
hasznos része az úgynevezett csapat- vagy csoportfeladatok. Ilyenkor kortól, nemtôl, végzettségtôl, világ- és politikai nézettôl, egzisztenciális helyzettôl függetlenül, véletlenszerûen
kerülnek egy csapatba a csapattagok, és oldanak meg a tréning anyagához kapcsolódó feladatokat. Eme gyakorlatok célja, hogy mindaz
az ismeret, tudás és felismerés, ami a nap során
született vagy éppen fogalmazódott meg, mélyen rögzüljön. Jelen esetben természetesen a
nyomdaiparhoz, pontosabban egy fiktív nyomdához kapcsolódott a feladat.
Minden csapat kapott egy képzeletbeli nyomdáról leírást, esettanulmányt – tulajdonviszony,
géppark, termékprofil, árbevétel, alkalmazotti
létszám, munkarend, hitelállomány stb. –,
amely alapján egyrészt el kellett dönteni a cég
erôsségeit és gyengeségeit, valamint javaslatot
tenni arra nézve, hogy milyen változásokra és
változtatásokra van, lenne szükség a cég helyzetének erôsítése, illetve fejlôdése érdekében.
Kelemen Vera biztatta a társaságot arra is,
hogy esetleg ne csak „nyomdai megoldásokban” gondolkodjanak, hanem szárnyaljon
bátran a fantázia. „Sôt – hívta fel a figyelmet –,
ami elsô pillanatban veszélynek tûnik – például
az újmédia térnyerése –, abból esetleg üzleti
lehetôség is lehet”. Ezt követôen a nagyjából
négyfôs csapatok nekiálltak megoldani a feladatot, azaz felmérni a helyzetet, kidolgozni a
javasolt stratégiát. Miután valamennyi csapat
elkészült, sor került a végeredmények prezentálására, és a megoldási javaslatok indoklására.

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
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Nos, összességében elmondható, hogy
mindkét nap valamennyi csapata igen
pontosan mérte fel az esettanulmány fiktív nyomdájának erôsségeit és gyengeségeit, és érdemi javaslatot tett azokra a
változtatásokra, amelynek eredményeképp egy lényegesen piacképesebb cég
válhatna belôle. Újra megerôsítést nyert,
hogy „kívülrôl”, emóciómentesen, pusztán a racionális énjére támaszkodva,
mindenki pontosabban képes felmérni a
helyzetet, felismerni a megoldás lehetôségét, és gyakorlati szinten megtenni a
szükséges lépéseket. Tényleg igaz, hogy
a magunk esetében egyrészt gyakran
„nem látjuk a fától az erdôt”, és hogy egy
másik közmondás hasonlatával is éljék:
„mások szemében a szálkát is észreveszszük, a magunkéban pedig a gerendát
sem”… Ezért sem árt alkalmasint saját
cégünk, vagy éppen egyéni helyzetünk,
pozíciónk pontos felmérésére külsô szakértôi – alkalmasint egy jó barát is megteszi! – segítséget igénybe venni… A
csapatfeladat arra is rávilágított újra,

hogy a két fél, „a két oldal” közötti kommunikáció, egymás szempontjainak, véleményének megismerése pozitív hatással van az eredményességre.
Csakhogy egyetlen példát említsek: a
tréning során korábban elhangzott egyik
beszélgetés a rugalmas munkaidôrôl
szólt, és – tény, ami tény – a két fél igen
különbözô módon állt hozzá. A munkaadói oldal ennek ésszerûségét, hatékonyságát és gazdasági szempontjait hangsúlyozva érvelt mellette, míg a munkavállalói oldal erôs fenntartással fogadta,
mondván felborítja és kiszámíthatatlanná
teszi az életét, erôteljesen szétzilálja a
családon belüli rendet és beosztást, problémát jelent a gyerekek nevelésénél. Újra
azt kell mondanom: mindkét fél érvei
jogosak és helytállóak. Nos, ilyen és ehhez hasonló elôzmények és nézetkülönbségek után került sor a csapatfeladatokra,
ahol munkaadó és munkavállaló közösen
dolgozott egy probléma megoldásán,
vagyis „a cég megmentésén”. Nem kis
tanulság volt tapasztalni, hogy a korábban éppen a rugalmas munkaidôt eluta-

sító munkavállalók
részérôl hangzottak el
érvelések a rugalmas
munkaidô bevezetése
mellett… De mondanám: a munkaadói
oldal is lényegesen
nagyobb empátiával
állt a korábban nem
döntési szempontnak
minôsülô munkavállalói vélemények
akceptálása mellett…
És ennek semmi más oka nem volt, minthogy közösen, együtt dolgoztak egy
probléma megoldásán, vagyis érdemben
kommunikáltak egymással, azaz
mûködött a szociális párbeszéd a két fél
között.
A tréning és egyben a nap lezárásaként
Kelemen Vera minden résztvevôt arra
kért, hogy fogalmazza meg, „mit visz”
magával a workshopról. Hogy mennyire
hiányzik jelenleg a cégek életébôl az
érdemi szociális párbeszéd azt az is jól
mutatja, hogy szinte valamennyien elsô
helyen említették a munkaadók és munkavállalók közötti érdemi kommunikációra, a másik oldal megértésére való
törekvést, amely alapja egy cég sikeres
reorganizációjának, és ez az, ami minden
érintett saját, jól felfogott érdeke is. ■
Ilona
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„Érted csodákra vagyok képes”

