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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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NemNem
ellentmondás,ellentmondás,
inkább fáziskésésinkább fáziskésés
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NEM ELLENTMONDÁS, INKÁBB FÁZISKÉSÉS

Miközben a négy szakmai szervezet által megrendezésre került konferencián elhangzottakból

az derül ki, hogy mind a könyvkiadás, mind a lapkiadás a nyomdaipar szempontjából

csökken – 5 millióval kevesebb könyv, illetve 33 százalékkal kisebb lapterjedelem –,

a nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy a fogyasztók bizalma a nyomtatásban megjelent

információk és reklámok iránt a legerôsebb. A könyv, azaz a klasszikus értelemben vett

olvasás iránti érdeklôdés apadásának okait most nem boncolgatnám, ám a lapok,

amelyeknek fô bevételi forrását a hirdetések jelentik, illetve az egyéb reklámkiadványok

csökkenésének miértje – a felmérések tükrében – meglehetôsen érthetetlen, és ellentmond 

a józan észnek.

Akkor most mi van? A nyomtatásban megjelent reklámok hatékonyabbak, a hirdetôk mégis 

a virtuális csatornákat favorizálják? Nos, pontosan errôl van szó! A trendnek való

megfelelni akarás, a „korszellem divatja” valóban képes felülírni az ésszerûséget.

A jó hír, hogy csak átmenetileg. A rossz hír, hogy ez az átmeneti idôszak akár nagyon hosszú

is lehet. Régi marketingigazság, hogy a reklámokra költött összeg fele kidobott pénz, csak

nem lehet tudni, hogy melyik fele az. Ebbôl következik, hogy hiába a nem vagy csak alig-

alig jelentkezô hatás, a hirdetôk egy jelentôs része konokul hisz abban, hogy a virtuális

csatornán elôbb-utóbb üdvözül, azaz hatékonyan képes elérni célközönségét. És nyilván

van, akinek ez mûködik is, ám egyre többen vannak olyanok, akik már felismerték, mi mire

való, és kezdenek visszatérni a hagyományos megoldáshoz, azaz a nyomtatott

kommunikációhoz, pontosabban: ésszerûen ötvözik a rendelkezésre álló valamennyi

médiumot. Kezdik tehát helyüket megtalálni a különféle csatornák, ám vitathatatlanul

nagyon lassan: még csak körvonalazódik a békés egymás mellett élés. Idôre van szükség

az új rend, az új felosztás kialakulásához. A print nyilvánvalóan marad, s ugyan soha nem

kapja vissza korábbi helyét, ám a jelenleginél meghatározóbb lesz. 

A változások mindig szélsôséges kilengéseket eredményeznek: volt idô, amikor a nyomtatott

termékek élték túlzó jelentôségüket, aztán méltatlan módon az ellenkezô végletbe zuhantak. 

A felfutás gyors volt, a visszaesés azonban még gyorsabb. Az arányosan helyes mértékre

való beállás pedig hihetetlenül lassú folyamat. Ezt az idôszakot éljük most. Ezért nem

ellentmondás a nyomtatott kommunikációval kapcsolatos azon megállapítás, hogy 

a fogyasztók ebben bíznak, ennek ellenére mégis csökken: arról van „csak” szó, hogy kissé

lassú a piac reakcióideje, kissé fáziskésésben van. Kétségtelen: amíg nem éri be saját

magát, azt az idôt viszont nekünk kell túlélni…

PRINTinfo
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„Mi valóban és csak flexóban
gondolkodunk”

Mikroflex Repro
„…nem kellôképpen karbantartott nyo-
mógéppel akkor sem lehet jó minôségû
nyomatot elôállítani, ha maga a klisé a
lehetô legtökéletesebb. De az is tény,
hogy még mindig jobbat, mint egy kevés-
bé tökéletes nyomóformával…” 

Beszélgetés Bakai Imrével  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal

CégCéginfo

Környezetvédelmi Szimpózium  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal

PNYME-hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

Spartvis: Elôször mint tragédia, de…  . . . . . . . . . . . . 24. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. oldalApróApróinfo

Mestertanácsok II.
A JAC Ecoplus fóliák ofszetnyomtatása  . . . . . . .20–21. oldal

JacJacinfo

Egy hajóban… (2., befejezô rész)

Konferencia a nyomtatott kommunikációról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–10. oldal 

KözKözinfo

Meghalni és újjáéledni

Nyomdaipar – kreatív . . . . . . 6. oldal

…Mindazon
vállalkozások
számára, ame-
lyek ebben a
szegmensben
tevékenykedtek,
két választás
maradt: vagy
abbahagyni
mûködésüket,
vagy átállni a digitális nyomtatásra.
Ma nincs olyan reklámdekorációs
nyomtatással foglalkozó cég… 

Ötmillió példánnyal kevesebb…

Könyvkiadók helyzete . . . 7–8. oldal

„…a kultúra is
bekerül az Euró-
pai Unió által
némileg felü-
gyelt és támoga-
tott területek
közé. Így esély
nyílik arra – fô-
leg az érintett
szakmai szerve-
zetek összefogásával –, hogy közös
pályázatok útján jussunk pénzügyi
forrásokhoz…”

A naponta netezôk 85 százaléka…

Lapkiadók helyzete . . . . . 9–10. oldal

…a print olva-
sottsága soha
nem fogja elérni
a válság elôtti
szintet. A lapki-
adóknak – vagy
inkább tartalom-
szolgáltatóknak
– létfeltétel,
hogy megtalálja-
nak olyan megoldásokat, amelyek ár-
bevételt generálnak számukra. Fo-
gyasztói oldalról nézve a kérdést…

Flexószimpózium – 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–15. oldal 

Bevezetô, valamint a házigazdák – F-M Pack, CNI Kft. – bemutatkozása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11–12. oldal

Vizes kimosású flexóklisék UV-festékekhez is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. oldal

UV-led a flexóban, illetve kis példányszámú gyártások hatékony megoldása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

Print & Packaging Days  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. oldal

Hatékonyság és standardizálás a flexó-elôkészítésben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 oldal

Kodak Flexcel Direct lézergravírozó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

Ragasztástechnika egy flexónyomdában  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

Masterflex HD – kihívás az ofszetnyomtatás számára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

A termékdíj-törvény némi – és fogjuk rá – elônyös változásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

KözKözinfo

NYPSZ – Print Power
Kutatási eredmények  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. oldal

KözKözinfo

Balesetek…. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldalVédVédinfo

mastertan275 apr-I GMN  2013/04/04  15:37  Page 4



mastertan275 apr-I GMN  2013/04/04  15:37  Page 5



A nyomdaipar képviseletében a

harmadik elôadó Kovács György, a
Magyarországi Szitanyomók Egyesü-

lete, egyben a FESPA elnöke volt. Az

általa képviselt és bemutatott terület a

reklámdekorációs nyomtatás volt,

amely az utóbbi jó tíz évben a leg-

drasztikusabb változáson ment

keresztül. Fogalmazhatok úgy is:

meghalt és újjáéledt. Az ezen a terü-

leten egyeduralmat képviselô szita-

technológiát ugyanis szinte egyik

pillanatról a másikra felváltotta a

digitális technológia, legalábbis a

klasszikus grafikai felhasználást

illetôen. Mindazon vállalkozások

számára, amelyek ebben a szegmens-

ben tevékenykedtek, két választás

maradt: vagy abbahagyni mûködésü-

ket, vagy átállni a digitális nyomta-

tásra. Ma nincs olyan reklámdeko-

rációs nyomtatással foglalkozó cég,

amelynek gépparkját meghatározó

módon ne a digitális gépek alkossák.

A teljes iparág váltott, s fordult ezer-

rel innovációiban a digitális nyomta-

tásban lévô lehetôségek kiaknázása

felé. De nemcsak a nyomtatási tech-

nológia váltásáról van szó – vagyis:

amit eddig szitával, azt ezentúl digitá-

lisan –, hanem egyben kreatív újdon-

ságok és megoldások kikísérletezésé-

rôl, az így készült nyomatok több-

letértékkel történô felruházásáról is.

Hogy mást ne említsek: például olyan

festékek használatáról, amelyek

nedvesség hatására átlátszóvá

válnak, ezáltal igen figyelem-

felkeltô plakátot lehet készíteni,

amennyiben az azon lévô „mel-

lesleg” jól ellátott hölgyre a

pólót ilyen festékkel nyomtat-

ják, és idônként elered az esô…

De sorolhatnám a kreatív meg-

oldások és példák további soka-

ságát. A szitaszakma tehát meg-

találta egzisztenciális kérdéseire

a választ.

Kovács György elôadása –

egyfajta pozitív példát mutatva

– tulajdonképpen arról szólt,

hogy még a legreménytelenebb

helyzetbôl is van, lehetséges

kiút. Örökérvényû megoldások

persze nincsenek. S hogy ez

mennyire így van, arra bizonyíték,

hogy ugyan a digitális reklámdeko-

rációs nyomtatás tényleg virágkorát

éli – az ágazat kiállítása, a FESPA a

világ második legnagyobb kiállítása

–, ezzel együtt már szorongatják ôket

a LED-falakat gyártók… Az azonban

biztos: folyamatosan szükség van a

megújulásra és a kreativitásra.

Hogy ez a tradicionális nyom-
daipar terén mit jelent, jelenthet,

ôszinte vagyok: fogalmam sincs.

Mert ugyan jópofa dolog például a

könyv lapjairól idôvel eltûnô festék,

de kétlem, hogy ez lenne a megoldás.

Lehet, hogy át kéne állni tablet- vagy

e-book gyártására…?

Óhatatlanul eszembe jutottak újra

Kocsis András szavai, aki a Digitális

Könyvpályázat tavalyi díjkiosztó

ünnepségén a következôket mondta:

„A könyvkiadás egy része bizony-

bizony közeledik a végjáték felé.

Meglehet – nagyon erre mutatnak a

tendenciák –, hogy rövidesen, mint

egy gyertyafényes különleges hangu-

latot, ajándékként lehet majd csak

megélni egy nyomtatott könyv olva-

sását…” ▼
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Egy hajóban… (2., befejezô rész)

E R Ô S S É G Ü N K  A  M I N Ô S É G !

Filmlevilágítás B/1-es méretigCTP lemezlevilágítás B/1-es méretig
G y o r s a n ,  k e d v e z ô  á r o n

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu

Konferencia a nyomtatott
kommunikációról

Meghalni és újjáéledni

Nyomdaipar – kreatív nyomtatás

Folytatjuk és egyben be is fejezzük 
a négy szakmai szervezet – Nyomda-
és Papíripari Szövetség, Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése, Magyar Lapkiadók
Egyesülete, Informatikai és
Könyvtári Szövetség – által
rendezett konferenciáról szóló
beszámolónkat.
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Ötmillió példánnyal kevesebb, mint megelôzô évben

Könyvkiadók helyzete
A következô szekcióban a könyv-

kiadók és -terjesztôk mutatkoztak be a

konferencia résztvevôinek. A terjesz-

téssel kapcsolatosan Haász Gábor, a

Libri kereskedelmi igazgatója is-

mertette a helyzetet, amelynek alapján

a nyomdaipar szempontjából lényegi

információkat már elôzô lapszámunk-

ban megírtam. A kiadók helyzetérôl,

amely közvetlen hatással van a nyom-

daiparra, Gál Katalin, a Vince Kiadó

ügyvezetôje és egyben a MKKE el-

nökhelyettese beszélt.

