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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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ALMA KRUMPLIVAL NEM KIVÁLTHATÓ

Mind többen tapasztaljuk, hogy egyfajta apátiába süllyedve telnek a mindennapok.

Rosszkedvünk van, és ez egy ördögi kör: minél rosszabb a hangulatunk, annál rosszabbá

válik, s mivel egyre inkább nincs örömöt, elégedettséget kiváltó inger, a „gödörérzet”

mélyül. A hiábavalóság, a napi küzdés kilátástalansága alkalmatlanná tesz bennünket, hogy

egyáltalán képesek legyünk a reményt önmagunkban újra felébreszteni. Lassan úgy érzem,

nem mûködik – mert nem mûködhet –, hogy életünk egyik területének sikere, harmóniája

vigaszul, erôforrásul, kompenzációul szolgáljon egy másik szegmens nehézségeinek

feloldására: almát krumplival kiváltani nem lehet. Támaszul ugyan szolgálhat az érzelem –

a család szeretete, szakmai elhivatottság, szerelem –, de egzisztenciális problémát a matéria

síkján lehet csak megoldani. Mindazonáltal, amennyiben nincs lelki támasz és tartalék,

csekély az esély az anyagi síkon való helyrebillenésre. Ugyanakkor az egzisztenciális lét is

kettôs alapokon nyugszik: az anyagiságon és az érzelmi viszonyuláson. S noha egymást

helyettesíteni nem tudják, szoros egymásra hatásban vannak. Ha hitet vesztek

emocionálisan, az elôbb-utóbb manifesztálódik anyagi síkon. Kétségtelen: azért vesztek

reményt, azért süllyedek egyfajta apátiába, mert materiálisan nincs kellô eredménye,

visszaigazolása. Viszont az is egészen biztos, hogy nem tudom addig anyagilag rendbe hozni

a dolgokat, amíg lélekben meg nem erôsödtem, azaz nem kezdek el újra hinni és remélni.

Ahogy a magánélet mûködéséhez, a problémák megoldásához szükség van a társ(ak)

támogatására, érzelmi visszaigazolására, az egzisztenciális létezés sem nélkülözheti

e támaszt. A támaszt azonban e téren a szakmai közösség tudja biztosítani, még akkor is, ha

alkalmasint versenytársakból (is) áll… Az egzisztenciális lét nem magánélet, és ugyan

egymásra hatásuk van, ám a bennünk lévô emocionális erôforrások nem csereszabatosak.

Nem szeretném feltételezni, hogy a szakmai közösségek azért zsugorodnak, mert a lehetséges

tagok nem rendelkeznek kellô közösségi felelôsségtudattal, hanem azért fogy a létszám, mert

az ágazat meglehetôsen széles köre manapság egyre inkább egyfajta apátiában leledzik,

és esetleg még nem döbbent rá, nem ismerte fel, nem gondolt arra, hogy a közösség ereje

milyen sokat ér, és nemcsak a közösség, hanem az egyén számára is. Az gondolom, nem

vitatják a mondás igazságát, mely szerint: „egységben az erô”. És ez bizony érvényes mind

az anyag, mind a szellem, mind a lélek síkján. Kétségtelen: mindhárom területen hozzá kell

járulni a sajátunkból is, de nem keveset lehet meríteni is belôle.

PRINTinfo
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Nem versenytársként,
hanem partnerként

Flexibiliskönyvtábla-
gyártás a DPD
Stancüzemben

„…az így készült könyvek úgy jelentenek

egy lényegesen jobb minôséget, hogy köz-

ben a bekerülési költségük sem szökik…” 

Beszélgetés Dostal Andrással . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal

CégCéginfo

PNYME-hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–25. oldal

Szakmérnökképzés – felhívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal

Spartvis: Virág a szemétdombon  . . . . . . . . . . . . . . . . 26. oldal

Könyvajánló: Magyar Betûmûvészek  . . . . . . . . . . . . 26. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. oldalApróApróinfo

Mestertanácsok III.
Öntapadó lézernyomtatóba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. oldal

JacJacinfo

Gazdasági konferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–8. oldal KözKözinfo

Mozgásban a médiapiac. . .
. . . 6. oldal

…globális
szinten a
fogyasztói
bizalom
csökkent,
Európát
tekintve a
legalacso-
nyabb,
ezen belül a görögöknél a
legrosszabb, Magyarország
pedig mindössze egyetlen
hellyel elôzi meg Görögor-
szágot…

Hitel . . . . . . 7. oldal

„…»elszaladtunk«
korábban a hitelezés-
sel. Az igazi rákfenét
az jelentette, hogy sok
volt a könnyen…”

Tankönyvpiaci változások. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oldal

…Érthe-
tô, hogy
sérelme-
zik a ha-
zai nyom-
dák eme
új rend-
szert, hi-
szen nem
elég, hogy a válság miatt
egyébként is visszaestek a
megrendeléseik, most még a
tankönyvgyártás egy része…

XXXVIII. közgyûlés, egyben tisztújítás . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–12. oldal KözKözinfo

Harmincéves a
Könyvkötôk Országos Ipartestülete  . . . . . . . . . . . . . .20. oldal

KözKözinfo

Hess András-díjazottak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15. oldal KözKözinfo

„Rés a pajzson”. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 7–8. oldal

…nagyon
verseny-
képessé
teszi a
magyar
cégeket,
fôleg ab-
ban az
esetben,
ha nem
egyedül próbálkoznak a
nyugat-európai piacon,
hanem akár hazai, akár
külföldi nyomdával… 

Book On Demand (2.)
…gépsor helyett modulárisan  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21. oldal

GépGépinfo

BPP&EPH

Kreatív Klub Kilátással
…a Budapest Papír valamennyi ren-

dezvénye… …azokat a régi és nagy-

szabású, pazar partnertalálkozókat

idézi, amelyekbôl az ágazat szerep-

lôinek oly sokszor volt része a nyomdaipar „aranykorában”…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal

CégCéginfo
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A Nyomda- és Papíripari Szövetség szokásos tavaszi gazdasági konferenciájára
az idei évben május 10-én, Budapesten, az Aquincum Hotelben került sor.
Tekintettel arra, hogy ugyanezen a napon tartotta a szövetség a XXXVIII.
közgyûlését is – amely ráadásul tisztújító közgyûlés volt –, a konferenciára szánt idô
némileg rövidebb volt: összesen négy elôadást hallhattak a résztvevôk.
Miután dr. Horváth Csaba, a szövetség elnöke és dr. Peller Katalin fôtitkár
üdvözölték a hallgatóságot, megkezdôdtek az elôadások, amelyek tartalma, érdemi
volta, színvonala messze pótolta a mennyiségileg kevesebbet…

Mozgásban a médiapiac
Vörös Csilla ügyvezetô igazgató,
Nielsen Közönségmérés Kft.

„2008 óta lejtmenet tapasztalható a hirdetési piacon” – kezdte elôadását

Vörös Csilla, majd a médiapiac 2012-es globális, illetve magyarországi helyzetét

ismertette. Felmérésük szerint globális szinten a fogyasztói bizalom csökkent,

Európát tekintve a legalacsonyabb, ezen belül a görögöknél a legrosszabb,

Magyarország pedig mindössze egyetlen hellyel elôzi meg Görögországot, és ez

a fogyasztói bizalmatlanság bizony nem tudja lendületbe hozni a „költést”…

De nemcsak a vásárlások csökkennek, hanem  a megtakarítások is! Észak-

Amerikában ugyan már némi javulás, élénkülés tapasztalható mindkét – hirdeté-

sek, fogyasztói bizalom – szegmensben, de egyelôre jótékony hatása még Nyu-

gat-Európában sem érezhetô. Ázsiában, illetve Latin-Amerikában viszont

határozott volt a fellendülés 2012 harmadik negyedévében, aminek hatására a

globális reklámpiac növekedést mutatott, ám a negyedik negyedévben ennek

ellenére újra visszaesett. Ha az egyes médiákat vizsgáljuk globális szinten, akkor

megállapítható, hogy a hirdetések szempontjából a tévé 4,3 százalékot

növekedett, a magazinok 1,6 százalékot, a napilapok 0,2 százalékot csökkentek, az outdoor-

megjelenések viszont 7,7 százalékkal emelkedtek. A reklámköltésben továbbra is a tévé vezet

(62,8%), de a print aránya sem alacsony: mintegy 30 százalék. Ugyanakkor tény, hogy az internet

egyre inkább „jön fel”. A hazai reklámpiac pedig a következôképpen alakult 2008 és 2012 között: a

sajtóhirdetések 2008-ban mintegy 34,5 százalékot tettek ki, 2012-ben viszont már csak 23,4

százalékot. Nálunk az outdoor-hirdetések csökkentek: 10,2% (2008), 8,1% (2012). A DM viszont

erôteljesen növekedett: gyakorlatilag 0-ról 17,8 százalékra. Az internethirdetések is közel a duplájára

nôttek ezen idôszak alatt: 10,1 százalékról 19 százalékra. Végezetül Vörös Csilla elôadásából azt is

megtudtuk, hogy a legerôteljesebb mértékben a telekommunikációs szegmens növekszik, a

legnagyobb hirdetôi szektort pedig a napilapok és egyéb újságok jelentik, amelyek elsô számú

csatornaként funkcionálnak a tömegtájékoztatás, valamint a különféle szolgáltatások, továbbá a

kultúra, a kereskedelem és az élelmiszerek hirdetésének terén. ■
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„Nagyon egymásra vagyunk

utalva, mert ha a vállalkozásoknak

nem megy, akkor a bankoknak sem.

A hazai bankszektor erôs, nem

olyan, mint a görög. Magyarország

kockázati megítélése javult, ám

kétségtelen, a kiszámíthatóságot

illetôen kevésbé. Bizonytalan a

helyzet, amit az is mutat, hogy az

euró árfolyama egy héten belül

akár 6-8 százalékot is változhat.

Ráadásul ezek a változások kizáró-

lag külföldi hatásokon nyugszanak.

Recesszió van: a fogyasztás is, és a

beruházások is csökkennek, és nem

is látszik, hogy mitôl indulna el

bármifajta növekedés. Talán az

export…” – vázolta a jelen állapotot elôadása bevezetô részében dr. Tamás

Gábor. Ezt követôen rátért a vállalati hitelezés helyzetének, illetve az új

lehetôségek ismertetésére. 2008-hoz képest mintegy 20 százalékkal csök-

kent a vállalati hitelezés Magyarországon, és messze alacsonyabb a mérté-

ke, mint az európai átlag. „A kereslet is csökkent, de a banki hajlandóság is

kisebb, hiszen a bankok egy része komoly veszteséget szenvedett el. Valóban

»elszaladtunk« korábban a hitelezéssel. Az igazi rákfenét az jelentette,

hogy sok volt a könnyen felvehetô hitel” – hangsúlyozta az elôadó, majd

rátért az új Növekedési Hitel Program ismertetésére, amelyet „érdekes

kísérletként” aposztrofált, és amely meglehet – idézem –: „talán némi

lökést tényleg ad”. Az összesen (banki költségeket is beleszámítva) 2,5 szá-

zalékos hitellehetôséget egyrészt meglévô hitelek kiváltására lehet fordíta-

ni, és természetesen beruházásra is. Sajnos, folyószámlahitelre nem vehetô

igénybe. Dr. Tamás Gábor külön felhívta a figyelmet az Eximbank konst-

rukcióira, amely az exportot hivatottak kedvezôen támogatni. A korábbi

évek gyakorlatához képest rugalmasabb megoldásokat kínálnak, ám ezzel

együtt érdemesebb egy kereskedelmi bankon keresztül bonyolítani az ügy-

letet. Az UniCredit Bank azon pénzintézetek közé tartozik, amelyek

egyrészt nyereségesek, másrészt kifejezetten hosszú távú, és cégre szabott

partneri kapcsolatban látják a siker kulcsát, és ennek megfelelôen „bánnak”

ügyfeleikkel. Azt gondolom, dr. Tamás Gábor a teljes bankszektor nevében

zárta az elôadását, amikor a következôket mondta: „Vissza kell szereznünk

az elveszett bizalmat!”