Print Power – Nemzetközi kampány
a nyomtatott kommunikációért

Sokak által, sokszor
és sok helyen
deklaráltatott, hogy
a nyomdaipar az újmédiákkal szemben némileg
„elaludt” önnön érdekei megvédésének terén.
Hagyta, hogy elavultnak, környezetszennyezônek,
maradinak, koszosnak és még ki tudja, mi
mindennek tituláltassék. Bízott abban, hogy az
általa képviselt értékek, maradandóság, valamint
a környezet megóvása érdekében tett számos
intézkedése – fenntartható erdôgazdálkodás,
a károsanyag-kibocsátás csökkentése, az
újrahasznosítás megoldása stb. – fajsúlyos érvül
szolgál mellette. Nem szolgált. Mindemellett
a gazdasági válság is jelentôsen megtépázta
nemzetközi szinten is az ágazatot, valamint a távolkeleti országok – élükön Kína – is csipkedik piacát.
Szóval, meglehetôsen nehéz idôszakát éli
a nemzetközi és ezen belül persze a hazai
nyomdaipar. A Nemzetközi Nyomdaipari Szövetség,
az Intergraf mindezt felismerve, 2009-ben Print
Power elnevezéssel kampányt indított annak
érdekében, hogy mind a megrendelôk, mind
a szélesebb közvéleményt illetôen méltó módon
állítsa helyre a nyomdaipar presztízsét.
A Nyomda- és Papíripari Szövetség 2011 ôszén
csatlakozott ezen nemzetközi projekthez, és az ehhez
kapcsolódó projektmenedzseri feladatokat
dr. Peller Katalin, a szövetség fôtitkára látja el.
Vele beszélgettem.
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● A Print Powerhez 13 ország csatlakozott, közöttük Magyarország is. Az teljesen nyilvánvaló, hogy a
nyomdaipar megtépázott imidzsének helyreállítására
sem az egyes cégeknek, de még az egyes országoknak
sincs kellô ereje, anyagi forrása. Az összefogásból
fakadó eredményességet viszont minden egyes nyomda érzi, érezheti, és – tekintve a nyomdaipar jelen
helyzetét – nagyon nagy szüksége is van rá.
– Az utóbbi 3–4 évben a nyomdaipar egész Európában nincs túl rózsás helyzetben, és ennek köztudottan több oka is van. A gazdasági válság az egyik,
az újmédia agresszív térhódítása és az ezzel párhuzamosan átalakuló fogyasztói és üzleti szokások a
másik. A Távol-Keletrôl, elsôsorban Kína felôl
elszenvedett piacvesztés sem érinti jól az ipart, de a
vonatkozó adatokat ismerve, azt kell mondanom,
hogy ez azért nem olyan jelentôs, mint ahogy azt
megélik a nyomdák. Tény, hogy elsôsorban a könyvgyártókat érinti több mint kellemetlenül a távol-keleti
beszállítók nyomulása, de az európai nyomdatermékek összvolumenét tekintve, elenyészô hányadot tesz
ki a kínai import. A gazdasági válsággal pedig önállóan nem tud mit kezdeni egyetlen ágazat sem.
Így inkább azoknak a problémáknak a megoldására kellene fókuszálnia a nyomdaiparnak, amelyekre
van némi ráhatása, hogy kedvezô irányban változtasson rajta. Európában több tízezer céget, több százezer
dolgozót érint a nyomdaipar felé megnyilvánuló
csökkenô kereslet. És az is tény, hogy a világ változik, és ebben a változó világban valóban szembe kell
néznie azzal az ágazatnak, hogy megváltozott a helye
és szerepe. Ám ebben az új helyzetben is VAN helye
és szerepe. Viszont tennie kell azért, hogy ez valóban
így legyen. A Print Power kampány lényege, hogy
mind a megrendelôkben, mind a szélesebb közvéleményben tudatosítsa mindazon értékeket, amelyet a
nyomtatott kommunikáció képvisel, illetve segítse
elô a nyomdai termékek beillesztését az új rendszerbe, azaz a keresztmédia-alkalmazásba.
A Print Power alapvetôen két konkrét üzenetet
szeretne részben a printrôl döntéshozó rétegnek, részben a közvéleménynek eljuttatni. Az elsô: „zsebbevágó” financiális érveket használva egyértelmûen
bebizonyítja, hogy a nyomtatott kommunikációra
fordított összeg nem kidobott pénz, és ezt nagyon sok
felmérés és tanulmány igazolja. És minderrôl a cégek
saját maguk is meggyôzôdhetnek, hiszen számos
módszer létezik a hatékonyság mérésére.

● Tény: a virtuális világ manipulatív
kommunikációja a közvéleményt meglehetôsen nyomtatott termék ellenessé hangolta.
– Hogy mást ne említsek: az e-mailek
egy jelentôs részének végén a következô
álságos üzenet található: „Ha óvni akarod az erdôt, ne nyomtasd ki!” Álságos,
és nyugodtan kijelentem, hazug is eme
üzenet, hiszen Európában – a papírgyárak fenntartható és felelôs erdôgazdálkodásának köszönhetôen – évrôl évre jelentôsen növekednek az erdôterületek. Ráadásul a papír, mivel a természetbôl vétetett, annak károsítása nélkül képes
visszatérni oda. Mindez az elektronikus
szemétrôl messze nem mondható el: egyre nagyobb problémát jelent a különféle
elavult és leselejtezett elektronikus eszközök és kütyük kezelése, hiszen nem,
vagy csak bizonyos részeiben hasznosíthatók újra. De „aktív” idôszakukban sem
környezetbarátabbak a nyomtatott termékeknél, hiszen például csak a mûködtetésükhöz felhasznált energiaszükséglet elôállítása nagy mértékben terheli a környezetet. Szóval, „éppen elég vaj van” az új
médiák fején, csak éppen a nyomdaipar
erre nem hívta fel semmilyen szinten a
közvélemény figyelmét.
● Emocionálisan bevésôdött téveszméket szinte lehetetlen – de legalábbis
nagyon nehéz – racionális érvekkel és
tényekkel felülírni…

termegkft@t-online.hu

– Ez így van: egy levert fészkét keresô
madár képe mindenkiben negatív képet
alkot a „leverôrôl”, miközben azt nem
tudja elképzelni, hogy a papírgyárak
felelôs és fenntartható erdôgazdálkodásuk révén évente egy London nagyságú
területtel növelik Európában az erdôk
nagyságát. A Print Power másik üzenete
éppen a nyomdaipar környezettudatosságára, fenntarthatóságára helyezi a
hangsúlyt. A projekten belül külön kampány, a Two Sides feladata, hogy a papírés nyomdaiparral kapcsolatos, alapvetôen
téveszméken nyugvó környezetkárosító
képet megváltoztassa mind a megrendelôi körben, mind a széles közvéleményben. Nincs könnyû dolga, hiszen racionális érvek és tények valóban nem mûködnek az emóciókkal szemben. Éppen
ezért, meg is változott a kampány stratégiája: noha továbbra is él az egzakt
tények bizonyító erejével, emocionális
hatásokat is kiváltó – például gyermekének mesekönyvet olvasó édesanya – üzeneteket, képeket is használ kommunikációjában.
● Ugyan a szövetség csak tavaly ôszszel kapcsolódott a projekthez, de maga
a Print Power kampány már több mint
két éve tart. Tapasztalható-e valamilyen
hatása?
– Minden kampánnyal kapcsolatban
két dolgot feltétlenül le kell szögezni. Az
egyik, hogy ez nem egy direkt reklámkampány, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy vegyél ilyen vagy olyan autót,
használd ezt vagy azt a fogkrémet, a
Print Power hatásai sokkal hosszabb
távon fognak érdemben jelentkezni.
Olyan ez, mint amikor Magyarországon
elkezdték tudatosan felépíteni a bor-

Közinfo

Az újmédia megjelenése pillanatától
elképesztô erôvel sulykolta, hogy menynyivel olcsóbb, milyen széles réteget
képes elérni, és mennyivel környezetbarátabb megoldást jelent. Gyakorlatilag
lehengerelte a piacot, pedig…

vagy éppen pálinkakultúrát.
Hosszú évek teltek el, amíg
kimutatható lett az eredménye,
és valóban értékére kerültek
ezek a termékek a fogyasztóknál, egyáltalán a szûkebb és szélesebb
köztudatban. Az viszont tény, hogy soha
nem értek volna el olyan ismertséget és
elismertséget sem a borok, sem a
pálinkák, ha nincs mögötte egy nagyon
tudatosan felépített kampány és projekt.
A nyomdatermékek esetében ugyanez a
helyzet. Ráadásul a nyomdaiparnak újra
kell építeni saját imidzsét, és ez már önmagában nehezebb, mint egy vadonatúj
termék, szolgáltatás bevezetése, hiszen
lerögzült téveszméket kell felülírnia,
megváltoztatnia. Másrészt a korábban
megszokott elsô számú piaci pozíció után
önmaga számára is szokatlan és egyáltalán nem könnyû feladat betagozódni az
új kommunikációs struktúrába.
Egy kampány másik feladata, hogy
egyáltalán felhívja valamire – jelen esetben a nyomtatott termékekre – a figyelmet, újra vagy újonnan fókuszáltassa a
piacot az abban lévô lehetôségekre, tudatosítsa az érintettekben, hogy a nyomdaipar nem egy halódó ágazat, hanem
együtt alkalmazva az újmédiával nagyon
ár-értékarányos, mással érdemben nem
pótolható eszközt jelent a hatékony
kommunikációban. ■
(Folytatjuk – a fôszerk.)