Nos, Gál Katalin elôadása alátá-

masztotta György Géza elôadásában

elhangzottakat, vagyis: csökkennek a

kiadott címek, és csökkennek a pél-

dányszámok. 2012-ben 11 645 cím ke-

rült kiadásra, amelynek összpéldány-

száma 29,2 millió volt, ami 5 millióval

kevesebb, mint 2011-ben. A fajlagos

példányszámok is csökkentek: míg

2011-ben az átlagos példányszám

2700 volt, addig tavaly: 2500 körül

mozgott, és ehhez tegyük hozzá, hogy

egy-egy bestseller lényegesen na-

gyobb példányszáma meglehetôsen

torzítja az átlagot. „Ezek a számok

önmagukért beszélnek, és jól mutatják

a hazai könyvkiadók helyzetét” –

összegezte rögtön elôadása elején Gál

Katalin. Ezt követôen rátért az egyes

kategóriák – szépirodalom, ismeretter-

jesztô, szakkönyv stb. – forgalmának

alakulására. Szakkönyvek ma már

jószerint egyáltalán nem jelennek meg

nyomtatott formában, és nem is vár-

ható, hogy valaha megfognak. Az

ismeretterjesztô könyvek többé-kevés-

bé tartják magukat (sic!), a szépiroda-

lom – attól függôen, hogy mit soro-

lunk ide – összességében inkább csök-

ken, mint stagnál. A közoktatási tan-

könyvek terén pedig a 2013 végére,

2014 elejére prognosztizált visszaesés

helyett már az idén mintegy 30 száza-

lék csökkenés tapasztalható. Az egyet-

len terület, amely egy pici növekedést

mutat, az a gyermek- és ifjúsági köny-

vek piaca. S noha még nincsenek

konkrét adatok a kiadói ágazat tavalyi

árbevétel-csökkenésérôl, az egészen

biztos, hogy költségeiket messze nem

tudták ennek megfelelô arányban

mérsékelni.

„A kiadók számára eljött az idô,

hogy mélyebb elemzések alapján

összefogja a papírtól a vásárlókig a

könyv-business valamennyi ágát, lánc-

szemét. Különös tekintettel arra, hogy

a 2014–2020 közötti idôszakban a

kultúra is bekerül az Európai Unió

által némileg felügyelt és támogatott

területek közé. Így esély nyílik arra –

fôleg az érintett szakmai szervezetek

összefogásával –, hogy közös pályáza-

tok útján jussunk pénzügyi források-

hoz” – mutatott rá a könyves szakmák

együttmûködésének fontosságára Gál

Katalin. Majd arról beszélt, hogy az

EU jelenleg hol tart ennek feltérképe-

zésében, kidolgozásában, megvalósítá-

sában. Érdemes tudni egyébként, hogy

Európa összkönyvtermelésének körül-

belül 2–2,5 százalékát adják a hazai

kiadók, amely arány azért minôsül-

(het) mégis jelentôsnek, mert a ma-

gyar egy kifejezetten kevesek által  be-

szélt nyelv… Árbevétel szempontjából

pedig 3 százalékot képviselnek a ma-

gyar kiadók. A rendszerváltás tájékán

egy magyar munkavállaló a jövedelme

két százalékát fordította könyvvásár-

lásra, és ezzel akkoriban világelsôk

voltunk. „Tény, az öngyilkosságok

tekintetében is mienk volt az elsôség,

tehát megállapítható, hogy az olva-

sottság és az öngyilkosság egymással

nagyon korrelál” – jegyezte meg fa-

nyar iróniával az elôadó. (Mondanám:

ez így van… – a fôszerk.) De visszatér-

ve az EU-s kulturális támogatás lehe-

tôségeihez: Gál Katalin külön kiemel-

te, hogy ebben igen nagy hangsúlyt

helyeznek a kkv-kra, hiszen szinte

valamennyi ágazatban ez a szféra adja

a termelés mintegy 92 százalékát, il-

letve – éppen méretükbôl fakadó ru-

galmasságuk miatt – ezek a cégek a

legkreatívabbak, és leginkább válto-

zásra és változtatásra képesek. 

Koncentráció a kiadói ipar-
ban. Az elôadás következô részébôl

megtudtuk, hogy a kiadói ágazatban

megkezdôdött és jelenleg is tart egy-

fajta koncentráció és akvizíció, amely-

ben jellemzô módon terjesztôk vesz-

nek kiadókat. „Nem a kiadók fognak

tehát össze, és alakítanak egy széle-

K
öz

in
fo

in
fo

mastertan275 apr-I GMN  2013/04/04  15:37  Page 7



8

sebb spektrumot átfogó csapatot,

amely jobban tudná érdekeiket érvé-

nyesíteni…” – mondta némi szomorú-

sággal Gál Katalin. Tény: ahogy a

nyomdaipar sem, úgy a kiadók sem

képesek az ágazaton belül egymással

összefogni, együttmûködni.

A kiadói szféra kilátásai je-

lenleg igencsak borúsak, s ha nem

változik a helyzet, akkor valószínûsít-

hetô, hogy rövid idôn belül azokat a

cégeket is magukkal sodorják a törté-

nések, amelyek – köszönik szépen –

ma még jól vannak. Ugyanakkor vitat-

hatatlanul természetes magatartás a

terjesztôk részérôl, hogy az értékesítés

során saját kiadóikat helyezik elôtér-

be, ám ez azzal jár, hogy a független

kiadók lényegesen hátrányosabb hely-

zetbe kerülnek, vagyis felborul a ter-

mészetes evolúciós fejlôdés, és ez ma-

radandó károkat okoz(hat) a kultúra

terén. Európa többi országának kiadói

is némileg hasonló problémával küz-

denek, és mindenhonnan érkezik a

jelzés ennek egészségtelen voltáról…

Ezért is van (lenne) szüksége a könyv-

kiadásnak valamifajta központi támo-

gatásra. A Skandináv országokban

már felismerték ennek fontosságát, és

kialakítottak egyfajta támogatási

rendszert.

Ami hajtja a könyvpiacot.
Nos, néhány bestseller az, ami lendít

az ágazat helyzetén. Ilyen volt a Harry

Potter-sorozat, a skandináv krimik

korszaka, a tévés személyiségek és

celebek kora, a szakácskönyvek iránti

felfutó érdeklôdés, ezt a nôi regények,

majd a vámpírkönyvek követték,

jelenleg pedig az „erotika korát” éljük.

Ez azonban néhány cím, és csak né-

hány kiadót érint, az ágazat egésze

számára nem hoz érdemi megoldást. 

És valami kedvezô hír a vé-
gére: az Európai Unió által készített

tanulmány is elismeri, hogy a kulturá-

lis tevékenységet folytatók között a

könyvipar a legönállóbb, egyúttal a

leghatékonyabb a kultúra terjesztésé-

ben, közvetítésében, és mint ilyen,

kiemelten fontos. Ugyanakkor arra is

felhívja a figyelmet, hogy a nyomdák

saját jól felfogott érdekükben vállal-

janak fel olyan szolgáltatásokat is e

téren, ami eddig nem volt sajátjuk:

például szerezzenek érdekeltséget

kiadóban. A könyvkiadókat pedig arra

biztatja, hogy fogjanak össze – de,

mint értesültünk, ez az, ami nagyon

nehéz. Európa szerepe a kulturális

szférában és ezen belül a könyvki-

adásban egyébként nagyon meghatá-

rozó: az elsô 10 könyvkiadóból min-

den évben 6–8 európai,

és a világ legnagyobb

könyvvásárai is Euró-

pában – London,

Frankfurt, Bologna –

vannak. A könyvbusi-

nessben érdekeltek

számára tehát adottak a lehetôségek,

hogy éljenek meghatározó súlyukkal.

Kétségtelen, ehhez a kreativitás vagy

éppen a tudomány új eszközeit is be

kell(ene) vetniük. A tanulmány ugyan-

akkor azt is kimondja, hogy a kkv-ki-

adóknak pénzügyi támogatásra van

szükségük, mert külsô segítség nélkül

nehezen vagy egyáltalán nem képesek

pályán maradni. Pályázati lehetôséget

a K+F területen kínál, ehhez azonban

szükség van a kiadók és nyomdák kö-

zötti szoros együttmûködésre, és ez

mindkét ágazat számára egyúttal a

túlélést jelent(het)i.

Gál Katalin elôadását Kocsis And-

rás, a MKKE elnöke még kiegészítette

néhány ténnyel és adattal. Mint mond-

ta, a legnagyobb problémát az jelenti,

hogy a könyvszakmában a készlet for-

gása igen lassú: 12–12,5 hónap. Ez azt

jelenti, hogy egy könyv elkészültét

követôen jó esetben is egy év múlva

jut pénzéhez a kiadó. A bestsellerek-

nél természetesen gyorsabb a megté-

rülés, de például a tavaly megjelente-

tett közel 12 000 címbôl mindössze

20–22 bestseller.  ▼
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A naponta netezôk 85 százaléka nyomtatott lapot
is olvas, ezzel együtt 33 százalékkal csökken
a printmegjelenés

Lapkiadók helyzete
A lapkiadás helyzetérôl Kovács

Tibor, a Magyar Lapkiadók Egyesü-

letének elnöke számolt be. Az egye-

sület – amelynek egyébként tagja az

50 legnagyobb lapkiadó – amolyan

ernyôszervezetként képviseli a szak-

mát, illetve mind jogi, mind politikai

síkon ellátja az érdekképviseletét. Az

elôadásból megtudtuk, hogy Magyar-

országon 1300 magazin, napilap, ke-

reskedelmi kiadvány jelenik meg

rendszerességgel, és körülbelül 4700

azon sajtótermékek száma, amelyek

regionálisan és egyszeri, illetve idô-

szaki lapként kerülnek az olvasók-

hoz. „Ez a lapmennyiség egyébként a

nyolcvanmilliós német piacnak meg-

felelô lapszám… Ezért úgy gondo-

lom, hogy ezen a téren jelentôs válto-

zások várhatóak hosszú távon” – fi-

gyelmeztetett az elôadó.

A lappiac fô bevételi forrását a

reklámbevételek jelentik, ám a rek-

lámpiaci részesedése csökken: 2009-

ben még 31 százalékos volt, 2012 el-

sô fél évében már csak 28.

Szinte valamennyi lapféle-
ség csökkenô tendenciát mutat. Ez

alól két kivétel van: a rejtvényújsá-

gok erôsödnek és stabilak, a gasztro-

nómiai kiadványok pedig stagnálnak.

A lapkiadók számára az online tarta-

lomszolgáltatás elengedhetetlen: a

print és a virtuális megjelenés jelen-

leg együtt jelent egyfajta megoldást.

Ugyanakkor a felmérések azt mutat-

ják, hogy a print felé nagyobb a biza-

lom, illetve az is kiderült belôle,

hogy a naponta netezôk 85 százaléka

nyomtatott lapot is olvas. Magyaror-

szágon összességében körülbelül hét

millió ember olvas nyomtatott sajtó-

terméket. Ez önmagában „szép szám”

(sic!), ám ha a korosztályi megoszlást

nézzük, akkor látható, hogy a 18–25

év közöttiek aránya alacsony. Ez azt

mutatja, hogy megváltoznak a média-

fogyasztási szokások, ami elôrevetíti

a nyomtatott lapok sorsát. 

Az iparág hirdetési árbevétele

2011-ben közel 42 milliárd forint

volt, ám ez csökkenô tendenciát mu-

tat. A kiadók a bevételkiesést a lapok

árának növelésével próbálják kom-

penzálni. „Összességében elmondha-

tó, hogy a lapkiadók is keményen

küzdenek a piacon maradás érdeké-

ben, mindenkiben ott a feszültség. A

hatodik évébe lépô válság már nem is

válság, hanem realitás, amelyhez

alkalmazkodni kényszerül a gazdasá-

gi élet valamennyi szereplôje. A sajtó

szembenéz azzal, hogy szûkülnek a

piacok, a vállalkozói szektor kilátásai

borúsak, ezért visszavágták marke-

tingköltéseiket, továbbá növekszik a

munkanélküliség, azaz csökken az a

réteg, amely képes lapokra költeni. A

lakossági és a vállalati tartalékok is

kimerültek, és ez a sajtó számára (is)

rendkívül kedvezôtlen” – vázolta a

jelen helyzetet Kovács Tibor.

A nyomdaipar számára kü-

lönösen több mint kellemetlen, hogy

a lapkiadók tartalomszolgáltatásán

belül a printmegjelenések 33 száza-

lékkal csökkentek: a csökkenés elsô-

sorban a példányszámokból adódik,

de olykor formátumszûkítést is jelent,

és persze szûntek is meg lapok. 
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A húsz topkiadó, amely a piac 75

százalékát lefedi, mindegyikét érinti a

nyomtatott sajtótermékek visszaesé-

se, ami az árbevételeik csökkenését is

maga után vonja. A kis kiadók, ame-

lyek jellemzôen családi vállalkozás-

ban jelentetnek meg idôszaki lapokat,

szintén erôteljesen érzik a piaci lehe-

tôségek szûkülését. 