Hogy ez miként fog sikerülni, az persze kérdés. Például a hozzászólá-

sokból is kiderült, hogy szinte azonos pénzügyi paraméterek mellett

mintegy 166 százalék lett a banki költség az elôzô évihez képest, illetve

28 féle jogcímen terhel a bank különféle költségeket… ■

Hitel – „a kereslet is csökken,
de a hajlandóság is…”
Dr. Tamás Gábor ügyvezetô igazgató,
UniCredit Bank Hungary

„Rés a pajzson”
Exportlehetôségek
Kása István Zoltán
ügyvezetô igazgató,
Marzek Kner Packaging
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Nem új

keletû ama

megállapítás,

hogy a hazai

nyomdaipar

egzisztenciá-

lis megerôsí-

tésére az ex-

port növelése

jelent egyfajta

megoldást.

Kása István

Zoltán, a Kner

Packaging

ügyvezetôjé-

nek elôadása

egyrészt e

tényt támasztotta alá, másrészt ezzel kapcso-

latosan jó néhány tapasztalatot, érdemi infor-

mációt is megosztott a hallgatósággal arra

vonatkozólag, hogy e téren mire számítsa-

nak, mire érdemes különösen odafigyelniük.

A Marzek Kner Packaging éves árbevétele

2012-ben 5,5 milliárd forint volt, amibôl 1,7

milliárd forint az exportból származó bevé-

tel. 2005-ben ez az összeg még csak 1,2 mil-

lió forintot tett ki… 

Kétségtelen, a cég a csomagolóanyag-

gyártásban érdekelt, ám ezzel együtt az ok,

amiért az export erôsítése mellett döntöttek,

bármilyen profilú nyomdára igaz: csökkenô

belsô piac, túlkapacitás, erôteljesen nyomott

hazai árszint. Ugyanakkor nem egyszerû az

exportpiacon megvetni a lábat, hiszen –

ahogy az elôadó megtapasztalta – Magyaror-

szág politikai megítélése nem jó, és ez

kedvezôtlenül hat az üzleti tárgyalásokra is.

Ami viszont segíti az exportpiacokon való

boldogulást, az az, hogy a hazai nyomdák

mind szakmailag, mind technológiailag,

mind minôségben ugyanolyan jók, vagy tán

jobbak, mint a nyugat-európai versenytársak,
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ám alacsonyabb a bér-, il-

letve az alapanyagkölt-

ségük. Mindezek összes-

sége nagyon versenyké-

pessé teszi a magyar cé-

geket, fôleg abban az

esetben, ha nem egyedül

próbálkoznak a nyugat-

európai piacon, hanem

akár hazai, akár külföldi

nyomdával/nyomdákkal

„összeállva” indulnak a

különféle tendereken.

Nagyon fontos, azonban

hogy komplex szolgálta-

tást tudjon egy cég nyújta-

ni, azaz a különféle nyom-

datermékek gyártásától

kezdôdôen a rugalmas

kiszolgáláson, szállításon

át a know-how átadásáig,

biztosításáig mindent tar-

talmaznia kell.

„Az export tekintetében

sokkal több lehetôség van,

de mindig figyelembe kell

venni a helyi sajátosságo-

kat. Keleti és déli irányba

nem érdemes terjeszkedni,

ami szóba jöhet, az a nyu-

gati és az északi országok.

Ausztria ugyan meglehetô-

sen „nacionalista”, de

Németország például kife-

jezetten nyitott, akár al-

vállalkozói konstrukciókra

is. És ha már sikerül refe-

renciát szerezni ezeken a

piacokon, akkor jóval

könynyebb további partne-

reket, munkákat is begyûj-

teni” – hangsúlyozta elô-

adása végén Kása István

Zoltán. ■

A köznevelési törvény változása miatt a Könyvtárellátó

lett a kizárólagos tankönyvterjesztô. A törvényi változás

oka az volt, hogy a korábbi rendszerrel gondok voltak, hol

ezért, hol azért nem kezdôdött el úgy tanév, hogy ne me-

rültek volna fel problémák. A kormányzat ennek megol-

dását látja az új rendszerben, illetve az új NAT-ban. Ahogy

Arany László Tamás fogalmazott: „Próbálunk valamifajta

rendet csinálni a tankönyvek terén”.

Mindenesetre nem jól indul a dolog, legalábbis a nyom-

dák számára biztos nem. Hogy hogyan kapcsolódik az el-

látás, illetve a terjesztés a nyomdák problémájához? Nos,

évente nagyjából 15 millió tankönyv készül, amelyet a ki-

adók rendelnek meg jellemzôen és döntô többségében a

könyvgyártó hazai nyomdáktól. Ez ezentúl is így lesz,

csakhogy 3-4 héttel kevesebb idô áll majd rendelkezésre a tankönyvek kigyártásához, mert-

hogy az „találtatott” ki a terjesztésre, hogy minden egyes nebulónak névre szólóan csomagol-

ja össze a Kello az aktuális tankönyvadagot. Idén ez körülbelül 1,2-1,3 millió tankönyvcso-

mag elkészítését jelenti, és ehhez bizony – bármilyen nagyszámú közmunkás is áll rendelke-

zésre – idô kell, és ezt az idômennyiséget veszik el a nyomdáktól. S noha a hazai könyvgyártó

nyomdák igen komoly kapacitással bírnak, ez a 3-4 hét alkalmasint hiányozhat nekik, ugyanis

arról szó nem lehet – és ez természetes is –, hogy a határidô tolódjon ki, de hamarább sem

tudják megkapni, mert még nem lesznek meg az új NAT-nak megfelelô akkreditált tankönyv-

kéziratok. Márpedig, ha nem kaphatják meg hamarabb, és nem csúszhat a határidô sem, akkor

ez azt is maga után von(hat)ja, hogy a tankönyvgyártás egy része esetleg külföldre kerül(het). 

Érthetô, hogy sérelmezik a hazai nyomdák eme új rendszert, hiszen nem elég, hogy a vál-

ság miatt egyébként is visszaestek a megrendeléseik, most még a tankönyvgyártás egy része

is kétségesnek látszik. Nem véletlen, hogy ez az elôadás váltotta ki a jelenlévôkbôl a legtöbb

hozzászólást és a leghevesebb vitát. Dr. Peller Katalin, a szövetség fôtitkára arra kérte az

illetékes(eke)t, hogy mindenképpen oldják meg úgy a gyártatás ütemezését, hogy azt a hazai

nyomdák képesek legyenek teljesíteni, ne kerüljön külföldre egyetlen tankönyv gyártása sem.

Kovács János, a Dürer Nyomda ügyvezetôje is ezt szorgalmazta, az Alföldi Nyomda vezér-

igazgatója, György Géza pedig a dedikált csomagolás hatékonytalan és felesleges voltára

hívta fel a figyelmet, amihez a Dabasi Nyomda részérôl Vágó Magdolna vezérigazgató is

csatlakozott, hozzáfûzve még azt is, hogy a nyomdai gyártásra fordítható idô jelentôsen sérül,

már-már megoldhatatlanná válik a teljesítés. Rybaltovszkiné Mocsár Gyöngyi, az Alföldi

Nyomda termelési igazgatója pedig arra hívta fel az elôadó figyelmét, hogy ez „az egyedi

csomagolásos terjesztési megoldás” köszönô viszonyban sincs a kormányzat által megfogal-

mazott céllal, miszerint: „kiemelt feladat, hogy a tankönyvekkel és a tankönyvterjesztéssel

kapcsolatos költségek csökkenjenek…”

Arany László Tamás válaszában igyekezett csillapítani a kedélyeket, ám a rendszer meg-

változtatásáról szó sem lehet. Mint mondta: „az elsô év, amíg ki nem alakul az új rendszer, ne-

héz lesz, de jövôre már beáll a rend, és nem lesz változás sem a NAT-ban, sem a tankönyvekben”.

Hát erre mit mondjon az ember…? ■
Ilona
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Tankönyvpiaci változások hatása
a nyomdaiparra

Arany László Tamás ügyvezetô igazgató,
Könyvtárellátó KK Nonprofit Kft. (Kello)
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A gazdasági konferencia

végeztével és az ebédet kö-

vetôen elkezdôdött a Nyom-

da- és Papíripari Szövetség

XXXVIII. közgyûlése, amely egyben

tisztújító közgyûlés is volt. Ám még

mielôtt kezdetét vette volna, sor ke-

rült a Hess András-díjak átadására.

Erre a díjra a munkáltatók terjeszthe-

tik fel azon kollégáikat, akiknek ki-

magasló munkáját e kitüntetéssel is el

kívánják ismerni, s mindezt méltó ün-

nepélyességgel és a közgyûlés tagsá-

gának jelenlétében. (A díjazottakat

lapunk 14–15. oldalán mi is bemutat-

juk Önöknek – a fôszerk.)

Az ünnepséget követôen immáron

valójában kezdetét vette a közgyûlés.

Dr. Horváth Csaba elnök köszön-

tötte a jelenlévôket, ismertette a köz-

gyûlés programját, majd a kötelezô

formaságok – jegyzôkönyvvezetô,

illetve -hitelesítôk megválasztása –

után következtek a napirendi pontok

szerinti beszámolók, illetve azok sza-

vazásra bocsátása. Dr. Peller Katalin
fôtitkár számolt be az elôzô közgyû-

lés óta eltelt idôszak eseményeirôl,

rendezvényeirôl, történéseirôl, illetve

arról, hogy a tagsági viszony milyen

konkrétan forintosítható elônyökkel

jár a tagvállalatok számára. Ezt köve-

tôen dr. Horváth Csaba a szövetség

gazdálkodásáról szóló beszámolóját

hallhatták a jelenlévôk: ennek kap-

csán megerôsítést nyert, hogy a szer-

vezet továbbra is gazdaságilag kifeje-

zetten stabil, vagyona mintegy 89

millió forint. A könyvvizsgálói beszá-

moló pedig maradéktalanul teljesen

rendben lévônek találta a könyvelést,

gazdálkodást. A következô napirendi

pont egy olyan alapszabály-módosí-

tás elôterjesztése volt, amelynek cél-

ja, hogy a tagsági létszám bôvítését

elôsegítse. A szövetség tagsága jelen-

leg 68 vállalatból tevôdik össze, s no-

ha a teljes ágazat szinte egyetlen

résztvevôje sem kérdôjelezi meg a

Nyomda- és Papíripari Szövetség

szükségességét, hasznosságát, mind-

össze ez a 68 cég vállalja a tagsággal

járó feladatokat és költségeket. Azon

cégek, amelyek kvázi „kívül marad-

nak”, jellemzôen pénzügyi gondokra

hivatkozva csak élvezik mindazon

elônyöket, amelyeket alkalmasint a

szövetség kiharcol az ágazat számára.