Ilona

www.aranyozas.hu
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monobit: új HP Indigo 3550
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Ofszetminôség, digitális mennyiség

A monobit tipikus nyomdai elôkészítô
stúdióként kezdte mûködését, majd még
mielôtt a technológiai változások
következtében eltûnt, de legalábbis
jelentôsen leszûkült volna a piaca,
idôben lépett, azaz bôvítette profilját.
Az elsôk között – ha nem elsôként –
emelte profiljába a CTP-lemezek
bérgyártását, és a nap 24 órájában
házhoz szállítással együtt kínálta a
nyomdák számára ezen szolgáltatását.
Mindemellett óvatosan „belekóstolt”
a digitális nyomtatásba is: kezdetben
kisebb, inkább irodainak minôsülô
nyomtatókkal, majd következtek a
professzionális digitális nyomdagépek,
többek között Xerox DC 5000-es, Océ
VarioPrint 6250, Xerox DC 1000 is
került a céghez. Közben – amolyan
újabb lábként – plakátnyomtatással is
elkezdtek foglalkozni. Az ilyen formán
immáron három divízióra is támaszkodó cég az idei évet is fejlesztéssel
kezdte, nevezetesen: egy HP Indigo
3550-es üzembe állításával. Kalmár Miklóssal, a monobit tulajdonos-ügyvezetôjével beszélgettem.
● A monobit jellemzôen azon cégek
közé tartozik, amelyek „meghallották az
idôk szavát”, azaz idôben felismerték a
változás és változtatás szükségszerûségét, és jól választották meg a megújulás
irányát, valamint módját is.
– Azt gondolom, hogy elôkészítô
stúdióként némileg elônyben voltunk a
nyomdákkal szemben, hiszen mi korábban is szolgáltatással foglalkoztunk, és
ebbôl kifolyólag egy percig sem volt kétséges, hogy a továbbiakban is ezt tegyük.
A technológia változása a CTP-k irányába mutatott, ezért döntöttünk úgy, hogy
ezentúl nem film-, hanem CTP-levilágítással állunk a nyomdák rendelkezésére.
Akkoriban még nem sokan kínáltak ilyen
szolgáltatást – ráadásul 24 órában –, így
sikerült igen komoly vevôkört kialakítanunk. Noha ma már egyre többszereplôs
ez a piac, a részesedésünk némileg még
mindig növekszik. A CTP-lemezek bérgyártása stabil divízió a monobit életében. Ma már két gépünk is van: egy B2-

es, és egy B1-es. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezen a téren további növekedési potenciál már nem várható.
● Ez volt az oka az újabb divíziók létrehozásának?
– A cég stabilitását szerettem volna
megerôsíteni, illetve a piaci igények változnak, alakulnak, és ehhez egy cégnek is
folyamatosan igazodnia kell. A nyomda
világa a folyamatos változás világa. Számos technológiai újdonság, fantasztikus
gépek és szakértô csapatmunka kell ahhoz, hogy képesek legyünk proaktívan kiszolgálni ügyfeleink nyomtatási igényeit.
A digitális nyomtatásba, majd a plakátnyomtatásba is úgy kezdtünk bele, hogy a
partnereinktôl érkezett a megkeresés. Nálunk a fejlesztés valós üzleti igénybôl indul ki, nem egyszerûen veszünk valamit,
azután várjuk, vagy jobb esetben keresünk az új gépre munkát, hanem szolgáltatunk, és az ezzel kapcsolatosan felmerülô igények kielégítésére válaszként történik egy-egy újabb eszköz beszerzése.

● A monobit esetében mindenképpen
sikeres paradigmaváltásról beszélhetünk.
Tisztelet a kivételnek, de a stúdiók többsége ezt nem mondhatja el magáról…
– A stúdióknak volt „fénykora”, és
azok a cégek, amelyek nemcsak élvezték
ennek eredményét, hanem gondoltak a
„holnapra” is, ma is megtalálhatók a
piacon, hiszen megalapozták a piacon
maradás feltételét. Mire beköszöntött a
válság, mi már túl voltunk a beruházásainkon, és adottak voltak azok a feltételeink, hogy éppen a piacon tapasztalható
beruházás-visszaesés okozta szegmenst
kiszolgáljuk. A recesszió miatt megtorpantak a fejlesztések, ugyanakkor a
minôség iránti megrendelôi igény erôsödött, így a nyomdák tôlünk szerezték be
a CTP-lemezeket. Kétségtelenül a CTPszolgáltatásunk biztosította az alapot
további divíziók létrehozására, illetve a
monobit-telephelyek korszerûsítésére.
● Mekkora jelenleg a telephely, hány
fô dolgozik és milyen gépeken?
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– Összességében mintegy
kb. 1000 négyzetméter a rendelkezésre álló területünk, és
25 fô dolgozik a cégnél.
A CTP-divízió 24 órában
üzemel, a plakátnyomtatás jellemzôen
egy mûszakot igényel, amit szükség szerint túlórával megtoldunk, a digitális
nyomtatás pedig két mûszakban történik.
A CTP-lemezek Fuji berendezéseken
készülnek, a plakátnyomtatáshoz Epson,
HP és Leopard nyomtatókat használunk,
amelyek szélessége 2,5–3,2 méter, és
természetesen van plotterünk, valamint
kasírozó berendezésünk is. A digitális
nyomtatás pedig Xerox DC1000 (4+lakk),
illetve 5000, Océ VarioPrint 6250, valamint ez év február elejétôl HP Indigo
3550 típusú gépen is történik.
● Miért döntöttek a HP Indigo beszerzése mellett, hiszen megoldott volt a színes digitális nyomtatás?
– A HP Indigo arra képes, amire másik
gyártmányú digitális nyomdagép nem:
ofszetminôségben képes nyomtatni.
Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom
leszögezni, hogy minden digitális gépnek
megvan a maga speciális tudása, elônye,
és valamennyi digitális nyomógépünk
„kulcseszköznek” minôsül a tevékenységünkben. Vitathatatlan, hogy ha kis példányszámú, vagy változóadat-tartalmú,
ám ofszetminôségû nyomatra van szükség, akkor a HP Indigo a legjobb. Ugyanez igaz, ha erôsen strukturált, mélyen
barázdált felületû kreatív hordozókra kell
nyomtatni. A mi esetünkben konkrét, ráadásul exportra történô piaci igény kielégítése miatt volt szükség a HP Indigo beszerzésére.
● Azt gondolná az ember, hogy a digitális nyomdai szolgáltatás nem exportálható… Gondolok itt a gyorsaságra, a

