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

A nyomtatott termék a maradandóság része





TARTALÉKOK TARTALÉKA

Nyári szünet elôtti lapszámainkban évek óta újra és újra arra biztatok mindenkit, hogy
legyen fontos önmagának, és adjon lehetôséget a feltöltôdésre, pihenésre. S noha az
agyunkkal természetesen tudjuk, hogy olykor muszáj megállni és erôt gyûjteni, a
mindennapok sodrása, amely nagyon is uralja létünket, vagy éppen a vélt, illetve valós
muszáj görcsbe rándít arra a gondolatra, hogy ha ezt megtesszük, annak cégünk, munkánk,
egzisztenciális létünk látja kárát. Kiben ezért, kiben azért folyamatosan munkál a tenni
akarás. Amennyiben megy – még, ha lassan is – a cég szekere, le ne álljon, ha nem megy:
meglehet, hogy most újra meg lehetne indítani… Hajlamosak vagyunk a végsôkig
kizsigerelni önmagunkat. Két éve, szintén a nyár elejei számunkban azt írtam: „…meglehet
– sôt, remélem –, hogy ma már kifele mászunk a válság okozta gödörbôl, de bizony
– szerintem – sokkal nehezebben, mint ahogy azt sokan gondoltuk. Kell hozzá nem kevés erô,
energia és akarat, és persze kellenek a megfelelô és inspiráló gazdasági, társadalmi
körülmények is, de ez utóbbiak túlnyúlnak az egyénen. Ám az erônek, energiának és
akaratnak belülrôl kell fakadnia, és mivel az elmúlt jó másfél év alatt egyáltalán a talpon
maradáshoz is a szokásosnál sokkal többre volt szükség belôlük, nem csoda, ha kifogytak a
tartalékok, sôt a tartalékok tartalékai is… Itt az idô az utánpótlásnak!” Azóta
bebizonyosodott, hogy nem volt igaz azon állításom – csak a remény szólt belôlem –, hogy
kifelé mászunk a válság okozta gödörbôl… Talán még ma sem igaz, legfeljebb nem mélyül
tovább. És éppen azért, mert még mindig a gödörben vagyunk, erôsödik fel, hatványozódik
tartalmának fontossága az akkori meglátásom többi részének. Ráadásul ide s tova három és
fél éve már, hogy csúcsfogyasztással apasztjuk saját belsô erônket, energiánkat és
akaratunkat. A tartalékok tartaléka mögött azonban már mi magunk sem létezünk… Tehát a
fontosnál is fontosabb, hogy vigyázzunk saját magunkra!
Mint a mantrát mondogatom, és biztatom Önöket, hogy hallják is meg: „Testüknek-lelküknek
szüksége van a feltöltôdésre. Ha tehetik – és valamilyen szinten mindenkinek van rá
lehetôsége –, fordítsanak hátat a mindennapok gondjainak, vagy ha olyanok nincsenek – bár
ne lennének! –, akkor a mindennapok rutinjának. Tegyék le – ha nem is nyugodtan, és csak
átmenetileg – a »kapanyelet«, kapcsolódjanak ki, töltôdjenek fel, felejtsék el mindazt, ami
súlyként nehezedik Önökre. Igaz, az is kétségtelen tény, amikor újra kézbe veszik azt a
bizonyos kapanyelet, az nem, illetve valószínûleg nem lesz könnyebb… Önök viszont jobban
fogják bírni. És erre – még mindig – nagyon nagy szükség van, mert biztos, hogy még egy jó
ideig bírni kell erôvel, energiával és akarattal.
Pihenjenek, mert megérdemlik, és mert mindegyikôjükkel jó lenne találkozni a továbbiakban
is!”.

PRINTinfo

A PRINTinfo újság elektronikusan IS hozzáférhetô
a www.printline.hu oldalon.
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Magyar Nyomdászatért életmûdíj 2012 – Vadász József . . . . . . . . . . (6–8. oldal)

40 éves a hazai felsôfokú
nyomdaipar képzés

1972. október 1-jén kezdôdött meg a hazai felsôfokú nyom-
daipari képzés Magyarországon, mégpedig a Könnyûipari
Mûszaki Fôiskola keretei között…

Beszámoló az eseményrôl . . . . . . . . . . . . . . . . .(14–15. oldal)

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(30–31. oldal)ApróApróinfo

Az idén Vadász Józsefnek, a Szekszárdi Nyomda tavaly áprilisban nyugdíjba vonult
ügyvezetôjének ítélte az ágazat szereplôitôl érkezett jelölések alapján a Nyomda- és Papíripari
Szövetség elnöksége a Magyar Nyomdászatért életmûdíjat. Az ünnepélyes átadóra – ahogy arról
elôzô (266.) számunkban beszámoltunk – 2012. május 24-én került sor egy gálavacsora keretei
között. És nemcsak a szakma gondolta úgy, hogy Vadász József méltán megérdemelte e díjat,
hanem ez év március 15-én állami elismerésben is részesült: a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjét vehette át, amely elismerésre megrendelôi ajánlás alapján terjesztették fel.
Pedig annak idején, közel ötven éve nem is nyomdásznak készült…

Szervezeti hír, és más…

Spartvis: Volt egy fakatona…  . . . . . . . . . . . . . . . . . (26. oldal)
Volt, nincs: katasztrófavédelmi… . . . . . . . . . . . . . . (26. oldal)
PNYME-hírek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27. oldal)

KözKözinfo

PorPortrétréinfo

Hess András-díjazottak
2012

A díjazottak bemutatása  . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10–11. oldal)

DíjDíjinfo

Pro Typographia
2012

Ötvenkettedik alkalommal került megrendezésre idén a Pro
Typographia verseny, amelyre ezúttal 38 cég 127 pályamûvel
nevezett be… 

A gyôztesek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12–13. oldal)
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Paperfox
Az „okos-ügyes-praktikus”

kisgépek gyártója  és a nemzetköziség

„…A világ számos országában vannak viszonteladóik: az
egyébként alig pár négyzetméteres iroda falán elhelyezkedô
térkép a „bárányhimlô elôrehaladott állapotát mutatja”,
merthogy…”

Beszélgetés Paperfox-csapattal  . . . . . . . . . . . . .(22–24. oldal)

CégCéginfo

Hírpack
és a  Zrínyi Nyomda

Stratégiai együttmûködés  . . . . . . . . . . . . . . . . . (24–25. oldal)

CégCéginfo

Még mindig: …elôször elad,
utána gyárt…

„…»szomorú« könyv-kiskereskedôi piaci helyzetértékelése is
tükrözi, a könyvkiadók bizony rá vannak kényszerítve arra,
hogy új utakat keressenek…”
Hozzáfûzés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(27. oldal)

CégCéginfo

DíjDíjinfo

Nincs senki, aki ne kezdene
gondolkodni benne…

Keskeny Nyomda – Lakkminta
…Keskeny Nyomda Lakkminta Katalógusából egyébként egy-
egy példányt minden résztvevô természetesen meg is kapott.
Nézve a különféle lakknyomatokat, lakkozási lehetôségeket,
nyugodtan kijelenthetô: nincs az az ember, megrendelô, aki
ne kezdene óhatatlanul gondolkodni azon, miként alkalmaz-
hatná, láthatná viszont saját kiadványain vagy éppen csoma-
golóanyagán... 

Szimpózium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(16–17. oldal)

CégCéginfo

Elôdök nyomdokain, de saját úton
Zemker

„…Tapasztalataink szerint ugyanis a
végfelhasználók a fogyasztóért való
versenyzés miatt újra elkezdtek törekedni
arra, hogy minél látványosabb, vagyis
szemet vonzó és pénztárcát nyitó legyen az
általuk piacra szánt termék.…”

Beszélgetés Csóré Gergellyel . . . . . . . . . . . . . . .(20–21. oldal)

CégCéginfo

Egyet vissza, kettôt elôre

Print2000
Nyomda 

...azon ritka nyomdaipari
cégek közé tartozik,
amelyek a gazdasági válság
hatására igen „kardiná-
lisan szelektálták meg”
vevôiket, azaz mindazoktól
megváltak, akik... 

Beszélgetés a tulajdonosokkal  . . . . . . . . . . . . .(18–19. oldal)

CégCéginfo

Nagy Veronika rovata

Egyéni védôeszközök használata  . . . . . . . . . . . . . .(28. oldal)
Veszélyes anyagok tárolása…  . . . . . . . . . . . . . . . .(29. oldal)

VédVédinfo
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Magyar Nyomdászatért életmûdíj – 2012

Vadász József
Vadász József nyomdászcsalád-

ban született: édesapja, édesanyja
is a Szekszárdi Nyomdában
dolgozott. „Édesapám könyvkötô-
inasként kezdett a Szekszárdi
Nyomdában, majd könyvkötô
mester lett, késôbb pedig ô vezette
a nyomda akkoriban mintegy 150
fôt foglalkoztató kötészeti üzemét,
a nyugdíjba vonulását megelôzô
két évben pedig a minôségellen-
ôrzési osztályt igazgatta. Néhány
kisebb kitérôvel egészen 60 éves
koráig itt dolgozott. Édesanyám
pedig akkor került a nyomdába,
amikor én olyan 12–13 éves
lehettem, azt követôen 25 évig ott
is maradt dolgozni. Jómagam
pedig már gyerekkorom óta na-
gyon sok idôt töltöttem a nyom-
dában, hiszen akkoriban jó né-
hány olyan rendezvény volt, ahol
az itt dolgozók családostól vettek
részt, illetve a vakációk alatti
nyári munka helyszínéül is
szolgált.”

Ezzel együtt nem csapta meg a
„nyomda füstje”, hiszen szer-
számkészítônek jelentkezett…
„Elvégezve az általános iskolát,
valami furcsa kanyarként elôször
ugyan nyomdaipari technikumba
jelentkeztem, ám annak ellenére,
hogy felvettek, édesanyám nem
szívesen engedett volna el a
»nagyvárosba«.”

Vadász József tehát maradt, és
a Szekszárdon az évben induló
mûszaki iskola szerszámkészítô
szakán gondolta folytatni a
továbbtanulást. Ám abban az
évben érettségihez kötötték a fel-
vételt, így ott állt bármifajta el-

képzelés nélkül. „Ekkor ajánlotta
Széll Pista bácsi, a nyomda akko-
ri igazgatója, hogy tanuljak az
akkor még szakmunkásképzéssel
is foglalkozó Szekszárdi Nyomdá-
ban. »Gyere ide, legyél linószedô,
az egy nagyon jó kis szakma« –
mondta. Az iskola hároméves volt,
s mire elvégeztem, kiderült, hogy
az a szakma, hogy »linószedô«
már megszûnt…” Helyette
kéziszedô szakmunkás bizonyít-
ványt szerzett. Gondot nem jelen-
tett ennek teljesítése sem, hiszen
linószedôként – ahogy akkoriban
a gépmestertanulók is – kézisze-
dést is tanult. „A mai napig tudok
kéziszedni: benne maradt a
kezemben.”

A sikeres vizsgát követôen
Vadász József természetesen ma-
radt a nyomdában dolgozni, ahol
kézi berakású magasnyomógépek
voltak, a kötészet pedig jószerint
kizárólag kézzel történt. A nyom-
da fô profilját akkoriban a naptá-
rak, határidônaplók jelentették,
illetve volt egy napilap, több üze-
mi lap, valamint elenyészô há-
nyadban egyéb megyei kiadvány,
amit gyártottak. Könyvek viszont
– amelyekkel késôbb méltán hí-
ressé és elismertté vált a Szek-
szárdi Nyomda – abszolút nem
készültek. A hetvenes években
azután elkezdôdött az ofszetesí-
tés: létrejött a klisé- és fotóüzem,
technológiájában fejlôdött a
nyomda. És Vadász József is
tovább bôvítette szakmai tudását. 

„16 évig dolgoztam linószedô-
ként, de közben hol esti, hol leve-
lezô tagozaton szinte folyamato-
san tanultam is. Már a szakmun-

P
o

r
P

o
r t

rétr
é

in
fo

Az idén Vadász Józsefnek, a Szekszárdi
Nyomda tavaly áprilisban nyugdíjba
vonult ügyvezetôjének ítélte az ágazat
szereplôitôl érkezett jelölések alapján
a Nyomda- és Papíripari Szövetség
elnöksége a Magyar Nyomdászatért
életmûdíjat. Az ünnepélyes átadóra
– ahogy arról elôzô (266.) számunkban
beszámoltunk – 2012. május 24-én
került sor egy gálavacsora keretei
között. És nemcsak a szakma gondolta
úgy, hogy Vadász József méltán
megérdemelte e díjat, hanem ez év
március 15-én állami elismerésben is
részesült: a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjét vehette át, amely
elismerésre megrendelôi ajánlás
alapján terjesztették fel.
Pedig annak idején, közel ötven éve
nem is nyomdásznak készült…
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kás-bizonyítvány megszerzésének
évében azonnal elmentem egy
közgazdasági technikumba, ahol
1971-ben leérettségiztem.” Közben
kötelezô sorkatonai szolgálatát is
letöltötte, ami két év volt. „A kato-
náskodás életem egyik legszebb idô-
szaka, ugyanis – mivel nagyon jó kap-
csolat volt a KIEG és a nyomda kö-
zött – „katonailag” is a nyomdába
rendeltek dolgozni. »Kölcsönös ér-
dek« volt, hogy megjelenjenek a la-
pok, amelyeket délután általában mi
szedtük. Ráadásul megkaptam a zsol-
domat is, meg a fizetésemet is, meg
dohánypénzt, meg kajapénzt, meg
azért szabadságom is volt…”

A leszerelést követôen, természe-
tesen továbbra is a Szekszárdi Nyom-
dában dolgozik, de ezzel párhuzamo-
san – a kollégáival együtt többedma-
gával – jelentkezik nyomdaipari tech-
nikusi képzésre Békéscsabára, ame-
lyet sikeresen el is végez.