Megértve az anyagi nehézségeket, a

szövetség azzal kíván segítséget nyúj-

tani, hogy létrehozta az úgynevezett

„korlátozott jogú tagsági viszony”

kategóriáját a szakmáért felelôsséget

érzô, és éppen ezért a szövetséghez

csatlakozni kívánó, ám korlátos anya-

gi lehetôségekkel bíró cégek számára.

A korlátozott jogú tagsági viszonyt

választó cégek három évig a rendes

éves tagdíj felét fizetik csak, ám gya-

korlatilag ugyanolyan elônyöket él-

veznek – energiatársulásban való

részvétel, kedvezményes áron történô

védjegyhasználat stb. –, mint az „iga-

zi” tagok, azzal a különbséggel, hogy

nem választhatók be az elnökség tag-

jai közé. Amikor letelik a három év,

dönthetnek: vagy maradnak immáron

teljes jogú tagként, vagy kilépnek. 

Nem olyan régen – és bocsánat,

hogy magamat idézem – a következô-

ket írtam: „hogy ki vagy mi mennyire

fontos, azt az dönti el, hogy mennyire

hiányzik, ha nincs. Csakhogy akkor

K
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XXXVIII., egyben tisztújító közgyûlés,
valamint a Magyar Nyomdászatért díj
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már késô! Most, míg

vannak az ágazatnak

szakmai szervezetei,

amelyek idôrôl idôre

különféle konferenciá-

kat, szimpóziumokat,

work shopokat vagy

éppen kiállításokat

rendeznek, amelyeken

gyakorlatilag bárki

részt vehet, és ame-

lyeken érdemi, a min-

dennapokban akár

forintosítható infor-

mációkhoz lehet jutni,

magától értetôdônek

veszi mindenki.

Evidenciaként kezeli,

és úgy gondolja, ha

belefér az életébe,

részt vesz rajta, ha

nem, hát nem. Majd

legközelebb… 

Kérdés azonban, hogy meddig

lesz, és egyáltalán lesz-e legköze-

lebb. Most még valamifajta kollektív

ágazati felelôsségtudattól hajtva a

szakmai szervezetek próbálkoznak a

maguk eszközeivel, és nemcsak tag-

jaikért, tagvállalataikért, hanem az

ágazat egészéért tenni: konferenciá-

kat, szimpóziumokat, expót szervez-

nek, hogy ezekkel a szakmai rendez-

vényekkel érdemben segítsék az

ágazat boldogulását…

…Egy ágazat akkor tudja érdeke-

it érvényesíteni, ha vannak szerve-

zetei, amelyek a szakma egészének

képviseletében tudnak fellépni. Egy

ágazat szereplôi addig tudnak egy-

másról, amíg vannak csatornái –

lapja, lapjai –, amelyeken keresztül

kommunikálhat, amelyekbôl szinte

mindenrôl értesülhet. Kétségtelen,

mind a szakmai szervezetekhez kap-

csolódó tagsági viszony, mind az ál-

taluk szervezett rendezvényeken való

részvétel, mind a szakmai újságok

fenntartása pénzbe kerül. Egy ágazat-

nak azonban – éppen az elôbbiekben

felsorolt okok miatt – fontos, fontos

lenne ezeket fenntartani, megtartani.

És míg az ágazatot alkotó cégek közül

sokan vállalják az ezzel, ezekkel járó

anyagi vonzatot, addig nem számot

tevô, gyorsan megtérülô a fajlagos

költség. Ám, ha szûkül, tûnik el az a

réteg, amely aktívan vesz részt a szak-

mai közéletben, és áldoz is rá, akkor

egyáltalán nem kérdés, hogy mennyi-

re növekednek meg a fajlagos terhek,

miközben mások a „farvízen” csak az

elônyöket élvezik. Igazán nem kell

jósnak lennem ahhoz, hogy meg-

mondjam, mi lesz ennek a vége: nem

lesznek rendezvények, nem lesznek

szervezetek, nem lesznek lapok. 
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S mindenki úgy boldogul egyedül,

ahogy tud… Már késô lesz a felisme-

rés, hogy minden olyan dolgot, ami

kollektívan érint – legyen szó szakmai

ismeret bôvítésének lehetôségérôl,

érdekképviseletrôl vagy éppen kom-

munikációs csatornáról –, ám nem

járulunk hozzá a fenntartásához, azt

egyénileg sokkal drágábban fizetjük

meg. Lehet, hogy nem azonnal, de

egyszer igen.” 

A Nyomda- és Papíripari Szövet-

ség jelenlegi 68 tagvállalata az, amely

finanszírozza gyakorlatilag a teljes

ágazat érdekvédelmének fenntartását.

A tisztesség, valamint a nyomdásztár-

sadalom együvé tartozása megkíván-

ná, hogy a többiek is részt vállaljanak

belôle… 

Tekintettel arra, hogy ez a közgyû-

lés egyben tisztújító közgyûlés is

volt, következô napirendi pontként dr.

Horváth Csaba elnök beszámolója

hangzott el az elmúlt 4,5 évrôl, ame-

lyet a jelenlegi elnökség fémjelzett. A

tények alapján elmondható, hogy ki-

tûnôen látták el a feladataikat: gazda-

ságilag stabil a szövetség, igen sokat

tett az ágazat érdekérvényesítésének

érdekében, számos programot szerve-

zett vagy éppen vett részt a szakma

széles körben történô népszerûsítése

érdekében stb. Az egyetlen kevésbé

sikeres terület a tagsági létszám ala-

kulása, ám ez sok esetben külsô

okokra – megszûnt vagy összeolvadó

cégek, tulajdonosváltás stb. – vezet-

hetô vissza. Ugyanakkor az is tény,

hogy némi apátia is tapasztalható, hi-

szen az elnökség tagjai nem kevés

energiát és idôt áldoztak arra, hogy

felkeresve egyenként a cégek veze-

tôit, csatlakozásra

buzdítsák ôket.

Egyöntetû tapasz-

talatuk, hogy min-

denki szükséges-

nek és fontosnak

tartja a szövetség

létezését, ám ez-

zel együtt – ezért

vagy azért – nehe-

zen szánja rá ma-

gát a tagságra. A

közgyûlés egyéb-

ként valamennyi

beszámolót egy-

hangúlag elfoga-

dott. 

Ezt követôen –

mivel lejárt mind

az elnökség, mind

az elnök mandátu-

ma – dr. Horváth

Csaba felkérte

Gál Tamást, a Be-

ta-Roll Zrt. ve-

zérigazgatóját, hogy vezesse le a

tisztújítást. A jelölô bizottság (Palkó

Roland, Szentendrei Zoltán, Tolnai

László) képviseletében Szentendrei

Zoltán terjesztette elô a jelölteket,

majd a tagság titkos szavazással meg-

választotta az új elnökséget, amely

megbízatás három évre szól. 

Nos, a Nyomda- és Papíripari Szö-

vetség új elnökségét a következô sze-

mélyek alkotják: Erdély Zsolt
(BPP&EPH, ügyvezetô igazgató), dr.
Horváth Csaba (Nyomda-Technika,

tulajdonos-ügyvezetô), Jelinek Gá-
bor (Díjbeszedô Nyomda Zrt., vezér-

igazgató), Kása István Zoltán (Mar-

zek Kner Packaging, ügyvezetô igaz-

gató), Kovács Já-
nos (Dürer Nyom-

da, ügyvezetô

igazgató), Lázár
László (Révai

Nyomda, ügyve-

zetô igazgató), dr.
Szikla Zoltán
(Hamburger Hun-

gária, vezetô szak-

tanácsadó), Vértes
Gábor (Pauker

Nyomda, tulajdo-

nos-ügyvezetô),
Zsámboki Gábor
(Állami Nyomda

Nyrt., vezérigaz-

gató). Közülük az

egyetlen nem vá-

lasztott tag a min-

denkori papírszek-

ció delegáltja, dr.

Szikla Zoltán.

Az új elnökség

pedig megválasz-

totta az új elnököt, amely tisztségre

ismét dr. Horváth Csabát kérték fel,

az elnökhelyettesi pozíciót pedig

továbbra is Kovács Jánosra bízták. 

Ezzel azonban még nem ért véget a

program, hiszen este a gálavacsorán

újra találkozott a társaság, és ennek

keretei között átadásra került a
Magyar Nyomdászatért díj, ame-
lyet ezúttal Schuck Istvánnak, a
Prosystem-Siko cégek tulajdonos-
ügyvezetôjének ítélt a szakma.

(Schuck Istvánnal készült interjúnkat

késôbbi lapszámunkban olvashatják –

a fôszerk.) ■

Ilona
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termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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Hess András-díjazottak – 2013
Augusztin Jánosné termékmenedzser 

(Felterjesztô: Prospektus Nyomda,
Szentendrei Zoltán ügyvezetô igazgató)

Érettségi után a Veszprémi Nyomdában kezdett montírozó

tanulóként, ezt követôen a Veszprém megyei Moziüzemi Vál-

lalat házinyomdájában montírozó szakmunkás. Ez a nyomda

került át a Prospektus Nyomdához, ahol az eltelt több mint 20

év alatt kezdetben montírozóként, majd az utóbbi 15 évben

termékmenedzserként végezte munkáját. Ebben az évben

vonult nyugdíjba. Munkáját mindig lelkiismeretesen és nagy

szaktudással végezte, kiváló dolgozó is volt. Férjezett, három

fiú nagymamája. Hobbija az olvasás. ■

Ferenczy József munkatárs
mechanikus szerviz 
(Felterjesztô: Prosystem Service,
Schuck István ügyvezetô igazgató)

Géplakatos ipari tanulói éveit 1971–1974 között végezte, gyakorlati

tudásra az Ikarus gyárban tett szert. Nyomdaipari pályafutását 1981

ôszén a Kossuth Nyomda központi telephelyén kezdte, majd 1982-tôl

az újonnan induló Jászberényi úti telephelyen dolgozott. Itt az akkori

legmodernebb berendezések és gépek kerültek beüzemelésre, így na-

gyon magas szakmai kihívások vártak az akkori karbantartást végzô

személyzetre. Nagy tapasztalattal rendelkezô kollégákkal volt lehetôsé-

ge együttdolgozni és ellesni tôlük a szakma csínját-bínját. A Kossuth

Nyomdától az útja az Egyetemi Nyomdába vezetett, ahol a nyomda

teljes kötészetét szervizelte és tartotta karban. Az új idôk visszasodorták

a Kossuth Nyomdához, majd az Invenció Szervizhez, innen pedig

egyenes út vezetett a Prosystem cégcsoporthoz, ahol már lassan 10 éve

dolgozik. Ahogy a szervizcsapat többi tagja, ô is folyamatosan képzi

magát, így mindegyikük maradéktalanul megfelel a mai nyomdaipari

elvárásoknak. A jó csapatszellem sok nehézségen átsegíti. A szakma

iránt tanúsított alázatot megôrizve szeretne továbbra is jó eredményeket

elérni, és legfôbb célja, hogy ügyfeleik elégedettek legyenek a munká-

jukkal. Jelenleg Pécelen él, és egy tízéves kisfiú édesapja. ■

File László
mûszaki igazgató 
(Felterjesztô:
Michael Huber Hungaria,
Mile Gábor ügyvezetô igazgató)