rugalmas kiszolgálásra, az alacsony példányszámok logisztikai költségének fajlagos eloszlására…
– Nem állítom, hogy sok, de vannak
exportmunkáink. Ezek közül az egyik
korábban ofszettel készült, ám egyrészt
némileg lecsökkent a példányszáma,
másrészt igen bonyolult technológiai
megoldással – ofszet alányomás, majd
digitális perszonalizáció, ezt követôen
ismét ofszet direktszínnel történô nyomtatás – lehetett elkészíteni. A HP Indigóval ez lényegesen leegyszerûsödött,
ugyanakkor megmaradt az ofszetminôség, amihez a megrendelô mindenképpen
ragaszkodott. Azt tapasztaljuk, hogy
egyre tudatosabbak a megrendelôk és
igénylik a magas minôséget. Legfôbb
értékünk mára az ügyféllel való együttgondolkodás képessége lett. Erôs technológiai, nyomdai, mûszaki háttértudásunknak köszönhetôen munkatársaink képesek partnerként részt venni új nyomdai
megoldások kidolgozásában és kivitelezésében.
● Két hónapja állt üzembe a HP Indigo. Tapasztalatok?
– Minden újonnan üzembe állított berendezés kapcsán elôfordulnak döccenôk, de egyrészt a HP Indigo képviseletét
ellátó Bauer + Bauer hazai csapatától
minden segítséget megkaptunk, másrészt
mi magunk is beletanultunk ebbe a többi
digitális nyomdagéptôl karakteresen eltérô mûködésû berendezés használatába.
És ami még nagy elônye a HP Indigonak,
hogy ha „beállt”, akkor onnantól kezdve
semminemû probléma nem jelentkezik.
Nos, mi már teljes mértékben „összeszoktunk”, zökkenômentesen, hibátlanul
és kifogástalan minôségben „mûködünk
együtt”.

● Kötészet?
– Rendelkezünk saját kézi kötészettel,
illetve alvállalkozók bevonásával oldjuk
meg a nagyobb lélegzetû megrendeléseket.
● Meglehetôsen szerteágazó a monobit tevékenysége, és ez azért nem kis
energiát igényel. Hogy bírja?
– Bárkinek is felesleges azt gondolnia,
hogy mindenhez egyedül ô ért, minden
csak akkor jó, ha kizárólag az ô kezében
van a teljes irányítás. Tudomásul kell
venni, hogy a sikeres megvalósítás és
mûködtetés érdekében szakembereket,
vagy éppen az arra a területre szakosodott cégeket – marketingügynökségeket,
fejlesztôket – kell bevonni, és alkalmasint lemondva az egyedüli „hatalomról”,
ôket kell megbízni adott terület fejlesztésével, igazgatásával. Persze, a szabadság mellett a velejáró felelôsséget is
vállalniuk kell. A munka neheze egyébként semmilyen területen nem a legyártásban van, hanem a piac elérésében,
majd megtartásában. Ezért is lényeges –
és most teljesen mindegy, melyik divíziónkról beszélek –, hogy olyan minôségû
terméket vagy olyan szintû szolgáltatást
biztosítsunk a megrendelôinknek,
amellyel elégedettek, és aminek köszönhetôen vissza is térnek hozzánk. A HP
Indigo 3550-es például tökéletes megoldást jelent abban az esetben, amikor
ofszet minôségre, ám egyéb paraméterei
alapján – mennyiség, változóadat stb. –
digitális kivitelezésre van szükség. Így
olyan elôremutató mûszaki- technológiai
szaktudást tudunk ügyfeleik szolgálatába
állítani, amely bonyolult, többféle technológia egy nyomaton való alkalmazását
is lehetôvé teszi. ■
Ilona

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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manroland: múlt, jelen, jövô és a drupa
2011. november 25-tôl, a csôdvédelem bejelentésétôl sokan követték az manroland sorsát. Mint arról korábban
tájékoztattunk, 2012. február elsejével a brit Langley Holding lett a manroland íves üzletágának és a 40 helyi –
közöttük a magyar – képviseletet magába foglaló piaci szervezetének tulajdonosa. Az tekercses üzletágat még
januárban a német Possehl csoport vette át, és a két új tulajdonos tárgyalásokat folytat a jövôbeni együttmûködésrôl.
Az eltelt idôszakban Magyarországon is át kellett szervezni a tevékenységet. A megtett intézkedések minden bizonnyal
ismét nyereséges pályára állítják a manroland Magyarország Kft.-t: a gép-, segédanyag- és alkatrész-értékesítést
valamint a szervizszolgáltatást új lendülettel folytatják. A hazai csapat – élén Kelemen György ügyvezetôvel – úgy
gondolja, hogy lezárult egy korszak a cég életében, és most már a jövôre tudnak koncentrálni. Örvendetes tény, hogy
a régiónkban két új gépre is érkezett megrendelés az elmúlt hetekben.
A jövôbe vetett bizalmat jelzi az a döntés is, hogy a manroland kiállít a 2012. május 3–16. között megrendezendô
szakmai seregszemlén, a drupán, mégpedig a 6-os pavilon 6D27 standján, mintegy 1000 + 1000 négyzetméteren.
A magyar leányvállalattól Kelemen György és Mohor Balázs személyesen áll rendelkezésre május 10–13. között
a helyszínen, egyébként pedig a megszokott elérhetôségeiken segítik a tájékozódást.