Közben magánéletében is változá-
sok történtek: 1972-ben megnôsül,
felesége Mária immáron negyven éve
élete párja, társa, segítôje. „Nélküle
soha nem értem volna el ilyen ered-
ményeket, nem tartanék ott, ahol tar-
tok, ez az egész nem mûködött volna.
Az ô kitartása, gondoskodása, megér-
tése, családcentrikussága mindig erôt
adott.” 1974-ben megszületik
nagyobbik lánya, Kata, majd 1976-
ban Judit. Judit jogi pályára ment,
Kata pedig nyomdamérnökként a
tavalyi évben édesapja nyomdokaiba
lépve, átvette a Szekszárdi Nyomda
ügyvezetését. És Vadász József ma
már négyszeres nagypapa is. „Semmit
nem bánok az életemben, mert min-
den helyzetben – legyen az magánélet
vagy munka – ott és akkor a szándé-
kaim szerinti legjobb döntést hoztam.
Ez akkor is így van, ha meglehet,
hogy így, utólag visszatekintve ma
másként döntenék. De ez értelmezhe-
tetlen, hiszen visszafelé menni nem

lehet, és teljesen felesleges is vele
foglalkozni. Talán az egyetlen dolog,
amit bánok, hogy a lányaimmal,
amikor kicsik voltak, keveset voltam.
Az edzéstôl a népitánc-órákig, min-
denhová az édesanyjuk vitte a lányo-
kat, gyakorlatilag ô nevelte ôket,
mindig ô volt ott, ha valamit meg
kellett oldani, nekem legfeljebb arra
jutott idôm, hogy reggelente elvigyem
ôket az óvodába, iskolába. A nyomdá-
ban ugyanis rendszerint délután dol-
goztam, ám ezenkívül is mindig volt
egy vagy több különmunka – a szitá-
zástól a segédmunkáig –, amit elvál-
laltam, hiszen szerettem volna egyrôl
a kettôre jutni, gyarapodni, egyre
több mindent megadni a családnak.
Ma már egészen másként fontos
számomra a család…” 

De térjünk vissza a nyomdához! Az
1980-as évek elején a Szekszárdi
Nyomdában bevezetik a fényszedést,
majd nem sokkal késôbb összevonják
az ofszetforma-készítéssel, és ennek
mûvezetôi feladatát Vadász Józsefre
bízzák. „A nyolcvanas évek közepén
elsôként az országban nálunk történt
fényszedéssel a napilap elôkészítése.
Kollégámmal ketten Münchenben
tanultuk meg a technikáját, majd ké-
sôbb Bécsbe jártunk ki továbbképzé-
sekre.” Közben a dunaújvárosi fôis-
kola mûszaki-oktatói szakát is elvé-
gezte, így amikor 1985-ben megkapta
diplomáját, a Szekszárdi Nyomda
fômérnökévé, azaz mûszaki igazga-
tójává nevezik ki. 1989-ben pedig a
nyomda igazgatójává választják,
1990-ben a KMF-en megszerzi –
másoddiplomaként – a gazdasági-
mérnöki végzettséget is. „Egy évig
voltam igazgató, majd a cég decem-
berben kft.-vé történô átalakulását
követôen lett a titulusom ügyvezetô-
igazgató. Ezután került sor a nyomda
privatizációjára, amely majdnem
három évig tartott. Végül is 1993
márciusában kialakult az új tulajdo-

nosi szerkezet. A nyomdának még je-
lenleg is mintegy 60 fôs a teljes tulaj-
donosi köre, amelynek tagjai vala-
mennyien a cég jelenlegi vagy volt
dolgozói.” A nyomdában jelenleg
120-an dolgoznak, és a cég tavalyi
forgalma – annak ellenére, hogy
könyvnyomdaként nagyon erôsen
megérezték a válságot – meghaladta
az 1,1 milliárd forintot.

De egy kicsit elôre szaladtam, hi-
szen amikor dolgozói tulajdonba
került a vállalat, mindent nyomtattak,
csak éppen könyvet nem, pedig iga-
zából a könyveknek köszönhetô, hogy
a Szekszárdi Nyomda a mai napig
fennmaradt… „Mire vége lett a priva-
tizációnak, gyakorlatilag eltûntek a
nyomda fô bevételét jelentô naptár-,
és határidônapló-megrendeléseink:
40 százalékra esett vissza a megren-
delés-állományunk. Átalakult a piac,
minden megváltozott. Korábban volt
5-6 nagy naptár-megrendelônk, akik
éves szinten a kapacitásunk 75–80
százalékát le is kötötték. Soha nem
felejtem el, amikor ezekben az idôkben
a termelési osztály vezetôje azt
mondta már év elején, nevezetesen
február 28-án a telefonba, hogy »erre
az évre már nem tudunk több munkát
vállalni«.”

1993-ra azonban mindez a múlté
lett. A partnereik jó része eltûnt,
átalakult, külföldi tulajdonba vagy
éppen összevonásra került, esetleg
profiltisztítás okán felhagyott a
naptárkiadással. Ráadásul az év ápri-
lisában a Springer is elvitte az utolsó
fix megrendelésnek, és ebbôl kifolyó-
lag stabil bevételnek számító napila-
pot. Ott állt az immáron dolgozói
tulajdonban lévô nyomda, jószerint
egy fia megrendelés nélkül: nem csil-
logott a jövô…

„Nagyon nem csillogott! Ugyanak-
kor tény, hogy technikailag mindennel
rendelkeztünk, ami a könyvgyártáshoz
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szükségeltetik, hiszen egy határidô-
napló gyakorlatilag könyvként is ér-
telmezhetô… Voltak B1-es és B2-es
ofszetgépeink, illetve az az ofszet-ro-
tációs gép, amelyekkel a lapokat
nyomtattuk, akkor is és a mai napig is
hibátlanul mûködik. Szóval, mind
technikailag, mind szakmai tudásban
felkészültek voltunk, csak éppen
egyetlenegy könyves partnerrel nem
rendelkeztünk… Hiába, hogy az a
kiadó, amelyiknek korábban naptárt
gyártottunk, adott ki könyvet is, de
egész más osztályon, egészen más em-
berhez tartozott, és mi nem ismertünk
innen senkit, és bennünket sem úgy
ismertek, mint könyvnyomdát, fel sem
merült bennük ez a gondolat. Például
az egyik igen jelentôs kiadó mûszaki
vezetôje, akivel korábban naptár-
vonalon dolgoztunk már együtt, rám
is csodálkozott, amikor felkerestem,
hogy ajánljam könyvgyártói kapacitá-
sunkat, és döbbenten kérdezte: »ti
tudtok könyvet is gyártani?!?«” 

Keserves egy idôszak volt, hiszen
híres, régi és nagynevû könyvgyártó-
nyomdákkal versenyezve kellett meg-
gyôzni a kiadókat arról, hogy a Szek-
szárdi Nyomda képes hibátlan minô-
ségû, magas szakmai színvonalú
könyveket gyártani. „Soha életemben
nem tudtam házalni, kereskedni, fôleg
nem magamat, magunkat kínálni.
Hiányzik belôlem az a képesség, hogy
ha kidobnak az ajtón, visszamásszak
az ablakon… Úgyhogy abból éltünk,
amit mindig is mondtam: korrekten,
minôségigényesen kell kiszolgálni a
partnereket, és az elôbb-utóbb meg-
hozza a gyümölcsét. És valóban így is
történt: a kiadók között szép lassan
szájról szájra járt – mint a népmesék-
ben –, hogy a Szekszárdi Nyomda
valóban szép könyveket tud gyártani.
És ez a fajta »hírverés« 15–18 évig
nagyon jól mûködött, és igen sok meg-
rendelést generált. Ma már egész más
a helyzet: minden kizárólag a pénz-
rôl, az árakról szól.” 

Közben persze számos beruházásra
is sor került a nyomdában: az utóbbi
tizenöt évben közel 2 milliárd forint
értékben új elôkészítô-, nyomó- és
kötészeti gépek kerültek a céghez.

„Meglehetôsen szerencsétlen a föld-
rajzi elhelyezkedésünk, távol vagyunk
minden olyan nyomdától, amelyikkel
esetleg együttmûködésre léphettünk
volna. Kénytelenek voltunk minden
munkafázist házon belül megoldani,
ezért idôrôl idôre korszerûsíteni kel-
lett, hogy biztosítani tudjuk azt a
magas minôséget, amely jellemzi a
Szekszárdi Nyomdából kikerülô köny-
veket. Ám igyekeztünk mindig csak
addig nyújtózkodni, ameddig a taka-
rónk ért. Hellyel-közzel sikerült is, és
ez a mai napig így van. A »nagy vál-
ság« elôtti félévben-évben tervbe volt
véve, hogy egy zöldmezôs beruházás
keretei között új nyomdaüzem épül-
jön, de – így utólag hála istennek –
nem sikerült belevágni. Azt hiszem,
igen nagy gondban lennénk, ha sike-
rül, és ennek terheit most kellene
nyögnünk.”

A gazdasági válság természetesen a
Szekszárdi Nyomdát is sújtotta: az
árbevételük 20–25 százalékkal csök-
kent, az eredményességük pedig jóval
drasztikusabban. „Olyan árverseny
alakult ki a könyvnyomdák között,
amely az öngyilkosság kritériumát
bôven kimeríti, ráadásul még mindig
lejtmenetben vannak a vállalási árak.
És ez nem hatékonyság vagy ügyesség
kérdése, ennyire ugyanis senki nem
tud hatékony és ügyes lenni… Másról
szól ez a történet, de ez már túlnyúlik
a nyomdán, nyomdászkodáson, gép-
parkon… Ilyen körülmények között
szinte lehetetlen mûködni, és tetézi a
bajt, hogy ezekrôl az alacsony árakról
lehetetlenség lesz valaha is egy nor-
mális árszintre újra visszamenni.” 

Tavaly április 6-án Vadász József
nyugdíjba vonult, és átadta az ügyve-
zetôi tisztséget nagyobbik lányának,
Katának. „Lehet, hogy öt évvel koráb-
ban kellett volna rábíznom az ügyve-
zetést, hogy ne egy ilyen nehéz idô-
szakkal kelljen kezdenie. És az is nyil-
vánvaló, hogy olyan döntéseket is
ráhagytam, amelyeket nekem nagyon
nehezemre esett volna meglépni… A
gazdasági válság hatására ugyanis
némileg át kellett szervezni a nyomdát
– még mindig tart a folyamat –, és ez
bizony alkalmasint okoz fájdalmat.

Ezzel együtt igyekszem segíteni min-
denben, amiben csak tudom.” A nyom-
dától tehát a mai napig sem szakadt el
Vadász József – nyilvánvalóan nem is
fog –, ám igyekszik csak akkor bele-
szólni a cég életébe, ha valóban kí-
váncsiak a véleményére. Azzal együtt,
hogy készült rá, ez egy új státusz szá-
mára, és szoknia is kell még, de egyre
jobban beletanul…

Munkássága méltó elismeréseként
az idén nemcsak a nyomdásztársada-
lom tiszteletét kifejezô Magyar
Nyomdászatért életmûdíjat vehette át
a Nyomda- és Papíripari Szövetség-
tôl, hanem a Szekszárdi Nyomda
egyházi megrendelôinek kezdemé-
nyezésére állami kitüntetésben is
részesült. 2012. március 15-én a
Szépmûvészeti Múzeumban tartott
nagyszabású estély keretei között
megkapta a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztjét. Ennek kapcsán György
Géza, az Alföldi Nyomda vezérigaz-
gatója és egyben Vadász József szak-
mai és magánéleti jóbarátja így fogal-
mazott: „Tisztes iparos ember ilyet
nem sûrûn kap”. Ez bizony így van.
Vadász József azonban egy igen-igen
tisztes ember, és nemcsak iparosként.
Az élete a bizonyíték.

Nyugdíjasként természetesen igen
feszes idôbeosztásban él, hiszen a
nyomdában, ha nem is napi nyolc
órában, de rendszeresen igényt tarta-
nak munkájára, kikérik véleményét.
És ezen kívül is számtalan a feladat:
naponta többször unokázni „kell”,
ebben-abban-amabban segíteni a
lányoknak, mindig van mit intézni
vagy éppen tenni a ház körül, lenyírni
a füvet, azután ott a szôlô, amit ideje
kötözni, és a dunaparti hétvégi házat
is rendben kell tartani. Kedvenc
elfoglaltságára, a horgászásra alig
marad ideje… Ahogy egész életében,
úgy most is az egyéni preferenciái,
vágyai elé sorolja a munkát, a fel-
adatokat, illetve önmaga helyett szin-
te mindenki mást. És mindez – ahogy
egész életében – örömére is szolgál,
még akkor is, ha olykor és látszólag
berzenkedik ellene… ■

Ilona
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Hess András-díjazottak 2012
Bánfi Józsefné gazdasági igazgató
(Felterjesztô: Dürer Nyomda Kft.,  Kovács János ügyvezetô-igazgató)

Bánfi Józsefné 1952-ben született Mezôberényben. Közgazdasági szakközépiskolában
végzett, 1973–1991 között a kötôiparban tevékenykedett pénzügyi területen, eközben
mérlegképes könyvelôi képesítést is szerzett. 1991 márciusában került a Dürer Nyomda Kft.-
hez gazdaságiigazgató-helyettes beosztásba, majd 1997-ben gazdasági igazgatónak nevezték
ki. Jelenleg is ebben a munkakörben dolgozik. Az eltöltött 21 év alatt tudásával, szorgalmával
hozzájárult a nyomda kiemelkedô mûködéséhez, kivívta vezetôi és munkatársai elismerését.
Szabadidejét olvasással, színházba járással és unokáival tölti szívesen.

Boga
Károly
mûszaki és
beszerzési
igazgató 
(Felterjesztô:
Prospektus
Nyomda Kft.,
Szentendrei
Zoltán
tulajdonos-
ügyvezetô)

Boga Károly a Könnyûipari Mûszaki
Fôiskolán nyomdaipari üzemmérnökként, a
Pénzügyi Számviteli Fôiskolán pedig
üzemgazdászként végzett. Középfokon beszél
angolul. 1978-ban a Zalai Nyomdában kezdett
gyakornokként, majd az elektronikus
formakészítés vezetôje, és egyben a cég
kereskedelmi igazgatója lett. 1992–1994.
között a Linea Bt. nyomdavezetôje volt, egy új
kis nyomda létrehozásában segített.
1994–2000 között újra a Zalai Nyomdában
dolgozott, elôször koordinációs
osztályvezetôként, majd üzemvezetôként.
2000-tôl a Prospektus Nyomda termelési
igazgatója, illetve mûszaki és beszerzési
igazgatója. A Prospektus Nyomda elmúlt 12
évének, sikereinek meghatározó szakembere.
61 éves, nôs, két leány édesapja, egy unoka
nagypapája.

Del Medico Judit
ügyfélmenedzser 
(Felterjesztô: Díjbeszedô Nyomda Zrt.,
Jelinek Gábor vezérigazgató)

Del Medico Judit 2002-ben
érettségizett a Tótfalusi Kis Miklós
Nyomdaipari, Mûszaki Szakközépiskola
és Szakmunkásképzô Kiadványszerkesztô
tagozatán. 2007-ben végzett a Budapesti
Mûszaki Fôiskola Rejtô Sándor
Könnyûipari Mérnöki Fôiskolai Karának
Nyomdaipari szakirányán. 2007 elsô

felében az Xcopy Kft. szaktanácsadója volt, majd 2007
augusztusa és 2008 májusa között a Demax Mûvek
Nyomdaipari Kft.-nél dolgozott gyártmánygazdaként.
2008 júniusától dolgozik a Díjbeszedô Nyomda Zrt.-nél
ügyfélmenedzserként. Feladatai közé tartozik a vevô
képviselete a szervezetben, a termék kialakítása,
alapanyag biztosítása, valamint a gyártás elôkészítése, a
termék nyomon követése a gyártás és a kiszállítás során.
2008 novembere és 2010 júliusa között az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarország
Operatív Program támogatási rendszere pályázatban leírt
termelésirányítási és vonalkódtechnikán alapuló, komplex
küldemény-elôállítást felügyelô auditrendszer
specifikálásában, valamint az elfogadott rendszerterv
alapján a megvalósításában vett részt, elsôsorban a vevôi
folyamatok szempontjából. Angolul középfokon beszél. A
Díjbeszedô Holding Zrt.-nél 2009-ben Év dolgozója
kitüntetést kapott ügyfélmenedzseri munkakörben. 2011
októberétôl a Díjbeszedô Nyomda Zrt. munkavédelmi
képviselôje, idén januártól pedig a Munkavédelmi
Bizottság tagja. Hajadon, hobbija az olvasás és a
természetjárás. 
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Keczeli Róbert nemzetközi tenderigazgató
(Felterjesztô: Állami Nyomda Nyrt., Zsámboki Gábor vezérigazgató)

Keczeli Róbert a Könnyûipari Mûszaki Fôiskolán szerzett nyomdaipari üzemmérnök, majd
gazdasági szakmérnök diplomát. Pályafutását a Zrínyi Nyomdában kezdte kéziszedôként, majd
nyomdai montôr, munkaügyi szakelôadó, üzemszervezô munkakörökben dolgozott 1969 és 1982 között.
Késôbb vezetô szervezô, majd kereskedelmi- és marketing-osztályvezetôként tevékenykedett. 1990–1992-
ben a Rizzoli Corriere della Seranál mûszaki igazgatói titulusban, majd 1992-tôl a SZÜV Leporelló
Nyomda kereskedelmi osztályvezetôi munkakörében tevékenykedett. 1994-tôl újból az Állami
Nyomdában dolgozott, elôször a marketing és a kereskedelmi terület felsôvezetôjeként, majd 2005-tôl
nemzetközitender-igazgatóként. A betöltött munkakörei során komplex és sajátos szemlélete alakult ki,
amely állandó fejlôdésre nyitott szakemberré formálta, személye garanciát jelent a korrekt kereskedelmi
kapcsolatokra is. Aktív részese volt a SZÜV Nyomda beolvadásának az Állami Nyomda szervezetébe,
részt vett a privatizációt követô innovációkban, majd a Társaság tôzsdei bevezetésének idôszakában is. Az
Állami Nyomda exportárbevétele dinamikusan növekszik a nemzetközi csapat munkája eredményeként.
Vérbeli nyomdász, angol és francia nyelvtudású, könnyed eleganciájú kereskedô. Két felnôtt gyermek

édesapja, és egyaránt gourmand a nyomdászat, a kereskedelem, a finom ételek, valamint a minôségi zene terén.