A prognózisok egyértelmû-
en kimondják, hogy a print olvasott-

sága soha nem fogja elérni a válság

elôtti szintet. A lapkiadóknak – vagy

inkább tartalomszolgáltatóknak – lét-

feltétel, hogy megtaláljanak olyan

megoldásokat, amelyek árbevételt

generálnak számukra. Fogyasztói

oldalról nézve a kérdést, nagyjából

4,5 millió azok száma, akikre média-

fogyasztásban lehet számítani. Rá-

adásul az embereknél korábban jel-

lemzô volt a különféle sajtótermékek

esetében az „és” kapcsolat, ma a

„vagy” a meghatározó: két vagy több

lapból, egyet választ. Mindehhez

hozzájárul az is, hogy megnövekedett

a médiacsatornák köre: például 10

évvel ezelôtt 15 tévécsatorna közül

lehetett választani, ma számuk meg-

haladja a a 220-at! És a magyarok

átlagban naponta 285 percet néznek

tévét: ezzel elsô helyen állunk Euró-

pában, azonos szinten vagyunk a

fejlôdô világ – például Afrika – or-

szágaival. Az internet térhódítása

pedig 2011-ben 22 százalékot hasított

ki a reklámpiacból.

Lappiaci szegmensek
Napilappiac: országos szinten csök-

kenô példányszám a jellemzô, és eb-

ben a politikai megosztottság is nyil-

ván szerepet játszik. Bulvárlapok: a

rendszerváltás óta számuk növeke-

dett, és pillanatnyilag stabil szeg-

mensnek tûnik, még akkor is, ha

példányszámuk némileg csökkenni

fog. Gazdasági lapok piaca: még

mindig meghatározó. Sportlapok: a

Nemzeti Sport, amely a világ máso-

dik legöregebb lapja szintén tartja

magát. Megyei napilapok: négy kiadó

uralja a 19 megyét, és alapvetôen

szintén stabilnak számít, annak elle-

nére, hogy példányszámuk folyama-

tosan csökken. De például a Kisal-

földön a lélekszámhoz viszonyítva

magas a példányszám, ami – Ameri-

kához és Nyugat-Európához hasonló-

an – azt bizonyítja, hogy a lokális

tartalomra igény van.

A lapkiadók számára nincs

más választás, minthogy átalakítsák

struktúrájukat, szolgáltatásaikat a

piaci igények, a fogyasztási szokások

változásának megfelelôen. A maga-

zinpiaccal kapcsolatosan érdemes

megjegyezni, hogy a nôi lapok még

mindig nagyon erôs szegmenst jelen-

tenek, illetve az erre ráfûzött, és a

brandet kihasználó gasztronómiai

magazinok is jelentôsek. A rejtvény-

lapok egyértelmû növekedést mutat-

nak: a rendszerváltáskor megjelent

5–10 újsággal szemben ma mintegy

275 féle jelenik meg. 

A gazdasági magazinok számára

nagy kihívást jelent az online, hiszen

az informálódásnak egy rendkívül

gyors lehetôségét jelentik. Az autós-

lapok piaca stagnál, és ugyanez igaz

az ismeretterjesztô magazinokra is.

Ugyanakkor tény, hogy a hirdetések

elmaradása miatt terjedelemben csök-

kennek a magazinok: az elmúlt idô-

szakban 15–17 százalékkal kisebb

oldalszámban jelent meg jó néhány.

Ez költségcsökkentés a kiadó részé-

rôl, bevételkiesés a nyomda számára.

A lapok esetében is megállapítható,

hogy nem túlságosan csillogó a jövô,

azzal együtt, hogy a nyomtatott sajtó

nyilvánvalóan nagyon sokáig még

meg fog maradni. Ám a lapkiadók

esetében sem szabad elfeledkezni

arról, hogy elsôsorban tartalomszol-

gáltatók, tehát – ahogy a könyvesek-

nél – számukra is indifferens, hogy az

milyen csatornán keresztül jut el az

olvasóhoz, ha azzal ténylegesen és

anyagilag is megtérülô módon érik el

a célközönségüket… ▼

Nekem, az örök optimistának meglehetôsen borús kilátásokról kellett beszámolnom most Önöknek, mint a nyomdaipar

szereplôinek. De: egyrészt innen szép nyerni, innen teljesítmény felállni, másrészt: mélységesen hiszem, hogy a kiber-lét, 

a virtuális világ nem pótolja a valóságot, legyen szó emberi kontaktusról vagy éppen újságról, könyvrôl – de ha akár csak egy

meghívóról is. Messze nem vagyok abban biztos, hogy a nyomtatott termékek eltûnnek, a virtuális zaj ugyanis egyre nagyobb,

egyre hangosabb, egyre nehezebb kitûnni belôle. Megtalálni ugyan az interneten szinte mindent meglehet, amennyiben már

van minimális, legalább annyi információnk róla, hogy egyáltalán létezik. Ahhoz azonban, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy

valami létezik, észre kell vennünk, észre kell vetetnie magát velünk. Mivel az elsô észlelés  90 százalékban a szemen keresztül

történik, jó esélye van a nyomtatott kommunikációnak… Ráadásul ahhoz, hogy valami hatékonyan célba érjen, legalább két

érzékszervre kell hatnia. A nyomtatott termékek alapesetben is teljesítik ezt, hiszen a látvány mellett a kézben foghatósága,

azaz a tapintás is mellettük szól. Túlságosan illanó és percnyi az életben egyre több dolog, és a nyomtatott termék egyben 

a bizonyosságot, a hitelességet és a számonkérhetôséget is megtestesíti. 

A szó (az írás a virtuális síkon tulajdonképpen annak számít) elszáll, az írás megmarad – tartja a mondás. Úgy legyen! ■
Ilona
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A Papír- és Nyomda-
ipari Mûszaki Egye-
sület egyik legsikere-
sebb és talán a legna-
gyobb érdeklôdésre
számot tartó rendez-
vénye az évenként
megrendezett flexó-
szimpózium, amelyre
az idén 2013. március
7–8-án került sor. Az
elôadások helyszínéül
a miskolctapolcai
Calimbra Hotel, míg

a szokásos üzemlátogatásokra a házigazdai
tisztséget felvállaló CNI tiszaújvárosi telep-
helye, illetve az F-M Pack újszentmargitai
üzeme szolgált. Az idei rendezvény központi
témája a „finomhangolás” volt, azaz az elô-
adások azokra a lehetôségekre és megoldá-
sokra hívták fel a figyelmet, amelyek – alkal-
masint bemutatva az új innovációkat – a
technológiában lévô minôségi, hatékonysági
és gazdasági elônyök kiaknázását hivatottak
elôsegíteni.
Miután Szabó Szabolcs, a nyomdaipari
szakosztály elnöke köszöntötte a résztvevôket,
a rendezvény a házigazdák rövid bemutatko-
zásával folytatódott, és ezután következtek a
szakmai elôadások. ▼
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Flexószimpózium – 2013

Az újszentmargitai F-M Pack Kft.-t

Forgács Barnabás, a cég egyik

tulajdonosa és egyben társügyvezetôje

mutatta be röviden. A vállalkozás 2010-

ben családi szervezôdésként alakult, még-

pedig a korábban és jelenleg is meghatáro-

zó profiljuk, a mezôgazdasági termelés,

illetve állattenyésztés mellett. A manapság

is mintegy 6000 hektáron gazdálkodó, és

jelentôs szarvasmarha-, illetve sertésállo-

mánnyal rendelkezô családi vállalkozás

tevékenységéhez az élelmiszeripari-fel-

dolgozás is kapcsolódik. Éppen ez utóbbi

okán döntöttek az ehhez szükséges csoma-

golóanyag-gyártás „házon belüli” megol-

dása mellett, s vásároltak ennek megvalósítására egy nyolcszínes

flexógépet, mégpedig a hazai Varga Flexo Kft.-tôl. A szakmai tudás

adott volt, hiszen Majtényi László, a cég társügyvezetôje (és egyben

Forgács Barnabás sógora) korábban ezen a területen dolgozott,

valamint – ahogy az elôadó külön kiemelte – beszállítóiktól (festé-

kesektôl, klisékészítôktôl) is nagyon sok szakmai segítséget kaptak.

A flexónyomtatáson belül kifejezetten a magas hozzáadott értékû

termékek gyártására specializálódtak, a három fô meghatározó irá-

nyuk: a vaj, túró és gesztenye csomagolóanyagai, a mirelit termé-

kekhez szükséges BOPP-alapú csomagolóanyagok, illetve a zsugor-

tasak gyártása. ▼

Házigazdák: 

, Hengerstanc, kasírozó, flexógép – a gyártótól
VVárvédôárvédô Kft., Leányvár, Bécsi úti ipartelep, t.: 06-20/9520-417, e-mail: varvedo@t-online.hu

F-M Pack
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A konferencia másik házigazdája a CNI Kft. volt, amelynek

képviseletében Kovács Tibor ügyvezetô tartott egy nagyon rövid

bemutatkozást, mert – mint mondta – a másnapi üzemlátogatáson

bôven lesz alkalom arra is, hogy a helyszínen alaposan bemutathas-

sa a céget, illetve az általuk kínált termékeket és szolgáltatásokat. A

CNI-vel kapcsolatosan – egyebek mellett – érdemes tudni, hogy ez

a cég az Akzo Nobel Inks, ANI, XSYS magyarországi leányvállala-

tainak jogutódja, és elsôsorban az oldószeres flexófestékekben erô-

sek. A CNI 2006-ban alakult, és a meglévô Flint termékek mellé

újabb és újabb nyomdaipari beszállítók termékeivel folyamatosan

bôvíti portfólióját. A festékeken kívül, amelyeknek keverésére kor-

szerû festékkonyha áll rendelkezésre a tiszaújvárosi telephelyen,

lakkokat, fóliákat, raszterhengereket, kliséket, törlôkendôket, illetve

egyéb segédanyagokat, valamint számos szolgáltatást – például fó-

liavágás, raszterhenger-tisztítás – is kínálnak az iparág számára. ▼

Szakmai elôadások 

Wolter Bouknegt húsz

éve dolgozik az 1967-ben

alapított Dantex Groupnál,

amely 1997 óta egyike a

legprofesszionálisabb cé-

geknek a kliségyártás

területén. A világ harminc

országában vannak jelen,

és ôk számítanak a címke-

ipar legnagyobb specialis-

tájának, bár a magasnyom-

tatás számára is készítenek

nyomóformákat. Fejleszté-

seikben egyrészt saját mér-

nökeikre támaszkodnak, de

szívesen mûködnek együtt

külsô cégekkel – például az ESKO-val – is. Kínálatuk egy-

aránt kiterjed az anyagokra, illetve a klisék elkészítésére is.

Wolter Bouknegt jelen elôadásában elsôsorban az általuk

kifejlesztett vizes kimosású klisékre, az Aquaflexre hívta fel

a figyelmet. A vizes kimosás ugyan nem ismeretlen eljárás a

nyomtatásban, ám a flexónál – a technológia sajátossága

okán – ezidáig nem igen alkalmazták. Az Aquaflex klisénél

ez megvalósult, és függetlenül attól, hogy vizes, oldószeres

vagy éppen UV-festéket nyomtatnak vele. Ráadásul magá-

nak a klisének az elkészítési ideje igen rövid: 45 perc. Az

elôadó részletesen is felhívta a figyelmet az Aquaflex egyéb

elônyeire is, amelyek között a környezetvédelmi szempon-

tok mellett az ezzel a klisével készült nyomatok minôségé-

nek emelkedése – finomabb részletek kinyomtathatósága –

is igen figyelemreméltó. ▼

Vizes kimosású flexóklisék
UV-festékekhez is
Wolter Bouknegt, Dantex GmbH/CNI

UV-led a flexóban, illetve kis
példányszámú gyártások
hatékony megoldása
Oktay Özsaran, Mark Andy AG/Grimex

A Mark Andy cég nevéhez

fûzôdik a keskenypályás

címkenyomó gépek megal-

kotása még 1946-ban, s azó-

ta is egyik legmeghatározóbb

beszállítója ennek az iparág-

nak. Ma már több mint 8500

gépük mûködik világszerte,

és a feldolgozás területére is

számtalan megoldást kínál-

nak. A cég részben saját fej-

lesztésekkel, részben akvizí-

ciókkal bôvíti kínálatát. Új-

donságként jelentette be az

elôadó, hogy új kelet-európai

szervizközpontjukat Magyar-

országon, Budaörsön (Gri-

mex) nyitották, ahonnan a

teljes kelet-közép-európai régiót kívánják kiszolgálni. Ezt kö-

vetôen tért át fejlesztéseik, ezen belül a Performance-széria

részletesebb bemutatására. A Mark Andy (is) a vevôik felôl

érkezett visszajelzések és igények alapján végzi fejlesztéseit,

és ezek az igények azt mutatják, hogy csökkennek a példány-

számok, kevés selejt és beigazítás mellett kell dolgozni, illetve

a berendezések egyszerû kezelhetôségére törekszenek. Ennek

az elvárásnak felel meg a Performance-széria valamennyi tag-

ja, amit – a számos díj és elismerés mellett – az is bizonyít,

hogy 2009-es debütálása óta már mintegy 220 ilyen gépet állí-

tottak üzembe. S noha ezek nem digitális flexógépek, mégis

CNI
Kft.K
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felveszik azokkal a ver-

senyt. Az észt Labelprint

cégnél például 5 darab is

mûködik, amelyekkel

naponta mintegy 22–25

féle munkát nyomtatnak

kifejezetten kis példány-

számban. A Mark Andy

számos innovatív meg-

oldást fejlesztett ki

egyébként a gépeihez: az

egyik gyorscserés stanca

egység, amely menet

közben cserélhetô. 