manroland mérföldkövek:
• 1871: Louis Faber és Adolf Schleischer megalapítja a Faber &
Schleicher céget
• 1879: Piacra dobják az „Albatros” gépet, amely 700 ív nyomtatására képes óránként
• 1911: Elkészül az elsô ROLAND ívesofszet-nyomdagép, amelyet aranyéremmel tüntetnek ki a Turini Világkiállításon
• 1920: Kifejlesztik az elsô „Berliner formátumú”, három cilinderes tekercsofszet-nyomdagép prototípusát
• 1922: Bemutatják az új egyszínes KLEIN ROLAND 00 ofszetnyomdagépet, amely 5 000 ív/óra sebességgel nyomtat
• 1951: Az elsô drupán Düsseldorfban a négyszínes íves
ULTRA nyomdagépet állítják ki
• 1972: Bevezetik a Roland 800-at, az elsô integrált színvezérlôrendszerrel mûködô ofszetnyomdagépet, amelynek
maximális sebessége 10 000 ív/óra
• 1979: Megalapítják a MAN Roland Druckmaschinen AG-t.
Ez a cég a Roland Offset- und Maschinenfabrik Faber &
Schleicher és az Augsburger M.A.N. Druck &
Maschinenbau cégek egyesülésébôl alakult.
• 1990: Bevezetik a PECOM vezérlô pultot a ROLAND 700 B1es formátumú gépre kialakított új automatizálási koncepcióval együtt 15 000 ív/óra nyomtatási sebesség érhetô el.
• 1995: A drupán bemutatják a ROLAND 900 nagy formátumú
íves nyomdagépet, ezzel új szabványt teremtve a sebesség és a gazdaságosság terén.
• 2000: Bemutatják a ROLAND 500-at, amely 18 000 ívet nyomtat óránként.
• 2003: A ROLAND 900 XXL bevezetése 7/7B és 8-as formátumokban.
• 2004: Bemutatkozik a ROLAND InlineFoiler Prindor: hideg
fóliázás az íves nyomdagépben.
• 2006: A MAN eladja a MAN Roland Druckmaschinen AG-ban
meglévô többségi érdekeltségét az Allianz Capital Partnersnek (ACP), az Allianz AG private equity cégének.
A részvényeket egy befektetô cégben tartják, amelynek
35 százaléka a MAN-é, 65 százaléka az ACP-é.
• 2006: Útjára bocsátják a „DirectDrive” technológiát, amely
szuper gyors átállási idôket tesz lehetôvé. Az eseményt
megörökítik a Guiness Book of Records könyvben.
• 2007: A szolgáltatások megerôsítése: a PRINTVALUE aktív
marketingje, amely a printservices (szerviz), a printcom
(kellékanyag), a printnet (hálózati vezérlés) és a printadvice (személyre szóló tanácsadás, tervezés) területeket
fogja össze.
• 2008: A MAN Roland Druckmaschinen AG új neve: manroland
AG. Az új cégarculat a drupa kiállításon mutatkozik be, a
tervek szerint a céget rövidesen bevezetik a tôzsdére.
A ROLAND 700 nyomdagép is eléri a 18 000 ív/óra
sebességet.
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• 2009: A hitelválság erôsen sújtja a nyomdaipart, a tôzsdei bevezetés terve az íróasztalban marad.
• 2010: Bemutatják a „One Touch” (nyomtatás gombnyomásra)
koncepciót az íves nyomdagépekre vonatkozóan, amely
az automatizálás korábban elképzelhetetlen mértékû
alkalmazását hozza; a koncepció korábban már bizonyított a tekercsofszet berendezéseken.
• 2010: A manroland együttmûködést jelent be az OCÉ-val a
digitális ink-jet alapú nyomtatórendszerek terén.
• 2010: A cég bevezeti a ROLAND 900 XXL fordítós verzióját,
az eddig gyártott legnagyobb berendezést, amely lekörözi
a versenytárs gépeket mind termelékenységben, mind
minôségben.
• 2011: Az új gépeladások 60%-kal csökkentek 2008 óta, de a
10 000 mûködô nyomdagépbôl származó bevétel stabil
maradt. Az ACP tárgyalásokat kezd a svájci Capvis
private equity céggel, de a tárgyalások az átvételrôl
megszakadnak, és november 25-én a manroland AG
csôdvédelmet kér.
• 2012 (január): Werner Schneider csôdbiztos erôs érdeklôdésrôl
számol be potenciális befektetôk részérôl. Megállapodnak a tekercsesüzletág értékesítésérôl a német L. Possehl
& Co GmbH csoportnak. Az íves üzletágat a kb. 90 000 m2
gyári ingatlannal Offenbachban és a közeli Mainhausenban, valamint a 40 kereskedelmi és szerviz leányvállalattal együtt eladják a brit Tony Langley ipari befektetônek
és az általa vezetett Langley Holdings PLC-nek.
• 2012. február 7.: A német hatóságok jóváhagyják az üzletet, és a
manroland sheetfed GmbH megkezdi tevékenységét.
A csôdeljárás alatt kb. 1000 alkalmazottat küldenek el az
offenbachi központból és a gyárakból.
•Az Offenbachban megmaradt mintegy 1000 dolgozó
elôtt megtartott angol nyelvû beszédében – amelyet tolmács fordított – Langley „egy új korszak kezdetét” jelenti
be, hosszú távú elkötelezettségét deklarálva, és John F.
Kennedy elnök híres berlini beszédére emlékeztetve így
fogalmaz: „Ich bin ein Rolander”. Az átvétel általános
elégedettséget vált ki.
• 2012–: A nyomdagépek piacán precedens nélkül álló zavar keletkezett, de a manroland sheetfed GmbH, a nyomdagépek
Porschejának gyártója a tervek szerint egy éven belül
ismét nyereséges lesz. Megôrizte kapacitásait, amelyeket
képes feltölteni a piaci körülmények javulásakor. A cég
folytatja kutatás-fejlesztési programját, és kiállít a 2012es drupán: 6-os pavilon, 6D27 stand. ■
mrh–
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Könyvkötô-szimpózium (2. rész)
Értéknövelés költségcsökkentéssel párhuzamosan!
Folytatjuk elôzô (262.) számunkban elkezdett beszámolónkat a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület 2012.
március 8–9-én megrendezésre került hagyományos Könyvkötô-szimpóziumáról. ▼

Szakmai elôadások

PC Studio 2000 – Multigraf: „Márka, amely…”
A Prosystem cégcsoport rendhagyó
prezentációját követôen Mikó Sándor
következett az elôadók sorában.
„Multigraf – Márka, amely minden
nyomdát kiszolgál” címû elôadása természetesen az általuk kínált Multigraf kötészeti megoldásokról szólt, amelyek között az egyszerû „asztali” kivitelezésre
alkalmastól a professzionális megoldásig
igen széles választék található. Elsôként
a FoldMaster hajtogatógépet mutatta be
részletesebben, amelynek számos elônye
van: például igen széles grammsúlytartományban – 40–240 gr/nm – elhelyezkedô
papírok, kartonok feldolgozására alkalmas, A5-tôl A2-es ívméretig képes hajtogatni, felépítése moduláris, és ezen belül
kifejezetten nagy variálhatóság jellemzi.
A DCM típusú berendezés pedig akár 80
cm széles ívek feldolgozására is alkal-

mas.Az elôadótól azt is
megtudtuk, hogy elsôsorban a digitális nyomatok feldolgozásához
szándékoznak fejleszteni, illetve az olyan
megoldások felé, amelyek egyaránt használhatók mindkét – digitális és tradicionális –
technológiával készült
nyomatok esetében, és
ideálisak a kisebb
példányszámokhoz.
A Touchline CF-375
típusú jellemzôen egy
ilyen berendezés, ahogy
az elôadó fogalmazott: „ez a XXI. század
berendezése”. Másfél éve jelent meg a
piacon ez a hajtogató-, bígelô-, perforáló

és vágógép, amely akár
650 mm hosszú nyomatot is képes feldolgozni,
és mindezt igen impozáns – 6000 ív/óra –
teljesítmény mellett.
Végezetül pedig a
következôkkel zárta
Mikó Sándor az elôadását: „Cégünk, a PC
Studio 2000 igyekszik a
gazdasági helyzetnek és
az állandóan változó
nyomdai igényeknek
megfelelô berendezések
kereskedelmével segíteni a digitális és az
ofszet nyomdák munkavégzését”. ▼