Szabados Gyula
szervizvezetô
(Felterjesztô: Nyomda-Technika Kft.,
dr. Horváth Csaba tulajdonos-ügyvezetô)

Szabados Gyula a Nyomda-Technika
Kft. megalakulása, 1991 óta a cég egyik
meghatározó karbantartó szakembere,
másfél évtizede a nyomdagépszerviz
vezetôje. Országosan ismert szakember a
kötészeti gépek javítása területén. Sokat
tett a cég fejlôdése, szakmai hírneve
kiteljesedésének érdekében, a fiatalabb

generáció nevelésében. A Nyomda-Technika Kft. nívódíjasa.

Uram Jánosné
laboratóriumvezetô
(Felterjesztô:
Pénzjegynyomda Zrt.,
Horváth Gábor
vezérigazgató)

Uram Jánosné nyomdaipari
üzemmérnök. Pályáját 1978-
ban technológus gyakornok-
ként, majd 1979-tôl vegyész-

technikus gyakornokként kezdte. 1985-tôl laboratóriu-
mi üzemmérnökként dolgozik, 2008-tól pedig ô látja
el a laboratóriumvezetôi feladatokat is. Vezérigazgatói
Elismerô Oklevelet és Pénzjegynyomdáért Kitüntetést
kapott. Az üzemi tanács elnöke.

Vinczéné Szeverényi Gizella termékmenedzser
(Felterjesztô: Dürer Nyomda Kft., Kovács János ügyvezetô-igazgató)

Vinczéné Szeverényi Gizella 1963-ban született Gödöllôn. A nyomdaipari középiskola elvégzése
után a Budapesti Könnyûipari Mûszaki Fôiskola nyomdaipari szakán folytatta tanulmányait. 1984.
szeptember 3-án a békéscsabai Kner Nyomda üzemmérnök gyakornoka lett, fél év múlva formakészítô
mûvezetôként folytatta tevékenységét a gyulai Dürer Nyomdában. Megszerzett szakmai tapasztalatait
jelenleg termékmenedzserként kamatoztatja, tevékenységével hozzájárul a nyomdában a színvonalas
könyvgyártáshoz. Kiemelkedô munkájával és emberi hozzáállásával kivívta vezetôi és kollégái
elismerését. Szabadidejében olvas, kertészkedik, szeret zenét hallgatni.
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Ötvenkettedik alkalommal került megrendezésre idén a Pro Typographia verseny, amelyre ezúttal 38 cég 127 pályamûvel
nevezett be. A díjátadó ünnepségre a hazai nyomdaipari felsôoktatás 40 éves jubileumi ünnepségének keretei között került sor
2012. június 15-én. A díjakat a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke, dr. Horváth Csaba, valamint fôtitkára, dr. Peller Katalin,
továbbá a különdíjak adományozói adták át. A zsûri elnöke ez évben is Garáné Bardóczy Irén volt.

Könyvkategória/keménytáblás – fekete-fehér:
Arany fokozat: nem került kiosztásra

Ezüst fokozat: Alföldi Nyomda
– Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita

Bronz fokozat: Dürer Nyomda
– A Habsburg Monarchia

Könyvkategória/keménytáblás – színes:
Arany fokozat: Dürer Nyomda

– Liszt Ferenc – Krisztus oratóriuma és a Zeneakadémia
Ezüst fokozat: Alföldi Nyomda

– Bereznay András: Erdély történetének atlasza
Bronz fokozat: Reálszisztéma Dabasi Nyomda

– Belgian beer a la carte (keménytáblás)

Könyvkategória/kartonált – fekete-fehér:
nem került kiosztásra

Könyvkategória/kartonált – színes:
Arany fokozat: Reálszisztéma Dabasi Nyomda

– Belgian beer a la carte (kartonált)
Ezüst fokozat: Dürer Nyomda – Sokszínû irodalom tk. 5.

Bronz fokozat: nem került kiosztásra

Periodikák/íves: nem került kiosztásra

Periodikák/rotációs:
Arany fokozat: Infopress Group – La Femme 2011. tél

Ezüst fokozat: Veszprémi Nyomda – Átrium 2011/4. szám
Bronz fokozat: Infopress Group

– Playbox Exclusive 2012/01.

Akcidens és komplex nyomtatványok:
Arany fokozat: nem került kiosztásra

Ezüst fokozat: Color Pack – Kuponfüzet
Bronz fokozat: nem került kiosztásra

Biztonsági nyomtatványok, értékpapírok:
Arany fokozat: Állami Nyomda

– Tartózkodási Engedély okmánykártya
Ezüst fokozat: Pénzjegynyomda

– Karácsony bélyegem – Gömbdísz – személyes kisív
Bronz fokozat: Pénzjegynyomda

– Európa 2011. – Erdôk – alkalmi kisív

Különleges kiadványok:
Arany fokozat: Reálszisztéma Dabasi Nyomda

– Menedzsernaptárak-garnitúra

A PrA Pro o TTypographia vypographia verseny 2012. évi gyôzteseierseny 2012. évi gyôztesei
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Ezüst fokozat: Regiszter Plakát Nyomda
– Autós mappa

Bronz fokozat: Color Pack
– Color Pack – Kapcsolatok naptár 2012.

Csomagolóanyagok:
Arany fokozat: Keskeny és Társai 2001 Kft.

– Aranykártyás díszdoboz tokban
Ezüst fokozat: Marzek Kner Packaging

– Hilltop Art család
Bronz fokozat: STI Petôfi Nyomda

– Prémium csomagolás a Louis Girardot gyöngyözô bornak

Digitális nyomtatványok:
Nem került kiosztásra

Kézmûves könyvkötészet:
Arany fokozat: Feigl Miklósné

– Emlékkönyv francia selyem-bársony kötéssel,
gyöngyhímzéssel (20 x 15 cm)

Ezüst fokozat: nem került kiosztásra
Bronz fokozat: nem került kiosztásra

Junior:
Arany fokozat: Lisztes Nóra (Egri Szakközépiskola)

– Tulipánok (illusztráció)
Ezüst fokozat: Bódi Adrián (Egri Szakközépiskola)

– Art Deco – motívumok, Leporello látványterv

Bronz fokozat: Szlanicsán István Máté
(Óbudai Egyetem)

– Veterán kerékpáros kiállítás plakátsorozat

Különdíjak:
CSAOSZ különdíj:

Marzek Kner Packaging – Corvins Brandy címke
NYPSZ különdíj – „Inspiráció”:

Reálszisztéma Dabasi Nyomda – KGST könyv
PNYME Mûszaki újdonságokért különdíj – „Innováció”:

Állami Nyomda – Adó- és zárjegy termékcsalád
Printinfo különdíj – „Tradíció”:

Kézmûvész Bt. – Házi orvos szótárotska
Print & Publishing különdíj – „Harmónia”: 
Dürer Nyomda – Elbeszélések (orosz nyelvû)

Kiváló termék kitüntetést kapott az Alföldi Nyomda három, az
Állami Nyomda hat, a Codex Értékpapírnyomda egy,
Cseresznye Balázs kettô, a Dürer Nyomda négy, Hideg Renáta
egy,  az Infopress Group kettô, Kiss Ilona egy, Korsós Péter
egy, a Marzek Kner Packaging egy, Nagy Melinda egy, a
Pauker Holding egy, a Pénzjegynyomda kilenc, a Reálszisztéma
Dabasi Nyomda egy, a Regiszter Plakát Nyomda egy, a START
Rehab. Nonprofit Kft. egy, az STI Petôfi Nyomda egy, Tóth
Mária egy, valamint a Zrínyi Nyomda kettô terméke,
összességében mintegy 40 pályamû. ■
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40 éves a hazai felsôfokú nyomdaipari képzés
1972. október 1-jén kez-

dôdött meg a hazai felsôfokú nyom-
daipari képzés Magyarországon, még-
pedig a Könnyûipari Mûszaki Fôiskola
keretei között. A szeptemberi iskola-
kezdés rögvest októberre történô csú-
szással indult, merthogy a tanév nyi-
tására nem készült el az épület, nem
beszélve a kollégiumról, ahol – kis túlzással – a bentlakók ele-
inte téglahalmokon bukdácsoltak… Mindenesetre elindult a
felsôfokú képzés, és ez nem kismértékben köszönhetô – mások
mellett – dr. Erdély Józsefnek, dr. Vámos Györgynek (aki
egyébként az idén lenne éppen 100 éves), és persze a legendás
Gara tanár úrnak, azaz dr. Gara Miklósnak. 

A 40 éves jubileum kapcsán a ma már
egyetemi rangú intézmény a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesülettel közö-
sen évfordulós ünnepséget rendezett 2012.
június 15–16-án, amelynek helyszínéül az
Óbudai Egyetem Doberdó úti épületének
aulája, illetve Gara- és Scharniczky terme
szolgált. S azt gondolom, nem a szervezôk
hibája, hogy bizony meglehetôsen kevesen
– legalábbis az itt végzettek létszámához
képest – jöttek el a rendezvényre… Mert
meglehet – sôt biztos –, hogy sokak szíve-
sen találkoztak volna a régi diáktársakkal,
ám a nyomdaipar jelen, cseppet sem rózsás
helyzete rányomja bélyegét a kedvre, a
hangulatra… És ezt az is bizonyítja, hogy öt évvel ezelôtt, a 35.
évfordulót kifejezetten nagy érdeklôdés övezte. Ezzel együtt, a
mostani ünnepségen, visszaemlékezésen és nosztalgiázáson is
jó néhány kolléga vett részt, s idézte fel a múltat, vagy éppen
hallgatott meg elôadásokat a jelen helyzetérôl, illetve a jövô
lehetôségeirôl.

Miután az egyesület nevében Fábián Endre elnök köszön-
tötte a jelenlévôket, az egyetem részérôl tartott elôadásokat
hallgathatta meg az „öregdiákokból”, valamint ifjú egyetemi
hallgatókból álló társaság arról, hogy hol is tart ma a felsôfokú
nyomdaipari képzés.

Elsôként dr. Patkó István dékán – aki egyébként 1978 óta
dolgozik az intézményben – tekintette át az iskola történetét,
amely számos nehézséggel küzdött ez alatt a 40 év alatt. És ma
sincs könnyû helyzetben, hiszen a felsôoktatásra vonatkozó
törvények és elôírások teljesítése alkalmasint igen nagy kihívá-
sok elé állítja az immáron 2010 óta egyetemi rangú intézményt.
„Nagyon sokat kell dolgoznunk, és folyamatosan bizonyíta-
nunk, hogy méltóak vagyunk eme intézményi címre” – hangsú-
lyozta – egyebek mellett – a dékán, majd így folytatta: „Azt
gondolom, jól sáfárkodtunk az intézménnyel, hiszen a különféle
átalakulások közepette is fennáll, és a kezdeteket jelentô techni-
kusi képzés ma már egyetemi kar. Ezzel együtt fejlôdni mindig
kell, noha kétségtelen, hogy a könnyûipar, amely munkahelyet

jelent az itt végzetteknek, ma
Magyarországon gyakorlatilag
nincs, de talán éledezni látszik…
A nyomdaipar ez alól némileg
kivétel, hiszen ez a szegmens – ha
gondokkal is küzd – stabil jövôt
jelent a szakirányú végzôsöknek”.
Végezetül pedig felhívta a figyel-
met arra is, hogy 2012 szeptem-
berében könnyûipari doktori kép-
zés indul az Óbudai Egyetem
keretei között.

A következô elôadó dr. Hor-
váth Csaba, az Óbudai Egyetem
Rejtô Sándor Könnyûipari és
Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai és Könnyûipari
Intézet igazgatója volt. Elôadásában bemutatta az intézet
keretei között folyó oktatási szerkezetet, az itt dolgozó okta-
tókat, beszélt a terveikrôl, valamint köszönetét fejezte ki az
ágazat azon szereplôinek, akik anyagilag is támogatták az
egyetemet. Ez utóbbi kapcsán kellemetlen törvényi változás,
hogy ezentúl a szakképzési hozzájárulásnál nem lehet az intéz-
ményt kedvezményezettként megjelölni, pedig igen komoly
segítséget jelentett és jelentene az intézet számára az így befo-
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lyó összeg. Keresik is azt a lehetôséget, hogy a továbbiakban
miképp juthatna támogatáshoz az intézet, hiszen a korábbi
támogatásoknak köszönhetô, hogy korszerû laborral, nyomda-
és csomagolóipari gépekkel és berendezésekkel bôvültek a
gyakorlati oktatás feltételei.

Ezt követôen dr. Szentgyörgyvölgyi Rózsa intézetigazgató-
helyettes tartott elôadást saját területérôl, a nyomda és média
szakirányról, illetve beszélt az Erasmus programról is, amely-
nek keretei között mintegy 30 európai felsôoktatási intézmény
valamelyikén fél évet tanulhatnak az intézet hallgatói.

A papír- és csomagolástechnológiai szakirány képviseleté-
ben dr. Koltai László intézetigazgató-helyettes tartott egy
rövid bemutatkozó elôadást, amelyben külön kiemelte, hogy
igen szoros és jó kapcsolatot ápolnak a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesülettel, és tavaly óta a Papíripar címû lap kiadá-
sát is átvállalták tôlük.

Az oktatás jelen helyzetének bemutatását követôen némileg
visszakalandoztunk a múltba: Korondy Péter, az egyetem
rövidesen nyugdíjba vonuló oktatója idézett fel néhány mókás
történetet az intézményi életbôl.

Majd – ahogy Pesti Sándor fogalmazott – „a kiadott órarend
felborult”, ugyanis következett az ebéd, és csak utána folyta-
tódtak az elôadások, mégpedig egy sikeres életpályamodell
bemutatásával.

Dobronyi Tamás, a CLB
Packaging jelenlegi ügyvezetô-
je mesélt arról, hogy miután a
KMF-en megszerezte csoma-
golástechnológus-mérnök dip-
lomáját, hogyan kezdôdött pályafutása
11 évvel ezelôtt a cégnél, majd további
másoddiplomák megszerzését követôen,
miként lépett egyre feljebb és feljebb a
ranglétrán, mit tett azért, hogy a cég
fejlôdjön, gyarapodjon, erôsödjön. Mind-
eközben pedig szoros és segítô együtt-
mûködést alakítottak ki az egyetemmel
is, valamint komolyan áldoznak a kuta-

tás-fejlesztésre. A cég stabili-
tásának megteremtésében
egyébként nem kis szerepet
játszott az a tény is, hogy tíz
évvel ezelôtt – alulról jövô
kezdeményezés hatására – lét-
rehoztak egy klasztert, amely a
kezdeti néhány cég helyett, ma
már mintegy 29 céget –
közötte az Óbudai Egyetemet
is – foglal magába. „További
vonatkozó tervünk, hogy egy
konzorciumot hozzunk létre” –
mondta befejezésként Dobro-
nyi Tamás.