1986-ban végzett a KMF-en

nyomtató szakon. 1978–1984

között ofszetgépmesterként dol-

gozott több nyomdában, majd

1984–1986 között mûszaki szer-

kesztô volt a Hungexpo Reklám-

kiadóban, 1986–1988 között pe-

dig szaktanár a Tóthfalusi Szak-

munkásképzôben. 1988-tól 1991-ig technológus, majd

technológiai osztályvezetôi tisztséget töltött be a Kos-

suth Nyomdában. 1991–1992 között nyomdavezetô a

Hungaprint Nyomdában. 1992–1997 között ofszet

mûszaki tanácsadóként dolgozott a SunChemicalnak,

1997-tôl az idei évig ofszet mûszaki szaktanácsadó,

majd mûszaki igazgató a Michael Huber Hungaria

Kft.-nél. Nôs, 3 gyermek édesapja. Hobbija a néptánc,

a horgászat és a természetjárás. ■

Konkolicsné Lukács Ágnes minôségirányítási és környezetvédelmi
vezetô (Felterjesztô: ANY Biztonsági Nyomda Zrt., Zsámboki Gábor vezérigazgató)

Konkolicsné Lukács Ágnes 1998. október 26-án lépett be az Állami Nyomdába, ahol a cég integrált

minôségirányítási és környezetközpontú rendszereit professzionálisan mûködteti. A jogszabályi, szerve-

zeti és technológiai változások követése, az irányítási rendszerek folyamatos fejlesztése, a minôsítések

állandó megújítása nem kis kihívást jelentenek az egyre növekvô volumenû termelés mellett. A Bizton-

sági Nyomda Nyrt. precíz tevékenysége garancia a nagybiztonságú termékek elôállítására, magas nyom-

daipari és minôségirányítási szakismeretüknek köszönhetôen a nagyobb kihívásoknak is kiválóan megfe-

lelnek. A társaság mára évente 10–11 auditon „vizsgázik” a minôsítések folyamatos megújítása érdeké-

ben, ebben is kimagasló szerepet tölt be a most jutalmazott osztályvezetô. Személyiségének, szakmaisá-

gának köszönhetôen egyaránt megtalálja a hangot minden generációval, minden munkatárssal, ellenôrzé-

sei, javaslatai, észrevételei gazdagítják a nyomdász kollégák tudását, szakismeretét. Sok fiatal munkavál-

laló szerez magabiztos rutint mellette, szívesen adja át tapasztalatait másoknak, a minôségi munka és a

nyomdaipar népszerûsítése érdekében is. A cég az elmúlt években két alkalommal is elnyerte az Év Zöld

Nyomdája címet, áldozatos és környezettudatos munkájának köszönhetôen.   

Konkolicsné Lukács Ágnes férjezett, két felnôtt gyermek édesanyja. ■
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Kovács Sándor
termelési vezetô 
(Felterjesztô:
Marzek Kner Packaging Kft.,
Kása István Zoltán
ügyvezetô igazgató)

1960. augusztus 26-án született

Mezôberényben. 1978-ban érett-

ségizett nyomdaipari szakon ma-

gasnyomó-gépmesterként Békés-

csabán, a Tevan Andor Szakkö-

zépiskolában. 1981-ben szerzett

diplomát a Könnyûipari Mûszaki

Fôiskolán, mint nyomdaipari üzemmérnök. 1981. szeptem-

ber 1-jén kezdett a Kner Nyomdában dolgozni, mint üzem-

mérnök. 1982–1985 között mûvezetô, majd 86–89 között

fômûvezetô. 1987-ben pedig Kiváló dolgozó kitüntetést

kapott. 1989–1993 között a Kner Nyomda Tevan Üzemének

vezetôje volt, 1993-tól 2000-ig pedig címkegyártási divízió-

vezetô, 2000-tôl termelési vezetô. Nôs. ■

Lánczi István
informatikai
osztályvezetô 
(Felterjesztô:
Alföldi Nyomda Zrt.,
György Géza vezérigazgató)

Matematikus, rendszer-

szervezô, közgazdász. 1976

óta dolgozik az Alföldi

Nyomdában. 1976–79 kö-

zött rendszerprogramozó,

1980–88 között számítás-

technikai csoportvezetô,

1988 óta pedig gyártástervezési osztályve-

zetô, késôbbi megnevezésén informatikai

osztályvezetô. Mûszaki tanácsos elismerést

kapott 1988-ban, Huszár Gál-díjat 2003-ban.

A szakszervezetben segélyezési bizottsági

tag. Házas, hobbija a természetjárás, a szín-

ház és a kertészkedés. ■

Soltészné
Nagy Éva
gazdasági vezetô,
ügyvezetô-helyettes 
(Felterjesztô:
Nyomda-Technika Kft.,
dr. Horváth Csaba
ügyvezetô igazgató)

Közgazdász. 1994–2003

között a Nyomda-Technika

Kft. gazdasági munkatársa,

2003-tól gazdasági vezetôje,

2011-tôl pedig ügyvezetô-helyettese. 2004-ben

Nívó Díjat kapott. Folyamatosan magas szintû

a munkavégzése a Nyomda-Technika Kft. kere-

tein belül. Tíz éve nagy szakértelemmel és ön-

állósággal irányítja a cég gazdasági tevékeny-

ségét. Két éve meghatározó szerepet játszik a

Nyomda-Technika Kft. irányításában is.

Szabadidejében szeret olvasni, kertészkedni. ■

Zöldi-Kovács László
nyugdíjas
fejlesztô technológus 
(Felterjesztô:
STI Petôfi Nyomda Kft.,
Fábián Endre
ügyvezetô igazgató)

1968-tól dolgozott a Petôfi

Nyomdában. 1988–1995 között

üzemvezetô, divízióvezetô,

1995–1997 között termelési ma-

nager, 1997–2001 között pedig

termelési igazgató volt. 2001-tôl 2012-ig, nyugdíjba

vonulásáig az STI Petôfi Nyomda fejlesztô technoló-

gusaként dolgozott. Négy alkalommal volt kiváló

dolgozó, valamint vezérigazgatói oklevelet kapott

1993-ban, Petôfi Nyomda nívódíjat 1994-ben, és

Szilády Károly emlékdíjat 2011-ben. Nôs, 2 felnôtt

gyermeke van, akik közül az egyik a Petôfi Nyomdá-

ban ofszetgépmesterként dolgozik. Hobbija a család-

ja, az unokája, valamint a kertészkedés és a fôzés. ■

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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● A nyomdaiparban kevesen mond-

hatják el magukról, hogy az utóbbi pár

évben dinamikus forgalomnövekedést

értek el. Önöknek ez hogyan sikerült?

– Egyre több nyomdával állunk kap-

csolatban, ami – többek között – annak

köszönhetô, hogy egyre többféle rész-

munkát tudunk számukra elvégezni. A

válság éveiben mindenki meggondolja,

hogy merjen-e fejleszteni, vagy inkább

forduljon egy jól felkészült alvállalkozó-

hoz egy-egy részfeladattal. Kockázatos

döntés manapság beleugrani egy gépi-

beruházásba, amelynek a kapacitáski-

használtságát nem biztos, hogy folyama-

tosan biztosítható. Nálunk jelenleg öt

stancgép mûködik, ezen kívül üzemben

van egy B1-es fóliázónk, egy B2-es UV-

lakkozó gépünk, dobozragasztó-

berendezéseink, illetve egy dobozbevo-

nó-gépsor is. Ezek mellet mûködtetünk

egy komoly kapacitást képviselô kézi

kötészetet is.

Tehát meglehetôsen széles szolgáltatá-

si palettával állunk a nyomdák rendelke-

zésére a postpress területén. Különleges

újdonság a tavaly üzembe állított flexi-

bilis könyvtáblákat készítô olasz gépünk.

● Miért pont flexibilistábla-készítés-

sel bôvítették tevékenységüket?

– A flexibilis tábla (vagy integral co-

ver) egy itthon még nem igazán elterjedt,

külföldön viszont igen népszerû kötészeti

eljárás. Minôségben és árban valahol a

keménytáblás és a kartonált könyvborítás

között helyezkedik el.  A flexibilis

könyvtáblák elegánsabb külsôt biztosíta-

nak a könyveknek, mint egy puhatáblás,

már-már megközelítik a keménytáblás

könyvekét, ugyanakkor olcsóbban lehet

elôállítani, mint egy hagyományos ke-

ménytáblás kivitelt, és tartósak is. A fle-

xibilis tábla ráadásul nem nehezíti el a

A 2001-ben alapított DPD
Stancüzem kezdetben –
nevéhez híven –
kifejezetten stancolással
foglalkozott, majd
rövidesen a gépi
dobozragasztás is
tevékenységeik részévé
vált. Az igényekhez
alkalmazkodva ezután
hamarosan
megteremtették a kézi
kötészeti feldolgozás
feltételeit is.
A kezdetektôl fogva
alvállalkozóként
dolgoztak, és megbízóik
igényeinek megfelelôen
folyamatosan bôvült
tovább a profiljuk is. Így
került a céghez egy UV-
lakkozó, és egy melegfóliázó, így került lecserélésre a dobozragasztógép egy nagy teljesítményû,
közel 4000 darab/óra kapacitású berendezésre. Ezt a szemléletet – a megbízó nyomdák mind
teljesebb körû kiszolgálását – célozza legutóbbi beszerzésük is. Az olasz gyártmányú speciális
ragasztógép, a PetrattoModulo sok egyéb mellett a flexibilis könyvborítók készítésére is
alkalmas. Amivel soha nem foglalkoztak, az a nyomtatás, hiszen nem versenytársai, hanem
mindig is beszállító partnerei szerettek volna lenni a nyomdáknak.  Hogy ez mennyire sikerült,
arra bizonyíték a partnerek növekvô száma, és az, hogy a válság ellenére a tavalyi évben is
jelentôsen növekedett a forgalmuk.
Dostal Andrással, a cég ügyvezetôjével beszélgettem.

Nem versenytársként, hanem partnerként

Flexibiliskönyvtábla-gyártás
a DPD Stancüzemben
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könyvet, ami például útikönyveknél, tan-

könyveknél igen fontos szempont. Tehát

éppen mostanában, amikor a könyvki-

adás is egyre árérzékenyebb, kiemelt

jelentôsége van, hogy olyan megoldáso-

kat kínáljanak a nyomdák a kiadók szá-

mára, amelyeknek kedvezôbb az elôállí-

tási költsége, ugyanakkor minôségileg

igényes megoldást jelentenek. Mi ebben

szeretnénk partnerek lenni flexibilistábla-

készítô gépünkkel.