Horizon – A továbbfeldolgozás új útjai
A hazai nyomdászok körében
igen jól ismertek és népszerûek a
Horizon által kínált kötészeti berendezések, amelyek egyaránt alkalmasak digitálisan és hagyományosan nyomtatott ívek feldolgozására.
A magyarországi képviseletet ellátó
Anton Bauert sem kell az ágazatnak bemutatni, ám jelen rendezvény alkalmával nem ô, hanem a
cég hajtogatógépek üzletágának
igazgatója, Friedhelm Pfeiffer tartott elôadást az újdonságokról, illetve olyan új egységekrôl, amelyeket
csatlakoztatva a meglévô géphez, új
lehetôségeket eredményez. A tolmács szerepét ezúttal is Éri Ingrid,
a Keményfém – mint hazai együttmûködô partner és szervizképvise-
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let – munkatársa látta
el. Friedhelm Pfeiffer
elôször a StichLiner
6000 S típusú hajtogatósorukat mutatta
be, amelynek tovább
fejlesztett, immáron
négy tornyot magába
foglaló változata, a
VAC-40 típusú a
drupán fog debütálni.
Ezt követôen tért át a
StichLiner 6000 Digital ismertetésére,
amelyet nagyteljesítményû tekercses digitális nyomtatás
utáni kötészeti feldolgozáshoz
fejlesztettek ki. Ez a berendezés
számos újdonságot és szabadalmat

tartalmaz,
ugyanakkor rendkívül egyszerû a mûködtetése. Teljesítménye egy 24 oldalas kiadvány esetében 6000 brosúra/óra, de egy-egy
kiadvány terjedelme
lehet akár 200 oldal
is. Beépített háromkéses vágóegységet
is tartalmaz, és alkalmas a pótlólagos
mellékletek behúzására, memóriájában pedig 200
termék paramétereit képes eltárolni.
Ezt követôen néhány olyan új
részegységre – HOF-400: az egyes

nyomatok egyidejû feldolgozása
mellett, sôt igény szerint offline vagy
online alkalmazással. A drupán, ahol
a Horizon GmbH mintegy 1200
négyzetméteres standdal vesz részt,
mindez bemutatásra is kerül.
Elôadása utolsó harmadában
Friedhelm Pfeiffer pedig szintén a
drupán debütáló berendezésükre, a
Horizon CRF-362-re hívta fel a figyelmet. Ez egy olyan bígelô-perforáló-hajtogató gép, amely széles
grammsúlytartományban – 80–350,
sôt 450 gr/nm –, akár 850 mm ívhosszúságban, többféle hajtásban,
ívenként akár 10 bígelést elvégezve
hatékony megoldást jelent a továbbfeldolgozás területén.
Végezetül az elôadó mindenkit
szeretettel meghívott a drupára. ▼
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ívek feldolgozásához, AF-566F-Digital: átadó egység és híd a tekercses

digitális nyomatok feldolgozásának
elôsegítéséhez, PSX-56, illetve PXB56: pántoló és kötegelô egység – hívta fel a figyelmet. Ezek az egységek
egyrészt utólag is csatlakoztathatók,
illetve – amennyiben egy adott munkánál nincs szükség rá – ki is iktathatók a feldolgozás folyamatából,
ugyanakkor jelentôsen hatékonyabbá
teszik, tehetik a munkafolyamatokat.
Mindezek függvényében egy példát
is bemutatott a rugalmas kötészeti
megoldásra, amelyen belül a feltekercselés, a méretre vágás, az összehordás, a kötegelés, a ragasztás, valamint a melléklet, illetve a színes- és
fekete-fehér belívek kezelése is egy
menetben megoldott, illetve tetszôlegesen akár egy-egy munkafázis ki is
iktatható a sorból – természetesen a
digitálisan és az ofszettel készült

Lamitrade – Digitális nyomatok kötészete
A Lamitrade 2008-ban alakult, és kezdetben lamináló, fóliázó berendezéseket, valamint ehhez szükséges anyagokat forgalmazott. A cégrôl ma már azonban elmondható,
hogy igen széles skáláját kínálja a jellemzôen kisebb példányszámú nyomdatermékek
kötészetéhez. Termékkínálatukban természetesen megmaradtak a lamináló-, fóliázógépek és anyagok is, de ezen kívül számos
kisebb-nagyobb kötészeti gépet – papírfúró,
spirálozó, hajtogató, tûzô, vágó, könyvkötészeti, táblakészítô, sarokkerekítô, bígelô,
riccelô stb. – forgalmaznak, valamint a japán
UCHIDA cég berendezéseinek képviseletét
is ellátják.
A Lamitrade képviseletében Csôsz Gábor
tartott elôadást, amelyben részletesen ismertette, illetve számításokkal alátámasztva indokolta, hogy miért hatékony és egyben gazdaságos, ha egy cég a digitálisan nyomtatott

ívek feldolgozásához kifejezetten erre a célra kifejlesztett berendezést használ.
Ezt követôen néhány általuk forgalmazott
termékre külön is felhívta a figyelmet. Elsôként az angol gyártmányú Matrix 370 és
530 típusú félautomata fóliázógépeket mutatta be, amely a drupán már B1-es méretben
is debütál, majd a Rigo kft. által fejlesztett
és gyártott Perfectbinder automata könyvkötô berendezésrôl tartott egy rövid ismertetôt. Ez utóbbi külön elônye, hogy Hot-melt
és PUR rendszerû is van, továbbá egyaránt
alkalmas kis- és nagyobb példányszámok
kötészetéhez, és rendelhetô olyan kialakításban is, amely alkalmas a „fülesborítok” kötészetéhez.
Csôsz Gábor elôadása befejezô részében
pedig az UCHIDA Aerocut vágó-bígelôperforáló berendezéssel ismertette meg a
hallgatóságot. ➧
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Copy-X – Igények és lehetôségek: Duplo, EP

Tóth István, a Copy-X Kft.
tulajdonos-ügyvezetôje volt a
kötészeti szimpózium következô elôadója. A Copy-X 15 éven keresztül elsô számú belföldi forgalmazója volt a Duplo
berendezéseknek, tavaly tavasztól azonban ôk váltak a cég hazai disztribútorává
is. A Duplón kívül egy kínai gyártó termékeit is képviselik: az EP cég melegragasztós könyvkötô berendezéseit, táskás hajtogató-, illetve vágógépeit forgalmazzák. Ez utóbbi berendezések kapcsán Tóth István fontosnak tartotta megjegyezni, hogy: „az EP gépek ugyan olcsók, de szokatlanul minôségi termékekrôl van szó. Nem véletlen, hogy ez a kínai
cég saját standdal lesz jelen a drupán”.
Ezt követôen tért rá elôadásának fô témájára, a Duplo cég néhány olyan újdonságának bemutatására, amelyek elsôsorban a kisebb példányszámú digitálisan
és/vagy tradicionálisan nyomtatott kiadványok kötészetéhez jelentenek hatékony
és egyben gazdaságos megoldást.
Elsôként a Duplo DC-645 típusú él-,
illetve szegélyvágóra hívta fel a figyelmet, amely ugyan már négy éve kapható,
ám a Copy-X a piaci igényekhez némileg
átalakította, ilyen formán messzemenôig
alkalmas magas volumenû munkák gyors
és pontos elvégzéséhez, elsôsorban színes digitális ívek feldolgozásához. Állíthatóak a benne lévô körkések, nyomatelmozdulás-figyelôt tartalmaz, és különféle