A délután további részében
kerültek sorra a drupával kapcsolatos elôadások. Dr. Hor-
váth Csaba volt a „magyar hangja” annak az elôadásnak,
amelyet a szövetség gazdasági konferenciáján Tóth Gábor, a

Veszprémi Nyomda vezérigazgatója tartott általános benyomá-
sairól, tapasztalatairól. (Errôl elôzô – 265. – számunkban be-
számoltunk. A „magyar hangra” pedig azért volt szükség, mert
Tóth Gábor váratlan elfoglaltsága okán nem tudott a rendezvé-
nyen részt venni – a fôszerk.) Ezt követôen idôsebb és ifjabb
Schuck István „Prosystemes szemüvegen” át mutatta be leg-
frissebb újdonságaikat, innovációikat, végezetül pedig a Canon
képviseletében Lakos László osztotta meg a hallgatósággal na-
gyon érdekes és releváns gondolatait.

Az elôadások végeztével mindenki átsietett a Pro Typogra-
phia díjátadóra, amelyre szintén a 40 éves jubileumi ünnepség
keretei között került sor. (A Pro Typographiáról szóló beszámo-
lónkat jelen lapszámunkban olvashatják – a fôszerk.)

A díjátadót követôen még egy kis „drupázás” következett,
ugyanis kisorsolták a hagyományos drupa-túra nyertesét, aki
másodmagával egy wellnes hétvégének örülhetett. A szerencsés
nyertes pedig nem volt más, mint a Flexo 2000 egyik ügyveze-
tôje, László Tibor. 

Ezzel véget is ért a program kvázi szakmai, hivatalos része,
az est és a másnap délelôtt elsôsorban baráti beszélgetésekkel,
laza kikapcsolódással telt. ■

Ilona

K
ö

z
in

fo
in

fo



1166

Nincs senki, aki ne kezdene gondolkodni benne…

Keskeny Nyomda – Lakkminta
A Keskeny Nyomda az elmúlt 22 év-

ben elképesztô fejlôdést tudhat maga
mögött. Az alig 10 fôvel, Romayorokkal
egy 140 négyzetméteres mûhelyben in-
duló cég napjainkban egy 3000 négyzet-
méteres saját tulajdonú telephelyet tudhat
magáénak, ahol mintegy 140 fô dolgozik.
Az utóbbi jó pár évben azonban nemcsak
Magyarország egyik legmeghatározóbb
íves nyomdája lett, hanem Európa-szerte
is egyre többen ismerik nevét.

A gépparkja igen impozáns: 8 darab –
B3-astól B1-ig – Heidelberg nyomógép-
pel (minden formátumban lakkozómû-
vekkel is) rendelkeznek, és természete-
sen az elôkészítés – beleértve két darab
CTP berendezést is –, valamint a köté-
szet is (Bobst, Heidelberg, Müller Marti-
ni, Duplo stb. gépek) messzemenôkig
megoldott. Termékportfóliójuk igen szé-
les: a reklám-, illetve marketingkiadvá-
nyokon kívül magazinokat, különleges
élelmiszer- és kozmetikaipari csomagolá-
sokat, dobozokat is gyártanak, továbbá
nemcsak papír-, hanem mûanyag alapú
(PE, PP, PVC) hordozókra is tudnak
nyomtatni.  Sôt, a Keskeny Nyomda
házon belül képes elôállítani különféle
metallizált felületet, amelynek elônye,
hogy túl azon, hogy rendkívül látványos
nyomtatási megoldásokat jelent, nem kell
várni az egyébként külföldrôl érkezô
alapanyagra, illetve nincs grammsúly-
határ sem: akár kartonvastagságú is lehet
a hordozó. A céget mindig is jellemezte a
fejlesztés, az új, innovatív és különleges

megoldásokat ered-
ményezô lehetôségek
alkalmazása. Tavalyi
beruházásaik ered-
ményeként például
Magyarországon
elsôként – és azóta is
egyedüliként – üzem-
be állítottak egy B2-
es formátumú
Heidelberg Speed-
master XL75-
6+LYYL-UV 6 szín
+ dupla lakkozós,
UV nyomógépet,
amellyel valóban hi-
hetetlenül exkluzív
nyomatokat lehet
produkálni. 

Önmagában azon-
ban nem elegendô,
hogy egy ilyen elké-
pesztô tudású gépe
van egy cégnek, ha a
megrendelôk nem
ismerik, nem látják –
legfeljebb hallottak
róla –, hogy mire
képes, ugyanis akkor
„nem indul be az agyuk, fantáziájuk”,
nem gondolkodnak benne. És hát az is
tény, hogy a nyomdának magának is nem
kis feladatot jelentett felderíteni, megta-
nulni, a mindennapok rutinjára emelni a
gép képességeit. Tény: meglehetôsen
bonyolult a folyamat. Ugyanakkor az is

tény: nagyon is érdemes
volt vállalkozni eme
lakkozós technológia
„honosítására”, mert
elképesztôen lenyûgözô
az eredmény. 

Eljött tehát az idô –
ahogy ifjabb Keskeny
Árpád fogalmazott –
„a nagyközönség elôtti
premierre”. Maradva a
színházi hasonlatnál,
azonban nemcsak pre-
mier, hanem rögtön

teltházas sikerszéria volt a Keskeny
Nyomda által meghirdetett „lakkos
elôadások”. Maguk sem gondolták, hogy
ekkora érdeklôdés fogja övezni a meg-
rendelôik körében meghirdetett szimpó-
ziumot, amely az új lakkozási lehetôsé-
geket kívánta nagyon is kézzelfogható
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formában bemutatni az
érdeklôdôknek. A tervek
szerint négy napon, nagyjá-
ból 20–22 fôs csoportra
osztva ismertették volna a
tudnivalókat, ehelyett több
mint háromszáz megrendelô
jelentkezett a „továbbkép-
zésre”, sôt nyomdai érdek-
lôdôk számára egy külön
nyílt napot is kellett szer-
vezniük…  

Az egyes szimpóziumok három téma-
kör köré épültek fel: elôször némi elmé-
leti ismeretet kaptak a hallgatók, ezt
követôen került sor magának a gépnek a
megtekintésére, végezetül pedig a Kes-
keny Nyomda által összeállított Lakk-
minta Katalógus részletes és alapos tár-
gyalása, „átbeszélése” következett,
természetesen interaktív módon.

Miután ifjabb Keskeny Árpád, a
nyomda kereskedelmi igazgatója üdvö-
zölte az egybegyûlteket, Baranyai Zol-
tán beszerzési igazgató tartott egy elô-
adást. Ennek keretei között bemutatta
egyrészt a technológiai sorrendet, illetve
minden olyan tényre felhívta a jelenlévôk
figyelmét, amely releváns információt
jelent a várt végeredmény elérése érdeké-
ben. Arra is rávilágított, hogy egy speciá-
lis lakkozógépen – amilyen a Keskeny
Nyomdában van – készült lakkeffekt mi-
ben különbözik, miben más és ad jelen-

tôs többletértéket a nyomatnak, mint egy
sima ofszetnyomó-mûvel történô lakko-
zás. „Magyarországon az ügyfelek ugyan
még nem tudják, nem érzik a különbsé-
get, de Németországban már 50 száza-
lékban diszperziós lakkal kérik a munká-
kat” – fûzte az elhangzottakhoz Keskeny
Árpád. A különféle lakkokról szólva
Baranyai Zoltán elmondta, hogy megle-
hetôsen sok lakkfajta létezik a végfel-
használás követelményeinek megfelelô-
en, és ezek közül a Keskeny Nyomda nap
mint nap mintegy 25 félét használ.

Ezt követôen a társaság levonult a
gépterembe megtekinteni magát a gépet,
majd visszatérve a terembe, kezdetét
vette a Lakkminta Katalógussal való
ismerkedés. A „ceremóniamester” ifjabb
Keskeny Árpád volt, aki a katalógusban
összefoglalt és nyomatminták segítségé-
vel bemutatott lehetôségek kapcsán el-
magyarázta az egyes megoldások lénye-
gét, kiemelve azt is, hogy melyik mire

mikor célszerûbb, jobb és elô-
nyösebb, és mikor kell inkább
valami másban gondolkodni a
kívánt hatás elérése érdekében.
Arra azonban felhívta a figyel-
met, hogy a lakkeffektek használata,
alkalmazása a grafikusok részérôl kreatív
fantáziát igényel, ám az eredmény szinte
– sôt, nem szinte – mûvészi alkotás. Ezt
követôen részletesen tárgyalta a kataló-

gus egyes fejezetei alatt
ismertetett lakkozási meg-
oldásokat: például a matt,
különféle fényességû és
felületû, hibrid, forma,
metalizált-fóliás, effekt-
fóliás, iriodin, illatos stb.
Gyakorlatilag minden
vonatkozó tudásukat és
tapasztalatukat megosztotta
a hallgatósággal.

A katalógus negyedik
fejezete fog foglalkozni az extra megol-
dásokkal – például UV-dombor, struktu-
rált, prégelt stb. –, ám ez majd csak ôszre
jelenik meg, és – az elôzetes információk
alapján – tényleg lélegzetelállító meg-
oldásokat mutat majd be, noha a már
most bemutatott nyomatok is több mint
lenyûgözôek. A Keskeny Nyomda
Lakkminta Katalógusából egyébként
egy-egy példányt minden résztvevô
természetesen meg is kapott. Nézve a
különféle lakknyomatokat, lakkozási
lehetôségeket, nyugodtan kijelenthetô:
nincs az az ember, megrendelô, aki ne
kezdene óhatatlanul gondolkodni azon,
miként alkalmazhatná, láthatná viszont
saját kiadványain vagy éppen csomago-
lóanyagán... ■

Ilona
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Egyet vissza, kettôt elôre

Print2000 Nyomda C
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A Print2000 Nyomda
azon ritka nyomda-
ipari cégek közé
tartozik, amelyek 
a gazdasági válság
hatására igen
„kardinálisan
szelektálták meg”
vevôiket, azaz mind-
azoktól megváltak,
akik – ahogy Kovács
András (is) fogalmaz
– „nem vevôk, ha-
nem vivôk”, vagyis fizetési szempontból több
mint problémásak. Ennek következtében ugyan
árbevételük mintegy 20 százalékkal csökkent,
ám eredményességük, nyereségességük
lényegesen javult. Pedig, egyébként sem volt
gond ezzel… A két tulajdonos-ügyvezetô,
Kovács András és Szakálas Tibor a józan

paraszti ész mentén való hozzáállásának köszönhetôen, nemcsak stabil
maradt a cég ebben a cseppet sem könnyû gazdasági helyzetben, hanem –
kisebb-nagyobb léptékekben – folyamatosan fejlesztenek is.
Üzletfilozófiailag pedig már rég nem termelôüzem a Print2000 Nyomda,
hanem szolgáltató. Kovács Andrással és Szakálas Tiborral beszélgettem.

● Láthatóan jól vannak…
K. A. – Nincs is okunk panaszkodni,

persze, a napi operatív szinten mindig
akad valami, amit meg kell oldani, de
összességében a cég – köszönjük – jól
van.

● Ezek szerint megérte kiszelektálni a
„vivôket”…

K. A. – Teljes mértékben! Nem mon-
dom, hogy jelenleg nincsenek olyan
vevôink, akik késve fizetnek, csakhogy
egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora
az a csúszás. 

Sz. T. – Az intézkedés következtében
jelentôsen csökkent ugyan az árbevéte-
lünk, ám a nyereségünk szinten maradt.

K. A. – Sôt, 2010-ben kifejezetten jó
évet zártunk. A 2011-es évrôl ez már
annyira nem mondható el, de akkor egy-
részt néhány igen kellemetlen gazdasági
tényezô is belerondított a képbe, továbbá
a cég harmadik tulajdonosa kiszállt, és ôt
is ki kellett fizetnünk. Az idei év ugyan
nem szárnyal, de – ahogy az elôbb emlí-

tettem – panaszra nincs okunk. Terveink
szerint árbevételben nem kalkulálunk a
tavalyi évnél többet, a nyereség tekinte-
tében viszont igen. Idôarányosan egyéb-
ként teljesítjük is ezt a célkitûzést.
Jelenleg 50 fô dolgozik a nyomdában
erôs két mûszakban. Pontosabban, a ru-
galmas kiszolgálás érdekében igazából
három mûszak ez a kettô, ugyanis ha úgy
jön ki a lépés, és csak délután kapjuk
meg azt az állományt, amibôl a készter-
mék másnap délelôtt kell, akkor beállí-
tunk éjszakai mûszakot is.

● A vevôi „szûrésen” túl, munkatárs-
tól is kellett megválniuk?

K. A. – Igen, néhány kollégától meg-
váltunk még a válság kezdetén, azaz há-
rom évvel ezelôtt. Tudni kell azonban,
hogy korábban meglehetôsen lazán vet-
tük a foglalkoztatási struktúrát, hogy úgy
fogalmazzak: erôs tartalékok voltak ben-
ne, kényelmesen volt a létszám meghatá-
rozva… És azt sem mondom, hogy akko-
riban túl nagy figyelmet szenteltünk vol-

na a hatékonyságnak, inkább szociális
szempontok vezéreltek bennünket.
Ameddig megtehettük, mert „belefért”,
addig megtettük, hogy ez alapján foglal-
koztassunk embereket, ám ma már mi
sem engedhetjük meg magunknak. Ma
egy nyomda, de bármilyen más cég mû-
ködtetése is sokkal nagyobb racionalitást
és fegyelmet kíván, költséghatékonyság
nélkül pedig senkinek még esélye sincs a
piacon maradásra. Amikor elkezdôdött a
válság, sokan gondoltuk úgy, hogy átme-
neti megingásról van szó. Kollektíve hit-
tük, hogy rövidesen visszaáll a gazdaság
az 1998–2008 közötti szintre. Ma már
egyértelmûen látható, hogy minimum tíz
évre lesz szükség ahhoz, hogy ez megtör-
ténjen…

● A magam részérôl nem hiszem, hogy
valaha is visszaáll. Bármennyire is
kellemetlen vele szembenézni: az az idô-
szak sem volt „normális” a maga elké-
pesztô túlfogyasztásával, túldimenzioná-
lásával. Napjaink pedig a másik véglet.
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Az igazság – szerintem – valahol középen
van, ha egyáltalán ott van, merthogy köz-
ben az újmédia térhódításával piaci teret
is veszít a nyomdaipar. 

K. A. – Ezzel együtt szerintem nem
lennének bajban a nyomdaipari cégek, ha
nem jelentek volna meg ezen a területen
is a gátlástalan ügyeskedôk. Azok, akik
kifizetetlen számlákat maguk mögött
hagyva hozzák létre az új cégeiket, és
továbbra is nemtelen módszereket hasz-
nálva verik szét a piacot. És a beszállítók
– tisztelet a kivételnek – kiszolgálják
ôket… Persze, valahol értem én: ôk is
futnak a pénzük után. Viszont ez a maga-
tartás a tisztességes nyomdák számára
gyilkos helyzetet teremt. 