A másik az UV-led

technológia alkalmazása,

amely a Flinttel közös

fejlesztés, és amely a

tradicionális higanygôz-

lámpák lehetséges jövô-

beni alternatívájául szol-

gálhat. Az UV-led számos

elônnyel bír: például

többszörös élettartam,

ózon- és higanykibocsá-

tás-mentes. Tény, speciá-

lis UV-festéket kell hasz-

nálni hozzá, ám abból

lényegesen kevesebb

elegendô. Elôadása végén

pedig mindenkit szere-

tettel meghívott a Mark

Andy 2013. április

23–26. között megrende-

zésre kerülô Nyílt Nap-

jára Angliába, ahol – no-

ha hangsúlyozzák, hogy

alacsony példányszámot

gazdaságosan nemcsak

digitálisan lehet nyom-

tatni – bemutatják digitá-

lis fejlesztésüket is… ▼

Print & Packaging Days 
Pesti Sándor, PNYME

Korábbi lapszámunkban említettük már, hogy az ágazat szak-

mai szervezetei, nevezetesen a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki

Egyesület és Nyomda- és Papíripari Szövetség a Magyar Könyv-

kiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése, valamint a FESPA támo-

gatása mellett saját, konferenciákkal egybekötött expót kíván

szervezni az ágazat szereplôi számára. A rendezvény koordiná-

lását az egyesület vállalta fel. A flexószimpózium ezen elôadá-

sában Pesti Sándor ügyvezetô tartott némi ismertetôt az elképze-

lésrôl, amelynek megvalósítása ugyan még igen képlékeny álla-

potban van, de már körvonalazódik a tematika, illetve a kísérô

rendezvények programjai. Az expóra várhatóan november 20–22

között kerül majd sor, a helyszín azonban még kérdéses. Mindenesetre jó, ha már most tud róla a

szakma, hogy lesz egy ilyen, és készül is rá. Pillanatnyilag ennél többet nem lehet tudni. ▼

Hatékonyság és standardizálás
a flexó-elôkészítésben
Ratkovics Péter, partners Kft.

A rövid szünetet követôen folytatódtak a szakmai elôadások.

Ratkovics Péter, a partners Kft. tulajdonos-ügyvezetôje arról

beszélt, illetve azt bizonyította elôadásában, hogy a professzio-

nális flexó-elôkészítéssel miként lehet a profitot emelni. A flexó

ma kétségtelenül a legdinamikusabban fejlôdô iparág, ám ennek

ellenére az egyes termékekre vetített amortizáció és profitsáv

szûkül, miközben a vevôi elvárások növekszenek. Nos, a partners

erre kínál hatékony megoldást. Gyakorlati példán keresztül mu-

tatta be, hogy a megfelelô munkafolyamat-szoftverek használata

hogyan teszi jóval profitábilisabbá a termelést, illetve az elôké-

szítés terén a HDFlexóval készült klisék miként járulnak a nyomat minôségének emeléséhez.

Ugyanakkor vitathatatlan, hogy az általa ajánlott szoftverek és megoldások nem túl olcsók,

éppen ezért csak bizonyos nagyságrend fölött jelentenek viszonylag gyorsan megtérülô

beruházást. Ebben az esetben azonban nagyon megérik a pénzüket! Nem véletlen, hogy az

ESKO piaci részesedése a világ digitális klisékészítésében 70 százalék! ▼
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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

Kodak Flexcel Direct
lézergravírozó
Varga László, Jura Trade

A Jura Trade kutatás-

fejlesztésének területe a

nyomdai elôkészítés, s

hogy ezen a téren mi-

lyen eredményesek, azt

jól mutatja, hogy például

a bankjegynyomtatásnál

a világ országainak 70

százalékában az általuk

fejlesztett megoldásokat

alkalmazzák. A jelen

rendezvényen bemuta-

tásra került Kodak Flex-

cel Direct lézergravírozó

szintén egy olyan forma-

készítô megoldás, amely-

lyel egyedülállóan ma-

gas minôséget lehet produkálni, de ezen felül is számos

egyéb elônnyel rendelkezik. A cég képviseletében Varga

László mutatta be a berendezést, amely egyaránt alkal-

mas sík és hengeres klisék készítéséhez, illetve egyfor-

mán használható oldószeres és vizes bázisú festékekhez,

és lényegesen pontosabb és gyorsabb a tradicionális di-

rekt lézermetszéshez képest. A benne lévô szoftver 3D-s

konvertálásra képes, valamint az ezzel készült klisékkel a

mindössze 2–3 pontos szövegek is tökéletesen kinyom-

tathatók. A munkafolyamat rendkívül egyszerû, hiszen –

ellentétben a LAMS-rendszerekkel, ahol ez több lépést

vesz igénybe – a Kodak Flexcel Direct lézergravírozó

esetében a fájl elôkészítése után azonnal következhet a

metszés. A berendezés kezelése is rendkívül egyszerû,

ahogy Varga László fogalmazott: „a hozzá biztosított

szoftver a dtp-sek álma”, az elkészült klisék pedig – a

legújabb lézertechnológia alkalmazásának köszönhetôen

– messze a legmagasabb minôséget képviselik. ▼

Ragasztástechnika
egy flexónyomdában
Pusztai Richárd, tesa tape

„Bármennyire tökéletes is egy klisé,

annak jól is kell rögzülni” – kezdte

elôadását a tesa tape képviseletében

Pusztai Richárd, aki elôadásában

azonban nemcsak a formarögzítés új-

donságaival ismertette meg a hallgató-

ságot, hanem a tekercsváltás hatékony-

ságára, a tekercskezelésre, jelöléstech-

nikára, munkavédelemre és karbantar-

tásra vonatkozó megoldásaikat is be-

mutatta. A formarögzítés terén eltolódott az igény a kemény ra-

gasztók felé, ugyanakkor az is elvárás, hogy kellô rugalmassággal

bírjanak a gép rezgésének megakadályozása érdekében. A tesa

ennek megoldására fejlesztette ki legújabb ragasztócsaládját, a

tesa X-Hard-ot, amely ötféle habkeménységgel hozzáférhetô, és

tökéletesen megvalósítja az elvárást: kemény, ám mégsem rezeg-

teti a gépet. A tesa X-Hard ESKO Certified-tanúsított, azaz a

HDFlexónak is megfelel, emiatt egyfajta garanciát jelent a meg-

rendelôk számára: éppen ezért közülük egyre többen – például a

Procter & Gamble is – kéri alkalmazását. A tesa ragasztás-megol-

dásairól szólva az elôadó felhívta a figyelmet egy másik termé-

kükre is, a továbbfejlesztett tesa Softprint Secure II-re, amelynek

használatát elsôsorban hosszú munkákhoz, illetve kis kerületekhez

ajánlják. Ezt követôen rátért a repülô tekercsváltás flexónyomta-

tásnál történô elônyeinek ismertetésére. E megoldási lehetôség a

vonatkozó költségeket akár egy tizedére csökkentheti, ennek elle-

nére – szemben a rotációs ofszetesekkel – a flexósok még nem

annyira alkalmazzák, pedig nekik is nagyon érdemes lenne. A

tekercstoldás, illetve a tekercsindítás mindennapos feladat, ám

ebben az esetben is különösen oda kell figyelni a ragasztó megfe-

lelôségére. A jelöléstechnika és a munkavédelem területére is kí-

nál megoldásokat a tesa – az elôadó ezeket is bemutatta. Végeze-

tül pedig a karbantartáshoz ajánlott például olyan ragasztókat,

amelyekkel akár menetközben is meg lehet ragasztani még egy

hot-melt csövet is.  ▼

Prezentációk,
weboldalak,

nyersfordítások,
egyéb írásos

szövegek
nynyelvhelyelvhelyességi ességi 

és stilisztikaiés stilisztikai
lektorálása.lektorálása.

E-mail: printinfo@t-online.hu: „lektorálás”
Telefon: +36 1 226-1944 (8–9 óra között)

mastertan275 apr-I GMN  2013/04/04  15:37  Page 14



15

K
öz

in
fo

in
fo

Masterflex HD – kihívás
az ofszetnyomtatás számára
Szabadics László, BOBST

Noha a flexó-

nyomtatást tekintve

kétségtelenül növek-

szik a kereslet a mi-

nôségigényes color

munkák iránt, ma

még a flexónyoma-

tok 82 százaléka

nem négyszíncolor,

hanem jellemzôen

úgynevezett „pizzás-

doboz” minôség. A

BOBST újdonsága,

a Masterflex HD

éppen erre a szeg-

mensre, azaz a hul-

lámlemezek minél

tökéletesebb, hatékonyabb és gazdaságosabb

nyomtatására lett kifejlesztve, és számos innovációt

foglal magába. Szabadics László, a BOBST hazai

képviselôje mutatta be részletesen a gépet, és hívta

fel a figyelmet azokra az új megoldásokra, amelyek

mindezt lehetôvé teszik. Hogy mást ne említsünk:

az új konstrukcióban jelentôsen megnövekedett az

ívtovábbítás pontossága, ezáltal sokkal szebbek a

nyomatok, ferdeségkorrigáló egységgel felszerelt,

automata a mosási ciklusa, valamint a regisztert itt

már három kamera figyeli, aminek következtében

100 százalékos a hibafelismerés, és természetesen

egyrészt azonnali a korrekció, másrészt kidobja a

rendszer a hibás nyomatot. Tekintettel arra, hogy a

regiszterkorrekció-egység a legkisebb hibát is ké-

pes észlelni, és ez alapján „intézkedni”, a fejlesztôk

lehetôvé tették a „hibaküszöb” egyéni beállítását,

és ezt nemcsak a különféle munkáknál lehet átállí-

tani, hanem az adott nyomaton belüli érzékenysé-

get is. Ráadásul mindezt 10000 ív/óra teljesítmény

mellett!

Elôadása végén Szabadics László nyomatminták

bemutatásával támasztotta alá az elhangzottakat,

azaz a BOBST Masterflex HD géppel készült nyo-

matok kiválóságát. ▼

A termékdíj-
törvény némi
és  – fogjuk rá –
elônyös változása
Nagy Miklós, CSAOSZ

A termékdíj-törvény nyomdaipari alkal-

mazása sem egyszerû és bürokráciamentes,

ám a csomagolósokra vonatkozó maga a

horror, mivel – hogy mást ne is említsek –

teljesen figyelmen kívül hagyta a gyártás-

technológiai sajátosságokat. A bevezetése óta eltelt egy év tapaszta-

lata bebizonyította, hogy jelentôs versenyhátrányt okozott a hazai

termelôknek, diszkriminálta a viszonteladói rendszert, és a számlá-

kon, illetve bevallásokon olyan információk közlését, illetve feltün-

tetését is kérte az érintettektôl, amelyek bôven kimerítik az üzleti

titok kritériumát. Nos, Nagy Miklós, a CSAOSZ fôtitkára számolt be

minderrôl, illetve azokról a változásokról és további célkitûzésekrôl,

amelyek a termékdíj-törvényt érintik. Kedvezônek minôsíthetô, hogy

a jogalkotó bizonyos fokig akceptálta az ágazat felôl érkezô javas-

latokat, és hajlandó volt annak figyelembevételével változtatni. Az

egyik legfontosabb változás például, hogy a továbbértékesítô elsô

belföldi vevôk (disztribútorok) átvállalók lehetnek. S noha a törvény

már módosult, annak végrehajtási rendelete még nem jelent meg.