● Magyarországon – tudomásom sze-

rint – csupán egy-két helyen felkészül-

tek az ilyen típusú könyvtáblák gyár-

tására, és ezek közül az egyik egyben

nyomda is…

– Így igaz! Mi viszont nem vagyunk

nyomda, soha nem is foglalkoztunk

nyomtatással: mi alvállalkozóként válla-

lunk postpress szolgáltatásokat, és cso-

magolási feladatokat. Tehát „nem ébred

fel bennünk a kisördög”, hogy a nyomdai

partnerünk háta mögött megkörnyékez-

zük az eredeti megrendelôt…

● Mit tud ez a Petratto?

– Elég sok mindent. Többek között

mappák és CD-tokok ragasztására hasz-

nálható. Ebben a funkciójában az a kü-

lönlegesség, hogy meleg ragasztóval

dolgozik, ezáltal egyszerû és biztonságos

a speciális anyagokból, vagy például fó-

liázott kartonból készült termékek ra-

gasztása. Egy speciális kiegészítô segít-

ségével mappák, plakátok, dobozbetétek

„duplózását”, kétoldali ragasztócsíkokkal

való ellátását tudjuk megoldani összeha-

sonlíthatatlanul rövidebb idô alatt, mint a

hagyományos kézi eljárással.

És természetesen a legfontosabb funk-

ció a flexibilis táblák készítése. A kiterí-

tett borítóméret 880x880 milliméter

lehet. Ez azt jelenti, hogy maga a könyv

akár elérheti a B3-as méretet is.

Az ideális grammsúlytartomány:

250–300 g/m2. Kapacitásunk pedig 4000

borító óránként. 

● Jókora „étvágya” van tehát a gép-

nek! Manapság az átlag példányszám

2500 körül mozog... Nem okoz ez gon-

dot?

– Nem, hiszen akár már 1000 példányt

is érdemes, azaz gazdaságos és hatékony

a Petrattóval elkészíteni.

● Akadékoskodásnak tûnhet, de azt

szokták mondani, hogy a gyártásbiz-

tonság miatt egy gép nem gép… Mi

van, ha valami mûködési probléma

adódik?

– A gép vadonatúj, és folyamatosan

karbantartott: eddig nem merült fel prob-

léma. Ám, ha mégis megtörténne, akkor

sincs gond: megfelelô alkatrészbázissal

és saját szervizcsapattal rendelkezünk.

Emellett a gyártó is ígéretet tett, ha va-

lami gond lenne, azonnal segít.

● Rendben! Nézzük a piaci oldalt!

Gondolja, hogy számottevô igény van

a flexibilistábla-borítású könyvekre?

– Meggyôzôdésem, hiszen – ahogy

beszélgetésünk elején említettem – az

így készült könyvek úgy jelentenek egy

lényegesen jobb minôséget, hogy közben

a bekerülési költségük sem szökik az

egekbe. Vagyis a kiadók az olvasók szá-

mára egy vonzóbb terméket tudnak kí-

nálni, ami generálja, generálhatja a

forgalmat. Fogalmazhatok úgy is, hogy

ár-értékarányosabb lesz a könyv, és ez

képes jótékonyan hatni az eladásokra.

A tankönyvek nagy része külföldön

ezzel az eljárással készül. Most, hogy

Magyarországon is szabályozni készül-

nek az e szegmensben gyártott termékek

minôségét, valószínûnek tartom, hogy

ezen a területen is elôkerül a flexitábla,

mint reális alternatíva.

Emellett ez a technológia ez idáig csak

korlátosan volt elérhetô a nyomdák szá-

mára, hiszen független kötészetként talán

csak egyetlen cég kínálta ezt a szolgálta-

tást. Talán ezért sem sokan éltek ezzel a

lehetôséggel. Sok nyomdával állunk

munkakapcsolatban, közöttük nagy,

meghatározó könyvnyomdával is.

Azáltal, hogy most üzembe állítottuk a

flexibilistábla-készítô gépünket, azt gon-

dolom, nemcsak számunkra, hanem szá-

mukra is, sôt a kiadók számára is új piaci

lehetôségek nyíltak és nyílnak. ■

Ilona
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A szó szoros és átvitt értelmében is valóban kilátással

teli volt az Europapier Hungária Kft. és a Budapest Papír

Kft. nevével fémjelzett Kreatív Klub, ugyanis a 2013. má-

jus 15-én megrendezésre került rendezvénynek a budapesti

Citadella Panoráma Étterem adott otthont, ahonnan egy-

részt Budapest lenyûgözô körpanorámás látványa tárul az

ember elé, másrészt maguk a kreatív papírok is, mint a mi-

nôség, elegancia, exkluzivitás és egyediség megtestesítôi

perspektívát jelentenek a grafikai ipar számára. Dupla kilá-

tás: szárnyaló látvány és olyan kreatív lehetôségek, ame-

lyeknek csak a fantázia szab határt.

Noha mindig is jelentôs számú érdeklôdô – nyomdák,

stúdiók képviselôi, grafikusok, tervezôk – fogadta el a Kre-

atív Klub rendezvényeire a meghívást, a mostani program

rekordszámú érdeklôdôt vonzott: mintegy 120 vendég tisz-

telte meg jelenlétével az eseményt. Meg kell hagyni: a Bu-

dapest Papír valamennyi rendezvénye – a Kreatív Klub fô-

leg – azokat a régi és nagyszabású, pazar partnertalálkozó-

kat idézi, amelyekbôl az ágazat szereplôinek oly sokszor

volt része a nyomdaipar „aranykorában”…

A házigazda-moderátori tisztséget ezúttal is a Budapest

Papír „arca” – sôt, már-már tiszteletbeli munkatársa –,

Kaszás Géza színmûvész látta el, aki már-már név szerint

ismeri a cég partnereit, illetve az Europapierrel történô

fúzió okán, immár mindkét cég vevôit. 

A társaságot Erdély Zsolt, a fuzionált BPP&EPH ügy-

vezetôje köszöntötte, s röviden beszámolt a fúzióról, vala-

mint megerôsítette kitûzött céljukat, miszerint azt szeretnék

elérni, hogy az immáron rövidesen jogilag is egyesült cég

váljon a nyomdák, grafikusok, stúdiók számára „az én

papírbeszállítómmá”.

Ezt követôen Godány Zsuzsa és Murai Gabriella, a

kreatív termékcsoport két egyenrangú munkatársa ismer-

tette röviden, hogy mirôl is lesz szó ezen a Kreatív Klub

rendezvényen: a legfontosabb információ, hogy minden

olyan kreatív hordozó, amelyet eddig a két cég külön-külön

forgalmazott, ezután is megmarad a kínálatban. Jelen klub-

napon pedig elsôsorban az újdonságokról lesz egy-egy rö-

vid elôadás.

A szakmai elôadá-
sok sorát az Arjo
Wiggins képviseleté-
ben Tomasz Peret
kezdte, aki a Cu-
rious termékcsalád
legújabb tagjára, a
Curious Matterre
hívta fel a figyelmet.
Az Arjo Wiggins az

egyik legjelentôsebb

kreatív papírgyár, és

ezen új termékük is

magukon hordozza a

különlegesség, exklu-

zivitás és egyediség

ismérveit. Érdekes-

ség, hogy megalko-

tását a világon található különbözô burgonyafélék inspirál-

ták, és a papír maga is tartalmaz a cellulózon kívül burgo-

nyakeményítôt. Felülete durvaszemcsés, színvilága pedig

szintén igazodik a „krumplik” sokféleségéhez: a lilától a

bíborig, a fehértôl a vörösön át a feketéig, hétféle színben

és négyféle – 125, 135, 270, 380 – grammsúlytartomány-

ban kapható. Ahogy az elôadó fogalmazott: „a Curious
Matter egy »burgonyametamorfózis«”. Nyomtathatósága,

tovább-feldolgozhatósága pedig kitûnô. Új taggal bôvült a

Curious Touch termékcsalád is, mégpedig a púderszínû

Soft Nude-dal.

A másik elôadó Varga Katalin volt, aki az Artic Paper
képviseletét ellátó, Simor Nicolette vezette Polo Kft. kép-

viseletében tartott elôadást az általuk kínált design-papírok-

ról. A svéd Artic Paper a világ legkörnyezetbarátabb papír-

gyára, és elsôsorban különlegesen igényes könyvpapírjairól

híres, illetve amióta vevôi igényekre reagálva megalkotta

design-papírjait is, azóta azokról is. Elsôként a Munken

design papírokat mutatta be az elôadó „Érzékek ingerlése –
a természet érintése” szlogennel, amely tökéletesen kifeje-

zi ezeknek a kreatív papíroknak a lényegét. 2010-ig sima,

selymes felületben, és háromféle színben – Polar

(hófehér), Pure (krém), Lynx (natúr fehér) – volt

kapható, majd megjelent a Munken rough is,

amely kétféle, de erôsen strukturált felületben

hozzáférhetô, ráadásul igen széles, 70–400 g/m2,

sôt 600 g/m2 grammsúlytartományban. Valameny-

nyi nyomtatási technológiával kitûnôen nyomtat-

hatók a Munken Design papírok.

S hogy ez mennyire így van, azt igen szemléle-

tesen mutatja be a cég által megjelentetett – ma-

gyar nyelven is elérhetô – három kiadvány: a

Munken Design trilógia.

BPP&EPH

Kreatív Klub KilátássalC
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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

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
➢ 20 éves 20 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

Ezt követôen Varga Katalin áttért az Artic Volume fa-

mentes, mázolt design-papír ismertetésére, amelynek leg-

fontosabb jellemzôje egyfajta „természetes érzet”.

Az „Ünnepeljük a különbséget” szlogen itt is nagyon

kifejezô, hiszen a háromféle színben – HighWhite (hófe-

hér), White (természetes fehér), Yvory (elefántcsont árnya-

lat) –, és 90–300 grammsúly-tartományban, 1.1-es volume-

nitású papírokból akár könyv, akár képeslap, akár magazin

vagy éppen díszdoboz készül, egészen biztos, hogy különö-

sen exkluzív és egyedi nyomdaterméket kapunk végered-

ményként. Az Artic Volume szintén jó nyomtathatósági és

továbbfeldolgozhatósági tulajdonsággal rendelkezik, és

további elônye, hogy nagyon hosszú az élettartama.

Elôadása befejezô

részében Varga Ka-

talin egyrészt fel-

hívta a figyelmet,

egyéb szolgáltatá-

saikra – például

technikai segítség-

nyújtás, ICC-profil

stb. –, amelyekkel

partnereik rendelke-

zésére állnak, illetve

felvonultatott jó né-

hány példát, köztük

hazaiakat is arra,

hogy az általuk kínált

papírokból milyen nemzetközi díjakat és elismeréseket

nyert könyvek, magazinok, illetve egyéb nyomdatermékek

készültek.