● Évek óta ez a helyzet, és semmilyen
érdemi megoldás nincs, nem született
ellene…

K. A. – Egyetlen dolgot tehet az em-
ber: kimarad belôle. Nem megy bele
ôrült árversenyekbe, nem használ tisztes-
ségtelen módszereket, és ahogy lehet,
védi magát. Mi is így teszünk.

● Konkrétan ez mit jelent?
K. A. – Például azt, hogy nem válla-

lunk el olyan alacsony áron munkát, ame-
lyen nincs egy elfogadható nyereség.
Csomag-megrendelés esetében persze
elôfordulhat, hogy az egyik vagy a másik
termék önmagában nem felel meg ennek
a kritériumnak, de összességében biztos,
hogy nyereséget kell produkálnia annak a
megrendelésnek. Különben nem lenne ér-
telme a munkánknak. Védeni pedig úgy
védjük magunkat, hogy egyre inkább
felkészültek vagyunk házon belül vala-
mennyi munkafolyamat elvégzésére.
Igyekszünk teljes mértékben kiiktatni az
alvállalkozókat, és a más nyomdákkal
történô együttmûködéseket is, mert na-
gyon rosszak a tapasztalataink. Míg ré-
gebben egy kooperáció kapcsán „békén
hagyták” a megrendelôinket, ma – fûzzön
bármilyen jó személyes nexus is az adott
nyomda vezetôjéhez – minden skrupulus
nélkül megkörnyékezik a partnereinket.
És amilyen a piac, a megrendelô, hogy
„kétforintért” továbbáll, el is viszik… 

● Ha nem engednek az árból, hogyan
tudják „megfogni”, megtartani a meg-
rendelôiket?

K. A. – Egyrészt a nálunk készült ter-
mékek minôségével és sokféleségével:
bármilyen nyomdatermékre is van szük-
sége – legyen az a névjegykártyától a
reklámkiadványokon át a dobozig bármi
–, mi biztos, hogy hibátlan minôségben,
elfogadható áron és rövid határidôn belül
el tudjuk számára készíteni. Nem kell
semmivel sehova szaladgálnia, mi meg-
oldunk mindent: ha kell, éjszaka kinyom-
tatjuk, ha kell, bárhova leszállítjuk, ha
kell, raktározzuk és így tovább. A lényeg
az, hogy a megrendelô válláról leveszünk
minden olyan terhet, amely adott termék
viszonylatában jelentkezik. Igyekszünk
minél magasabb hozzáadott szolgáltatást
– ha tetszik, értéket – biztosítani. Így
azért már meggondolja, hogy odébb
álljon-e kétforintért, merthogy nem éri
meg…

Sz. T. – Sôt, azt gondoljuk, hogy a
fejlôdésünk egyik útját is jelenti, hogy az
internet segítségével egyrészt tovább
emeljük a szolgáltatásaink színvonalát,
másrészt kiszélesítjük azt a kört, akiknek
a nyomdai tevékenységünket, mint szol-
gáltatást ajánljuk.

● Lehetne errôl kicsit bôvebben?
Sz. T. – Térjünk vissza rá, ha már

megvalósult…
● Rendben, akkor maradjunk a jelen-

nél. Hogy áll össze most a géppark?
K. A. – Van elôkészítô stúdiónk, és

lassan tíz éve dolgozunk CTP-vel,
amelybôl a legújabb thermogépet akkor
vettük meg, amikor a B1-es, 4 szín + lak-
kos Heidelbergi CD-t üzembe állítottuk.
Ennek ide s tova 5 éve, de kifogástalanul
mûködik mindkettô. Az ofszetnyomó-
géppark Heidelbergi gépekbôl áll: van
B3-as, B2-es és B1-es gépünk is. Két
Canon digitális nyomógéppel rendelke-
zünk: egy fekete-fehérrel és egy színes-
sel. Kötészetileg is felkészültek vagyunk,
és házon belül megoldott a stancolás,
valamint a különféle – aranyozás,
fóliázás stb. – felületnemesítés. Ezen

kívül pedig van plotterünk is.
Gyakorlatilag nincs olyan
típusú és példányszámú
nyomdatermék, amelyet ne a
lehetô legköltséghatékonyab-
ban tudnánk legyártani.

● Ez a fokú házon belüli felkészültség
azonban igen drága mulatság…

K. A. – Tény, hogy azzal jár, hogy bi-
zonyos berendezések – például a stanca-
gép, vagy éppen a digitális nyomógépek
– kapacitását nem használjuk ki. De
szerencsénk is van abból a szempontból,
hogy mivel gyakorlatilag az alapításunk
pillanatától kezdôdôen folyamatosan
fejlesztettünk, ám soha nem nyújtózkod-
tunk tovább a takarónknál, korszerû és
átfogó gépparkunk van, elenyészônek
számító lízingteher mellett. Sôt, az új
nyomdaüzem építésére felvett hitel
visszafizetése is rövidesen lejár. Tehát
nem nyom, nem fojtogat bennünket a
kapacitások minél nagyobb kihasználá-
sának a kényszere. Persze, azért jól esne,
ha a leterheltségünk nône – hiszen jól
felfogott érdekünk –, ám nincs olyan
kényszerítô erô, amely meggondolatlan
lépésekre sarkallna.

● Kint járt a drupán… Mit „hozott”
haza?

K. A. – Alapgépek cseréjében, vagy a
kapacitás bôvítésében egyáltalán nem
gondolkodunk, azon a területen meg-
nyugtató módon felkészültek vagyunk.
Ezért azután fôleg azokat a kiállítókat
vettem szemügyre alaposabban, amelyek
olyan speciális kiegészítô berendezése-
ket, gépeket kínálnak, amelyekkel vagy
még hatékonyabbá lehet tenni a gyártási
folyamatokat, vagy valamilyen extra-
megoldást tesznek lehetôvé. Sok érdekes
és „okos” dolgot láttam, és nem mon-
dom, hogy rövidesen nem kerül sor – egy
vagy több – beruházásra… ■
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Elôdök nyomdokain, de saját úton

Zemker 
Csóré Gergely „sokadízigleni” nyomdász-
család sarja: már a nagypapájának
nagypapája is ebben a szakmában
tevékenykedett. A nagypapa, Platz József
alapította és mûködtette az ágazatban
napjainkban is jól ismert és elismert Platz
Klisékészítô Mûhelyt, amit azután leánya,
Platz Erika és veje, Csóré Lajos vittek tovább.
Sajnos, idén márciusban Platz József elhunyt.
Nos, ebben a családi cégben kezdte
pályafutását az egyébként kiadványszerkesztô-
grafikusi végzettségû Csóré Gergely.
Ám most, mégis mint az aranyozó, illetve
egyéb fóliákat forgalmazó Zemker Bt.
tulajdonos-ügyvezetôjével beszélgettem.

● A gyökerek inspirálták, hogy eb-
ben a szakmában maradjon, vagy
azért volt vargabetû az életében?

– Inkább inspirált, azért is válasz-
tottam szakmámul a kiadványszer-
kesztést. Elvégezve az iskolát, elô-
ször nem a családi cégünkben helyez-
kedtem el, hanem jó néhány nyomdá-
ban dolgoztam az elôkészítés terüle-
tén. Ha volt vargabetû az életemben,
akkor az ez volt. Azután visszatértem
a családi cégbe, ahol klisé-készítéssel
foglalkoztunk, foglalkoztam. Megis-
mertem ennek a szakmának a csínját-
bínját, és megismertem a partnerein-
ket is.

● Idén januártól azonban ismét el-
hagyta a családi vállalkozás „mele-
gét”, és átvette, megvette az aranyo-
zó, illetve egyéb fóliákat forgalmazó
céget, a Zemkert…

– Igazából nem kerestem a saját
utat, bár kétségtelen, hogy bennem is
– ahogy sokakban – munkálkodik az
önállóság iránti vágy. A sors pedig
elém hozta ennek lehetôségét, ugyan-
is a Zemker korábbi tulajdonosa, egy
török–magyar állampolgárságú úr
úgy döntött, hogy visszaköltözik
Törökországba, és emiatt meg akarta
szüntetni a céget. Minderrôl a sógo-
romtól hallottam, aki szintén török
nemzetiségû, és tartották az említett

úrral kapcsolatot. Szóval, leültünk
megtárgyalni a feltételeket, az át-
adást, és ennek eredményeként ez év
januárjától immáron önálló és saját
vállalkozásként vezetem a Zemker
Bt.-t.

● Fél év telt el… Hogy „ízlik” az
önállóság?

– A Zemker egy jó nevû, ismert
cég volt az ágazat prégeléssel, fóliá-
zással foglalkozó vállalkozói között,
kialakult és megbízható beszállítói
kapcsolatokkal. A cég által kínált
termékek mind minôségben, mind
árfekvésben kitûnôek, és további elô-
nyünk, hogy egy-egy fóliatípuson be-
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Hot-stamping fóliák, metál-, pigment-, hologram-,
scratch-, security- és textilfóliák,

kis és nagy fóliavágó és -tekercselô gépek,
3 colos dudavágó gépek forgalmazása 

ELKÖLTÖZTÜNK! Új címünk: 2220 Vecsés, Ecseri u. 19.
Telefon: 06-30/602-4224, e-mail: info@zemker.hu

ZEMKER
A legjobb minôség a legjobb áron.

lül is igen széles szortimenttel rendel-
kezünk. Továbbra is Törökországból
és Távol-Keletrôl hozzuk a fóliákat,
és gyakorlatilag minden variációra,
elképzelésre tudunk megfelelô fóliát
biztosítani. Vannak olcsó, illetve
közepes árfekvésû, de ugyanakkor
minôségileg kifogástalan termékeink.
És persze vannak nagyon magas
minôségû, exkluzív fóliáink is, ame-
lyek azzal együtt, hogy tényleg egye-
dülálló minôséget képviselnek, az
áruk jóval kedvezôbb, mint néhány
„neves” európai gyártó által kínált.
Nagy kiszerelésben érkeznek a fó-
liák, amit azután az igényeknek meg-
felelôen – egy- vagy háromcolos
szélességben – mi konfekcionálunk,
és természetesen 24 órán belül ház-
hoz is szállítjuk a megrendelt termé-
keket. Az pedig természetes, hogy
szakmai tanácsadással – legyen szó
cilinderes, rotációs vagy tégely gép-
rôl – is készséggel állunk partnereink
rendelkezésére. Ráadásul ezek a
szakmai tanácsok nemcsak elméleti
tudáson alapulnak, hanem – hála kli-
sékészítôs múltamnak – gyakorlati
tapasztalaton is.

Ugyanakkor az is tény, hogy a cég
átadásával a teljes know-how-t is
megkaptam, illetve egy jól mûködô,
sikeresnek, de legalábbis stabilnak
mondható céget vettem át. Az elmúlt
fél évben azonban nemcsak sikerült
megôrizni a stabilitását, hanem a
forgalmunk is emelkedett. De, hogy a
kérdésére is válaszoljak: „ízlik” az
önállóság.

● Említette, hogy emelkedik a for-
galmuk. Újabb piacokat sikerült elér-

ni, vagy a meglévô partnereik fajla-
gos felhasználása növekedett?

– Is-is. Magyarországon és a kör-
nyezô országokban – Szlovákia,
Románia – is érezhetô az igények
növekedése. Persze, nem mondanám,
hogy kardinálisan megugrott a keres-
let… Mindenesetre, biztatóak a kilá-
tások. Tapasztalataink szerint ugyanis
a végfelhasználók a fogyasztóért való
versenyzés miatt újra elkezdtek töre-
kedni arra, hogy minél látványosabb,
vagyis szemet vonzó és pénztárcát
nyitó legyen az általuk piacra szánt
termék, legyen szó könyvrôl, címké-
rôl, csomagolóanyagról vagy éppen
dobozról. Az aranyozás, illetve a
prégelés, fóliázás mindehhez ideális
megoldást jelent.

● Ugyan most még Kecskeméten
beszélgetünk, de július elején költözik
a Zemker, mégpedig Vecsésre, a klisé-
készítô mûhely szomszédságában lévô
raktárcsarnokba. Azt gondolom, igen
komoly szinergiát alkot a két cég
közelsége, hiszen ezáltal a partnereik
egy helyen találják meg a tevékenysé-
gükhöz szükséges klisét és a fóliát is,
és ez kölcsönösen erôsíti mindkét
beszállító cég – Platz Klisékészítô és
a Zemker – piaci pozícióját.

– Tény, hogy nagyon szerencsés,
hogy mivel a két cég profilja kvázi
kiegészíti egymást, gyakorlatilag
ugyanazt a megrendelôi kört szolgál-
juk ki, és ha mindez egy helyen van,
az a partnereink számára is komoly
elônyt jelent, jelenthet.

Ezzel együtt, az elköltözés oka az
volt, hogy jómagam Vecsésen lakom,
és meglehetôsen megterhelô volt –

anyagilag is, idôben is – naponta
ingázni Kecskemét és Vecsés között.
Arról meg nem is beszélve, hogy az
ingázás miatt kevesebb idôm maradt
a kétéves kislányommal való játék-
ra… A vevôink szempontjából pedig
mindegy, hogy honnan szolgáljuk ki
ôket, hiszen házhoz szállítunk, ha
pedig szaktanácsadásra van szüksé-
gük, mi vagyunk azok, akik felkeres-
sük ôket, nem pedig fordítva.

● További tervek, elképzelések?
– Most azt mondom, legyünk túl a

költözésen! A késôbbiekben pedig
továbbra is elsôsorban arra koncent-
rálunk, hogy az igényeket maradék-
talanul kiszolgáljuk. Persze, némileg
a növekedés – fôleg az exportot
tekintve – is célkitûzés, de kétségte-
len, hogy a legfontosabb az, hogy a
partnereink számára megnyugtató
módon, kifogástalan minôségben és
elfogadható árfekvésben biztosítsuk
mindazon fóliákat – hot-stamping,
metál, pigment, hologram, scratch,
security, textil stb. –, amelyekre mun-
kájuk során szükségük van vagy le-
het. Szeretnénk hosszú távon ismert,
megbecsült, jó nevû cég lenni. Már-
pedig ennek megvalósítása csak ak-
kor lehetséges, ha a partnereink ma-
radéktalanul elégedettek. ■
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Az „okos-ügyes-praktikus” kisgépek gyártója és
a nemzetköziség

Paperfox

● Drupa… Beváltotta a reményeiket?
F. Z. - Igen! De amennyiben anyagi

megtérülésre gondol: természetesen nem.
És nem is lehet várni egyetlen kiállítástól
sem, hogy ott és azonnal olyan konkrét
forgalom realizálódjon, amely fedezi a
részvétel költségeit. Ez utoljára a kilenc-
venes évek elején-közepén a Printexpón
volt, de hát akkoriban még nagyon erô-
sen épült, alakult a hazai piac. Jó tizenöt
éve már nem így van. Ezzel együtt:
hosszabb távon mindenképpen megtérül
a kiállításon való részvétel, hiszen szá-
mos új partnerrel vesszük fel a kapcsola-
tot, elindul egy folyamat, amelynek a
vége lehet akár egy értékesítés, akár egy
újabb viszonteladói megállapodás. És azt
is megfigyeltem, hogy ha kiállítok, álta-
lában jobban megy az üzlet… Az össze-
függést ugyan nem tudtam felfedezni,
merthogy nem a kiállításon jelentkezik a

többletforgalom, hanem kvázi attól füg-
getlenül, mindenesetre így van. Kétségte-
len, a Paperfox minden olyan csatornát
igénybe vesz marketingkommunikációra,
amely szóba jöhet: nagyon erôs az inter-
netes jelenlétünk, rendszeres hírlevélben
tájékoztatjuk partnereinket nemcsak a
kínálatunkról, a fejlesztésinkrôl, hanem
beszámolunk arról is, hogy éppen hol,
melyik kiállításon találkozhat velünk.
Ugyanakkor jelen vagyunk hirdetéssel a
nyomtatott szaksajtóban is. Mindegyik
marketingeszköznek megvan a maga
pótolhatatlan elônye – a kiállításoké pél-
dául a személyes, közvetlen kontaktus
kialakítása –, és úgy gondolom, hogy
ezek a különféle marketingcsatornák
kölcsönösen erôsítik egymást. Arról meg
nem is beszélve, hogy ha kiszámolom,
mennyibe kerülne végiglátogatni mind-
azon vevôinket és viszonteladóinkat,

akikkel a drupán találkoztunk, akkor
kifejezetten költséghatékony megoldás
volt kiállítani…

● Elnézve a térkép „pöttyeit”: bôven
kellett volna hová utazni…

F. Z. – Tény és való, hogy jó néhány
európai és azon kívüli országba is adtunk
már el gépeket, egy részüket közvetlenül,
a többit pedig disztribútoron keresztül.
Jelenleg mintegy 24 viszonteladónk van
világszerte, és messze nem tartom kizárt-
nak, hogy rövidesen még több lesz. A
drupán született kapcsolatok feldolgozá-
sa még folyamatban van…

● A Paperfox kezdetektôl ügyes-okos-
praktikus kis papírfeldolgozó gépeket
gyárt, és ezek szerint eziránt nemzetközi
szinten is komoly érdeklôdés van.