Természetesen, ezen kívül is vannak még inkább kisebb, mint na-

gyobb változások, de nagyon sok szabályozáson még változtatni

kellene. Ilyen például a termékdíjjal járó adminisztráció csökkentése,

az üzleti titoknak minôsülô záradék eltörlése, vagy éppen a VTSZ,

CS-kódok felülvizsgálata. A végsô cél persze az, hogy a kötelezettség

újra visszaszálljon a csomagolásra, hiszen az egy tiszta, átlátható és

jól nyomon követhetô rendszer volt. Nagy Miklós azt is elmondta,

hogy a kormányzat mintegy 60 milliárd forint termékdíjbevételt várt,

amibôl a 2012-es év harmadik negyedévének végéig 42 milliárd

(részarányosan 93 százalék) teljesült, és ennek 72 százaléka a csoma-

golószerekbôl eredt. A kormányzat számára a termékdíjbevétel elmé-

letileg arra szolgál, hogy forrást teremtsen a hulladékhasznosítás

megoldására, ám egy hallgatói kérdésre adott válaszból megtudtuk,

hogy míg korábban a 30 milliárd forintos termékdíj-bevételbôl nagy-

jából 10 milliárd forintot fordítottak erre, a mostani közel 60 milliárd-

ból 12–13 milliárdot szánnak rá, de még abból sem nagyon kapott

kézhez semmit az OHÜ… Végezetül a fôtitkár felhívta a jelenlévôk

figyelmét arra is, hogy ebben az évben „termékdíjilag” fokozott ellen-

ôrzések várhatóak a NAV részérôl, ám a hatóság kizárólag pénzügyi-

leg, számlailag tud (és képes is) ellenôrizni. ■
Ilona
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„Mi valóban és csak flexóban gondolkodunk”

Mikroflex Repro
A Mikroflex Repro 1994-ben V. Mikroflex Bt. néven családi
vállalkozásként indult, és fô tevékenységük a csomagolóipar
flexónyomtatással készült termékeihez történô grafikai
tervezés, nyomdai elôkészítés és klisékészítés. A szakmai múlt
azonban ennél jóval régebbrôl datálódik, hiszen az ügyvezetô-
tulajdonos Bakai Imre az önállósodást megelôzôen több mint
10 évig egy flexóüzemben dolgozott. Saját cégére a folyamatos
fejlesztés a jellemzô, amelynek legutóbbi állomása, egy
HDFlexo-DigiFlow rendszer tavaly december eleji üzembe
állítása. Ez a rendszer jelenti ma a flexó-elôkészítés és
nyomóformagyártás technológiai csúcsát. A nem kis léptékû,
EU-s támogatással megvalósult beruházás egyrészt azt
mutatja, hogy a flexibilis-csomagolóanyag-gyártás piaci
részesedése egyre növekszik, másrészt a magas minôség
alapelvárás. Mindazonáltal, ez a terület sem „fenékig tejfel”… 
Bakai Imrével egyebek mellett arról is beszélgettem, hogy
a csomagolóanyag-gyártás valóban egy növekvô piacot jelent,
vagy azért óvatosan a nagy reményekkel…

● Magyarországon elsôként, és ez-

idáig egyetlenként állították üzembe a

csúcstechnológiát képviselô HDFlexo-

DigiFlow rendszert. A piaci igény

vagy a fejlesztés iránti zsigeri elkötele-

zettsége volt ennek oka?

– Azt hiszem, mindkettô! Alakulásunk

pillanatától igyekeztünk mindig a legkor-

szerûbb technológiákat alkalmazni, hogy

a megrendelôk által elvárt egyre maga-

sabb minôségû kliséket készíthessük.

Ennek a beruházásnak köszönhetôen ma

már a legmodernebb flexónyomdák által

megkövetelt minôséget tudjuk biztosí-

tani, a grafikai tervezéstôl a szín- és rács-

helyes proofon keresztül a digitális klisé-

ig. Munkatársaink szakmai felkészültsé-

ge és tapasztalata, technológiánk magas

színvonala a záloga megrendelôink elé-

gedettségének. Napi szintû partneri kap-

csolatot alakítottunk ki a nyomdaüze-

mekkel, és szükség esetén figyelemmel

kísérjük a nyomdai beállást is. Több

megrendelônknél jelenleg is folyamatban

van komoly nyomdafejlesztés, ami szük-

ségessé és megalapozottá tette beruházá-

sunkat. Ezzel mind minôségben, mind

mennyiségben és a rugalmasság terén is

meg tudunk felelni az elvárásaiknak. 

● Említette, hogy a grafikai tervezés-

sel is partnereik rendelkezésére állnak.

Ezek szerint a Mikroflex Repro közvet-

lenül a megrendelôkkel is kapcsolat-

ban áll, és esetleg a gyártást helyezi

flexónyomdákba?

– Noha „Az elképzeléstôl a megvaló-

sításig…” így szól a szlogenünk, elsôsor-

ban flexónyomdák számára végzünk tel-

jes körû grafikai elôkészítést, és csak

kisebb hányadban állunk közvetlen kap-

csolatban az eredeti megrendelôvel. De

mindkét esetben a mi feladatunk a spe-

ciális flexó nyomdai elôkészítésén és

proof nyomtatásán keresztül a klisékészí-

tésig terjed. Ennek a komplex szolgálta-

tásnak feltétele az Esko gyártás-elôké-

szítô szoftverekkel támogatott HD-Flexo

technológia és a DigiFlow rendszerrel

biztosítható Pixel+ rácsozás is. Ezen túl-

menôen – mivel már a termék-elôkészí-

tés során is kapcsolatban vagyunk a

nyomtatást végzô céggel – a nyomtatási

fázist is figyelemmel kísérjük. 

● Szinte alapításuk óta a flexónyom-

dák teljesebb körû kiszolgálása érde-

kében flexófestékek és kliséragasztók

saját raktárról történô forgalmazását

is végzik. Ez amolyan „másik láb”?

– Fogalmazhatunk úgy is, hogy „má-

sik láb”, de inkább üzleti partnereinknek

szerettük volna megkönnyíteni az életét,

hogy ezekért a termékekért se kelljen

máshová fordulniuk. Így aztán 1997 óta

forgalmazzuk a Colorprint S.p.a. olasz

nyomdaipari festékgyártó cég flexófesté-

keit, valamint a Tesa, a Lohmann, a 3M

és a Scapa kiváló minôségû kétoldalas

kliséragasztóit.

● Térjünk vissza a flexibilis csomago-

lóanyagok gyártásához! Valóban egy

dinamikusan növekvô piacot jelent?

– A flexótechnológia globális piaci

növekedése az elmúlt két évtizedben

tény, hogy töretlen növekedést mutat.

1991-ben még csak 22%, 1998-ban 28%,

2000-ben 32%, illetve 2005-ben már

40% volt a csomagolóanyagokon belül a

flexóval elôállított termékek aránya. A

2012-es statisztikát még nem ismerem,

de az elôrejelzések szerint a flexó része-

sedése a címke- és csomagolóanyag-

nyomtatás piacán  eléri a 45 százalékot.

● Minek köszönheti ezt a rohamos

térhódítást?
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– Egy hihetetlenül gyorsan fejlôdô

technológiáról van szó. A flexóval ké-

szült nyomatok minôsége ma már

messze versenyképes a mély-, illetve

ofszetnyomással készültekével. Rá-

adásul ez az eljárás a legkülönbözôbb

alapanyagok nyomtatására alkalmas. S

mindehhez egy igen széles festékvá-

laszték is társul: vizesbázisú, oldószer-

bázisú, illetve UV. További nagy elô-

nye a flexónak, hogy különbözô

nyomtatási és feldolgozási technoló-

giákat képes inline ötvözni. Minden

gyártónak szüksége van magas minô-

ségû, látványos képekkel és motívu-

mokkal ellátott csomagolóanyagra,

hogy felkeltsék termékük iránt az

érdeklôdést. Napjainkban az ilyen

kiemelkedô minôségû csomagoló-

anyagokat fôleg flexótechnológiával

nyomtatják.

● Az új HDFlexo-DigiFlow rend-

szerrel az elôkészítés magas minô-

sége nem kérdéses…

– Valóban nem, hiszen ez jelenleg a

legmodernebb technológia, amellyel

ráadásul rövid az elkészítési idô, és

mindehhez relatíve alacsony költség

társul. S noha tény, hogy ma már a

legújabb szoftverek és a legmodernebb

digitális klisékészítô berendezések

segítik a munkánkat, a legnagyobb

érték ennek ellenére vállalkozásunk-

ban a munkatársaink tapasztalata és

tudása, és ennek fejlôdésérôl folyama-

tosan gondoskodunk is.

● A decemberi avató ünnepségen

hangsúlyozta, hogy hiába a tökéle-

tes elôkészítés és klisé, ha a flexó-

nyomógép nem éppen „százas”…

– Ez így igaz: egy leamortizált, nem

kellôképpen karbantartott nyomógép-

pel akkor sem lehet jó minôségû nyo-

matot elôállítani, ha maga a klisé a

lehetô legtökéletesebb. De az is tény,

hogy még mindig jobbat, mint egy ke-

vésbé tökéletes nyomóformával… 

A nyomat minôségét egyébként je-

lentôs mértékben meghatározza az is,

hogy a nyomtatáskor a megfelelô hab-

szerkezetû, keménységû és tapadású

kliséragasztót, valamint színerôs

nyomdagép kialakításához és a cso-

magolóanyag felhasználási területé-

nek legjobban megfelelô nyomda-

festéket használják-e!

● Említette az elôbbiekben, hogy

világszerte erôteljesen növekszik a

flexóval készült csomagolóanyagok

aránya. Mennyire igaz ez Magyar-

országon? Mit tapasztalt az év elsô

három hónapjában?

– Nos, nem egészen úgy indult az

idei év, ahogy a korábbiak: sajnos, né-

mileg visszaesett a kereslet, kevesebb

a megrendelés. A gazdasági válság

érezteti hatását: a csökkenô fogyasztás

elérte az élelmiszeripart is, ahol jel-

lemzôen flexibilis csomagolóanyago-

kat használnak… Bízom benne, hogy

átmeneti visszaesésrôl van szó.

● Nem gondolt arra, hogy amolyan

„további lábként” technológiában

terjeszkedjen?

– Ó nem! Mi valóban és csak flexó-

ban gondolkodunk! ■
Ilona
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A legfrissebb felmérések szerint a

fogyasztók továbbra is a nyomtatott

médiában megjelenô hirdetéseket tart-

ják a legmegbízhatóbbnak, annak el-

lenére, hogy az utóbbi években sokat

változtak a médiafogyasztási szoká-

sok.

A tanulmány eredménye szerint a
magazin- és újsághirdetések 63 szá-
zalékkal vezetnek, míg a televíziós

reklámok 41 százalékot, az internetes

hirdetések pedig 25 százalékot kaptak

az adott médiában fellelhetô reklá-

mokba vetett bizalom terén. A fo-

gyasztókat arról is megkérdezték,

hogy a hirdetések mennyiben segíte-

nek nekik eldönteni, hogy vásárolja-

nak-e vagy sem: tízbôl heten azt vá-

laszolták, hogy a magazinokban, újsá-

gokban látott hirdetések játszanak

meghatározó szerepet számukra e

tekintetben. A válaszadók majdnem

90 százaléka többre tartotta a postán

kapott, megszemélyesített, illetve nem

megszemélyesített DM leveleket a

közösségi médiánál.

A kutatás célja az volt, hogy bete-

kintést nyerjenek a nyomtatott médiá-

nak a fogyasztók mindennapi életé-

ben játszott szerepébe, valamint fel-

mérjék azt is, hogyan viszonyulnak a

fogyasztók a különféle médiákban

fellelhetô hirdetésekhez, reklámok-

hoz. A felmérést egy finn kutatóin-

tézet, a VTT készítette 13 európai or-

szágban 2012  áprilisa és augusztusa

között, több mint hétszáz fogyasztó

részvételével. A résztvevôk körében

nagy volt a felsôfokú végzettségûek

aránya, ami egy érdekes tényezô, te-

kintve, hogy ôk szélesebb médiapalet-

tához férnek hozzá.