opcionális – például
névjegykártyához – modulokkal is kiegészíthetô. A következô gép,
amely bemutatásra került, a Duplo KB-4000
PUR berendezése volt,
amely tökéletes könyvkötészeti megoldást
jelent a kis példányszámokhoz. Ez a berendezés zárt rendszerû, PUR
gerincragasztást és EVA
melegragasztós oldalkenést tesz lehetôvé, tulajdonképpen automata,
ám nem bígel és nem is húzza be a
borítót, mert ennek beépített automatizmusa jelentôsen megnövelte volna az
árát. De mivel jellemzôen kis példányszámú kiadványok kötészetéhez fejlesztették és kínálják, ez nem jelentkezik hátrányként.
Elôadása befejezô harmadában Tóth
István a Duplo DBMi gerinctûzô rendszerrel ismertette meg a hallgatóságot.
Ez egy rendkívül kiforrott kötészeti megoldás, és mielôtt piacra került volna, 6 hónapon keresztül, napi 24 órában tesztelték mûködését, s miután hibátlanul mûködött, került csak forgalomba. Egyedülálló elônyként tudja a fekvô A4-es formátumot is kezelni, valamint nagyon
„lapos irkát” tesz lehetôvé. További elô-

nye, hogy tálcaválasztási tudással is rendelkezik, amely lehet akár
változótartalom is, továbbá minden ívet bígel,
amely az irkázásra kerül, és még hulladékgyûjtô-telítettség-érzékelôje is van. „Ebbe a
berendezésbe minden
betáplálható, és mindenre figyel annak érdekében, hogy hibátlan és
tökéletes legyen a végtermék. Ugyanakkor
rendkívül egyszerû a
kezelése, és nagyon felhasználóbarát” –
foglalta össze a lényeget a DBMi kapcsán az elôadó, majd az elhangzottak
alátámasztásául videofilmet is levetített a
gép mûködésérôl. Tóth István arra is emlékeztette a jelenlévôket, hogy a Duplo,
mint cég – túl az egyes gyártási fázisokhoz ajánlott berendezéseken –, a nyomtatástól a végtermékekig valamenynyi
munkafázishoz (hajtás, bígelés, irkakészítés, saroktûzés, vágás, szeletelés, ragasztókötés, összehordás, tömbösszehordás, UV-lakkozás) kínál megoldásokat. Végezetül mindenkit szeretettel meghívott a drupára, amelyen természetesen
a Duplo kiállítóként vesz részt: az FKSsel és Watkiss-sal közösen a 13 csarnok,
B53 standján lesznek megtalálhatók. ▼

Müller Martini – Primera, drupa…
Egy kedves figyelmességgel indult a következô elôadás, ugyanis lévén éppen
Nônap, Horeczki András és
Gyenes András, a Müller
Martini Kft. két munkatársa
egy-egy cserép virággal
kedveskedett a hallgatóság
hölgy tagjainak… Azután
persze, sor került a szakmai
elôadásra is, amelyen Horeczki András a Müller Martini Primera gépcsaládjának
néhány tagjára hívta fel a figyelmet, pontosabban az ezekben a
berendezésekben alkalmazott olyan megoldásokra, amelyeknek
köszönhetôen kimagasló minôségben és hatékonysági fokon
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lehet dolgozni. „A Müller Martini is »készül a drupára«, ám
ezzel kapcsolatban elôzetesen teljes a hírzárlat” – kezdte az
elôadó, majd rátért a Primera irkafûzôk bemutatására. Ez egy
Magyarországon még kevésbé ismert felsôközép-kategóriás
gépcsalád. Teljesen automatizált, és mindössze kilenc perc alatt
állítható át egy új munkára. Teljesítménye igen impozáns: óránként 13–14 ezer darab kiadvány készülhet el rajta. Kezelése
egyszerû, és nagy elônye, hogy nemcsak központi, hanem helyi
kezelôfelülettel is rendelkezik. Ezt követôen az elôadó részletesen is kitért az egyes típusok mûködésére, valamint különleges
tudására – például: szétválasztó megoldások, gyorsbeállító
„trükkök”, futás közbeni módosítási lehetôségek stb. –, illetve
arra, hogy melyik milyen típusú termékféleségnél jelent különösen nagy elônyt. Ezt követôen került sor a Primera trimmelô
tagjának bemutatására, amely szintén számos olyan tudással
bír, ami tökéletesen precíz és hibátlan munkafázist ered-
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ményez, miközben hatékonysága és gyorsasága lényegesen
jobb a piacon található hasonló megoldásoknál.
Elôadása következô részében Horeczki András bemutatta a
Perfetto és Robusto oszlopozókat, illetve felhívta a figyelmet
a berendezéseikben található folyamat-ellenôrzési lehetôségek
– ívellenôrzés a felrakóban, optikaihelyesség-ellenôrzés, ívhossz- és ferdeív-ellenôrzés, oldalsóvastagság-ellenôrzés,
gerincvastagság-ellenôrzés, kapocsellenôrzés, vágásellenôrzés,
vészkirakó – elônyére és fontosságára. Visszatérve a Primera
gépcsaládhoz: az elôadó azt is elmondta, hogy lehetséges a
flexibilis kiépítettség is, azaz nemcsak egy vonalban, hanem
adott esetben derékszögben is elhelyezhetôk a gépek, amelyek

közé olyan megoldás is beiktatható, ami egy inkjet
fej segítségével lehetôvé teszi a szelektív címzést,
azaz perszonalizálható a termék. Sôt, a Primera
Digital kifejezetten nagy teljesítményhez, például folyóiratok perszonalizálásához kifejlesztett kötészeti
megoldást jelent. Mindezek illusztrálásaként – ahogy az elôzô
elôadók is tették – Horeczki András is bemutatott egy videofilmet.
Végezetül pedig az általuk képviselt mindkét cég nevében
mindenkit sok szeretettel meghívott a drupára: a Müller Martini
a 14-es csarnok C21 standján, a Ryobi pedig a 17-es épület C1es standján lesz megtalálható. ▼

PNYME – drupa: kedvcsináló és tudnivaló

A szimpózium két utolsó elôadása a
már nagyon is közelgô drupa jegyében
hangzott el.
Elsôként Faludi Viktória, a Magyar
Grafika fôszerkesztôje hívta fel az idei
drupa kapcsán néhány rendkívül fontos
trendre, azon belül különösen a digitális
univerzummal kapcsolatos tényekre a
figyelmet. „A digitális univerzum számos
elônyt kínál a vállalatoknak és felhasználóknak: rövidebb értékesítési vonalakat,
egyszerûbb rendelési folyamatot, fokozott

mobilitást, színvonalasabb
ügyfélszolgálatot… S noha
minden cég némileg titkolódzik
a drupa elôtt, annyi azonban
tudható, hogy többségük valami »nagy durranással« készül
a kiállításra… Az is valószínûsíthetô, hogy a komplett crossmedia szolgáltatások – nyomtatott média+internet+mobil
alkalmazások – kerülnek elôtérbe, és ma már bizonyított,
hogy a modern technológiák
megkerülhetetlenek. Az online
és az offline kommunikáció egyre szorosabban összefonódik… És ez a hajó velünk vagy nélkülünk elindul!” – hangsúlyozta egyebek mellett Faludi Viktória.
A drupa mindenképpen eligazításul szolgál arra nézve, hogy mi is jelenti, jelentheti ennek az iparágnak a jövôjét. „Az új
eszközöket azonban új gondolkodásmóddal kell és lehet csak használni” – mondta végezetül a fôszerkesztô, majd átadta a
szót Pesti Sándornak, az egyesület ügyvezetôjének.

Pesti Sándor elsôsorban a gyakorlati
tudnivalókra hívta fel a figyelmet, és tekintettel arra, hogy jelen lapszámunk
megjelenéséhez képest alig egy hét múlva már meg is nyitja kapuit a szakvásár,
két információt osztanék csak meg
Önökkel. Az elsô: a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület a Nyomda- és
Papíripari Szövetséggel, valamint a
Magyarországi Papír-nagykereskedôk
Egyesületével közösen az idei drupán is
kiállító: a 10-es pavilon, B40-es standján várja, várják a látogatókat.
A másik: a drupával kapcsolatosan a
következô három weboldalon találnak
érdemi információkat: www.pnyme.hu,
www.bdexpo.hu, www.drupa.com.
Ezzel véget is ért a Könyvkötô-szimpózium elsô napjának szakmai programja, az este a szokásos baráti hangulatban
telt, másnap pedig a három házigazda –
OOK Press, Prospektus, Veszprémi
Nyomda – várta üzemlátogatásra az érdeklôdôket. ■
Ilona

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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Köz info

Ez volt – ez lesz
Hírek a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.
Tel.: 783-0347, ww.pnyme.hu

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

Nyomda- és Papíripari Szövetség

40 éves a KMF–BMF–Óbudai Egyetem

Közgyûlés és Gazdasági Konferencia

nyomdász és papíros képzése, a hazai ágazati felsôoktatás
2012. június 15., péntek:
Délelôtt: plenáris elôadások az auditórium maximumban (Tör-

Balatonfüred, 2012. május 24–25.

ténelmi visszatekintés; Mit jelentett és mit jelent ma a mérnöki
munka az ágazatunkban; „Nem tudhatom, másnak…” – kollégák
(nem feltétlen a közszereplôk) visszaemlékezése a fôiskolás évekre,
és annak „utóéletére”
Délután: a régi épület, I-es és II-es elôadóban (Gara-, illetve
Scharnitzky-terem) szekció elôadások nyomtató és csomagolós
témákban, valamint további prezentációk a KMF-en indult életpályák tanulságairól.
Este: bankett a KMF-kertben, „Garden party”, és azok számára,
akik a kollégiumban aludnának: „Nosztalgia éjszaka” lehetôsége

2012. június 16., szombat, délelôtt:
Szakmai elôadások aktuális szakmai témákról.

Szokásunkhoz híven
a konferencia témái
az ágazatot és
tagságunkat érintô
legaktuálisabb
kérdések lesznek.
Átadásra kerülnek a
Magyar Nyomdászatért díj és a Hess András díjak.
A részleteket hamarosan megtalálják honlapunkon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ),
mint a Csomagolási Világszövetség (WPO) tagszervezete,
29. alkalommal hirdeti meg a
HUNGAROPACK
Magyar Csomagolási Versenyt.
A termékek versenyképességének növekedését, csomagolási színvonalának emelkedését, ezen keresztül a magyar
csomagolóipar fejlôdését bemutató versenyen
I. Fogyasztói és gyûjtôcsomagolás (lásd a)
II. Szállítási csomagolás (lásd b) kategóriákban lehet pályázni, tehát:
a) a fogyasztói és a gyûjtôcsomagolásban használatos csomagolóanyaggal (pl. fólia), csomagolóeszközzel (pl. doboz, flakon,
palack), csomagolási segédanyaggal (pl. címke, záróelem), továbbá ezek felhasználásán alapuló kész csomagolással, valamint
promóciós, multi-pack és csoportcsomagolásokkal;
b) szállítási csomagolásban használatos anyaggal (pl. zsugorfólia, nyújtható fólia), eszközzel (pl. láda, hordó, rekesz, rakodólap), segédanyaggal (pl. párnázó elem, pántszalag), illetve ezek felhasználásán alapuló kész csomagolásokkal, amelyeket
2010. június 1. – 2012. május 31. között hoztak elôször forgalomba.
Terméket nem tartalmazó csomagolószerrel annak gyártója, illetve terméket tartalmazó kész csomagolással (fogyasztói,
gyûjtô- és szállítási csomagolással) a csomagolást végzô pályázhat, amennyiben a tevékenységet magyarországi üzemében
(telephelyén) végzi. Tervezô-fejlesztô vállalkozás csak a megvalósítóval együtt pályázhat.
A kitöltött és cégszerûen aláírt nevezési lapot 2 mintadarab vagy csomagolás mellékelésével kérjük a CSAOSZ címére (1113
Budapest, Bartók Béla út 152.) beküldeni. Nagyméretû és tömegû szállítási csomagolás esetében elegendô mindenre kiterjedô
mûszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag is.
A nevezési díj pályázati tételenként 42.000 Ft + 27% áfa, amelyrôl a nevezés beérkezése után a CSAOSZ számlát küld.

Nevezési határidô: 2012. május 31.
A Bírálóbizottság, a díjmegosztás jogát fenntartva, a legkiválóbb pályázatokat HUNGAROPACK 2012 díjjal jutalmazza,
illetve az elbírálás szempontjait kiemelkedôen teljesítô pályázatokat különdíjjal vagy oklevéllel tünteti ki.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetése a 2012. évi Digitalexpo szakkiállításhoz csatlakozik (2012. szeptember 19–21.).
A részvétel feltételeire, a díjakra, azok odaítélésére és a díjnyertesek jogaira vonatkozó tudnivalókat a „HUNGAROPACK
2012 tájékoztató” tartalmazza, amely a nevezési lapokkal együtt díjmentesen igényelhetô a verseny szervezôtitkárától (Svraka
Angéla, telefon: 06 1 313-7034, fax: 06 1 210-0107), e-mail: hungaropack@csaosz.hu, vagy letölthetô a CSAOSZ honlapjáról:
www.csaosz.hu /csomagolási versenyek. Nevezni a www.csaosz.hu honlapon megtalálható online nevezési lap kitöltésével,
elektronikus formában is lehet.
Budapest, 2012. március hó
Csomagolási és Anyagmozgatási
Országos Szövetség
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TH 1180 Theimer izzó
Bourg összehordógép
(22 állomás, B3-as),

Grafopress
könyvkötészeti prés

ELADÓK.
Érdeklôdni:
72/213-999-es telefonon

Zuglói
irodánkba

kereskedôt
felveszünk.
Tel.: 06/30-501-0202

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

KAEV-TEK egyfejes tûzôgépet,
papírfúrógépet, zsugorfóliázót
KERESÜNK.
Ajánlatokat várjuk:
hermann@krennnaptar.hu, 06-20/943-7503

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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2012-ben még:
május 15., június 6., július 1.,
szeptember 11., október 3., október 26.,
november 19., december 13.

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

Tüske K.

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

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

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
•

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

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

Új és használt

TAMPON-MIX Kft.

NYOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSA

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés

bel- és külföldön is.

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

Ólombetûk öntése
printshop@invitel.hu
62/483-561 62/540-025

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

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662

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

•