F. Z. – Ez így van.
● Volt a drupán hasonló profilú cég?
F. Z. – Az utolsó egy-két napban tud-

A Paperfox azon cégek közé
tartozik, amelyek teljesen tôke
nélküli, egyszemélyes
vállalkozásként jöttek létre,
és alapítójuk elhivatottsága volt
igazából az egyetlen garancia
arra, hogy életképes vállalkozássá
fejlôdjenek. A Fürcht Zoltán
nevével fémjelzett Paperfox
azonban nemcsak életképes céggé
fejlôdött, hanem napjainkra a
hazai piacon kívül Görögországtól
Skandináviáig, Szentpétervártól
Chiléig ismerik, és elôszeretettel
használják is az általuk fejlesztett
és gyártott papírfeldolgozó gépeket. A világ számos országában vannak viszonteladóik: az egyébként
alig pár négyzetméteres iroda falán elhelyezkedô térkép a „bárányhimlô elôrehaladott állapotát
mutatja”, merthogy annyi rajta a piros pötty, amely egy-egy disztribútort jelöl. Túl azon, hogy
a Paperfox berendezései valóban nagyon ügyes, okos, praktikus, megfizethetô árfekvésû célgépeket
jelentenek a papírfeldolgozás terén, és méltán népszerûek a felhasználók között, Fürcht Zoltán azzal
a marketing-alapszabállyal is pontosan tisztában volt és van, hogy „nem elég a tojást megtojni, hanem
kotkodácsolni is kell”. Éppen ezért, szinte valamennyi hazai – Printexpo, Digitalexpo – és számos
külföldi – Fachpack, IPEX, Paperworld – szakkiállításon kiállítóként vesz részt. Az idén pedig
a Drupán is kiállított…
Fürcht Zoltánnal, valamint két, az értékesítésben segítô munkatársával, Cseh Gézával és Récsán
Zsuzsannával beszélgettem.
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tunk csak körbenézni, mert – hál’ Isten-
nek – igen nagy volt a standunkon a
nyüzsgés, de a hozzánk látogatók pana-
szolták, hogy nem találkoztak olyan cég-
gel, amely akár hasonló berendezéseket
kínált volna. Még a kínaiak is inkább
nagy monstrumokat mutattak be.

R.  Zs. – Igazából mindenki hatalmas,
nagyipari berendezésekben gondolkodik,
a másik tapasztalatom pedig, hogy hihe-
tetlenül egyformák voltak ezek a gépek.
Minden nagyobb és gyorsabb lett a nagy
mennyiségû gyártásokhoz igazodva. Mi
célpiacunk egy kicsit más, teljesen más
igényekkel. Kevés kisgéppel jelentkeztek
a kiállításon

F. Z. – Mondanám: nem véletlen, hi-
szen a kezdetek óta arra törekedtem,
hogy ilyen berendezéseket tervezzek és
gyártsak. 

● A drupa látogatottsági kimutatásá-
ban olvastam, hogy feltûnôen sokan
érkeztek Brazíliából, illetve Indiából…

Cs. G. – Igaz, a mi standunkon is na-
gyon sok indiai érdeklôdô fordult meg.

F. Z. – Az összesített statisztikánk
szerint egyébként hozzánk mintegy 98
országból – köztük néhányról nem is
hallottunk még, merthogy még nemzet-
közileg nem ismerték el – érkeztek a
látogatók. 

● Visszatérve a Paperfox gépeihez:
alapjaiban nem, ám részleteiben, illetve
a féleségeket tekintve folyamatosan
változnak a berendezések…

F. Z. – Minden berendezés, beleértve a
továbbfejlesztéseket is, egy valós igényre
konkrét megoldás, válasz. A piac mondja
meg, hogy mire van szüksége, mi pedig
legyártjuk.

● És mit mond a piac, mit tapasztal a
piac felôl?

F. Z. – Ha nem lenne egyre jelentô-
sebb az exportunk, bizony gondban len-
nénk. Így is gondban vagyunk, csak ép-

pen ellenkezô elôjellel: ugyanis most
azzal küzdünk, hogy teljesíteni tudjuk az
egyre több külföldi megrendelést. 

R. Zs. – 2011 második fél évétôl csök-
kent a hazai forgalmunk. Mi nemcsak a
saját magunk által gyártott gépeket for-
galmazzuk, hanem külföldi gyártók pro-
filunkba illô egyéb berendezéseit, példá-
ul JBI spirálozó gépeket és természetesen
a hozzávaló spirálokat is, ennek kapcsán
tapasztaltuk, hogy még a naptárszezon
indulása is elcsúszott. A magyar piac
továbbra is igényli a fejlesztéseket, új-
donságokat, és mi igyekszünk ennek is
eleget tenni. Tanácsokkal, gépekkel se-
gítjük a hozzánk fordulókat, de kétség-
telen, hogy a hazai forgalmunk némileg
csökkent.

F. Z. – Ezzel együtt – az exportunk
jelentôs erôsödésének köszönhetôen –
2011-ben 80 százalékot növekedett a
Paperfox, az idei évre pedig további 50
százalékot tervezünk. Tulajdonképpen
mondhatnám azt is, hogy a gazdasági
válság jót tett és tesz az üzletmenetünk-
nek, hiszen a cégek igen-igen meggon-
dolnak egy nagyobb invesztíciót igénylô
beruházást, ám minden olyan megoldás
érdekli ôket, amely hatékonyabbá, köny-
nyebbé, egyszerûbbé teszi a feldolgozást,
ugyanakkor anyagilag nem jelent meg-
erôltetô terhet.

● Ilyen formában is igazolódni látszik
tehát, hogy jó gondolat volt kilépni a
nemzetközi piacra…

F. Z. – Ha nem lenne az export, akkor
sem esnék azért kétségbe… A hazai
piacra is van mindig ötletem, de most az
export látszik egyszerûbbnek és kifizetô-
dôbbnek, azzal együtt, hogy a lebonyolí-
tása olykor megoldhatatlannak tûnô fel-
adatot jelent. Errôl fôleg Géza kollégám
tudna mesélni…

Cs. G. – Tény, hogy alkalmasint köny-
nyebben tudunk a világ másik végébe,

például Dél-Afrikába eljuttatni
egy-egy berendezést, mint –
mondjuk – Oroszországba…
Azért persze – így vagy úgy,
vagy amúgy – mindig meg-
oldjuk. 

● Az elôbb említésre került, hogy a
Paperfox nemcsak saját, hanem a profil-
jába illô, ám más gyártó gépeit is forgal-
mazza. Született-e megállapodás a dru-
pán újabb beszállító partnerrel?

R. Zs. – Nem tervezzük bôvíteni a
képviselt cégek mennyiségét. Továbbra is
forgalmazzuk a Cyklos kis kötészeti gé-
peit, valamint az RC System vágógépeit.
És természetesen az JBI spirálozó gépek
és spirálok képviseletét a továbbiakban is
ellátjuk. Összességében kijelenthetô,
hogy ezeknek a cégeknek a termékei
nagyon jól kiegészítik a mi portfóliónkat,
és ezáltal igen széles kínálattal állunk
partnereink rendelkezésére.

● Paperfox-berendezések: önök jel-
lemzôen kisebb sorozatokban, illetve
egyedi igények alapján gyártanak na-
gyon sokféle – riccelô, bígelô, sarokgöm-
bölyítô, stanc, névjegykártyavágó, papír-
fúró, hajtogató stb. – gépet…

F. Z. – Többségében az egyedi igé-
nyekbôl születnek a sorozatok. Havonta
küldjük a hírlevelünket, amelyben beszá-
molunk egy-egy újabb fejlesztésrôl, és
erre válaszolva kapok jó néhány új ötle-
tet. Évente 10-12 berendezés születik így,
ezekbôl azután néhány úgy kikristályo-
sodik, és olyan igényt generál, amely 3–4
évig „elviszi” a céget. A riccelôgépek
már lefutóban, a hengerstancok „most
élik világukat”, és a fejemben már ott
van sok-sok lehetôség, hogy mi lehet a
következô „húzó” berendezés…

● Digitális, illetve hagyományos ívek
feldolgozása: fókuszálnak-e mostanában
a digitális világ felé?

F. Z. – Igen, fókuszálunk. Sok digitális
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nyomda a partnerünk. A Pa-
perfox gépei jó választás egy
digitális nyomda számára,
mert ezek a berendezések jel-
lemzôen a kisebb példányszá-

mok feldolgozásának támogatásához
lettek kifejlesztve.

● Említette, hogy sok-sok új ötlet van
a fejében… Ezek közül melyik kerül elsô-
ként megvalósításra? 

F. Z. – Talán a dobozkészítô gép,
amelynek mûködése nagyon egyszerû,
ugyanakkor igen könnyedén lehet vele
egyedi dobozokat gyártani. Meglátjuk,
mit szól hozzá a piac… Igazából kiszá-
míthatatlan a fogadtatás. Volt már olyan
termékünk, amelyrôl azt gondoltam,
hogy nagyon sikeres lesz, és – kis túlzás-
sal – senkit nem érdekelt, más berende-
zés esetében – egész konkrétan egy élvé-
dô-darabolóról van szó – pedig csak
érdekességként mutattam be a Hírlevél-
ben, hogy felkérésre készítettünk egy
ilyet, és – a legnagyobb meglepetésemre
– számos megrendelést eredményezett…
Cseh Géza kollégám pedig éppen a mi-
nap adott el belôle Malajziába.

● Kiállítóként mi a következô „meg-
mutatkozás”?

R. Zs. – Még az idei évben részt vesz
kiállításon a Paperfox Moszkvában és
Chicagóban is, sôt meglehet, hogy –
amennyiben megrendezésre kerül – egy
törökországi bemutatkozásra is lesz
lehetôség, és akkor a Digitalexpóról nem
is beszéltünk, amelyen szintén kiállítunk
és újdonság is várható tôlünk. Szóval,
van dolog bôven ezen a téren is, miköz-
ben persze a gyártásnak is folynia kell,
hiszen a megrendeléseket le kell szállí-
tani, az új fejlesztéseknek pedig el kell
készülnie.

● Gyártanak, fejlesztenek, terjeszked-
nek, kiállítanak, bôvülnek, gyarapod-
nak…  Mondhatnám: ezerrel pörögnek!

F. Z. – Tele vagyunk energiával, len-
dülettel, és ami talán a legfontosabb a
partnereink számára: okos-ügyes-prakti-
kus kis papírfeldolgozó gépekkel, illetve
vonatkozó ötletekkel. ■

Ilona
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Stratégiai együttmûködés:

Hírpack és a Zrínyi Nyomda
Valamennyi cég – foglalkozzon bármivel is – keresi azon
lehetôségeket és megoldásokat, amelyekkel tovább
optimalizálja mûködésének feltételét, illetve tovább erôsítheti
piaci pozícióját, fokozhatja stabilitását. Korunkban – mint
tudjuk – nem elegendô a szakma egy szûkebben értelmezett
területén magas minôséget képviselni.  A gazdasági pozíciók
megtartását, javítását, sok esetben csak a szolgáltatási
termékkör bôvítésével lehet elérni. E megfontolás mentén
lépett stratégiai együttmûködésre a Zrínyi Nyomda
és a Hírpack. A szoros együttmûködés elsô lépéseként a
Hírpack telephelyet váltott, és a Zrínyi Nyomda területére
költözött. A nyomdai és a direct mail tevékenység földrajzi
közelsége ugyanis számtalan elônnyel kecsegtet.  

A Zrínyi Nyomdát igazán nem kell
bemutatni az ágazat szereplôinek, és az
is köztudott, hogy a patinás múlttal
rendelkezô nyomda történelme során
számtalanszor keresett és talált új uta-
kat. A Zrínyi Nyomda – mind kapaci-
tásait, mind pedig árbevételét illetôen –
ma Magyarország egyik legjelentôsebb
heat-set szereplôje. A cég, szolgáltatá-
sainak és technológiájának folyamatos
bôvítésével igyekszik eleget tenni a
piac olykor szinte kielégíthetetlen kívá-
nalmainak. Ahogy azt az elôbbiekben
említettük már, a Zrínyi Nyomda az
iparágban jelentkezô trendeket, válto-
zásokat figyelembe véve folyamatosan
megújítja, változtatja üzleti stratégiáját.
A nyomda infrastrukturális adottságai
kedvezôek, a termelési ágazat tradicio-
nálisan jól szervezett, és harmonikusan
illeszkedik a reformon átesett kereske-
delmi ágazat offenzív piacpolitikájá-
hoz. Az elmúlt évek erôfeszítéseinek
eredményeként a nyomda ismét pezsgô
életet él, és határozott elképzelésekkel
dolgozik jövôképén.

A Hírpack Kft.-t sem kell bemutatni
az ágazat azon nyomdaipari cégeinek,
amelyek adott esetben nemcsak ki-
nyomtatnak egy magazint, újságot,
direct-mailt, hanem annak egyedi cso-
magolásáról, esetleg postázásáról is
gondoskodniuk kell. A nyomda-, és
kiadói világban egyre ismertebb Hír-
pack 1996 óta van jelen a nyomdater-

mékek csomagolásának piacán. A
társaság legendás problémamegoldó
képessége, lehetetlent nem ismerô
vállalkozási kedve tartósnak bizonyuló
elismertséget hozott. (Itt jegyezném
meg, hogy a kezdetek óta ôk expediál-
ják a PRINTinfót is – a fôszerk.)