A kutatás, amelyet a Print Power

Europe kezdeményezett, kilencféle

médiatípust érintett. Ezek a magazi-

nok, az újságok, a televízió, a rádió,

az internet, a megszemélyesített és a

nem megszemélyesített DM levelek, a

katalógusok és a közösségi média. A

válaszadóknak különféle médiahasz-

nálati szituációk sorozatát vázolták

fel, és azt kérték tôlük, fejtsék ki,

hogy ezek a szituációk milyen szinten

jellemzik a saját médiahasználati

módjukat. Négy különbözô fogyasz-

tói szegmens alakult ki: a „fotelban

hátradôlôk”, az „elfoglalt vegyítge-

tôk”, a „toleráns netszörferek” és az

„ifjú digititánok”. A fotelban hátradô-

lôk 23 százalékát teszik ki a válasz-

adóknak, elsôsorban nyomtatott kiad-

ványokat forgatnak, a digitális médiá-

ról pedig inkább a hektikus, munkával

töltött hétköznapokra asszociálnak.

Az elfoglalt vegyítgetôk (46%) köny-

nyedén integrálják életükbe mind a

nyomtatott, mind a digitális médiát,

és nagyra értékelik az elôbbit. A tole-

ráns netszörferek (19%) elsôsorban a

digitális médiát használják, de a

nyomtatott médiához is pozitívan

viszonyulnak. Végül az ifjú digititá-

nok, akik a válaszadók legkisebb szá-

zalékát tették ki (12%), szinte kizáró-

lag a digitális médiát veszik igénybe,

és nem is látnak tényleges érdemet a

nyomtatott médiában.

Habár a hirdetôk manapság egyre

inkább a digitális csatornákba fektetik

a pénzüket, a fogyasztók továbbra is a

nyomtatott kiadványokban megjelenô

hirdetésekben bíznak nagyobb mér-

tékben. Ezen felül a nyomtatott média

által szolgáltatott információk azért is

fontosak, mert jelentôsen hozzájárul-

nak a vásárlási döntés meghozatalá-

hoz. A kutatás eredményeirôl készült

prezentáció elérhetô a Print Power

website-on: www.printpower.eu ■

Anu Seisto (VTT)
Ulbe Jelluma (Print Power asbl)

A legújabb felmérések
szerint a fogyasztók az

újságokban, magazinokban közölt
hirdetésekben bíznak a leginkább
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A JAC Ecoplus környezetbarát PP-
alapú fóliasorozatot kifejezetten of-
szetnyomtatásra fejlesztették ki. El-
érhetô fényes fehér és átlátszó, vala-
mint mattfehér nyomathordozóval,
riccelt vagy ricceletlen linerrel, és
valamennyi ragasztótípussal (perma-
nens, visszaszedhetô, erôs). Azonban
a fóliáknak van egy közös vonása:
nem abszorbensek. Ez a tulajdonság
teljesen szokatlan az ofszetnyomtatás-
nál, mivel a nyomdafesték normál
abszorpciója nem lehetséges. Ezért a
felhasználandó festékeket és a feldol-
gozási körülményeket gondosan egy-
máshoz kell igazítani!

Száradás
Megoldás a problémára a speciális

ofszetfestékek használata, ezeket nem

csak a fólia fogadja el, hanem vannak

olyan összetevôi is, amelyek a velük

együtt használt többi anyaggal, a pri-

merekkel, festékekkel, lakkokkal és

természetesen a nyomdafestékekkel is

kompatibilisek. Az ilyen különleges

célú nyomdafestékek már évek óta a

nyomdaipar rendelkezésére állnak, és

rendszerint nevükrôl vagy megnevezé-

sükrôl: például „…plast” (például

Siegwerk Plastoffset 2) vagy „CMYK

foil/film” (például J+S Impact Film),

vagy az állandóan hozzátett „mûanya-

gokhoz”, „nem abszorbens nyomdai

anyagokhoz” vagy „fólianyomtatás-

hoz” kiegészítô információról ismer-

hetôk fel. 

Az ilyen festékek fôleg vagy kizáró-

lag oxidatív száradásúak, és „oxidá-

ciós száradású festékeknek” nevezik

ezeket.

A száradási problémák a festékré-
teg vastagságának minimálisra
csökkentésével javíthatók (például

Pantone-keverôszínek használata pro-

cess helyett, amelyek lényegesen pig-

mentáltabbak).

Az optimális száradási folyamathoz

a friss festéknek a festékezôtartályból

a nyomóhengerekre megfelelôen törté-

nô áthordása szükséges. Nagy formá-

tumú gépen feldolgozott kis kép vagy

kis formátum a nyomdafesték túlzott

nedvességabszorpciójához vezet. Ez

viszont kedvezôtlenül hat a festék szá-

radására. Az ilyen esetekben intézked-

ni kell a további festékfelvevô felüle-

tek felôl.

A száradás úgy is javítható, hogy

szárítót adnak a festékhez vagy a ned-

vesítô oldathoz. Viszont az ilyen ada-

lékok használata kerülendô, hacsak

elôzôleg nem kerültek kipróbálásra,

vagy nem a nyomdafestékgyártó ja-

vasolja használatukat. Valamennyi

adalékot csak a festékgyártó által elô-

írt mennyiségben szabad alkalmazni,

mivel a túlzott mérték ellentétes hatást

vált ki.

Elkenôdés elleni púder alkalma-
zására szinte mindig szükség van. A

finomszemcseméretet javasolt válasz-

tani, és kerülni kell a púder túlzott

adagolását, mivel az kedvezôtlen ha-

tást gyakorol a festék dörzsállósági

tulajdonságaira.

A halmok magassága maradjon mi-

nimális, azaz 200 ív, ha lehet, ne lép-

jék túl az 500 ívet! A nyomtatott ívek

szellôztetése, átpörgetése is javasolt. 
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II. JAC ECOPLUS fóliák ofszetnyomtatása

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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Mivel a fóliák nem szívják fel a

nedvességet, és a festék száradási,

rögzülési és dörzsállósági tulajdonsá-

gaira még a víz lehetô legkisebb mér-

tékben történô túladagolása is kedve-

zôtlen hatást gyakorol, kiemelten fon-

tos a nedvesítô oldat folyását a mini-

mális szinten tartani. Kifejezetten elô-

nyös módszernek bizonyult kb. 15%

izopropil-alkohol hozzáadása a nedve-

sítô oldathoz. Ez abszolút minimális

nedvesítést enged meg, míg gyorsítja a

párolgást.

A nem abszorbens nyomdai anya-

gok konvencionális nedves ofszeteljá-

rással történô nyomásának elôfeltétele

az optimális festék–víz egyensúly biz-

tosítása érdekében a nedvesítô oldat

folyásának nagy pontossággal végzett

szabályozására való képesség. 

Ez csak különálló festékezô- és

nedvesítômûvel felszerelt ofszetgépen

lehetséges. A kombinált, külön-külön

nem használható festékezô- és nedve-

sítôrendszerekkel felszerelt hidroko-

lormûvek erre a célra nem alkalmasak.

Lehetséges nyomtatási
módszerek

A szitanyomással felvitt primerbe-

vonat a fóliát abszorbenssé teszi. A

JAC Ecoplus sorozat gyárilag el van

látva egy abszorbens primerréteggel,

ami elôsegíti az ofszeten történô

nyomtathatóságot. Ez nagy különbség

számos más gyártó anyagával szem-

ben, akiknél a primer réteg hiányzik,

és alapanyagaik csak UV-nyomtatás-

hoz vannak optimalizálva. 

Az utólagos lakkozás vagy laminá-

lás nem csupán fokozza a nyomat jó

megjelenését, hanem általában véve

javítja a dörzs- és kopásállóságot, az

UV-stabilitást és az idôjárás hatásaival

szembeni ellenállóképességet. 

A leggyakoribban módszer a fóliá-
ra közvetlenül történô nyomtatás,
majd utána védôlakkbevonat appliká-

lása, amikor is mindkét mûveletet of-

szetnyomással végzik.

A módszer tulajdonképpeni megvá-

lasztása a nyomdász tapasztalataitól, a

nyomandó fólia típusától, a felhasznált

festékek és adalékok típusától, a kí-

vánt minôségtôl és végül, de nem utol-

só sorban, a költségektôl függ. 

A nyomdafestékgyártó utasításainak

gondos betartása mellett mindig gyô-

zôdjön meg arról, hogy a következô

feltételek biztosítottak-e: ideális gép-

termi klíma kb. 20°C hômérséklet, kb.

55% relatív páratartalom.

Nyomtatás elôtt hagyjon a fóliá-

nak elegendô idôt a gépterem hô-

mérsékletéhez való alkalmazkodás-

ra, így megelôzhetô a fóliafelületen

a nedvességképzôdés (kondenzá-

ció), mivel ez kedvezôtlenül hathat a

festék rögzülésére és száradására. Ez

kifejezetten fontos a téli hónapok

során, amikor a hideg helyiségben

tárolt íveket a feldolgozáshoz egy

sokkal melegebb helyiségbe viszik át.

Amennyiben elsô alkalommal ta-

lálkozik ilyen nyomtatási feladattal,

érdemes az adott munkakörülmények

között egy rövid sorozatot lefuttatni.

Így nemcsak a festék száradási és rög-

zülési tulajdonságai ellenôrizhetôk,

hanem a vevôknek mintát is mutathat

a végtermék kivitelezhetô minôsé-

gérôl. A piacon nap mint nap bizo-

nyítást nyer, hogy az öntapadó fóliából

készült címkék manapság jól nyomtat-

hatók ofszeteljárással – és ez alól nem

kivétel a konvencionális nedvesofszet-

eljárás sem. 

Tehát rajta! Nyomtassanak kiváló

címkéket JAC-fóliákkal – anélkül,

hogy további felszerelésbe kellene

befektetniük –, egyszerûen, saját meg-

lévô gépeiken! Ne feledjék: a bizton-
ság kedvéért mindig végezzenek
próbanyomást, vagy futassanak vé-
gig egy rövid sorozatot, ha egy adott
fóliatípust elôször nyomtatnak, illet-
ve ismeretlen festékekkel és/vagy
fóliákkal dolgoznak!

Mindenkinek sok sikert kívánunk!

Következô alkalommal a digitális

alapanyagokkal fogunk foglalkozni

Mestertanácsok rovatunkban. ■
Veres Péter
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Nedvesítô oldat

Nyomdagépek

A feldolgozás feltételei
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Ágazati Környezetvédelmi Szimpózium

Idén a csillagászati tavasz kezdetén,

március 21-én rendezte a Papír- és Nyom-

daipari Mûszaki Egyesület az ágazati

környezetvédelmi szimpóziumát Lajos-

mizsén, a Liza Hotelben. Az idôjárás sze-

szélyei ellenére ezt akár szimbolikusnak

is tekinthetjük, hisz az elôadások nagy-

részt arról szóltak, hogy a nyomtatott

termékek elôállítása ma már alig terheli a

környezetet, de a közhiedelemmel ellen-

tétben mindenképp sokkal kevésbé, mint

például az elektronikai ipar. Erre a leg-

inkább dr. Horváth Csaba nyitó elôadása

nyújtott világos és egyértelmû magyará-

zatokat, amihez aztán a többi elôadás is

adott egy-egy szakmai területre érvényes

kiegészítô indoklást.

A konferencia alaphangját dr. Horváth

Csabának az Óbudai Egyetem intézet-

igazgatójának „A nyomtatott kommuni-

káció környezeti hatásai – új megközelí-

tések” címû elôadása adta meg. Az elô-

adás legfontosabb üzenete, hogy a papírt

és annak megmunkálását, illetve magát a

papírfelhasználást méltatlanul és igazta-

lanul rossz kontextusokban közvetítik a

médiák. Mára odáig fajult a helyzet,

hogy olyan abszurd magyarázatok is el-

hangozhatnak, mint az esôerdôk pusztu-

lásának összefüggésbe hozása a papír-

gyártással. (Aki nem tudná: az esôerdôk

faállománya nem is alkalmas a papír-

gyártáshoz.) Ebbôl a csapdahelyzetbôl

csak úgy tudunk kitörni, ha ágazatközi

szakmai összefogással egyrészt komoly

tanulmányokon keresztül bizonyítjuk a

valós helyzetet, másrészt ezeket az ered-

ményeket könnyen

emészthetô formák-

ban el is juttatjuk a

közvéleményhez. A

„zöld lábnyom”, az

FSC, PEFC és ha-

sonló tanúsítások, a

Print Power mozga-

lom már ezeket szol-

gálják. Nagyon fon-

tos, hogy ne csak

ismerjük, de napi

rutinként éljünk

ezekkel az eredmé-

nyekkel. És termé-

szetesen nem szabad

leállni a környezetkí-

mélô technológiák további fejlesztéseivel

és széles körû alkalmazásukkal. 