Ezzel véget is ért a Kreatív Klub szorosan vett szakmai

programja, és kezdôdött a vacsora, amelyen a vendégsereg

különleges kulináris élményben részesült, hiszen Magos

Zoltán mesterszakácsnak az új Curious Matter ihlette fan-

tasztikus (és nem mellesleg nagyon finom!) menüjét szol-

gálták fel. Ezt követôen pedig egy ugyancsak jó hangulatú,

kötetlen beszélgetés vette kezdetét, miközben mindenki

gyönyörködhetett a kivilágított esti Budapest lenyûgözô

látványában. ■
Ilona
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A Könyvkötôk

Országos Ipartestü-

lete immár 30 éve

alakult. Tagjaink

az ország számos

területén élnek és

dolgoznak, mûve-

lik ezen ôsi és gyö-

nyörû mesterséget. 

Sokan számos

elismerésben ré-

szesültek, és kü-

lönbözô díjak elnyerésével büszkélkedhetnek. Munkáik

eljutottak a világ minden tájára, és büszkék vagyunk arra, hogy

kézmûves remekeikkel méltón képviselik hazánk kézmûiparát.

A könyvkötôk munkájukkal olyan formán is óriási értéket te-

remtenek, hogy a jövô nemzedéknek megôrzik a múltat.

A mestereknek nagy tudással kell rendelkezniük a papír, bôr,

selyem stb. anyagok tulajdonságának felhasználhatóságában. A

kézmûipar menetének motívumai nagyjából ma is megegyez-

nek az évszázadok alatt kialakult eljárásokkal, bár az új techno-

lógiák segítségével változtak a kötésmódok, diszítések. A nagy-

üzemi könyvgyártás mellett mégis kiemelten nagy szerepe van

a kézi kötésnek.

A könyvkötônek nagyon precíz, kreatív embernek kell len-

nie, hiszen általa válik egy könyv szemetgyönyörködtetô, a

mindenkori igényeknek megfelelô, szépen felöltöztetett remek-

ké. Egy mutatós könyv nagy örömot jelent mind a készítôjé-

nek, mind az olvasónak egyaránt. A könyvnek lelke van, alá-

zatal kell kézbe venni.  Azon iparkodunk és dolgozunk minden

erônkkel, hogy megpróbáljuk átadni azt a mérhetetlen nagy

mennyiségû tapasztalatot, tudást, ami évtizedek alatt belénk

ívódott, és munkánk által szinte mindenütt  jelen van. Tagjaink

elhivatott emberek, akik ha tehetik, minden segítséget megadva

egymásnak, próbálják a  kézmûves ipar ezen ágát továbbadni a

fiatalabb kollegáknak. Idôt, fáradtságot nem sajnálva alkotnak

meg egy-egy csodálatos remekmûvet. A kézmûves munka meg-

mutatja a készítôjének belsô világát, ízlését, kreativitását.

A könyvkötô jelentôs értékmegôrzô mûvészeti, és kultúrtör-

téneti funkciót is ellát. A 2007. évben megjelentettünk egy

Jubileumi emlékkönyvet, amely nagyon jól érzékelteti iparunk

mély gyökereit, visszatekint „öregjeinkre”, akik által visszaem-

lékezhetünk ipartestületünk múltjára, tevékenységére, gazdag

programvilágára. E dokumentum bemutatja, milyen szoros ba-

ráti kapcsolatok alakultak ki, milyen nagy tisztelet övezi nálunk

a mesterember munkáját, tudását. A jövôben is szeretnénk ki-

emelten foglalkozni a szakma elismertetésével és megbecsülé-

sével. Minden fórumon a lehetôségeinkhez mérten hangot

adunk annak, hogy munkáink nélkülözhetetlen mivoltát mûvé-

szi szinten elismerjék. Hiszen alkotunk és értéket teremtünk.

Számtalanszor bemutattuk hazai és külföldi  kiállítások alkal-

mával már tehetségünket. Tagjaink között vannak aranykoszo-

rús mesterek és életmûdíjjal rendelkezôk is. Többen közülünk

saját városukban elismerô díjakat, érdemérmeket kaptak. Büsz-

kék vagyunk ezekre a mesterekre, hiszen tudjuk, milyen alázat-

tal végzik mindennapos munkájukat, tesznek meg mindent ha-

gyományaink megôrzéséért. 

Hadd idézzem egyik tagunk, Feiglné Csukás Klára Könyvkö-
tôk vagyunk címû kis versét: „Könyvkötôk vagyunk/Büszkén

mondhatjuk/Másnak ez a szó/Nem jelent mást/Mint nyomtatott

lapot/Nekünk mást jelent!/Örömet, alkotást!/Örömet adó tenni

akarást/Érezted ezt az érzést/Mely szerintem bennünk van/Mint

a kisördög, unszol, piszkál/Gyerünk, alkoss/Maradandót és

egyénit/Hogy megmaradjon/Emberöltô végéig”

Ezáltal is szeretnénk minden olyan könyvkötô, restaurátor-

kolléga figyelmét felhívni ipartestületünk mûködésére, akik

hajlandóságot éreznek nagy mesterek közé bekerülni, hiszen itt

lehetôség nyílik a szakma különbözô fortélyainak átadására,

megtanulására.  Várjuk a fiatal, tanulnivágyó, agilis kollégák

jelentkezését is!

Ipartestületünk vezetôinek mandátuma lejárta miatt 2013.

április 5-én tisztújítást tartottunk. A szavazatok alapján a veze-

tôség a következôképpen alakult. Elnök: Mórocz Istvánné

(Székesfehérvár), alelnökök: Hódiné Fay Magdolna (Bóly) és

Zoltán Attila (Szolnok), aki sajnos idôközben elhunyt. A felü-

gyelôbizottság elnöke: Tóth György  (Székesfehérvár), az eti-

kai bizottság elnöke: Bicsák Miklós (Nagykanizsa) lett. Tag-

jaink: Bicsák Miklós, Bíró Bertold, Bodrogi István, Erdôs

Tibor, Andódy István, Coverlux Kft., Csonka Ferenc, Fiala

Edina, Hódiné Fáy Magdolna,  Kassai Zenona, Kovács Ferenc,

Full Kft.,  Krpanov Dragan, Vladimir Kaniski, Rétfalvi Orso-

lya, Szabó Szilárd, Tóth György, Mórocz István, Mórocz Ist-

vánné, Molnár Sándor, Tarapcsik Sándor, Takács Ferenc. Tisz-

teletbeli tagok: Feiglné Csukás Klára és Tolnai  Zsuzsanna.          

Elérhetôség az ipartestülettel kapcsolatos ügyekben: 06-

22/325-007 telefonon, e-mail: könyvdoktor@citromail.hu      

Ezúton is kívánunk minden kollégánknak és partnerünknek

eredményeket, jó munkát és hosszú együttmûködést! ■

MMárta

Harmincéves éves 
a Könyvkötôk Országos IpartestületeH
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Az elôzô számban a ragasztókötés,

illetve sapkázás kapcsán ott hagytuk

abba, hogy a ragasztott könyvtest

kirakása a ragasztókötô oldalánál

történik, és akár in-line összekapcsol-

ható egy háromkéses vágógéppel a

háromoldali vágáshoz. Nos, jöjjön a

folytatás!

Amennyiben jellemzôbbek az egy-

egy darabos példányszámok, akkor a

puhatáblás könyvek és sapkázott

könyvtestek gyártásához alternatíva-

ként a kedvezôbb árú, ámde kisebb

teljesítményû Schmedt PräziPur és

PräziPur Pro ragasztókötôgépeket

javasoljuk, amelyeket például a ko-

rábban említett fotókönyvek gyártásá-

nál is sikerrel alkalmaznak, mivel

ideális akár egyetlen könyv készíté-

séhez is. A gépen minden beállítás

elvégezhetô az érintôképernyôn ke-

resztül; az átállítási idôk csekélyek,

és ezáltal a cserélendô formátumok

nem jelentenek problémát. Automati-

kus üzemmódban a gép automatiku-

san állítja át magát az új formátumra.

Mindkét gép düznis ragasztófelhor-

dással rendelkezik, amelyek tisztítása

egyszerûen és gyorsan elvégezhetô,

és magában hordozza a fent említett

technológiai elônyöket. 

Cérnafûzés
Ha olyan könyvsorozat készítésére

merül fel igény, amely kiemelkedô

minôséget és idôtállóságot követel

meg, szükségessé válik a blokk-készí-

tésnél, a sapkázás elôtt a cérnafûzés

technológiája, amely magában egye-

síti az esztétikumot a maximális tar-

tóssággal. Mindez megvalósítható a

Universe Sewing automatikus hajto-

gató és cérnafûzô géppel, amely kife-

jezetten a digitális rendszerekkel

nyomtatott anyagokhoz lett tervezve.

Ez a gép lehetôvé teszi kis példány-

számok költséghatékony cérnafûzé-

sét, és virtuálisan ugyanazt a cérnafû-

zési minôséget garantálja, mint ami

megszokott a hagyományos cérnafû-

zô gépeknél. A gép átállítása, az auto-

matizáltságnak és ergonómiának kö-

szönhetôen, perceken belül megvaló-

sítható.

A Universe Sewing három techno-

lógiai folyamatot egyesít: összehord,

hajtogat, majd elvégzi a cérnafûzést,

és mindezt egy menetben! A digitáli-

san nyomtatott ívek adagolója mel-

lett, a gép felszerelhetô ofszetnyomta-

tással készített, hajtogatottív-adagoló-

val is, amellyel akár kombinálható,

vagy akár külön-külön is megvalósít-

ható a kétféle eljárás, maximális fle-

xibilitást biztosítva. Ezután megtör-

ténhet a könyvtest sapkázása (in-line

összekötve vagy offline módon, kéz-

zel berakva) a Universe Binding ra-

gasztókötô gépen (illetve a Schmedt

PräziPur ragasztókötô gépen).

Táblakészítés
A német Schmedt cég minden le-

hetséges igényt kiszolgál ezen a terü-

leten: termékpalettájukon egyaránt

megtalálhatóak az egy-egy példány-

hoz alkalmas manuális (PräDeka

rendszer), valamint az egy példánytól

akár közepes példányszámokig is

alkalmazható félautomata táblakészí-

tô gépek (PräziCase és PräziCase

Pro). 

Legújabb fejlesztésük egy automa-

tizált kartonvágóval ellátott rendszer

(PräziCover), amelyet digitális

könyvtábla-gyártáshoz fejlesztettek

ki: a borítóanyagon található vonal-

kód beolvasásával a termékinfor-

mációk a táblakészítéshez bekerülnek

a rendszerbe, és a gépek ennek meg-

felelôen, automatikusan méretre áll-

nak. Míg a kezelô a borítóanyag eny-

vezését végzi, a megfelelô méretû

táblalemezek levágásra kerülnek, és

egy szállítószalag a kezelôhöz vezeti

azokat. Miután a borító elhelyezésre

került a táblakészítô gépen, felrakha-

tóak a táblalemezek és a könyvtábla

befejezhetô. Opcionálisan rendelke-

zésre áll egy készülék a puha gerinc-

anyagok vágásához is, amelynél a

puha gerinclemezek egy tekercsbôl

kerülnek megfelelô méretre vágásra.

Könyvkikészítés 
keménytáblás könyvek

A ragasztókötés után a puhatáblás

könyv, a Perfecta SDY TS háromké-

ses vágógépen történô háromoldali

vágást követôen elkészül; a kemény-

táblás könyvek készítésénél pedig a

sapkázott könyvtestek beakasztása

megtörténhet a Schmedt PräLeg Neo

beakasztó és PräForm Neo nyílásbe-

égetô berendezésein. Mint minden

Schmedt gépet, ezeket is a kis pél-

dányszámú keménytábláskönyv-gyár-

táshoz tervezték. Mivel nem szüksé-

ges a formátumok átállítása, így szor-

timentek (egy-egy példány) és szériák

gyártásához egyaránt jól beválnak, és

széles formátumtartományuknak kö-

szönhetôen speciális méretû munkák

is elkészíthetôek rajtuk. (Folyt. köv.) ■

Kiss Nóra
kiss.nora@prosystem.hu

Komplett kötészeti feldolgozó gépsor helyett modulárisan

Book On Demand (2. rész)

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

Öntapadó lézernyomtatóba
Mire érdemes odafigyelni, ha lézernyomtatóval nyomunk öntapadót?

Pont az elmúlt héten hívtak fel az

egyik piacvezetô digitálisnyomdagép-

forgalmazótól, hogy az egyik ügyfelük-

nek problémája volt öntapadó nyomtatá-

sakor. Na nem akkor, amikor pár ívet kel-

lett nyomni, hanem amikor több tízezret.

A probléma abban realizálódott, hogy a

ragasztó kirakódott a hôfixálóra és rá-

égett. Nem elôször találkozunk ezzel a

problémával, ami alapvetôen elkerül-

hetetlen, de drasztikusan mérsékelhetô,

ha bizonyos szempontokat betartunk,

amelyek a következôkben foglalhatók

össze: 

Professzionális ívre vágás
– Használjunk éles késeket!

– Minél kisebb nyomást alkalmazzunk!

– Szilikonozzuk a kés élét vágás elôtt

és vágás közben!

– Egyszerre kis mennyiséget vágjunk!

– A kést folyamatosan tartsuk tisztán

a ragasztó maradványoktól!

– Megfelelô gépbeállítás, a lehetô leg-

alacsonyabb hômérséklet és nyomás.

Ha ezeket az instrukciókat betartjuk,

akkor teljesen elviselhetô szintre csök-

kenthetjük ezt az amúgy veszélyes jelen-

séget. 

Mint minden egyéb nyomathordozónál,

a digitális nyomásra tervezett öntapadó

alapanyagok esetében is két nagy csopor-

tot különböztethetünk meg: a papírokat

és a fóliákat. 

Papírok
A digitális nyomtatásra tervezett papí-

rok sok mindenben eltérnek, ám számos

dologban megegyeznek a hagyományos

öntapadó papírokkal. A digitális papírok

(például JAC 12075 Data Laser) felülete

zártabb és simább, így jobban felveszi a

nyomatokat. Különösen igaz ez a HP In-

digo rendszerekre fejlesztett nyomathor-

dozók esetében (JAC Digilabel). Azon-

ban a ragasztó és a hordozó megegyezik

az ofszetváltozatokkal. Mindezekért szá-

mos nyomda magas minôségû matt of-

szetpapírt használ digitális gépeibe (pél-

dául JAC 10080 Script SRA2, vagy A2

méretben), de fontos tudni, hogy ezeket a

gyártó nem szavatolja az ilyen irányú

felhasználás esetén. 

Fóliák
Fóliák esetében jóval nagyobb különb-

ségekrôl beszélhetünk, mivel a szitázás-

kor vagy ofszetnyomtatáskor használt

PVC és PP alapanyagok olvadáshôje ala-

csony, így ezek nem alkalmasak lézerala-

pú nyomtatásra. Ezekben az esetekben

PE vagy PET alapanyagokat tudunk

használni. PE általában matt fehérben

érhetô el (JAC 62180), míg PET fényes

és matt fehér, valamint átlátszó változa-

tokban is (JAC Datapol). A JAC 62180

matt PE alapanyagának további különle-

gessége, hogy ofszet és inkjet eljárással

is nyomtatható, valamint ragasztórétege

egészen egyedi az öntapadók mai kínála-

tában. Az eredetileg hordók címkézésére

kifejlesztett JAC 62180 ragasztója oldó-

szer bázisú, így erôsebb és rugalmasabb

a hagyományos diszperziós ragasztóknál,

számos ügyfelünk ezen tulajdonsága mi-

att kedveli leginkább ezt a termékünket. 

Etikettcímkék
Az öntapadó alapanyagok másik jel-

lemzô felhasználási területe az etikett-

címkék, amelyek különbözô méretekben

és formákban érhetôek el. Napjainkban a

nagyobb gyártók már lézerstancolóval is

felszerelték gyáraikat, így már kis meny-

nyiségben is rendelhetôk a teljesen egye-

di méretek és formák, nem feltétlenül

szükséges már a drága szerszámköltsé-

gekkel is számolni, ezzel a technoló-

giával akár egyetlen doboznyi egyedi

formájú címke is költséghatékonyan

gyártható. Ezt a lehetôséget a piac még

kevéssé aknázza ki, pedig hatalmas lehe-

tôségek rejlenek benne. 

Címkék esetében a JAC-termékek

szintén kiváló minôséget képviselnek.

Valamennyi termékünk biztonsági éllel

van ellátva, a hordozó 1 mm széles-

ségben túlnyúlik az ív szélein, így kerül-

ve el az esetlegesen kirakódott ragasztó-

gépbe jutását. A megfelelô hordozóvas-

tagságot használva az ívek síkfekvése itt

is ideális. Az elérhetô választék hatalmas,

akár papírokról, akár fóliákról beszélünk. 

Digitális nyomtatás
Digitális nyomtatás esetén, a felhasz-

nálás kritériumainak megfelelô alap-

anyag kiválasztásán túl, az anyag specifi-

kus nyomtatási beállítások használata

befolyásolja leginkább a nyomatminô-

séget. Általánosságban elmondható,

hogy a készülékünk kezelôtájékoztatójá-

ban feltüntetett beállítások, illetve javas-

latok az irányadóak, de ennek hiányában

íme néhány jó tanács,  amit érdemes

megfontolni a nyomtatás megkezdése

elôtt: 

▼ Az öntapadók adagolásakor töre-

kedjünk a legegyenesebb papírút kivá-

lasztására, amely a behúzástól a fixálóig

vezet, lecsökkentve ezzel az anyag elaka-

dásának esélyét! Ez a legtöbb

géptípusnál a kéziadagoló.  

▼ A3-as készülékeknél a kisebb ívmé-

reteket mindig a rövidebb él mentén ada-

goljuk (például A4-es esetén a 210 mm-

es), mivel ez stabilabb papírfutást ered-

ményez! 

▼ A nyomtató driverébe állítsuk be a

megfelelô médiatípust (címke vagy fólia,

ennek hiányában vastag papír: 150g–180

g)! Bizonyos nyomtatóknál nem elégsé-

ges a driverben megadni az anyagtípust,

hanem magán a készüléken is meg kell

ezt tennünk. 

▼ Készítsünk próbanyomatot normál

papírra, majd 1 darab öntapadóra! Meg-

felelô próbanyomat esetén indítsuk el a

sorozatnyomtatást, ellenkezô esetben

változtassunk a beállításon!

▼ Elakadás esetén minél rövidebb

idôn belül távolítsuk el az öntapadót, el-

sôként a fixálóból, majd ezt követôen a

nyomtató többi részébôl. Az elakadás

megszüntetése után érdemes egypár üres

nyomatot készíteni normál papírra. 

▼ Soha ne alkalmazzunk duplex-nyom-

tatást öntapadós anyagoknál! ■
Veres Péter

peter.veres@kpluszr.hu
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Közgyûlés vKözgyûlés voltolt
Május 9-én, a gyôzelem napján tartotta az egyesület az
éves küldüttközgyûlését. A helyszín ezúttal a Prime
Rate Nyomda volt, így a közgyûlés elôtt üzemlátoga-
táson is részt vehettek a küldöttek, akiknek Tomcsányi Péter tulajdonos ügyvezetô személyesen
mutatta be a nyomdát.
A közgyûlés is Tomcsányi Péter bevezetô elôadásával kezdôdött, így nemcsak azt láthatták a
küldöttek, hogyan mûködik az ország egyik legsikeresebb digitális nyomdája, hanem arra is
választ kaptak, hogy mi miért történik, milyen üzleti modell áll a sikeres mûködés hátterében. Ezt
követôen már a „szokásos napirend” szerint zajlott a közgyûlés. 
Az elnöki beszámoló, az ellenôrzô bizottság jelentése, a 2013-as tervek ismertetése után a köz-
gyûlés elfogadta az egyesület 2012. évi mérlegét és közhasznúsági jelentését. A közgyûlés meg-
állapította, hogy a 2012-ben az új civil törvény miatt szükségessé vált alapszabályi korrekciók
eredményesek
voltak, nincs
szükség újabb

korrekcióra, mert jól szolgálja
az egyesület mûködését. 
A 76 küldött közül 59-en vettek
részt, így a közgyûlés határozat-
képes volt. A közgyûlési doku-
mentumok a civil törvénynek
megfelelôen nyilvánosak, azokat
a honlapunkon bárki megtekint-
heti.
A közgyûlés képei az egyesület
Facebook oldalára is felkerültek.

Hírek az egyesület háza Hírek az egyesület háza tájáróltájáról

VándorVándorgyûlés 2013gyûlés 2013
Szeged, 2013. május 30–31.

Egyre nyilvánvalóbb: mind kevésbé elégséges, hogy a megrendelôk kéréseit teljesítjük, mert ami tudás és eszköz a kezünkben
van, és amit azzal elô tudunk állítani, azt a megrendelôk sokszor el sem tudják képzelni, így aztán meg sem rendelik. Meg kell
nekik mutatni, hogy mi mindenre képes a modern nyomda- és papíripar. Ez persze sokszor azért problémás, mert mi magunk
sem mindig vagyunk tisztában a kezünkben lévô eszközök, anyagok lehetôségeivel. És fordítva: a megrendelôk állnak elô néha
hajmeresztônek tûnô elképzelésekkel, amirôl aztán kiderül, hogy megvalósításához igenis már rendelkezésünkre állnak a
technológiák. Az idei vándorgyûlés elsô napi programja ezt az útvesztôt szeretné átláthatóvá és járhatóvá tenni.
A második nap ismét a nyomdalátogatásoké. 
Öt évvel ezelôtt, a 2008-as vándorgyûlésen részesei voltunk a zöldmezôs beruházással létrejött Lapcom Délmagyar-nyomda
próbaüzemének. Most ismét elôttünk a lehetôség, megnézhetjük, mire jutottak az elsô 5 évben, a printlapok piacának csöppet
sem nyugodt körülményei között. 
A Generál nyomda is a közelmúltban költözött új, a kiadványai színvonalához méltó környezetbe. Bár filozófiájuk más:
gépet – és fôleg új gépet – akkor kell venni, ha az piacilag indokolt, és nem az új gépekhez kell majd kényszerûen piacot
keresni. Náluk/velük is alkalom lesz a szakmai tapasztalatcserékre.

Tervezett program

2013. május 30., csütörtök:

Délelôtt: érkezés, regisztráció Szegeden az Accor Hotel 
Novotelben, ebéd.

Délután: szakmai elôadások a Novotel konferenciatermeiben; 
plenáris ülés a szakmáinkat általánosan érintô mûszaki és
gazdasági kérdésekrôl, majd

Szekcióülések
három nagy témacsoportban:

* Prepress-digital
* Papírból nyomtatvány – technológiai témák a
nyomdaiparban
* Csomagolóanyag-profilú papírfeldolgozás
(A részletes program megtalálható honlapunkon)
Este: bankett, zenés baráti találkozó a Novotel Hotelben.

2013. május 31., péntek:
Délelôtt: üzemlátogatások különbuszokkal a Lapcom

és a Generál Nyomdákban.
Ebéd a „Jobb, mint otthon” halászcsárdában, hazautazás.
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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

PPDexpoPPDexpo
– Print & P– Print & Packagingackaging

Days –Days – szerszervvezésezés
Jegyezzék elô:

2013-ban a 47. hét
a PPDexpo hete lesz!

Lapzárta után kerül sor a szakmai
szervezetek összefogásával megvaló-
suló novemberi nyomda- és csomago-
lóanyag-ipari szakmai napok –
PPDexpo, azaz Print & Packaging
Days – rendezvénycsokor helyszínére
és a kiállítás kivitelezésére vonatkozó
szerzôdések aláírására. A helyszín a
már sokak által ismert SYMA csarnok
lesz. A rendezvénycsokor deklarált
célja, hogy a kiállítások és a szakmai
események résztvevôi a legkisebb
költségek mellett a legnagyobb ered-
ményt hozhassák ki a részvételükbôl.
Tesszük ezt annak reményében, hogy
minél nagyobb keret marad a zsebek-
ben a szakmai fejlesztésekre, azt majd
vissza is forgatják szakmáink javára.

Tudjuk, hogy a Hungexpo októberben
a „Szervizexpo ernyôje alatt” lehetô-
séget biztosít a nyomda- és csomago-
lóanyag-ipari cégek megjelenésének
is, de ezek a rendezvények értelem-
szerûen nem élvezik a szervezeteink
támogatását.

HagyHagyományôrzô ésományôrzô és
Szakírók Szakírók TársaságaTársasága

Budaperst, 2013. május 28.
A Hagyományôrzô és Szakírók Társa-
sága következô nyilvános rendezvé-
nye május 28-án lesz az egyesület
tanácstermében. (Tahi Center irodaház
1135 Bp., Tahi út 53–59.).
A téma: 

Ahol a szépség és a tudomány
találkozik…

válogatás a szakkönyvtárak könyv-
mûvészeti kincseibôl
Témavezetô: dr. Novotny Erzsébet
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Részvételi szándékát kérjük, jelezze a
titkarsag@pnyme.hu címre!
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Nyomtatott kommunikáció szakon
szakmérszakmér nökképzéstnökképzést indít

3 féléves levelezô oktatás keretében, 
mérnöki diplomával rendelkezôk számára
Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik korábban már
szereztek nyomdaipari jellegû diplomát, de tudásukat
frissíteni szeretnék. Azoknak is, akik más típusú mérnöki
képzést követôen találtak munkát és hivatást ezen a
területen, és úgy érzik, lenne kedvük a legkorszerûbb
tudást elsajátítani.

A képzés áttekinti a korszerû nyomtatási és feldolgozási
technológiákat, azt követôen a digitális nyomtatási
technológiák alkalmazástechnikájára és a nyomtatottmé-
dia-menedzsmentre fókuszál. 

A szakmérnöki továbbképzésben az egyetem oktatói
mellett nagy szakmai és ipari tapasztalattal rendelkezô
meghívott elôadók is részt vesznek. 

A képzés 2003 októberében indul.
Jelentkezési határidô: 2013. szeptember 1.

Ne maradj le!
A szükséges információk megtalálhatók honlapunkon:

www.mki.uni-obuda.hu, de szívesen ad személyes
tájékoztatást is az intézetünkben telefonon:

Bánlaki Helga oktatásszervezô  06-1/666-5961,
vagy e-mailben: banlaki.helga@rkk.uni-obuda.hu

Az Óbudai Egyetem
Rejtô Sándor Könnyûipari és
Környezetmérnök Karának
Médiatechnológiai és
Könnyûipari Intézete
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Rossz kedvem van. Talán a

tavaszi fáradtság? Még a téli álmomat

sem aludtam ki. Csak úgy lesem a

körülöttem folyó eseményeket. A

Facebookon a radikális jobboldali

párt logóját – mert hozott néhány

rossz döntést – lájkoló romát, az NB

I-es mérkôzéseken üresen kongó 40

ezres stadionokat, az Angyalföldön

egy vagyonért létrehozott kihaszná-

latlan parkolóövezeteket, és a fog-

híjtelkeken a kerület által kért par-

kolódíj töredékébôl meggazdagodó

parkolási vállalkozókat, a mellébe-

szélésben egy rutinos és házsártos

feleségen túltevô kormányt. Ja, és

meg akartam nézni Kolozsvárott

Tótfalusi sírját. Gondoljátok, meg-

találtam?

Más. A rezsicsökkentés, amit

az EU mindenképpen vissza akar vo-

natni, és helyette valami rohadt nagy

gonoszságot akar ránk kényszeríteni,

új dimenziójába lépett. Illetékes mi-

nisztériumunk keresztényi módon

lehetôvé akarja tenni, hogy a szociá-

lisan rászorulók saját kezûleg helyez-

hessék végsô nyugalomra szerettei-

ket. Akinek büdös a munka, az meg is

kérheti a nagymamát, hogy gyorsan

zuhanyozzon még le, és ne hálóinget

vegyen, hanem a szépruhát, amit biz-

tosan elôkészített már. Morbid. Nem.

Másik megoldás, hogy azért mégse

égjen a család, hogy kettévágjuk a

nagyit és így – a törvények értelmé-

ben – otthon a kertben vagy a telken

is, a méretkötöttségek betartásával

ingyen elhantolható.

Más. Kezdjük ravatalozni a
nyomdaipart. Mindent megteszünk,

amit csak lehetséges. Majd elválik,

hogy erôfeszítéseink mennyire lesz-

nek gyümölcsözôek. Nyomdászbará-

tom panaszkodik, hogy kvázi meg-

szûnt a nyomdaipariszakmunkás-kép-

zés. Utánajártam, és tényleg egyre

kevesebb a szakmunkástanuló, egyes

szakmák kezdenek kihalni. Ja, és ez

befolyásolja a felsôfokú képzésben

résztvevôk számának alakulását is.

Hát igen. Megint csak ott tartunk,

hogy létjogosultságok kérdôjelezôd-

nek meg. Természetesen meg lehetne

vizsgálni a képzés minôségét is. A

szakmunkásképzésben egyre keve-

sebb nyomdában tudják megfelelô

szinten biztosítani a gyakorlati kép-

zést, és utána a szakmában történô

elhelyezkedést. Ismerek fiatal gép-

mestereket, akik évekig kômûves

mellett dolgoztak, míg a szakmájuk-

ban el tudtak helyezkedni. Látva a

felsôfokú képzést, néha felmerül ben-

nem, hogy ott sem mind arany, ami

fénylik. Véleményemnek néha hangot

is adtam. Néha azt mondták, hogy

igazam van, de nem muszáj hangoz-

tatni. Ám legtöbbször csak leszúrtak

érte… Rendben van, hogy a képzett

szakmunkásokat – legalábbis nagy

részüket – regionálisan felszívja az

ipar. Mi lesz azonban a frissen vég-

zett mérnökökkel, akik szüleinek

nincsen nyomdája? A hazai nyomda-

ipar mérete és struktúrája nem igazán

kedvez az alkalmazott menedzsment-

nek – úgyis a tulaj dönt el mindent.

Évekkel ezelôtt egy régi ismerôsöm,

aki akkoriban tért vissza külföldi tur-

néjáról, hívott, hogy tudnék-e neki

valami nyomdamérnöki állást ajánla-

ni. Kérdésemre, hogy mire gondol,

azt válaszolta, hogy mûszaki osztály-

vezetô vagy valami ilyesmi. De mit

csinál mostanság egyáltalán egy mû-

szaki osztály, hiszen manapság a

fejlesztésket a tulaj dönti el, hajtja

végre…?

És, hogy értsétek a címet: nem

az a hunyó, aki jórészt összeollózott

doktori disszertációt nyújt be, hanem

az, aki nem veszi észre, hogy a be-

nyújtott dolgozatnak csak tíz százalé-

ka hemzseg a nyelvtani hibáktól, és

doktorrá avatja a szerzôjét. Értitek,

nem? De most tényleg tipli. ■

Spartvis

Virág a szemétdombon

Persovits József: Magyar Betûmûvészek
„Szakirodalmunk újabb kiadvánnyal gyarapodott. Az Optima Téka Kiadó Nyomdászkönyvtár

sorozatának harmadik köteteként 2013 tavaszán jelent meg Persovits József: Magyar

betûmûvészek címû könyve. A mû hiánypótló, és – mint Az ólombetûtôl a digitális világig

alcím jelzi – a szerzô komoly feladatra vállalkozott, amikor öt évszázad magyar vonatkozású

betûalkotó mûvészeit, és azok betûalkotásait gyûjtötte egy kötetbe. A huszonhét betûalkotó

munkáin keresztül bepillanthatunk nyomdászati betûkultúránk és annak hazai nyomdai

vonatkozásaiba. Illusztrációkban gazdag kiadványról van szó, amely vizuálisan is segíti a

tájékozódást, a befogadást, a mûvészek és alkotásaik megismerését, akár 16. századi, akár

21. századi betûalkotóról van szó…“

(Részlet Maczó Péter ajánlásából)

Optima Téka Kiadó  – Nyomdászkönyvtár sorozat, 136 oldal, ára: 1900 Ft
A könyv kapható az Írók Boltjában (1061 Bp., Andrássy út 45.), a Ráday Könyvesházban (1092 Bp., Ráday u. 27.), a Huszár Gál
Könyvesboltban (1052 Bp., Deák tér 4.), a Libri Könyvesbolthálózatban, a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesületnél (1135
Bp., Tahi út 53–59.), a Lupe Magazin szerkesztôségében (1051 Bp., Hercegprímás u. 10.).
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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.
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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

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

Új és használtÚj és használt

NNYOMDAGÉPNYOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSASZÁLLÍTÁSA

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

Könyvkötô 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

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:
június 14., szeptember 9.,

október 3., október 25.,
november 15., december 13.

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

Címkearanyozás
Dombornyomás

Ritzelés-stancolás

Kis Géza
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔
MELEGFÓLIÁZÁS
Régi árakon, megbízható
minôségben. Szállítással!

T.: 06-20/934-6859
email:

sarkany@mfa.kfki.hu
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