A Hírpack alapvetôen olyan felada-
tokat végez, amelyek ugyan kapcsolód-
nak adott nyomdatermékhez, ám a
nyomdai, kiadói tevékenységek határ-
mezsgyéjén mozognak, és nehezen,
vagy egyáltalán nem illeszthetô be sem
a kiadás, sem a gyártás folyamatába.
Reklámszövegük – „Ami Önnek rém-
álom, az nekünk vágyálom!” – mély
igazságtartalommal bír, legalábbis
afelôl nézve, ha mindezt egy kiadónak,
vagy éppen egy nyomdának házon
belül kellene elvégeznie… Tasakolnak
fóliába, és akár fóliára, akár papíralap-
ra megoldják a megszemélyesítést is,
vonalkódot nyomtatnak, sorszámoznak,
mellékletek behúzása, beragasztása –
akár reklámajándéktárgyakat is – min-
dennapos feladat számukra, mint ahogy
a gépi matricaragasztás vagy éppen a
borítékolás. És persze, intézik a postai
elôkészítést és a feladást. A cég gép-
parkja a piac méreteihez képest jelen-
tôs: a belföldi fóliacsomagolási szeg-
mensben minden bizonnyal a legna-
gyobb kapacitást tudhatják magukénak.
A technika és a szakismeret szerencsés
összekapcsolódása révén a Hírpack a
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hazai lettershop szolgáltatók
egyik legismertebb társaságává
vált.

Az együttmûködés kapcsán
Pakot Csillától, a Zrínyi Nyom-
da kereskedelmi igazgatójától és
Szôke Istvántól, a Hírpack tulaj-
donos-ügyvezetôjétôl megtud-
tuk, hogy az együttmûködés
ötlete a Zrínyitôl származik,
hiszen napjainkban nem minden
esetben elegendô a készterméket
magas minôségben a megrende-
lô rendelkezésére bocsátani.
Ennél már többre van szükség: a
logisztikában is alternatívákat kell
kínálni az ügyfeleknek. Ezen cég-
filozófia mentén jutott el a nyomda
vezetése addig, hogy partnert keressen
terveihez.

„Direktösztönzô módszerek nélkül
ma már nehéz a világban tömegesen
értékesíteni bármit is. A kereskedelmi
folyamatokban lépten-nyomon közvet-
len módszerekkel kell bombázni a
vásárlókat ahhoz, hogy pénzüket haj-
landóak legyenek az adott termékre
költeni” – hangsúlyozta az együttmû-
ködés kapcsán Pakot Csilla. 

„A vásárlóösztönzô megoldások,
vagyis a promóciók eljuttatásában
vesznek részt a direct mail cégek,
lettershopok, avagy – ahogy hazánk-
ban szerény magyarsággal nevezzük,

és amilyen a Hírpack is – a csoma-
golócégek. Ha kitekintünk Európára,
nyüzsgô megjelenési formáit láthatjuk
e szolgáltatási ágazat mûködésének.
Belföldi viszonylatban lélekszámtól és
gazdasági bajoktól determináltan
kisebb a reklámpostázások aránya, de
bízzunk benne, hogy a kilábalás meg-
sokszorozza majd a vásárlók kegyeiért
folyó marketingakciók számát” – fo-
galmazott Szôke István.

„Nekünk pedig idôben meg kell te-
remteni annak lehetôségét, hogy ebbôl
a piaci szegmensbôl megfelelô része-
sedést tudjunk szerezni magunknak”–
tette hozzá Pakot Csilla. A Zrínyi
Nyomdát tehát e felismerés vezette
arra, hogy felvegye a kapcsolatot a

magyar csomagolócégek jelen-
tôs képviselôjével, a Hírpack
Kft.-vel, és együttmûködésre
lépjen vele. A Hírpackkal
történô „együttélés” számtalan
lehetôség forrása lehet. A rotá-
ciós eljárással készült reklám-
termékek jelenleg még nagyobb
részt címezetlen formában jut-
nak el célcsoportjaikhoz, de az
sem elképzelhetetlen, hogy a
jövôben változnak ezek az
arányok.  A hatékony marke-
ting célzott reklámot kíván, a
címzett küldemények terjesztési
monopóliumának liberalizálása

pedig valószínûleg inkább költségha-
tékonyabbá teszi a címzett reklám-
kiadványok terjesztését.

A nyomdai tevékenység és a direct
mail szolgáltatás ilyetén való egybe-
kapcsolása igen elônyös lehetôséget
kínál az ügyfelek számára, hiszen egy
helyen „full service” keretében jut
hozzá az eddig elkülönült szolgálta-
tásokhoz. És ha a megbízó elégedett,
abból törvényszerûen következik,
hogy nyertes lesz a nyomda és a cso-
magolótársaság is. ■

Szil–
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A Hírpack insertáló gépsora 15–20 000 mellékletet
képes újságokba elhelyezni egy óra alatt
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Volt egy fakatona 
Fából volt a lova 
Fakovács patkolta 

Nem is tudom, hogy jutott az eszembe,
de a lányom pici korában az ôrületbe
tudott kergetni ezzel a versikével. 

Más. Irigylem a nyomdákat: nyolc-
milliós auflágok, és még sírnak. Azért
nem semmi. Viszont sem a politikát, sem
„a zembereket” nem irigylem. Úgy tûnik,
a politika eljátszotta bizalmi tôkéje egy
részét. A kormány legújabb mailingje
kiakasztotta a polgárokat. Nem, nem a
tartalma, hanem a kialakult adatfrász
miatt. Félnek, hogy a kérdôívek vissza-
küldése után az éj leple alatt aktivisták
keresztet, csillagot vagy még több ágú
csillagot rajzolnak az ajtajaikra. Tudjá-
tok, mint az Ali babában. Még ki sem
küldték, de már mindenki lenyilatkozta.
Aztán kiderült, hogy a kérdôívek azono-
síthatatlanok, de volt ez már másként is.
Elôször láttam a digitális nyomda értel-
mét. Ebben az adatfrászban az a legel-
képesztôbb, hogy miközben félünk, addig
az internetes közösségi oldalakon keresz-
tül a legintimebb dolgainkat is megoszt-
juk országgal-világgal és a titkos szol-
gálataival. Nézem is ezeket az oldalakat.
A többség baloldali, illetve liberális. Van
egy-két talmudista is közöttük. Ja, és egy
mezopotámiai nagymagyar táltos.
Szerintetek csak én tudom? Ez azt hi-
szem, hogy a digitális és a hagyományos
technológiák közötti vitát is eldöntötte.

Mindkettôtôl félünk. A pálmát azonban
az internet viszi. Benne megbízunk. 

Más. A drupa lement. Szerintem nem
volt nagy durranás – nekem fôleg az
újdonságok hiányoztak –, de a gépgyár-
tók szerint nagy siker lett. Igaz, hogy
majdnem 20 százalékkal volt kevesebb
látogatója, mint négy éve, de mint a
kiállítók sikerei is mutatják, összetétele
minôségibb volt. A megrendelési könyvek
állítólag minden gyártónál megteltek.
Eltelt ugyan a múltkori drupa óta négy
szûk esztendô. A gépgyártók forgalma a
felére esett vissza. Többen be is dôltek.
Majd meglátjuk, hogy mennyi marad meg
az eufóriából év végéig. A bankok mosta-
nában nem a bôkezûségükrôl és nagy
szívükrôl híresek. De reméljük, nem kell
visszavásárlási garanciáikat érvényesíte-
niük.

Más. Olvasom a lap nagyasszonyának
vezércikkét, és megüt a fehérnemûs
szekrény levendulaillata, és a gardrób
naftalinszaga: azt hittem, hogy ezt már
megbeszéltük. Ez a magyar holdrakéta-
szindróma. Nézzen jól ki, legyen iszonya-
tosan modern és hangos, csak ne repül-
jön túl magasra. Néha nem a szûkös
kapacitások miatt van szükség új gépre,
hanem: mert. És minden egyes tulajdo-
nos meggondolja, hogy belevágjon-e a
fejlesztésbe. Ez már nem a 260 forintos
euró korszaka, és ha a finanszírozás
forintalapú is, a gépár tuti, hogy nem
abban van fixálva. Különben is lehet

pályázni munkahelyteremtô és egyben
megtartó beruházásokra. És még sokan
emlékeznek arra, hogy egy B2-es, négy-
színes gépen akár hárman is dolgoztak.
Értitek, nem? A magyar ember furfangos.
Hajaj. Mint Mátyás király kedvenc
juhásza a cipóval. Csak azt tudnám, hogy
miért megy el maga Mátyás király
kedvenc juhászának?

Ja, a forint is szeretné tudni. 

Más. Bántalmazták Schweitzer urat.
Igaz, csak szóban, nem rugdosták össze,
nem kellett lócitromot gyûjteni a kalap-
jába, vagy véres hurkát ennie és még
folytathatnám. Néhány részeg diák
buliból hazafelé menet megrongált egy
valamikor ott létezett templomra emlé-
keztetô emlékmûvet. Nagyon gyorsan
elôkerültek. Még mindig nyögik.
Gondolom, azok a jeshivások, akik
úgyszintén egy pénteki buliból hazafelé a
dunaparti cipôemlékmûbe helyezték el az
emlékezet sertéskörmeit, azóta sem
kerültek elô. Nekem is csak most jutott
eszembe, amikor a Wallenberg-szobor
megkoszorúzásáról írtak a lapok. Pedig,
aki nála svédebb volt… Ilyenkor jutnak
eszembe az értelmiség választások elôtti
félelmei és a Weimari Köztársasággal
történô párhuzamkeresése.

Na, most akkor hol vagyunk?
Gondoljatok csak Brechtre és Bergmann
Kígyótojására! ■

Spartvis

Volt egy fakatona…
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Volt, nincs: katasztrófavédelmi hozzájárulás
Örömmel tájékoztatok minden érintettet, hogy megszûnt a katasztrófavédelmi hozzájárulással kapcsolatos kötelezettség.
Ahogy azt elôzô (265.) lapszámunkban jeleztem – ámbár akkor még csak elôterjesztésre került, elfogadásra nem –, a

nyomdaipar szempontjából valóban eltörölték a katasztrófavédelmi hozzájárulást. A Magyar Közlöny 2012. június 19-i,
2012/74. számában kihirdetésre is került, így jogerôs.

Pilcz Attilától, a téma szakértôjétôl azt is megtudtuk, hogy mindazon cégek, amelyek befizették a regisztrációs díjat, azaz a
százezer forintot, illetve esetleg már teljesítették is az önazonosítást követôen a felmerült befizetési kötelezettséget, saját
ügyintézôjüknél érdeklôdjenek az összeg sorsáról. Nincs ugyanis kialakult gyakorlat azzal kapcsolatosan, hogy ez miként kerül
vissza a befizetôhöz.

Nos, ritka pillanatot élhet meg az ágazat eme visszavonás kapcsán: a törvényalkotó belátta saját tévedését… Örüljünk tehát,
ámbár a magam részérôl nem tudok szabadulni a macskafarka-effektustól. Akik nem ismernék, azoknak elmondom: a macskának
úgy (is) lehet örömöt okozni, hogy odacsípem a farkát a fürdôszoba ajtóhoz, aztán  kis idô elteltével kiszabadítom… ■

a fôszerk.
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Még mindig: „…elôször elad, utána gyárt…”
Érdeklôdve olvastam Kiss Gáborral, a TINTA Könyvkiadó igazgató-

fôszerkesztôjével készített interjút a Printinfo június 6-i számában.
Elôször is: szeretném elôrebocsátani, hogy teljes mértékben egyetértek Kiss Gábor

azon véleményével, hogy a mai, elsôsorban lakossági fogyasztókat célzó klasszikus
kiskereskedelmi forgalomban megjelenô könyvek esetében nehéz – vagy talán
lehetetlen – megvalósítani az „elôször elad, aztán legyárt” üzleti modellt. A digitális
könyvnyomtatás konferencián elhangzott elôadásomban arra próbáltam felhívni a
könyvkiadók figyelmét, hogy érdemes komoly figyelmet szentelni a nem hagyományos
kiskereskedelmen keresztül történô értékesítési és termékfejlesztési megoldásoknak,
amelyek esetében egyre gyakrabban találkozhatunk az „elôször elad, utána legyárt”
koncepcióval is. Gondoljunk csak a már korlátozott kereslettel bíró, régebbi kiadású
könyvekre, egyetemi jegyzetekre vagy a szakkönyvek sokaságára! Vegyünk egy
hétköznapi példát, mondjuk a szakácskönyvet, amely minden könyvesboltban óriási
választékban áll rendelkezésünkre. Ha eljátszunk a gondolattal, hogy egy
szakácskönyv internetes értékesítése esetén, amikor a vásárló maga állíthatja össze a

könyv tartalmát személyes igényei szerint – akár saját receptjeivel is kibôvítve – már az „elad, majd legyárt” modellnél
vagyunk.  A termék mindkét esetben a szakácskönyv, mégis mennyire két eltérô üzleti koncepcióról beszélünk. A személyre
szabott mesekönyveknél – ahol gyermekeink keresztnevükkel, szem és hajszínükkel, illetve életkoruknak és nemüknek
megfelelô illusztrációval válnak a történet fôszereplôjévé – szintén ezzel az analóg üzleti lehetôséggel találkozunk.
Természetesen a „kiskereskedelmet kizáró” értékesítési és termékfejlesztési modellek számtalan lehetôséget kínálnak,
amelyek közül az elôadásomban kiragadott „elôször elad, majd gyárt” koncepció csak egy, de mindenképpen figyelemre
méltó megoldás lehet a sok közül… Ahogy Kiss Gábor – az interjúban olvasható – „szomorú” könyv-kiskereskedôi piaci
helyzetértékelése is tükrözi, a könyvkiadók bizony rá vannak kényszerítve arra, hogy új utakat keressenek.

Mindezek mellett természetesen nem szeretnék átesni a ló túlsó oldalára sem, és hangsúlyozni kívánom, hogy a
klasszikus kiskereskedelem jelentôsége is sok könyvtípus-piac esetében megkérdôjelezhetetlen… ■

Tomcsányi Péter

EEzz  vvoolltt  ––  eezz  lleesszz::  Hírek a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki  Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59., Tel.: 783-0347, www.pnyme.hu

drupa village ismét Pesten!
DIGITALEXPO/SignExpo

Syma csarnok, 2012. szeptember 19–21.

A „magyar drupa-tanya” szeptemberre hazaköltözik!
A szervezô Expositor Kft.-vel szoros együttmûködésben és a
Messe Düsseldorf drupa projekt folyamatos támogatását
élvezve ismét megnyílik a drupa village/magyar drupa-tanya,
a printmédiák legnagyobb idei régiós rendezvényén, a
DIGITALEXPO/SignExpo szakkiállításokon!
Partnereknek ismét a legnagyobb drupa-kiállítók hazai
képviseleteit igyekszünk megnyerni, hogy a drupa
újdonságairól és hangulatáról azok is hiteles tájékoztatást
kaphassanak, akiknek nem volt módjuk a személyes
benyomások megszerzésére. 
A drupa village programjához kapcsoltan most is több
szakmai programot szervezünk, a kiállítók körében pedig
ismét kiírásra kerül a PROMPT-digital marketing verseny!

Szakmai utazás! – IFRA Expo
Frankfurt, 2012. október 29–31.

Figyelem! Az IFRA Expo változatlan idôpontban, de új
helyszínen, Frankfurtban kerül megrendezésre.
Az egyesület október 28. (vasárnap)  és 30. (kedd) között
szervez költséghatékony, csoportos kiutazási lehetôséget az
IFRA-ra.

Nyomdász Vándorgyûlés +
Papírfeldolgozó Napok 

2012. október 4–5.

Minden évben a legnagyobb érdeklôdéssel várt szakmai
esemény a Nyomdász Vándorgyûlés és Papírfeldolgozó
Napok, amely a 2011-ben bevált módon, az idén is közösen
kerül megrendezésre október 4–5-én. A szakmai elôadások
témája elsôdlegesen „a drupán bemutatott mûszaki és
technológiai újdonságok hatása a hazai vállalkozások
lehetôségeire” témakörbe kapcsolódik, de természetesen
most is lehetôséget kapnak más, épp aktuális témákban
elôadók is.