A következô elôadó Nagy Miklós, a

CSAOSZ fôtitkára volt, aki frappánsan, a

Youtube-on keringô rövid videospot be-

játszásával kapcsolta a mondanivalóját az

elôzô elôadáshoz. „Az új termékdíj-tör-

vény elsô évének tapasztalatai és idei

változásai” címû elôadásából kiderült,

hogy a termékdíj-törvény módosítása

csak részben hozta a várt eredményeket –

mármint a kormányzatnak –, ugyanakkor

hátrányos következményei is valamelyest

mérsékeltebbek lettek, mint attól tartani

lehetett. A helyzet továbbra sem biztató,

de a szakmai szervezetek erôfeszítései-

nek hatására talán nem nehezedik tovább. 

A következô elôadó Adlovits László

volt, aki az egyik legnagyobb FSC,

PEFC tanúsító, a DNV képviseletében

mondott el minden lényeges információt

a „Fenntartha-

tó fejlôdés: ter-

méktanúsítás a

nyomdaipar-

ban” címû elô-

adásában.

A követke-

zô elôadás

nemcsak tar-

talmas, de per-

gôen színház-

szerû is volt.

Ugrai Mikós,

az STI Petôfi

Nyomda és

László Róbert,

a SunChemical részérôl a „Migrációve-

szély nélküli csomagolási megoldások”

címû elôadásukkal nemcsak a címben írt

témáról adtak részletes információkat, de

példát mutattak a beszállító és a nyomda

eredményes K+F együttmûködésére is. 

Melicherné Szabó Éva, a Bács-Kiskun

Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi

és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve ré-

szérôl az „Aktuálisan munkavédelmi kér-

désekrôl” címû elôadását egy meglepô

kijelentéssel kezdte: „Napjainkra már

Európa egyik legmodernebb munkavédel-

mi szabályozási rendszerével rendelke-

zünk”. A téma elsô pillanatra ugyan ide-

gennek tûnik a szimpózium témájától, de

egyrészt a környezetvédelemnek már a

kapun belül kell kezdôdnie, másrészt a

legtöbb cégnél egy felelôse van a két te-

rületnek. Így aztán a szárazadatokban és

jogszabályi hivatkozásokban bôvelkedô

elôadást becsülettel végig is követték a

résztvevôk.   

A záróelôadást Szloboda György, a

Dunacell termelési vezetôje tartotta, aki a

nyomdászok által kevésbé ismert cellu-

lózgyártás környezeti összefüggéseirôl

beszélt az új, korszerû és környezettuda-

tos „Fehérítési technológia a Dunacell-

nél” címû elôadásában.

Az ebéd után került sor a nyomdaláto-

gatásra Lajosmizsén, a Magyar Közlöny

Lap- és Könyvkiadó Kft. nyomdájában,

ahol Czifra Zoltán nyomdaiüzletág-igaz-

gató és Lovas Attila, a cég termelési

igazgatója kalauzolta a kollégákat.

PS–
(Fotók: Faludi Viktória)
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VVisszaisszavvonul Manuel Mataré,onul Manuel Mataré,
a drupa igazgatójaa drupa igazgatója

Manuel Mataré drupa-igazgató április végén visszavonul, és az operatív veze-

tést átadja Sabine Geldermann igazgató asszonynak. Ez

alkalomból találkoztunk vele, hogy Európa egyik leg-

nagyobb múltú, 1473 óta létezô nyomdaiparát képvise-

lô szakmai közösség nevében megköszönjük azt a meg-

különböztetett figyelmet, amit irányunkba tanúsított.

Annak ellenére, hogy Magyarország nem tartozik a

meghatározó nyomdagépgyártással rendelkezô orszá-

gok közé, mégis mindig kiemelt figyelmet kaptunk

tôle, a magyar szakemberek többször is személyesen

kaphattak elôzetes tájékoztatásokat a drupákról. 

Emlékezve a 2008-as drupa elôtti roadshow buda-

pesti, az Országos Széchényi könyvtárban megtartott

állomására – amit szintén megtisztelt a személyes jelen-

létével –, egy díszoklevelet és az Alföldi Nyomda

remekmûvét, az OSZK kincseit bemutató reprezentatív

albumot egy hozzá méltó egyedi bôrborítású díszdobozban adtunk neki ajándékul. Mivel tanácsadóként továbbra is a drupa

sikerét szolgálja, így személyesen is megerôsítette, hogy a jövôben is bízhatunk támogató együttmûködésében. Emlékezte-

tôül: Egyesületünk elôször 1986-ban szervezett nagyobb létszámú szakmai csoportokat a drupára. Aztán 2000-ben jött el a

lehetôség, hogy önálló standdal is megjelenhettünk a millenniumi drupán. Azóta minden drupán megjelentünk, és Mataré

úr személyes közbenjárásának köszönhetôen a „Hungarian drupa village” nevet is használhatjuk.

Hírek az egyesület háza Hírek az egyesület háza tájáróltájáról

„1%” „1%” 
Köszönjük mindenkinek, aki
az 1%-os adófelajánlásáról
korábban is az egyesület ja-
vára rendelkezett! Ezzel az
ingyenes gesztussal nemes
célt támogatnak, és nem is-
meretlen hátterû ügyekhez,
hanem a szakmai közvéle-
mény elôtt zajló, jól átlát-
ható, a szakmáink javát szol-
gáló nyilvános tevékenység-
hez adják támogatásukat!
Továbbra is számítunk adó-
forintjaikra! Kérjük, adóbe-
vallásában ne feledjen el
rendelkezni errôl, és ha tehe-
ti, egyesületünket jelölje
meg kedvezményezettként!

Adószámunk:

19815929-2-41
Önnek semmibe nem kerül,
az egyesületnek mégis nagy
segítség! Ha környezetében
tud olyat, aki nem rendelke-
zik errôl, vagy bizonytalan,
kinek szánja, azt gyôzze
meg: adja az egyesület cél-
jaira!

PPDexpo – azaz: Print & PPPDexpo – azaz: Print & Packaging Days – szerackaging Days – szervvezésezés
Lassan célegyenesbe fordul a PPDexpo megvalósítása. A három kezdeményezô szakmai szer-
vezet (NYPSZ, CSAOSZ, PNYME) mellé különbözô aktivitásokkal, de csatlakozott majd’ minden
szakmai partnerszervezet. Ez természetesen nem (csak) egyfajta baráti gesztus, hanem annak
felismerése, hogy a hazai viszonyaink között ez szolgálja leginkább a nyomtatott infokommuni-
káció – természetes módon ideértve a csomagolóanyagokat, mint alapfunkcióik mellett infor-
mációt is közvetítô termékeket – elôállításában közremûködô szakemberek és vállalkozások
érdekeit.
Mint általában minden újnak a létrehozása, természetesen ez sem lesz egyszerû feladat, de az
együttmûködô és a támogató szervezeteknél megvan az a felhalmozott tudás, tapasztalat és
kellô elszántság, ami a megvalósítást sikerre viheti. És természetesen, mint minden újnak, ennek
is vannak aggodalmaskodó ellenlábasai, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy bár a
szakmáink szereplôinek ez elônyös megoldás lesz, de ezen a körön kívül lehetnek, akiknek sérti
az érdekeit. Azt azonban senki nem vonhatja kétségbe, hogy nem valami ellen, hanem valami
érdekében kezdtünk a megvalósításba.
Szervezeteinknek azt a sok ötletét, javaslatát, amit eddig különbözô más rendezvényekhez ad-
tunk és – esetenként csak „féllábasan” megvalósulva – viszontláttunk, most koncentráltan
tesszük bele a közös kalapba. A cél, hogy a kiállítások és a szakmai események résztvevôi a leg-
kisebb költségek mellett a legnagyobb eredményt hozhassák ki a részvételükbôl. Tesszük ezt
annak reményében, hogy minél nagyobb keret marad a zsebekben a szakmai fejlesztésekre, azt
majd vissza is forgatják szakmáink javára.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre rövidül az idô a szakmai események konk-
rét meghirdetései, a jelentkezések és lebonyolítások között. Ez nagyon megnehezít minden szer-
vezést, de kénytelenek vagyunk alkalmazkodni. 

Jegyezzék tehát elô: 2013-ban a 47. hét a PPDexpo hete lesz.
Készüljenek, ne érjen senkit váratlanul, ha megkapják a jelentkezési nyomtatványokat! 
A megvalósítás a szakmai szervezetek közös erôfeszítésével történik, de a szervezési koordiná-
ciót a PNYME végzi. Így észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat – természetesen kritikájukat is
– elsôdlegesen Pesti Sándornak (pesti@pnyme.hu) vagy Fábián Endrének (fabian@pnyme.hu)
címzett e-mailben várjuk, de a szervezésben partner szervezetek bármelyikének elnöke is köszö-
nettel fogadja!
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Ma véletlenül a kezembe került

a „Louis Bonaparte brumaire tizen-

nyolcadikája”. Marx azt írja benne,

hogy Hegel szerint a világtörténelmi

léptékû események és személyek két-

szer történnek, azaz megismétlôdnek,

Marx azonban rögtön hozzáteszi,

hogy elôször mint tragédia, de má-

sodszorra mint farce (bohózat). 

Például a legutóbbi EP-választá-

sokkor a humán értelmiség  mordio-

zeterezett (jajveszékelt), és weimari-

zálódást látnokolt, amikor egyik, nem

annyira Európa-konform pártunk be-

vonult az Európai Parlamentbe. Aztán

nem is tartott olyan sokáig, amíg ki-

derült, hogy a brüsszeli magyar kép-

viselôcsoport hitközsége a párt frak-

cióirodájában tartotta széder-estéit.

De volt már egyszer nyomdaipari

trösztünk is, amit a központi akarat

hozott létre. Most alulról jövô kezde-

ményezésként próbáljuk meg az ága-

zatot központi irányítás alá helyezni.

Mûködne ez a mai Magyarországon?

Nem hiszem, hiszen ezért jutott az

ágazat ide. Ha pedig egy tôkeerôs

befektetô szeretne egy nagy nyomdát

létrehozni, akkor azt létre is hozza.

Van rá már néhány precedens.

De láttunk már stílusosabb lovas-

bevonulást is. Szerintem az utolsó

lényegében nevetségessé teszi a pél-

daképeket: ránézésre egy szemüve-

ges, tipikusan városi tisztviselô bocs-

kaiban és vadászkalapban nem túl

ügyesen ül egy lovon. Oké, a lovas

tengerésznek még volt valami értel-

me, de egy lovas vadász…   

Más. Olvasom az egyik „lapkollé-

gában”, hogy rövid idôn belül nem

egy, hanem két nyomdaipari kiállítás

lesz. Én egy létjogosultságát is meg-

kérdôjelezem, erre rögtön kettô. Ér-

dekes, amikor kiderült, hogy az IPEX

a nagy kiállítók érdektelenségébe ful-

lad, a kiállításszervezôk nagyon gyor-

san váltottak, és egy teljesen új üzleti

modellt alakítottak ki. Hányszor kell

egy kiállításnak megbuknia? 

Becsülöm a Print Power erô-

feszítéseit, de valahogy úgy vagyok

vele, mint amikor a fôszereplô a

pályaudvarról kigördülô vonat után

fut. Csak abban bízom, hogy idôben

észreveszi, mielôtt vége van a peron-

nak. Keressük a létjogosultságunkat,

és nem vesszük észre, hogy vannak

területek, ahol szinte pótolhatatlan a

termékünk. És van, amit a piac dön-

tött el. A könyv- és a lapkiadóknak

szinte teljesen mindegy, hogy a tar-

talmat milyen output-on adja el. Lé-

nyeg, hogy valaki fizessen érte.

Vegyük végre tudomásul,
hogy egy kis ország vagyunk. Az

általunk gerjesztett forgalom kerekí-

tési hiba a hozzánk beszállító multi-

nacionális cégek forgalmában, és a

tendencia csökken. Hazai leányválla-

lataik mérete és szerepe is hasonló.

Létük egy stratégiai döntés nagyon

elhanyagolható része. Ha még nye-

reségesek talán. Egy profitérdekelt

vállalkozás nem biztos, hogy mindent

meg fog tenni egy kis piac megszer-

zéséért vagy megtartásáért, amit pont

mérete miatt csak ráfizetéssel tud

kiszolgálni. Látjuk már példáit a ré-

gióban. De sokan még mindig harcol-

nak, ha másért nem, hát azért, hogy

kitúrják a konkurenciát. Így viszont

az értékek nem kerülnek sohasem a

helyükre. Ugyan semmi közöm hozzá

és bárhogyan is menekülnék, de azért

a múlt még mindig kísért. Akik még

vesznek, gyakran megkérdezik tôlem,

hogy jól vették-e? Sokszor köpni-

nyelni nem tudok. És mindez egy

leütött piacon. 

Nem is olyan régig nem tudtam,

hogy röpdolgozataimat nemcsak,

hogy elolvassák, hanem védelemre is

szorulnak, mert hogy mit tudok én

már. Hát kedveseim, erre csak a cser-

nyoveci csodakántor történetével

tudok válaszolni, aki egyszer álmából

felriadva azt mondta, hogy ég Sze-

ged. Egy karavánnyi segélyt küldtek

a csernyoveciek Szeged megsegíté-

sére, amely megérkezvén a Tisza-

parti városba, látta, hogy minden a

legnagyobb rendben, tûzvésznek

semmi nyoma. Mondták is a kántor

ellenfelei, hogy nem is égett Szeged.

A hívei meg tudták védeni, hiszen

nem az a fontos, hogy égett-e, hanem

az, hogy egyáltalán ellátott odáig.

Értitek, nem? De most tipli! ■

Spartvis

Elôször mint tragédia, de másodszorra…
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mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot!

+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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Balesetek fajtái és megítélésükMUNKAVÉDELEM:
Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

A munkavégzés során a dolgozókat

érô balesetek az ellátás és kártérítés

szempontjából többfélék lehetnek. A

balesetrôl értesített munkavédelmi szak-

ember kötelessége a jegyzôkönyv felvé-

tele során megállapítani, hogy a bekövet-

kezett balesetet hogyan kell megítélni.

Az üzemben vagy egyéb helyen a

munkavégzéssel összefüggésben bekö-

vetkezhet:

– munkabaleset,

– úti baleset.

A munkabaleset a szerzôdött vagy

megbízott dolgozót érheti a részére ki-

adott munkavégzés során, amelyet azon-

nal jelenteni kell a kijelölt vezetônek, és

meg kell kezdeni a sérülés ellátását.

Ha a baleset igazolhatóan munkába

menet vagy onnan jövet éri az adott dol-

gozót, és azt bejelentik az üzemben, ak-

kor nevezzük úti balesetnek a történte-

ket. Úti baleset során nem vehetô figye-

lembe a kitérô, illetve a nem a munka-

helyre vezetô úton bekövetkezett baleset.

Például, ha valaki munka után nem haza-

megy, hanem mozijegye van, akkor csak

a mozi bejáratáig tartó utat lehet figye-

lembe venni. Viszont, ha például a dolgo-

zó, hazafelé menet bevásárolja a szoká-

sos helyen a szokásos mennyiséget, vagy

elhozza gyermekét az óvodából, az nem

számít kitérônek. Ha azonban az útköz-

beni bevásárlás meghaladja a szokásosat,

az már szintén nem számítható úti bal-

esetnek.

A munka során bekövetkezett mun-
kabaleset nemcsak a szorosan vett
munkavégzés során törénhet meg.
Munkabalesetnek számít ezenkívül a

munkával összefüggô közlekedés, anyag-

mozgatás, a munkaruha fel- és levétele, a

szervezett üzemi étkezés, foglalkozás-

egészségügyi szolgáltatás igénybevétele,

tisztálkodás és a kötelezô munkahelyi

képzés, például munkavédelmi oktatás,

vagy kiküldetés, kirendelés során bekö-

vetkezett baleset.

Az alábbi balesetek, amelyek ugyan

munkaidôben, munkavégzés során követ-

keztek be, nem számíthatók munkabal-

esetnek: megbízás nélküli, a dolgozó sa-

ját maga által elkezdett tisztítás, karban-

tartás stb. közbeni baleset. Jogosulatlan,

például engedély nélküli jármûvezetés

során vagy rendbontáskor bekövetkezett

baleset. Nem tekinthetô munkabaleset-

nek, ha az ittasan végzett munka közben

következett be. Ezt azonban bizonyítani

szükséges a munkáltató részérôl: mérés-

sel vagy tanúkkal.

A bekövetkezett balesetet minden-
képpen jelenteni kell a munkáltatónak,
hogy ô vagy megbízottja errôl írásbeli
jegyzôkönyvet vehessen fel. A jegyzô-

könyvnek tartalmaznia kell a balesetet

szenvedett személy adatait, fôleg nevét,

korát, igazolható szakképzettségét, mun-

kakörét szerzôdése szerint, megbízását az

adott munkára és munkahelyre, ahol a

baleset történt.

Úti baleset esetén a sérültnek kell
bejelentenie, hogy hol és mikor történt a

balesete. Ha azonban közlekedési baleset

során következett be a sérülés, akkor

mellékelni kell a rendôrség által felvett

jegyzôkönyvet is.

Amennyiben a munkáltató és a mun-

kavállaló feljegyzésében a balesetrôl el-

térés mutatkozik, például rendbontás

megítélésében vagy ittassággal kapcso-

latban, esetleg a munkaköri megbízást

illetôen, akkor munkaügyi bírósághoz

kell fordulni, amely ítéletében eldönti:

munkabaleset, vagy munka során bekö-

vetkezett, nem üzemi baleset történt.

Miért van ennek
a döntésnek jelentôsége? 

Részint a kiszabható büntetés, más-

részt a kártérítési jogosultság miatt. Ha a

balesetrôl kiderül, hogy szabályos mun-

kabaleset volt, akkor a munkavédelmi

szakember által kiállított baleseti jegy-

zôkönyv, amelyet a munkahelyi vezetô is

aláír, és a sérült által beadott kártérítési

kérelem alapján számára jár a cég részé-

rôl – ahol a baleset történt – az ôt meg-

illetô összegû kártérítés. Ha a balesetet a

bíróság sem ítéli munkabalesetnek, akkor

kártérítés nem jár, sôt indokolt esetben a

munkáltató által kiszabott büntetés, eset-

leg még anyagi kártérítés is sújthatja a

dolgozót.

Ha a baleset kimeríti a szabályos mun-

kabaleset feltételeit, akkor a beadott bal-

eseti jegyzôkönyv alapján a munkáltató

köteles megfizetni a baleset következté-

ben a dolgozót ért anyagi és nem anyagi

kárait, veszteségeit 100%-ban. Úti bal-

eset esetén a balesetet szenvedett munka-

végzô részére 90%-ban kell megtéríteni

veszteségeit a jelenleg hatályos törvényi

elôírás szerint.

Összegzésül tehát baleset esetén:
– azonnal jelentsük vagy jelenttessük 

a bekövetkezett úti vagy munkabal-   

esetet írásban;

– a bejelentett balesetrôl minél hama-

rabb készüljön el az elôírt jegyzô-

könyv a munkáltató részérôl;

– a jegyzôkönyvet a kiállító munkavé-

delmi szakember és a vezetô írja alá,

pecséttel lássa el;

– a jegyzôkönyv egy példányát a mun-

káltató juttassa el a megfelelô helyre 

a munkavédelmis és a munkaügyi 

szakember közremûködésével;

– a sérült dolgozó minden esetben 

kapjon egy példányt a kiállított bal-

eseti jegyzôkönyvbôl, amelyet élete 

végéig ôrizzen meg az esetleges ké-

sôbbi problémák esetére,  vagy pél-  

dául munkahely-változtatás, orvosi 

rehabilitáció.

Természetesen a fentieket mind meg-

spórolhatjuk, ha munkánkat szabálysze-

rûen végezzük. Mivel azonban a baj még

így is bekövetkezhet, az elôírt adminiszt-

rációt mindig tartsuk be, hogy legalább

veszteségeinket pótolhassuk.

Nagy Veronika nyomdamérnök,
munkavédelmi szakmérnök

06-1/351-5565, 06-20/9311-329
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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

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

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

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

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

www.rcontact.hu

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)

– Tamponok, klisék, se-  
gédanyagok

– RUCO tampon- és szi-
tafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szakktanácsadás
– Festékszínkeverés

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

TAMPON-MIX Kft.

T
A

M
P

O
P

R
IN

T
 c

é
g

 k
é

p
v
is

e
le

te

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

Melegfóliázás
UV-lakkozás

Stancolás
Gépi dobozragasztás
Bevontdoboz-gyártás

Szerszámkészítés
Kézi köötészet 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
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Új és használtÚj és használt

NYOMDAGÉPNYOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSASZÁLLÍTÁSA

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

KKönyvkötô Kft .Könyvkötô Kft .
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

Címkearanyozás
Dombornyomás

Ritzelés-stancolás

Kis Géza
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔
MIMI NÔSÉG + JÓ ÁRNÔSÉG + JÓ ÁR =
PP apír  Papír  P artnerartner,, már 20. éve
1107 Budapest, Száva u. 9.

melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

2013-ban még: május 3.,
május 27., június 14.,

szeptember 9., október 3.,
október 25., november 15.,

december 13.

Csepeli nyomda
németnémet vagy

szlovákszlovák
nyelvtudással

export üzletkötôtüzletkötôt
keres.keres.

Jelentkezni a 
06-30/501-0202

telefonszámon
lehet.

Eladó használt gépek:Eladó használt gépek:
❖ KOLBUS ragasztókötô + összehordó, (évj.: 1982)
■ SIGLOCH könyvblokk-készítô sor (évj.: 1998)
❖ STAHL beakasztósor (évj.:1998)
■ WOHLENBERG háromkéses vágógép (évj.: 1998)
❖ WOHLENBERG ragasztókötô gép (évj.: 1994)
■ KOLBUS beakasztó gép (évj.: 1965)
❖ STAHL falcbeégetô és prés, (évj.: 1978)
■ POLYGRAPH cérnafûzô, (évj.: 1958)
❖ MATHIAS BÄUERLE hajtogatógép (évj.: 2002)
■ KAEV drótfûzôgép
❖ POMA könyvtest gömbölyítô
■ HUNKELER elôzék ragasztógép
❖ POLYGRAPH nyílásbeégetô
■ POLYGRAPH  5 állomásos irkatûzô (évj.: 1983)
❖ OSAKO irkatûzô (évj.: 1992)
■ PURLUX irkafûzô (évj.: 2000)
❖ PERFECTA háromkéses vágó (évj.: 1984)
■ PERFECTA háromkéses vágó (évj.: 1984)
❖ MECCANOTECNICA cérnafûzôgép (évj.: 2006)
■ HÖRAUF háromkéses vágógép (évj.: 1995)
❖ ZIRKON rotációs nyomógép (évj.: 1986)
■ KDO flexónyomógép (évj.: 2000)
❖ RIMA keresztkirakó (évj.: 2001)
■ GÄMMERLER keresztkirakó (évj.: 1998)
❖ PAKO filmhívó (évj.: 1990)
■ KALLE lemezmásoló (évj.: 1977)
❖ KRAUSE lemezhívó (évj.: 1990)
■ POLIMERO Nylonprint kimosó (évj.: 1993)
❖ DUPLO összehordó torony (évj.: 2009)
■ KAEV stancológép (évj.: 1992)

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

Falmászó-tanfolyamokFalmászó-tanfolyamok
kezdôk számárakezdôk számára

Nyitva tartás: h–p.: 10.00–23.00, sz–vNyitva tartás: h–p.: 10.00–23.00, sz–v.: 10.00–22.00 óráig.: 10.00–22.00 óráig
Cím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.Cím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

TTelefon: 06-1-688-2341, honlap: elefon: 06-1-688-2341, honlap: wwwwww.bigwall.hu.bigwall.hu

Magyarországon
egyedülálló

15 méteres15 méteres
belmagasság
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