Tervezett program:

2012. október 4., csütörtök:
Délelôtt: Érkezés, regisztráció, ebéd (Közben az egyesület
tisztújító küldöttközgyûlése)
Délután: Plenáris ülés, majd a szakmai elôadások a
nyomdaipari és a papírfeldolgozó szekcióban folytatódnak. 
Este: drupa+digital after party 

2012. október 5., péntek:
Délelôtt: Üzemlátogatás(ok) különbuszokkal, ebéd,
hazautazás

(A helyszín még egyeztetés alatt.)
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Egyéni védôeszközök használata
MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMM::
Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

A nyomdaipar – mint azt már többször
kifejtettem – nem tartozik a nagyon ve-
szélyes iparágak közé. Hála a technikai
fejlôdésnek, a korábban a nyomdákkal
azonosított veszélyek, mint az ólommér-
gezés, toluolmérgezés, már csak az idô-
sebbek emlékeiben léteznek, a magas-
nyomás és a mélynyomás eltûnésével.
Megmaradtak azonban más veszélyek,
amelyeknek elhárítására továbbra is
figyelmet kell fordítani. Megjelent a
számítástechnika alkalmazása, amely
nem megfelelô használat esetén szintén
maradandó károsodást okozhat. A moni-
torok elôtti több órás ülô munkavégzés,
az egér használata, a nem megfelelô
világítás és ülôhely-kialakítás szintén
lassan, de biztosan egészségkárosodást
okozhat.

A fényképészeti vegyszerek (elôhívók,
oldószerek stb.) helytelen tárolása és
felhasználása szintén nem biztosítja az
egészséges munkavégzést. 

Szerencsére a nyomdaipari technoló-
gia és a munkavédelem figyelemmel
kíséri a mûveleteket, anyagokat, gépeket,
technológiákat, és igyekszik megtalálni
az elhárítás, egészségóvás módszereit.

Jelen cikkemben a sokfajta munka-
védelmi eszköz és technológia közül az
úgynevezett egyéni védôeszközökrôl
írnék egy pár sort, amelynek figyelem-
bevétele és használata hozzásegíthet az
egészséges és balesetmentes munkavég-
zés megvalósításához.

A munkáltató a munkavédelmi szak-
ember közremûködésével köteles felmér-
ni és felméretni az üzemben használatos
termelési módszerek, alkalmazott gépek,
berendezések, felhasznált vegyszerek és
az esetleges asztali mûveletek veszélyes-
ségét. Az érvényes elôírások alapján ki
kell választania a szükséges védôeszközt
a biztonságos munkavégzéshez. Itt kerül
összeállításra az, hogy az adott üzemben
az adott technológia alkalmazása során
milyen egyéni, tehát az érintett dolgozó
által használt védôeszközöket kell alkal-
mazni. 

A munkáltató kötelezettsége ezzel
kapcsolatban:

* a szükséges védôeszközök megneve-
zése;

* a mûvelet kijelölése, ahol a védôesz-
közt kötelezô alkalmazni,

* a beszerzés, ennek megadott helye, a
beszerzett eszköz márkája és darabszá-
ma;

* a védôeszközök kiadása a munkavál-
lalónak, oktatás a használatról, a csere
módja és helye a tönkremenés esetén;

* az eszköz beszerzésekor a használati
utasítás beszerzése és ennek ismertetése
a felhasználóval, az ismertetés és átadás
megtörténtének hiteles igazolása;

* a munkáltató köteles tudomására
hozni a dolgozónak, hogy milyen bünte-
téssel, esetleg anyagi vonzattal jár a kia-
dott védôeszköz mellôzése, és az ebbôl
keletkezô baleseti és egyéb anyagi károk-
kal kapcsolatos kártérítés kötelezettsége;

* a dolgozónak írásban kell kiadni az
egyéni védôeszköz mellôzésének követ-
kezményeivel kapcsolatos eligazításról
szóló igazolást, amelyet a dolgozó aláírá-
sával vesz át;

* a munkáltató a kiadott és átvett iga-
zolás másolatával bizonyíthatja esetleges
vétlenségét a bekövetkezett balesetben,
amelyet úgy nem neki kell anyagilag vál-
lalnia;

* a dolgozót tájékoztatnia kell arról,
hogy mely esetben (elvesztés, sérülés,
tönkremenés stb.) jogosult új egyéni vé-
dôeszközt igényelni, és arról, hogy ad-
dig, míg nem kap újat, a balesetveszélyes
munkát nem köteles végezni;

* a dolgozót tájékoztatnia kell arról,
hogy milyen kötelességei vannak az
egyéni védôeszköz használatával kapcso-
latban (például nem használhatja másra,
csak a kiadott célra), valamint arról,
hogy ha a tönkremenetel az ô hibájából
történik, akkor az új védôeszközt neki
kell fizetnie; mindenesetre akkor sem
kötelezhetô védôeszköz nélküli munkav-
égzésre, ha az ô hibájából kellett eldobni
a tönkrement eszközt;

* a munkavédelmi utasításban és a
munkaszerzôdésben fel kell tüntetni,
hogy az adott munkához a munkáltató
milyen egyéni védôeszközt biztosít a
dolgozó számára.

A dolgozó, aki veszélyes munkát
végez, köteles átvenni a munkavédelmi
utasításban és/vagy a munkaszerzô-
désben kijelölt egyéni védôeszközt.

Egyéb kötelezettségei a használathoz:
* az eszköz rendeltetésérôl, használa-

táról, kezelésérôl a munkáltató által biz-
tosított eligazítás ismerete és betartása;

* tönkremenés esetén a lehetô legha-
marabb kérni és jelezni kell a cserét;

* olyan munkát, amelyhez védôeszköz
van kiadva (és elôírva) eszköz nélkül
végeznie tilos;

* a munkavédelmi utasítást el kell
olvasnia, és ismernie kell azt a helyet,
ahol bármikor hozzáférhet az utasításhoz
tájékozódás céljából.

Ha a munkáltató és a munkavállaló a
fentieket következetesen betartja, erôsen
lecsökken a baleset, gépromlás és egyéb
anyagi károk bekövetkezésének kocká-
zata! Bár az egyéni védôeszköz sincs
ingyen, valamint használata többletisme-
retet és odafigyelést kíván, mégis megéri,
mert a védôeszköz híján bekövetkezett
baleset, az anyagi károk és a munkavé-
delmi bírság, messze meghaladják
költségben és a testi épség romlásában a
szabályos munkavégzéshez szükséges
költségeket és plusz odafigyelést.  ■

Nagy Veronika
nyomdamérnök,

munkavédelmi szakmérnök
06 1 351 5565

06 20 9311 329
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Veszélyes anyagok tárolása az üzemi termelés helyszínén
A manRoland Magyarország Kft. részére az ÁNTSZ-tôl le-

vél érkezett, hogy némely anyagokat nem a megfelelô címké-
zéssel tárolnak. Ez adta az ötletet, hogy röviden ismertessem,
milyen mulasztást nem szabad elkövetni. Már csak azért sem,
mert a kiérkezô hatóság büntethet, amit az alábbiak szerint
könnyen elkerülhetünk.

A folyékony vegyszereket vagy az eredeti edényzetben, vagy
átöntve, zárhatóan kell tárolni.

Minden edényzetet az alábbi szabványos magyar nyelvû,
megfelelôen felerôsített és jól olvasható címkével kell ellátni:

10. számú melléklet a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelethez

1. A címke (feliratozás) tartalmi és formai követelményei*
A címkék méretei a veszélyes anyag mennyiségétôl függôen:

3 l alatt 52 x 74 mm
3–50 l között 74 x 105 mm
50–500 l között 105 x 148 mm
500 l felett 148 x 210 mm

A címkének a következô adatokat kell tartalmaznia:
1. Az anyag/készítmény kereskedelmi/fantázia neve
2. Mennyisége
3. Összetevôk [veszélyes anyag(ok) koncentrációtarto-

mánya], %-ban**
4. A veszély jelképe és jele
5. R és S mondatok

6. Magyar azonosítási szám***
7. EU-szám (EINECS- vagy ELINCS-szám) és

„EK címke” felirat***
8. Gyártó vagy forgalmazó neve, telephelyének címe,

telefonszáma

* A lakosság részére forgalomba hozott veszélyes anyagok,
illetve veszélyes készítmények esetén a címke mérete eltérô
lehet, a veszély jelképét és jelét (betûjel) mindkét esetben jól
megkülönböztethetô módon kell feltüntetni a címkén.

** A veszélyes készítményt legnagyobb térfogatarányokban
alkotó (ha van) négy veszélyes anyagot kell feltüntetni; négynél
több veszélyes anyagot csak toxikológiai vagy az
ökotoxikológiai indokoltság esetén tüntessen fel.

*** Kitöltése csak veszélyes anyag esetén szükséges.

A 7. pontot a feltétlenül beszerzett Biztonsági Adatlap alap-
ján kell kitölteni.

A felcímkézés vagy a meglévô címke lefordítása kötelezô,
mielôtt az anyagot kihelyezzük a raktárba!

A megfelelô címkékkel elérhetjük, hogy az ellenôrzés során
nem találnak hibát, ami valószínû pénzbüntetéssel jár, és a cég
nevét „megjegyzik” a következô ellenôrzés esetére.

Sok sikert a szabályos tároláshoz! ■
Nagy Veronika munkavédelmi szakmérnök

mobil: 06 20 9311 329
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Új és használtÚj és használt

NNYYOOMMDDAAGGÉÉPPNNYYOOMMDDAAGGÉÉPP
SSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAASSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA

bel- és külföldön is.bel- és külföldön is.
06-30/941-5242, 1 2300-300

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

T.: 260-0562

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek

Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek

Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

Zuglói
irodánkba

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

Eladó használt gépek:Eladó használt gépek:
■ MÜLLER MARTINI – PANDA II

ragasztókötô és összehordó, (évj.: 1996)
❖ 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)

❖ SIGLOCH könyvblokk készítôsor (évj.:1991)
■ WOHLENBERG ragasztókötô, típ.: Golf 18 (évj.: 1994)
❖ KOLBUS beakasztó gép, típ.: EMP 36 (évj.: 1965)
■ STAHL falcbeégetô és prés, típ.: EP 260 R (évj.: 1978)
❖ KAEV lengôfejes stancgép (évj.: 1989)
■ STAHL hajtogatógép,

4-4-4 táska (640x900 mm) (évj.: 1989)
❖ MATHIAS BÄUERLE hajtogatógép,

típ.: Multimaster CAS 52 (640x900 mm) (évj.: 2002)
■ KAEV drótfûzôgép, típ.: 368 (évj.: 1992)
❖ POMA könyvtest gömbölyítô,
■ HUNKELER elôzék ragasztógép, típ.: VEA 400
❖ POLYGRAPH nyílásbeégetô
■ 4 fejes hidraulikus prés
❖ POLYGRAPH irkatûzô, típ.: 735/1-KT-771 (évj.: 1977)
■ OSAKO irkatûzô, típ.: 368 (évj.: 1992)
❖ PURLUX irkatûzô, típ.: Europa QD8E (évj.: 2000)
■ PERFECTA háromkéses vágó, típ.: SDY-EZ-1 (évj.: 1984)
❖ PERFECTA háromkéses vágó, típ.: SDY-EZ (évj.: 1984)
■ PERFECTA egyenesvágó, típ.: SEYPA 132 (évj.: 1975)
❖ MECCANOTECNICA cérnafûzôgép,

típ.: Astronic 180 (évj.: 2006)
■ HÖRAUF háromkéses vágógép, (évj.: 1995)
❖ ZIRKON rotációs nyomógép,

típ.: RO 66, 4 szín (évj.: 1986)
■ ZIRKON kétwerkes nyomógép, típ.: Forta
❖ POLYGRAPH kétwerkes nyomógép, típ.: Ultraset 72
■ KDO flexónyomógép, típ.: Flexo Seltec 7C10G (évj.: 2000)
❖ NILPETER flexónyomógép, (évj.: 1995)
■ 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)
■ POLIMERO kimosó, típ.: Nylonprint (évj.: 1993)

További információk: www.prosystem.hu
Érdeklôdni lehet: 06 27 537-873,
kaposvari.edina@prosystem.hu

Eladó: 
Aranyozásra használt

Grafopress + Thermopress H1 + Fóliaszeletelô,
kitûnô állapotban.

Polimer bélyegzôkészítô gép.
Érdeklôdni a 06-30/319-1091-es telefonszámon.

Borítékadagoló STENZ eladó.
Romayor, Dominant, Heidelberg

gépekhez egyaránt.
Óránként akár 10 000 db.

Ára: 800 000 Ft
Tel.: 06-30/952-1972

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 12 400 partner-
rel 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

Magasnyomó nyomda, betûkészlettel, anyagokkal,
gépekkel (2 db grafó, valamint 2 db Romayor), GTO-52

nyomdagéppel, kiegészítve kötészeti gépekkel (tûzô, vágó,
perforáló-bígelô) egyben, névvel együtt eladó.

Ár: megegyezés szerint.
Érd.: +36 70/375-1073

Budapesti képviselet számára az Operaház mellett,
14-20-28 m2-es, különbejáratú szobák, közös kiszolgáló

helyiségekkel, tárgyalóhasználattal KIADÓK.KIADÓK.
Bérletidíj: 2200 Ft/m2200 Ft/m22/hó/hó + áfa + rezsi

Érdeklôdni: + 36 20 941 8041

KAEV-TEK egyfejes tûzôgépet,
papírfúrógépet, zsugorfóliázót

KERESÜNK.KERESÜNK.
Ajánlatokat várjuk:

hermann@krennnaptar.hu, 06-20/943-7503



Kállai Kállai TTechnik Bt.echnik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,

perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami aminden, ami a
stancszerszám-stancszerszám-

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.

Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

www.kallaitechnik.hu
E-mail:

kallaitechnik@t-online.hu

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

PlakátnyomtatásPlakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523

www.rcontact.hu

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa
––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPON-MIX Kft.
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Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Szerszámkészítés
Kézi kötészet

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen
www.dpdstancuzem.hu

KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..
1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Továbbra is várjuk
szeretettel.

Tudja, bennünk megbízhat!
Hogy megismerjen minket,,

tekintse megtekintse meg
weboldalunkat:weboldalunkat:

www.konyvkotokft.hu
E-mail címünk:

info@konyvkotokft.hu
Tel./fax: 3422-340,

352-1001
Mobil: +36 20 423-8636

• •

••

Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés
GUBEK Kft. 1106. Fehér út 10. 30/9445-847, e-mail: gubek314@t-email.hu

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal

OOLLCCSSÓÓBBBB lett a papír,
és ez mindent kibír.

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu

Tel./fax: 061-264-3819

MMeelleeggffóólliiáázzááss
UUVV--llaakkkkoozzááss

SSttaannccoollááss
GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss
BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss

SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss
KKéézzii  kkööttéésszzeett

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔
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

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

3311

Felhôpapír 5 színben! Klasszikus mintázattal!
80 Ft/ív + áfa!

Mûbôrök, zúzadék-bôrök, velúrok, vásznak, kreatívpapírok,
kapitális szalagok nagy választékban!

Minden, ami könyvkötészet!
CoverLux Kft., 1163 Budapest, Cziráki u. 26–32.
Tel.: (1) 455-0770, e-mail: coverlux@t-online.hu

Nyitva tartás: H–Cs: 8–16 óráig, Pénteken: 8–15 óráig

szeptember 11., október 3., október 26.,
november 19., december 13.

2012-ben még:




