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MÉRSÉKLETES ÉS MÉRTÉKTARTÓ PÁLYA
Lassan-lassan beindul az ôsz, éledeznek a cégek a nyár vitathatatlanul visszafogott
munkatempójából. Nincs ebben semmi rendkívüli, hiszen a nyomdaipar számára mindig is
csendes idôszak volt ez az egy-két hónap. Kétségtelen azonban, hogy míg korábban volt mit
kipihenni, addig egy jó ideje nem a munka miatt keletkezett fizikai, szellemi és lelki
fáradtság okán szükséges a pihenés és feltöltôdés, hanem a munka hiánya okozta
feszültségek oldása az elsôdleges cél. Meg persze, az a remény, hogy kell majd az erô az ôszi
szezonra, merthogy hátha… Azzal azonban már mindenki tisztában van, hogy akkora
mennyiségû munka, megrendelés nem várható, amilyenre kapacitásilag berendezkedett:
errôl egyszer s mindenkorra le kell mondania. De ezen belül kibontakozni látszik egy
fenntartható mérsékletes és mértéktartó pálya. Fogalmazhatnék úgy is, hogy kezdi
megtalálni újkori helyét a nyomtatott kommunikáció, kezdenek berendezôdni
a kommunikációs csatornák az érdemi és érték szerinti helyükre. A szélsôségek csitulnak,
az internetet egyre többen arra használják csak, amire való: gyors és egzakt információkhoz
jutásra. A különféle médiumok ma már nem „legyôzni való ellenséget” látnak a másikban,
hanem jóval inkább szövetségest. Mindennek okán megállni látszik a nyomtatott termékek
mennyiségének csökkenése, sôt az új technológiai megoldások – például különlegesen
„okos”, vagy éppen exkluzív, mással ki nem váltható látványt és hatást eredményezô
nyomatok – új piaci lehetôségeket is teremtenek. Arról most nem szólnék – mert már ez is
evidens mindenki számára –, hogy nemcsak a nyomdaipari termékek elôállításában van
fejlôdés és változás, hanem új alapokra (egyáltalán alapokra) kell helyezni a nyomdaipari
értékesítést is.
De visszatérve a szorosan vett nyomdaipari felkészültséghez és a meglévô kapacitásokhoz:
az kijelenthetô, hogy klasszikus értelembe vett kapacitásbôvítésre – tehát a meglévô mellé
újabb gép(ek) üzembe állítására – nemigen lesz szükség, legfeljebb minôségi cserékbôl
fakadó bôvülést bír – és valószínûleg a késôbbiekben is csak ennyit fog elbírni – a piac.
Igen, van olyan helyzet, hogy bizonyos szempontból – például mennyiségileg – egyszerûen
nincs hova fejlôdni. Meglehet, hogy a nyomtatott termékek elérték ezt a mennyiségi szintet.
De! Ha alaposabban megnézzük, ez egyáltalán nem alacsony vagy kevés. Inkább csak
az a helyzet, hogy saját kivetített vágyainkkal – amelyek teljesítésére fel is készültünk – nem
egyezik. Ugyan sokan és sokszor beszélnek zsugorodó Gutenberg-galaxisról, de érdemes ezt
fenntartással fogadni. A HVG-ben megjelent KSH-adat szerint például korcsoportonként
eltérô mértékben ugyan, de átlagban az emberek naponta nagyjából 80 percet töltenek
könyv- és közel egy órát újságolvasással Magyarországon. Az iparág által „aranykornak”
nevezett idôszakban (2004–2006) – ugyancsak KSH-adat szerint – évente kevesebb könyv
készült (átlag: cca 103 millió), mint a gazdasági válság (2009–2012) évei alatt (átlag: 119
millió). Kétségtelen, ha az utolsó „gazdasági békeévet” (2008 – több mint 140 millió
példány) tekintjük összehasonlítási alapnak, akkor azóta valóban csökkenés tapasztalható.
És ezt sokan megállíthatatlan tendenciának tartják…
Szerintem azonban nem az! Meggyôzôdésem – és ma már nem vagyok vele egyedül –, hogy
arról van szó, annak vagyunk tanúi, hogy az elôször szélsôségesen pozitív irányú, majd
a szélsôségesen negatív irányú kilengést követôen, most kezdi megtalálni – vagy tán már
meg is találta – a valódi helyét a nyomtatott termék: mérsékletes és mértéktartó pályára állt.
És a nyomdaiparban érdekelt valamennyi cégnek ehhez kell – mert kénytelen – igazodni.
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Print & Packaging Fest – PPDExpo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal
„…ha a szakma most nem áll ki a megvalósítás mellett, akkor egyik oldalról azt demonstrálja,
hogy – mondhattak akármit – eddig sem a költségek miatt maradtak távol a szakmai kiállításoktól, rendezvényektôl! Másik oldalról pedig azt, hogy nincs is szükség színvonalas közös szakmai
és üzleti fórumokra, egyedül mindenki jobban boldogul. Ezzel természetesen a kiállítások jövôjének is annyi, mert a késôbbiekben tuti nem lesz olyan ôrült, aki ilyenbe belevágjon. Anyagilag
nem éri meg, nonprofit alapon pedig ki tenné?…”
Beszélgetés Pesti Sándorral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Cég info

Nincs: Budapest Papír és
Europapier Hungária

Cég info

Van: Europapier Budapest
…Az Europapier Budapest Kft.-rôl elmondható,
hogy egyesíti magában a két korábbi cég elônyeit és erényeit. Ezek közé tartoznak – ámbár
nem éppen szorosan vett üzleti tevékenység –
azok a nagyszabású és elegáns vevôtalálkozók,
amelyeket a Budapest Papír Kft. tartani szokott…
Garda-Italian Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal

Cég info

Hét év – 15 milliónyi euró
fejlesztés…

Marzek Kner Packaging
…A jövôbeni fejlesztések kapcsán pedig
megtudtuk, hogy nem elsôsorban a technológiában rejlô specialitások kiaknázása a cél
– noha rövidesen ismételten üzembe áll egy
új nyomógép –, hanem a még szorosabb…
Beszámoló az avató kapcsán . . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

Cég info

Aranyozás legfelsô fokon

Térmeg Kft.
„…Ezzel együtt nem tudom, hogy mi lesz
az aranyozás jövôjével… Mert rendben,
hogy egyre professzionálisabb gépek vannak, ám azok csak gépek, viszont a szükséges szakmai rutin megszerzésére ma
már gyakorlatilag nincs lehetôség…”

Beszélgetés Térmeg Jánossal . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

Cég info

A megbízhatóság maradt,
a termékkínálat kiszélesedett

Sericol Hungary
„…hosszú távú együttmûködésre törekedve
alaposan „végigbeszéljük” az ügyfelekkel,
hogy mire is szeretnék használni, és csak
akkor javasoljuk a megvételét, ha valóban
ez a berendezés jelenti a megoldást. Annak
semmi értelme, hogy egyszer…”
Beszélgetés Mónus Zoltánnal . . . . . . . . . . . . . . .14–16. oldal
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Kelet-Közép-Európában
elsôként

Prime Rate:
UV-nyomtatás 3D-ben
…a sörös pohárról legördülô vízcseppek nemcsak láthatóak, hanem
tapinthatóak is, vagy idézze fel a
Pókember alakját a pókhálóval, de mindezt úgy, hogy a figura és a háló vékony szálai erôteljesen kiemelkednek a papír
síkjából. A falevél erezete, a katicabogár fekete pöttyei, a lepkeszárnyak finom rajzolata is…
Beruházás a Prime Rate-nél . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. oldal

Cég info

A klasszikus UV-lakkozás
nagymestere

Gubek Kft.
„…S tény ugyan,
hogy megfelelô ofszetgéppel is elô lehet
állítani – igaz, csak
megközelítôleg – ezeket a hatásokat, ám a
nyomdák többségének nincs ilyen gépe. Nekik jelent megoldást
a Gubek Kft. Abban bízom tehát, hogy a nyomdáknak egyre
több olyan megrendelése lesz, amelynek részeként szükségük
van/lesz UV-lakkozásra, és ezt ránk bízzák majd…”
Beszélgetés Gubek Istvánnal és Judittal . . . . . . .18–19. oldal

Jac info

Mestertanácsok –IV.

Gyermekjátékokra vonatkozó EU-szabványok… . . . .20. oldal

Köz info
PNYME – Programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal
NYPSZ – Az Olvasás Éjszakája . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal
Spartvis: Az óceántól az érig… . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. oldal

Véd info

Sok szerencsét…. . . . . . . . . . . . 25. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. oldal
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Ha meg akarja mutatni az ágazat: most megteheti!
Ha mégsem teszi: senkit nem okolhat…

Print & Packaging Fest – PPDExpo
Évek óta „kínlódik” az ágazat a különféle – Printexpo, Digitalexpo,
Kiállítási Roadshow – szakmai kiállításokkal, amelyekre egyrészrôl
zsigeri és jogos indíttatása van, másrészrôl viszont kétségtelen, hogy
ezek nem „úgy sikerednek”, ahogy azt akár a kiállítók, akár a látogatók
remélik. A kiállítók részérôl gyakran és teljes joggal hangzott el, hogy
alacsony a látogatottság, miközben súlyos pénzekbe kerül a részvétel.
A látogatók pedig a „felhozatalt” kevesellték. Hogy mi volt elôbb, a tyúk
vagy a tojás – ebben az esetben sem lehet eldönteni… Mindenesetre
legutóbb a Digitálexpón szembesültek az érintettek, hogy bizony ez sem
az, amit vártak. Sokakban – s tán jogosan – az is kérdésessé vált, hogy
a szupergyors információhoz jutás, azaz az internet korában, egyáltalán
szükség van-e erre a tradicionális formulára, vagy ezen a téren is
átveszi a hatalmat a virtuális valóság. A virtuális valóság azonban nem
valóság… A nyomda- és csomagolóipar viszont nagyon is az!
Pontosan érzik és tudják is ezt a szakma szereplôi, s tulajdonképpen
egyfajta „közkívánalmat” fogalmazott meg Fábián Endre, a PNYME
elnöke, amikor felvetette egy szakmai programokkal egybekötött saját
kiállítás megrendezésének ötletét, mégpedig a szakma szervezeteinek
közös szervezésében. Mind a Nyomda- és Papíripari Szövetség, mind
a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség az elsô
pillanattól fogva teljes mellszélességgel és tevôlegesen is az ügy mellé
állt, amely idôközben a Print & Packaging Fest (PPFest) nevet kapta.
Az elnevezés – mondhatni – tökéletes, ugyanis egy olyan szakmai
rendezvényrôl van szó, amely nemcsak kiállítás, nemcsak szimpózium,
nemcsak konferencia, nemcsak díjátadó, nemcsak partnertalálkozó,
nemcsak verseny, nemcsak kellemes szakmaközi és nem szakmaközi beszélgetésekre alkalmas lehetôség,
hanem mindez együtt – és mindez az ágazat saját szervezésében. A koordinátori feladatokat a PNYME,
nevezetesen Pesti Sándor ügyvezetô – úgy is fogalmazhatnék: fesztiváligazgató – végzi. Vele beszélgettem.
● Vágjunk a közepébe! Ez idáig hányan jelezték kiállítóként való részvételi szándékukat?
– Mindenkit egybevetve körülbelül
hetvenen. Ezek több mint fele a „klasszikus” kiállító, azaz gyártók, forgalmazók,
míg a másik felét a különféle szervezetek, az oktatás résztvevôi, intézmények
stb. alkotják.
● Ez nem kevés! Elégedettek?
– Még nem, noha azt kell mondanom,
hogy szinte nincs olyan jelentôs beszállító – beleértve a meghatározó tradicionális, illetve digitális nyomdagép-képviseletektôl a kötészeti berendezéseket forgalmazó cégeken át a különféle alap- és
segédanyagokat forgalmazókig –, amelyik ne venne részt a PPFesten.
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● Kiket várnának még?
– Mindenekelôtt a nyomdai szolgáltatókat! A nyomdák részérôl ugyanis meglehetôs passzivitás mutatkozik, ami egyrészrôl valahol érthetô, hiszen nem akarják megosztani a többiekkel, hogy mire
képesek, nehogy ötletet, ötleteket adjanak… Másrészrôl viszont éppen egy
esetleges együttmûködéstôl zárják el magukat, hiszen, egyáltalán nem biztos,
hogy amire ôk szakmailag és technológiailag felkészültek, azt más is meg tudja
csinálni. A specialitásokra való felkészültség inkább az együttmûködéseket
indukálja, semmint a „lenyúlást”…
● A nyomdák el is szoktak attól, hogy
kiállítók legyenek…
– Itt a ragyogó alkalom, hogy újra

hozzászokjanak! Csak nehogy most is
utólag bánják meg az elszalasztott lehetôséget. Ráadásul különösebben nagy
anyagi ráfordítás nélkül tehetnék meg ôk
is, hiszen a kiállítóként való részvétel
költsége igen-igen kedvezô.
● Tény, hogy „szokatlanul” alacsony
áron lehet kiállítóként részt venni…
– Azért olyan mesterségesen alacsonyak az árak, hogy ne legyenek pénzügyi
akadályai a részvételnek, senkinek ne
okozhasson gondot az aktív jelenlét. A
megrendezést vállaló szervezetek – a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület,
a Nyomda- és Papíripari Szövetség, illetve a CSAOSZ – számára ez nem üzleti
vállalkozás, hanem a szakma közös érdekében felvállalt szolgálat. Ahogy azt ko-
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● Meddig lehet még jelentkezni?
– Problémamentesen szeptember
13-ig, azután elkezdjük a standkiosztást, és ez azt is jelenti, hogy a „késôn
ébredôk” legfeljebb ott kapnak helyet,
ahol jut, ha egyáltalán jut, és persze
akkor, ha a többi kiállító hozzájárul a
részvételükhöz…
● Tessék?!? Mit jelent az, hogy „a
többi kiállító hozzájárul a részvételükhöz”?
– Szó szerint azt jelenti, hogy ha valamely cég a megadott határidôig nem
jelentkezik, ám látva a kiállítók névsorát mégis úgy dönt, hogy nem maradhat ô sem ki, akkor azok a cégek, amelyek már eleve, határidôre jelezték
részvételüket – kvázi megelôlegezték
a bizalmat a PPDexpo/PPFest iránt –,
akár megvétózhatják az adott cég kiállítóként való részvételét. Ennyi elôjog
jár azoknak, akik nem várva másokra,
deklaráltan letették a voksukat az ágazat saját, nagyszabású rendezvénye, a
Print & Packaging Fest mellett. Konkrétan ez úgy néz ki, hogy legfeljebb
három, már visszaigazolt kiállító
emelhet kifogást – mondhatni „vétót”
–, de nekik legalább kétféle szakmai
területet kell képviselniük. Nem az a
cél, hogy a konkurenciát csökkentsük,
hanem hogy a szakmáért felelôsen
gondolkodókat támogassuk!

Page 7

● Mekkora területen fog elhelyezkedni a PPFest?
– A Syma 3000 négyzetméteres
csarnoka fog helyszínül szolgálni, s az
emeleten található termekben lesznek
a különféle kísérôrendezvények, amelyeket nem is neveznék kísérôrendezvénynek, hiszen önmagukban is megállnák a helyüket. Biztos, hogy a
PPFest-en kerül sor a Pro Typographia, a HungaroPack csomagolási verseny, a GPwA Zöld Nyomda, illetve a
„ki a legjobb nyomdász” szakmai versenyek díjátadóira. A CSAOSZ két
nagy csomagolási konferenciát rendez,
és minden bizonnyal ismét tanácskoznak a nyomtatott kommunikáció szereplôi, merthogy továbbra is „Egy hajóban evezünk…”. Terveink szerint
egyébként néhány olyan szimpóziumra – például biztonsági nyomtatás – is
sor kerül, amelyen a nyomdászok fontos, érdekes és akár új piaci lehetôségeket is bemutató információkhoz juthatnak. És újra meghirdetjük a
PROMPT-ot is, amely egy olyan marketingtermék-verseny, amelyre a kiállítók nevezhetnek a kiállításra szánt
marketingtermékeikkel. Ezzel a 2011es Digitalexpón debütáltunk, s noha
meglehetôsen kevesen jelentkeztek rá,
utólag nagyon sokan sajnálták, hogy
elmulasztották. Most ismét itt lesz a
lehetôség!
●Kicsit mintha késôinek tûnne a
rendezvény idôpontja: 2013. november 19–21…
– A különféle nemzetközi szakmai
kiállításokhoz és egyéb programokhoz
is igazodnunk kellett, emiatt sem szeptember második felében, sem októberben nem találtunk olyan idôpontot,
amely egyrészt ne ütközött volna ilyen
eseménnyel, másrészt maga a Syma
csarnok is szabad lett volna. Ugyanakkor, akivel csak beszéltünk, mindenki
amellett volt, hogy még az idén kerüljön megrendezésre a PPFest. Az idôpontot végül az döntötte el, hogy

ebben az idôben lesz a print-media
iparágak felsôfokú oktatási intézményeinek – a külföldi egyetemek vezetô oktatóinak – nemzetközi találkozója Budapesten – amelynek házigazdája az Óbudai Egyetem –, és ezt
a programot is kapcsoljuk a fesztiválprogramhoz. És nem titok: a Printexpo/Budatranspackkal való ütközést is
kerülni akartuk, mert ugyan egységesen nem támogatjuk annak megrendezését, de nem is akadályozzuk a szervezését.
● PPDexpónak indult, most már
PPFestnek hívják, és ez az elnevezés
jobban is fejezi ki, hogy mirôl is van
szó, tulajdonképpen mire is kerül
sor 2013. november 19–21. között a
budapesti SYMA csarnokban.
– Adta magát az elnevezés, hiszen
nem pusztán egy kiállítás kerül megrendezésre – bár az is, és ennek az elnevezésére megtartjuk a PPDexpo nevet –, hanem a fesztiválok hangulatát
idézô igen változatos program fogja
várni az ágazat, valamint az ágazat
iránt érdeklôdôk széles körét. Konferenciákat, szimpóziumokat, díjátadókat, versenyeket és egyéb kisebb, de
izgalmas programokat idôzítünk, illetve szervezünk erre a három napra. De
azt gondolom: maga az a tény, hogy
esszenciálisan találkozhat a szakma,
önmagában is ad egyfajta fesztiválhangulatot a rendezvénynek. Igaz ugyan,
hogy ma már a neten minden szakmai
információ elérhetô, egy valami azonban nem: a személyes kapcsolatok
nyújtotta minôségi többlet. A Print &
Packaging Fest ezt is messzemenôkig
biztosítja, ráadásul magunk csináljuk
magunknak.
Rajtunk áll, hogy milyen lesz: senki
mást nem okolhatunk, ha nem sikerül,
de méltán büszke lehet a szakma önmagára, ha igen. ■
Ilona

Közinfo

rábban már írtam is: ha a szakma most
nem áll ki a megvalósítás mellett, akkor egyik oldalról azt demonstrálja,
hogy – mondhattak akármit – eddig
sem a költségek miatt maradtak távol
a szakmai kiállításoktól, rendezvényektôl! Másik oldalról pedig azt,
hogy nincs is szükség színvonalas közös szakmai és üzleti fórumokra,
egyedül mindenki jobban boldogul.
Ezzel természetesen a kiállítások
jövôjének is annyi, mert a késôbbiekben tuti nem lesz olyan ôrült, aki
ilyenbe belevágjon. Anyagilag nem éri
meg, nonprofit alapon pedig ki tenné?
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Nincs: Budapest Papír és Europapier Hungária

Van: Europapier Budapest
Ahogy arról többször is beszámoltunk, a Heinzel Csoport, azaz az Europapier anyavállalata
felvásárolt néhány
PaperlinX leányvállalatot, köztük a Budapest Papír Kft.-t
is. A tavaly november másodikán történt uniós jóváhagyást
követôen
villámsebesen
zajlott a
Budapest
Papír
Kft. és az Europapier Hungária Kft. integrációja, és 2012. november 22-én elsô közös fellépésükre is sor került, noha akkor még jogilag
külön cégként mûködtek. Ezzel együtt a mûködési területek – nyomdai és könyvpapírok,
irodakommunikációs terület, csomagolóanyagok, illetve csomagolás, kreatív hordozók és természetesen a menedzsment –
összevonásra kerültek, illetve
teljes egészében kialakult az új
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szervezeti és értékesítési struktúra. Az új felállás szerint az
ügyvezetôi tisztséget Erdély
Zsolt látja el, Schuck Tímea
pedig az összeolvadt cég gazdasági igazgatójaként folytatja
munkáját. Telephelyül a Budapest Papír Harbor Parkban
található irodája és raktára szolgál. Természetesen a Lomb
utcai Cash & Carry Áruház továbbra is széles palettával
és számos szolgáltatással várja a vevôket. Azóta a két kereskedô cég vállalatirányítási rendszerének egységesítése
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átfogó és komplex
kiszolgálásra.
Az Europapier
Budapest Kft.-rôl
elmondható, hogy
egyesíti magában a
két korábbi cég elônyeit és erényeit.
Ezek közé tartoznak – ámbár nem
éppen szorosan vett
üzleti tevékenység
– azok a nagyszabású és elegáns vevôtalálkozók, amelyeket a Budapest Papír Kft. tartani szokott, s
amelyeket immáron az Europapier Budapest Kft. is minden bizonnyal folytatni
fog. Az elsô közös bemutatkozásra még
tavaly novemberben került sor, mégpedig
a Debrecenben roadshow-ból debütálássá
avanzsálódott rendezvényen, majd ezt követte a 2013. május 15-én a budapesti Citadella Panoráma étteremben megtartott
Kreatív Klub.
Az elsô nem közös, hanem immáron
mindenféle szempontból eggyé vált cég,
vagyis az Europapier Budapest Kft. pedig
2013. június 13-án látta vendégül partnereit, mégpedig a Garda-Italian Day elnevezésû rendezvényén. A helyszín (etyeki
Haraszthy Pincészet) és természetesen a hangulat ezúttal is azokat a régi és nagyszabású,
pazar partnertalálkozókat idézte, amelyekbôl
az ágazat szereplôinek oly sokszor volt része a
nyomdaipar „fénykorának” idején…
Miután Erdély Zsolt ügyvezetô és az olasz
Garda gyár képviseletében Alessandro Nardelli
kereskedelmi igazgató röviden köszöntötte a
jelenlévô közel százfôs vendégsereget, kezdetét vette a találkozó elsôdleges célja, azaz a
kulináris – és némi játékos – élvezetek közepette egy kötetlen és laza beszélgetés, kikapcsolódás. ■

Céginfo

is teljes mértékben lezárult, és 2013. július 1-jétôl minden tekintetben egy céggé
olvadva Europapier Budapest Kft. néven
folytatják tevékenységüket. Az anyavállalat legfontosabb elvárása az immáron
eggyé vált cég irányában természetesen
az, hogy miközben erôsítik piaci pozíciójukat, eredményes gazdálkodást is folytassanak. Ezért a jövôben – ahogy azt korábban is írtuk – még feszesebbé válik a
pénzügyi politikájuk, és még költséghatékonyabbá a mûködésük. Ez utóbbi megvalósításában nagy segítségükre van a lényegesen kibôvült portfólió, amely igen
szerencsésen egészíti ki egymást, és az
ilyen formán szinergiát alkotott termékskála lehetôséget nyújt a messzemenôkig
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Hét év – 15 milliónyi euró fejlesztés

Marzek Kner Packaging Kft.
A békéscsabai Kner Nyomda 2005 októberében került
az osztrák illetôségû – amúgy
több mint százéves múltra
visszatekintô –
Marzek Etiketten GmbH tulajdonába. Az
elôzô tulajdonos által meglehetôsen kivéreztetett cég akkori éves árbevétele nem egészen 2,6 milliárd forint volt,
alkalmazottaidr. Johannes Michael Wareka
nak létszáma
pedig 121 fô. Ma a Kner közel 6,5 milliárd forint éves forgalmat bonyolít, és a cégnél dolgozók száma megduplázódott. Ahhoz azonban, hogy 7 év alatt ilyen sikereket érjenek el, mind a technológiai szint javítására, mind struktúra-, illetve szemléletbeli váltásra is szükség volt. S az
anyavállalat valamennyi terület fejlesztését messzemenôkig támogatta is, aminek következtében 2005-tôl kezdôdôen
egyrészt lecserélték a vezérkapacitást jelentô nyomógépeket, másrészt üzembe állítottak néhány speciálisan dobozgyártásra alkalmas berendezést, valamint honosították
a nemzetközi ipari gyártási sztenderdeket, és nem utolsó
sorban integrált vállalatirányítási rendszert vezettek be.
Mindennek eredményeképp 2006-tól két számjegyû növekedésnek indult a Marzek Kner Packaging. Az elsô fejlesztési lépcsô lezárását követôen – éppen a világgazdasági
válság kitörésekor – a cég menedzsmentjének ismételten
döntenie kellett, milyen irányban folytatják a tevékenységüket. A kedvezôtlen gazdasági környezet ellenére újra a
fejlesztés mellett tették le voksukat, és újabb egymilliárd
forint értékû fejlesztési programot hagytak jóvá, amelynek
célja a specializálódás megteremtése volt, mégpedig az
egészségipar csomagolóanyag-igényének – beleértve a do-
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A tervezôk: Ferth Tímea és Törôs Ágnes
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kumentálható ellenôrzéstôl
a Braille-írásig – kiszolgálására. Ezt a második szakaszt 2011 nyarán fejezte
be a nyomda. A piacok pedig egyre nagyobb bizalmat szavaztak és szavaznak a cégnek, és nemcsak
belföldön, hanem külföldön is, amit az is jól mutat,
hogy ma már a termelésük
25 százaléka exportmunka.
Megrendelôik közel 40
százaléka a gyógyszeriparból kerül ki, de jelentôs
arányt képviselnek a vegyipari, illetve élelmiszer- és édesipari cégek is.
A belbecs fejlesztése mellett 2012-ben a külcsín megújítására, szépítésére is vállalkoztak, s pályázatot írtak ki a
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem iparmûvész szakos hallgatói számára, amelybôl végül is a második helyezést elért
Ferth Tímea–Törôs Ágnes páros „Schwung” címû munkája
került kivitelezésre. Mint képünkön (jobbra fent) is látható,
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hívott vendégek nyomdalátogatáson is részt
vehettek, az átadást követôen ültetett állófogadás várta a jelenlévôket,
este pedig Békéscsaba
fôterén Leonard Bernstein – West Side Story
nyitóelôadását – amelynek fô szponzora egyébként a nyomda volt –
nézhette, hallgathatta
meg az épületavatóra
meghívott társaság.
A Marzek Kner Packaging vitathatatlan eredményessége kapcsán
Kása István Zoltán, a
Marzek Kner Packaging
ügyvezetô igazgatója a
következôképpen fogalmazott: „A siker békéscsabai receptje
elsôsorban a munkatársak szakmai
felkészültsége és elkötelezettsége. Fontos a magas szolgáltatási színvonal
megtartása, és a megfelelô kommunikációs platformok kidolgozása a partnereinkkel.”

A jövôbeni fejlesztések kapcsán
pedig megtudtuk, hogy nem elsôsorban a technológiában rejlô specialitások kiaknázása a cél – noha rövidesen ismételten üzembe áll egy új
nyomógép –, hanem a még szorosabb
együttmûködés a megrendelôkkel
együtt alkotott logisztikai láncban. A
cég alkalmassá tette a vállalatirányítási rendszerét a partnerekkel való online kapcsolatra, és ezzel jelentôs terhet vesz át a készletezési feladatok
tekintetetében. Konkrét megrendelések nélkül képes biztosítani több száz
különbözô csomagolóanyag idôben
történô szállítását a
megrendelô vállalatok gépsorai mellé.
Ez a szolgáltatás
pénzben megjeleníthetô elônyöket rejt,
hiszen automatizálni képes a korábban
jelentôs élômunkaigénnyel rendelkezô
folyamatokat. ■

Céginfo

ez a pályamû tükrözi leginkább a
Marzek Kner
Packaging cégfilozófiáját: a dinamizmust, a letisztultságot és az
erôt. A kivitelezés
öt hónapig tartott,
és mintegy 60 millió forintba került.
Az épület rekonstrukciójának
ünnepélyes átadásra 2013. június 21-én került
sor. Az avató ünnepségen beszédet
mondott dr. Johannes Michael
Wareka, a Marzek
Group igazgatóságának elnöke, Kása
István Zoltán, a Marzek Kner Packaging ügyvezetôje, illetve a mintegy 18
millió forint támogatást biztosító Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében
a polgármester kabinetfônöke, Opauszki Zoltán. Elôtte azonban a meg-

16:01

Kása István Zoltán
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K-Ilona

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu
RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C
Tel./fax: 06-1/239-4502
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359
www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

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 tapasztalattal

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

Térmeg Kft.
Az aranyozással, prégeléssel
idestova „aranylakodalmát”,
azaz 50 éve tartó mélységes
elkötelezettségét ünnepli
Térmeg János, a Térmeg Kft.
tulajdonos-ügyvezetôje.
Ô még azon kevesek közé
tartozik, akiknek alkalmuk
volt a szakma minden csínjátbínját nemcsak elsajátítani,
hanem tíz- vagy éppen
százezres szériákon be is
gyakorolni, zsigeri tudássá
beépíteni. A 70. életévéhez
közeledô mester ma is aktívan
dolgozik, ám kétségtelen,
hogy már kevésbé a gép
mellett, inkább a szakmai irányítás, tanácsadás az elsôdleges munkája. Szerencsére felesége, Erika
messzemenôkig társa nemcsak a magánéletben, hanem szakmai téren is, valamint a cég adminisztratív
vezetésének terheit is levette a válláról. És persze fia, a 13 éves ifjabb Térmeg János is be-besegít
a munkába, ám azt talán még korai lenne kijelenteni, hogy ebben a szakmában képzeli el jövôjét.
Térmeg Jánossal beszélgettem.

● Van annak már 7–8 éve is, hogy találkoztunk… S bizony, ez az idôszak az
ágazat szempontjából igencsak nagy
változásokat hozott. Önök hogyan élték
meg ezeket az elmúlt éveket?
– Amikor legutóbb járt nálunk, még nagyon „szaladt a szekér”: sok megrendelésünk volt, ámbár már akkor kétségtelenül
érezhetô volt, hogy csökkennek a fajlagos
példányszámok, viszont a munkaszámok
kompenzálták ezt. A válságot igazából
„csak” 2010-ben éreztük meg: abban az
évben valóban karakteresen kevesebb volt
a megrendelésünk, és néhány nyomdával
meg is szûnt a munkakapcsolatunk, merthogy egész egyszerûen – munkahiány miatt – felhagytak a tevékenységükkel.
2011-ben lassanként újra több lett a
feladat, persze messzemenôkig nem anynyi, mint a válságot megelôzô idôszakban, de azért elegendô. És ami még karakteres változást jelentett és jelent a mai
napig: a példányszámok drasztikus csökkenése. Ma egyáltalán nem ritka – sôt,
mondhatnám: jellemzô –, hogy száz,
maximum párszáz példányszámú egy
munka.

12

● Az igény azért megmaradt a felületnemesítés, pontosabban az aranyozás,
prégelés iránt?
– Megmaradt, sôt, mintha napjainkban
erôsödne is, hiszen az egyik – ha nem a
legerôsebb – megoldását jelenti a tömegbôl való kitûnésnek! De kétségtelen, hogy
összvolumenében kevesebb ma a felületnemesítés, mint akárcsak öt-hat évvel ezelôtt, és ezen belül is átalakult a termékösszetétel. Régebben a klasszikus nyomdatermékek – elsôsorban a könyvborítók –
tették ki a megrendeléseink döntôen nagyobbik hányadát, ma már inkább a csomagolóanyagok jelentik.
● Mekkora jelenleg a kapacitáskihasználtságuk?
– Rendkívül alacsony: nagyjából tíz
százalék. Ám ez szinte mindig így volt,
hiszen annak idején tudatosan építettük
ki a két géppel meg a kiegészítô gépekkel együtt a nagy kapacitást, mégpedig
annak érdekében, hogy gyorsan és biztonságosan tudjuk elvégezni a munkákat.
Kétségtelen, most némileg kevesebb a
megrendelésünk, s talán emiatt még több-

nek tûnhet a fölös kapacitás. Ugyanakkor
mégis nagyon szerencsés a helyzet, merthogy sokkal hektikusabb a munkaellátottság, és ugyan tény, hogy van, amikor alig
párszáz ívnyi a munkánk, máskor viszont
elborítanának bennünket a megrendelések. Ez utóbbi esetben, ha nem lenne ekkora kapacitásunk, annyira megnövekednének a vállalási határidôink, hogy az már
nem férne bele a fôvállalkozó határidejébe. Így azonban gond nélkül be tudjuk
vállalni minden körülmények között a
munkákat. Persze, jobb lenne egy egyenletesebb és tervezhetôbb leterhelés…
Élénken él az emlékezetemben, hogy annak idején – még az „átkosban” – az egyik
évnek az elején tudtuk, hogy következô év
végén milyen munkáink lesznek. Na, ez
az idô már nem jön vissza…
● Az áraikat mennyire befolyásolta,
hogy kvázi szûkült a piac?
– Az utóbbi öt évben mi sem tudtuk az
árainkat megemelni, noha – ha csak a rezsiköltségeinket nézem is – mindennek
felment az ára. Ugyanakkor a szûkülô piac ellenére sem csökkentettük a vállalási
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● Mondhatni, hogy úgy nagyjából beállt a piac: ma már a nyomdaipar szereplôi állandósulni látszanak, elenyészô
az új cégek aránya, ugyanakkor szûnnek meg korábban nyomdaipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozások. Ez
azt is jelenti, hogy „ôrületes” fejlôdésre
nem nagyon lehet számítani…
– Kétségtelen, hogy a kilencvenes évek
eleje-közepétôl talán egészen 2006-ig hatalmas fejlôdést produkált a nyomdaipar:
egyre-másra alakultak az új cégek, továbbá hatalmas technológiai beruházások valósultak meg. Sôt, „divat” lett a nyomdák
körében, hogy mindent házon belül oldjanak meg. Ennek egyik következményeként volt néhány olyan – és mondhatom,
nem is kis kaliberû – nyomda, amelyikkel azért szakadt meg az alvállalkozói
kapcsolatunk, mert saját tevékenységébe
emelte az aranyozást, prégelést is – legalábbis egy rövid idôre… Merthogy ma
már döntô többségükkel újra munkakapcsolatban vagyunk!
● Az önök szempontjából ez persze örvendetes, de mégis mi lehet az oka?
– Az aranyozás elsôsorban nem gép
kérdése, hanem szakmai tudásé. Nem
elegendô hozzá, hogy valaki beruház egy
masinára: szakmailag kell pontosan tudni, hogy hogyan lehet elvégezni a lehetô
legtökéletesebben azt a munkát! Ráadásul a csökkenô példányszámok miatt a
beigazításokhoz nagyon kevés ívet lehet
csak elhasználni, tehát nincs sem idô,

termegkft@t-online.hu

sem mód próbálkozni, gyakorolgatni.
Hatékonyan és gazdaságosan csak az tud
ma aranyozni, akinek annak idején, amikor még nagy példányszámok voltak, alkalma volt „vérévé” tenni az aranyozást,
prégelést. Mert meglehet, hogy egyikmásik nyomda házon belül valóban tud
aranyozni, csakhogy, amit mi egy-két
nap alatt megcsinálunk, ahhoz neki egy
hét kell, arról nem beszélve, hogy hány
rontott ív után sikerülne csak. Ha ennek
költségeit figyelembe veszik a nyomdák,
akkor elôbb-utóbb rájönnek, hogy anyagilag is sokkal jobban megéri, ha egy
olyan profira bízzák a munkát, aki világéletében mást sem csinált, csak aranyozott. Partnereink nagy része azonban
„megrögzött Térmeg-függô”, vagyis
minden körülmények között ragaszkodik
hozzánk. Ennek az egyetlen oka, hogy
messzemenôkig elégedett az elkészült
munkánkkal, és szívesen megfizeti az
árát. Igazából azért sem szeretem úgy
meghatározni magam, hogy vállalkozó
vagyok, mert abban benne van az a bizonytalanság, hogy vállalkozom valamire, ami azután vagy sikerül, vagy nem.
Én szakember vagyok: ami hozzánk,
hozzám kerül, annál kétség nincs, hogy
hibátlanul készül el, ráadásul gyorsan.
Ezzel együtt nem tudom, hogy mi lesz
az aranyozás jövôjével… Mert rendben,
hogy egyre professzionálisabb gépek
vannak, ám azok csak gépek, viszont a
szükséges szakmai rutin megszerzésére
ma már gyakorlatilag nincs lehetôség.
Nincsenek már nagy szériák, amelyeken
be lehetne gyakorolni. Száz példány nem
visel el még száz példány makulatúrát, és
ez még messzemenôkig kevés is lenne a
tudás megszerzéséhez…
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árainkat: de emiatt egyetlen egy megrendelônket sem vesztettük el. Nem mondom, néha akadnak gondjaink a vevôink
határidôre történô nem fizetésével, de
ezzel együtt elenyészô a kintlévôségünk.
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● Meglehet, hogy a szaktudás elsajátításának lehetôsége híján el fog tûnni az aranyozás?
– Talán ez így erôs megfogalmazás, de tény, hogy egyre kevesebb
az olyan szakember, aki valóban profi
módon ért hozzá. Ma Magyarországon
talán három ilyen cég van… Pedig az
aranyozást nem váltja ki semmi. Ugyan
vannak olyan technológiai megoldások,
gépek, amelyekkel lehet olyan hatást elérni, mintha aranyozás lenne, ám ott van
az a szó, hogy „mintha”… Azaz, csak
hasonlít rá, de messze nem ugyanaz.

● Apáról fiúra örökítés?
– Persze, ennek fenn áll a lehetôsége
nálam is, és noha János fiam pici korától
kezdôdôen szívesen tevékenykedik a mûhelyben, lesi el és tanítom is neki a szakmai fogásokat, fortélyokat, ki tudja, hogy
a késôbbiek folyamán merre fordul az
érdeklôdése. De, ha marad is, ezzel együtt
nehéz – már-már lehetetlen – megoldani a
rutin megszerzését. És ugyanez igaz, ha
nem a saját fiamról lenne szó, hanem –
ahogy régente – tanulókról, inasokról.
● Az örök optimista, életvidám Térmeg János most mintha némileg borúsabb lenne…
– Ó, nem! Nincs miért! Én elmondhatom magamról, amit kevesen: elégedett
és boldog vagyok. Szeretô családom van,
az egészségem – inkább többé, mint kevésbé – rendben van, és egész életemben
azt csináltam, azt csinálhattam, amit szeretek: aranyoztam, aranyozok. A munkámat pedig elismerték és elismerik. Nem
hiszem, hogy van ezeknél fontosabb… ■
Ilona

www.aranyozas.hu
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A megbízhatóság maradt, a termékkínálat elképesztôen kiszélesedett

Sericol Hungary

A Sericol név igen jól ismert a szitások között, hiszen szinte mindenki
ennek a cégnek a festékeit, illetve egyéb kellék- és segédanyagait
használta, amelyeket annak idején – mint a grafikai anyagok
forgalmazói jogával rendelkezô egyetlen vállalat – még a Grafika
kezdett el kínálni a szakma számára. A cégen belül Skerlecz Károlyné
– vagy, ahogy mindenki ismerte: „Pipi” – volt a „gazdája”, majd a
rendszerváltás körüli átstrukturálódáskor, a kilencvenes évek elején,
a gyártó ôt kérte fel az önálló képviselet, azaz a Sericol Márka Kft.
létrehozására. Ez a cég gyakorlatilag azóta is meghatározó
beszállítója a szita-, illetve dekorációs nyomtatással foglalkozó ágazat
számára. Az eltelt jó húsz év alatt azonban hatalmas változások
történtek ezen a területen is. Természetesen igazodott ehhez
a vállalkozás kínálata, és túl azon, hogy továbbra is kínálnak
a szitanyomtatáshoz festékeket, illetve különféle alap- és
segédanyagokat, továbbá eszközöket, új termékek kerültek
a palettára. Közben a gyártót, a Sericolt felvásárolta a Fujifilm,
tavaly év végén pedig Pipike nyugdíjba vonult. A Sericol Márka Kft.
azonban igazából nem szûnt meg, hiszen tevékenységét átvéve, ám
termékportfólióját jelentôsen kibôvítve, friss, új cégként, és immáron
Sericol Hungary néven áll a dekorációs nyomtatással foglalkozók
rendelkezésére. Az ügyvezetôi feladatokat Mónus Zoltán látja el, aki egyébként korábban a Fujifilm exportmenedzsere volt, és hozzá tartozott a hazai, valamint a román piac. Mónus Zoltánnal beszélgettem.
● A Sericol Hungary valójában
egy régi-új cég…
– Ez így van. Új, hiszen ez év januárjában, egy nemzetközi hálózat leányvállalataként indult, ugyanakkor
régi, mert átvette a Sericol Márka
Kft. teljes tevékenységét és portfólióját. A változás azért következett be,
mert egyrészt a Fujifilm felvásárolta a
Sericolt, mint anyacéget, másrészt
Pipike nyugdíjba vonult. A Fujifilm,
mint új tulajdonos, új értékesítési
struktúrát hozott létre, ennek eredményeként egy szerb vállalkozás látja el
a közvetlen képviseletet, és ez a szerb
cég hozta létre – több más érdekeltséggel együtt – a Sericol Hungary
Kft.-t, s bízott meg engem igazgatásával. Egyébként a szerb céget Symbolnak hívják, és szabadkai központtal,
valamint rajtunk kívül még további
két érdekeltséggel – az egyik Belgrádban, a másik Horvátországban,
Zágrábban található – mûködik.

● Maradjunk a Sericol Hungarynél! Ugyan folytatják a „Sericolhagyományokat”, ám nem kicsit
bôvítettek a portfólión.
– Természetesen továbbra is minden olyan terméket forgalmazunk,
amelyet korábban kínált a Sericol,
hiszen azáltal, hogy új tulajdonosa
van a cégnek, gyártásban maradtak a
partnereink által kedvelt és használt
termékek. Viszont tény, hogy igen
nagy hangsúlyt fektetünk a dekorációs szakma teljes körû és átfogó kiszolgálására. Ez azt jelenti, hogy a jól
ismert termékeken – szitafestékek,
szitaszövetek, adalékok, kemikáliák
stb. – kívül széles formátumú digitális nyomdagépek, ipari és grafikai
felhasználásra kínált textilnyomógépek, és ezekhez a berendezésekhez illeszkedô festékek, adalékanyagok,
továbbá szárítók, hôprések, valamint
számos egyéb termék is a kínálatunkba került. Pontosabban nem is a ter-

mékkínálat bôvítésérôl beszélnék –
bár az is vele jár –, hanem komplex
megoldási lehetôségek bôvülésérôl,
ezen belül pedig néhány valóban
egyedülálló és kivételes technológiai
megoldásról. Hogy mást ne említsek,
például a Sericol az elsôk között
gyártott digitális UV-festéket, s azóta
is folytatódik a fejlesztés – hozzá
teszem, a klasszikus szitafestékek terén is –, aminek köszönhetôen a Sericol, pontosabban ma már a Fujifilm a
világ digitálisfesték, illetve digitális
UV-festék piacának a legmeghatározóbb beszállítója. Természetesen minôségbiztosítási rendszerben dolgozik
a gyár, ami garancia a konstans
megbízható minôségre.
● Menjünk akkor sorjában, hogy
mi mindent kínálnak a dekorációs
nyomtatással foglalkozók számára!
– Nem sorolnám fel a teljes listát,
inkább csak azokra a legfontosabb

Keresünk szitafeszítô, illetve -elôkészítô tapasztalattal rendelkezô munkatársat,
valamint nyomdaipari – elsôsorban a szita területén – tapasztalattal rendelkezô kereskedôt.
Önéletrajzokat az allas@sericol.hu e-mail címre várjuk.
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termékcsoportokra fókuszálnék,
amelyek új piaci lehetôséget, vagy éppen technológiai innováció adta elônyöket jelentenek a partnereink
számára. Természetesen
megmaradt a kínálatunkban
mind grafikai, mind az ipari
szitázáshoz szükséges teljes „klasszikus” termékkínálat. Az egyre dinamikusabban fejlôdô
digitális nyomtatás
festékei, kellék- és
segédanyagai pedig
nemcsak hogy megmaradtak, hanem egyre
szélesebb skálán helyezkednek el.
Ide kapcsolódik az UV-oldószeres digitális festék, amely egyesíti magában
az UV- és az oldószeres festék elônyeit: egyrészt gyönyörûek, színgazdagok a nyomatok, másrészt rendkívül tartósak. Az UV-oldószeres festékünket sokféle gyártó széles formátumú digitális nyomtatóihoz – Roland,
Mimaki, Mutoh –

16:01

ajánljuk, amelyekhez mindössze
egy általunk kínált alacsony befektetéssel járó UVszárítóra van szükség. A festék egyébként egyedülálló a világon. Ez a megoldás egy jó lehetôség azok számára,
akik jelenleg nem szeretnének egy teljesen új nyomdagépet vásárolni,
ugyanakkor szeretnék fejleszteni a jelenlegi rendszerüket. Mindezek felett
pedig a rendszer rendkívül rugalmas,
hiszen ha egy másik gépen szeretnénk
használni ezt a technológiát, egyszerûen átgurítjuk a szárítót, és a
technikusaink átállítják az ügyfél másik
gépét az UVoldószeres festékünkre.
A Fujifilm fô
profilja a digitális gépek és megoldások, így
leginkább ezen a szegmensen bôvítettük a kínálatunkat, miközben teljes mértékben megôriztük a régit is.

Tulajdonképpen három
nagy szegmensrôl beszélhetünk a Sericol Hungary
esetében: Szita: festékek,
segédanyagok, manuális és automata szitagépek mind a grafikai, mind
a textilipar számára. Digitális: ecosolvent, UV-solvent a széles formátumú gépekhez, oldószeres és UV-festékek a nagyméretû ipari gépekhez,
valamint digitális nyomdagépek az
UV-ledes technológiától, az UV-oldószeresen át egészen a különbözô UVtáblanyomó gépekig.
● A dekorációs ipar számára jó
néhány cég kínál berendezéseket,
és persze festékeket, adalékanyagokat most is…
– Nem mondom, hogy piaci rést
töltünk be, de valahol mégis…
● Mire gondol?
– Tény, hogy széles formátumú gépekbôl – de mondhatnám a textilnyomó berendezéseket is – van kínálat
Magyarországon, és az általunk forgalmazott berendezések nem tartoznak a legolcsóbb kategóriába. Ellenben, ha az ár-érték arányt nézzük, akkor viszont az élen helyezkednek el.
Ráadásul mi nem kvázi „csak eladni”
akarjuk a gépeinket, hanem hosszú
távú együttmûködésre törekedve alaposan „végigbeszéljük” az ügyfelek-
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kel, hogy mire is szeretnék használni,
és csak akkor javasoljuk a megvételét, ha valóban ez a berendezés jelenti
a megoldást. Annak semmi értelme,
hogy egyszer valakire „rásózzunk”
valamit… Ez nem a mi mentalitásunk. Mi – ahogy mondtam – a hoszszú távú és kölcsönösen gyümölcsözô
partneri kapcsolatban hiszünk. És ez
a fajta üzletfilozófia nemcsak a Fujifilm Acuity led1600 típusú nyomtató
kapcsán, hanem valamennyi általunk
kínált berendezésre – például a textilnyomtatáshoz kínált Kornit Digitalis
textilnyomó gépekre, vagy éppen a
nagy múltú M&R cég textilkaruszeljeire is – igaz. Ráadásul – ahogy arról
már volt is szó – minden szükséges
kellék- és segédanyagot is megtalálnak nálunk a partnereink, egyedül a
hordozóanyagokkal nem foglalkozunk.
● Na és a szervizeléssel?
– Természetesen messzemenôkig
megoldott a szerviztámogatás is, hiszen pontosan tudjuk, hogy az üzembiztonság milyen fontos tényezô egy

16

termelô cég számára. Ebbôl a szempontból az is igen szerencsés, hogy
nemzetközi hálózathoz tartozunk, hiszen így megoszlik a szerviz fenntartásának költsége, és ez lényegesen
kedvezôbb árfekvést tesz lehetôvé.
A gépek installálásától kezdve a
kiegészítô szoftverek beállításán át
egészen a rendszeres kötelezô, vagy
ad hoc jelleggel felmerülô szervizekig igyekszünk mindent magunk végezni, hogy gyorsabb és emberibb
szolgáltatást nyújtsunk, mint amire
egy nagyobb, multiszemlélettel mûködô gyártó képes lehet. Ezen a téren
is professzionális megoldással tudunk
tehát szolgálni.
● Kiállítóként vesznek részt a
Printexpón.
– Igazából ez lesz az elsô alkalom,
hogy a Sericol Hungary Kft. – remélhetôleg – széles körû szakmai közönség elôtt mutatkozik be. És nagyon
érdemes bennünket meglátogatni,
mert egy 70 négyzetméteres standon,
mûködô gépekkel, gyakorlati bemutatók sorával várjuk az érdeklôdôket.

Azonban nem ez lesz az utolsó alkalom a partnereink számára az élesben való tesztelésre, hiszen tervezzük, hogy rövidesen saját bemutatótermet nyitunk, ahol bárki akár az általa hozott állománnyal kipróbálhatja,
megnézheti, meggyôzôdhet a saját
szemével, hogy mire is képesek az
általunk kínált berendezések vagy
éppen festékek. Szabadkán és Zágrábban van már bemutatótermünk, és
hasonlót szeretnénk Budapesten is
kialakítani. De addig is tréningeket és
bemutatókat tudunk tartani akár a
Budapesttôl kétórányi távolságra lévô
Szabadkán, vagy a szintén nem túl
messzi Zágrábban. Mi valóban nagyon komolyan gondoljuk, hogy
hosszú távon szeretnénk állni az ipari,
illetve grafikai szitanyomtatással, valamint digitális dekorációs, továbbá
UV-flexónyomtatással foglalkozók
rendelkezésére. Ennek alapja pedig –
a termékek minôségén kívül – a bizalom, amit semmilyen körülmények
között, semmilyen rövid távú sikerért
nem érdemes „eljátszani”. ■
Ilona
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Prime Rate: UV-nyomtatás 3D-ben

A csak mérsékelten
szûnô válság ellenére a
Prime Rate folyamatosan fejleszt: a nyár folyamán üzembe állított egy keménytáblás könyvkötôgépsort, amelyet a gyártó, az olasz Technograf kifejezetten digitális példányszámokhoz, azaz 1–1000 darab könyv hatékony
kötészetéhez fejlesztett ki. Továbbá egy új
HP Indigó is került a meglévô mellé.
Augusztus végén pedig, a régióban
elsôként, az egészen speciális nyomatok
elôállítására alkalmas Scodix berendezés
beüzemelése is megtörtént. Ez a berendezés 3D-ben képes UV-t nyomtatni, s ezáltal egészen különleges, rendkívül plasztikus nyomatok állíthatók elô rajta, természetesen akár perszonalizáltan is. A
nyomat emlékeztet a szitával
elôállítható UV-lakkozásra, ám
még annál is magasabban – egész pontosan
250 mikronig – és látványosabban emelkedik
ki a papír síkjából.
Képzeljen el egy sört
reklámozó plakátot, ahol
a sörös pohárról legördülô vízcseppek nemcsak láthatóak, hanem
tapinthatóak is, vagy
idézze fel a Pókember
alakját a pókhálóval, de

mindezt úgy, hogy a figura
és a háló vékony szálai erôteljesen kiemelkednek a
papír síkjából. A falevél
erezete, a katicabogár fekete pöttyei, a lepkeszárnyak
finom rajzolata is tapinthatóvá varázsolható a 3D UV
segítségével. Aki pedig
még ennél is különlegesebbre és fényesebbre vágyik, annak bizonyára elnyeri tetszését a
fémes csillogású 3D UV-nyomtatás metálfóliával ötvözve. Ezzel ugyanis káprázatosan fénylô, fémesen csillogó színhatás érhetô el.
A gyártóról, a Scodixról érdemes tudni, hogy alapítói és munkatársai jellemzôen digitális nyomdagép gyártásával
foglalkozó multiktól „igazoltak át”, mivel ott mind a szerkezeti struktúra, mind
az üzletfilozófia már kreativitásuk gátjává vált. A Scodix a mostani drupán mutatkozott be, és kizárólag 3D-s nyomtatási megoldásokat fejleszt és kínál a piac
számára, s ebbôl a megoldásból vásárolt
a Prime Rate is.
A nyár beruházásai kapcsán dr. Tomcsányi Pétertôl, a cég tulajdonos-ügyve-
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Kelet-Közép-Európában elsôként

zetôjétôl megtudtuk, hogy mivel az ôsz
folyamán tovább erôsítik, illetve a fotóés receptkönyvek terén ki is bôvítik az
exportpiacon való jelenlétüket, mindenképpen szükség volt a fejlesztésre. A HPindigó és a keménytáblás kötészeti gépsor a viszonylag szûk idôszakra esô –
ôszi két-három hónap – várhatóan jelentôsen megemelkedô gyártási igény gyors
és biztonságos kiszolgálását segíti, a 3Ds UV-nyomtatás pedig a különlegességre
vágyó, exkluzív igények felkeltését és
kielégítését teszi lehetôvé. Ez utóbbi felhasználási területe igen sokrétû: az igényes névjegykártyától, szórólaptól kezdôdôen a különleges borítómegoldásokon át a plakátig, igen sokféle nyomdaterméknek képes szemet odavonzó, különleges látványt nyújtó, ezáltal „pénztárca-nyitogató” külsôt biztosítani.
Természetesen nem egy olcsó technológiai lehetôségrôl van szó, de ebben az
esetben ennek nincs jelentôsége: aki látja
ezeket a 3D-s UV-nyomtatással készült
nyomdatermékeket, annak rögvest kellenek is – és gyakorlatilag nem számít,
hogy mennyibe kerülnek! S noha a beüzemelést követôen, augusztus végén
beindult ezen új technológiai lehetôség
piaci értékesítése, 2013. szeptember 26án, a Prime Rate szokásos digitális
könyvnapján – amelyet mindig jelentôs
érdeklôdés övez –
kerül sor a 3D-s UVlakkozás nagyközönség elôtti debütálására.
A rendezvényre
egyébként még lehet
jelentkezni, mégpedig
a www.primerate.hu
weboldalon. ■
Ilona
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A klasszikus UV-lakkozás nagymestere

Gubek Kft.

● A Gubek Kft.-t nagyon megrázta a 2008-as év, ám elsôsorban nem is a beköszöntô válság okán…
G. I. – Tény, hogy a válság „csak hab volt a tortán”. Mielôtt ugyanis beköszöntött volna, már éreztünk szakmán
belüli átrendezôdési tendenciákat. Nem is annyira az idôközben megszaporodott UV-lakkozással foglalkozó vállalkozások jelentettek konkurenciát, hanem egyre több nyomda fejlesztett az irányba, hogy házon belül oldja meg az
UV-lakkozást. Az egyik nagy vidéki könyvgyártó nyomda
– amellyel egyébként évtizedes együttmûködésünk volt –
például telephelyén belül hozott létre kvázi egy külsô céget
a munkák elvégzésére. Más jelentôs megrendelést jelentô
nyomdák pedig olyan ofszetgépeket állítottak üzembe,
amelyekkel UV-lakkozni is lehet. Szóval, válság nélkül is
jelentôsen lecsökkent a munkáink száma. Mindehhez jött
még, hogy két, nagy lélegzetû munkánk megrendelôje
csôdbe ment, és nem, illetve egyikük esetében csak részben fizette ki a tartozását. És ezek után szembesültünk
csak a gazdasági válság tényleges hatásával, azaz mind a
munkaszámok, mind pedig a fajlagos példányszámok tekintetében bekövetkezô drasztikus csökkenéssel. Igazi
mélypontra került, már-már térdre kényszerült a cég…

Gubek István 1992-ben alapította cégét, mégpedig kifejezetten
lakkozásra, UV-lakkozásra, késôbb pedig kibôvítette a
lehetôségeket „kaparós ezüst” nyomtatásával. Akkoriban UVlakkozni egyébként mindössze négy vállalkozás volt képes
Magyarországon, de mind a négyükrôl elmondható, hogy magas
színvonalon végezték, s mind a négyük igen gyorsan prosperáló
cég lett. Idôvel persze megszaporodott az UV-lakkozással
foglalkozó vállalkozások száma, ám egészen a 2000-es évek
közepéig nekik, négyüknek legfeljebb az okozott gondot, hogy
a sokféle és meglehetôsen nagy fajlagos példányszámú
megrendeléseknek határidôre eleget tegyenek. A minôség
tekintetében azonban egyikük sem kötött soha kompromisszumot:
náluk az mindig tökéletes volt. Gubek úr neve is egyben garancia
volt a magas és hibátlan minôségre. És nemcsak volt, hanem ma is
az, noha idôközben olyan technológiai, gazdasági, piaci és nem túl
kellemes változások zajlottak le, amelyek elég rendesen megrázták,
megtépázták a céget.
„A klasszikus UV-lakkozás, az klasszikus UV-lakkozás, bármilyen
»újkori technológiák« is szülessenek kiváltásukra” – tartja ezzel
együtt Gubek István, aki ma már leányával, Judittal együtt viszi,
mûködteti a céget. Kettôjükkel beszélgettem.

● Most – hála istennek – mégis itt ülünk, és beszélgetünk…
G. I. – Mivel egész életemben lakkoztam,
UV-lakkoztam, ehhez értek, nem volt más választásom, mint összeszedni magam, és megpróbálni felállni. Nem mondom, hogy tökéletesen
sikerült, de biíztatónak, legalábbis biztatóbbnak
tûnnek ma már a kilátások. Ráadásul immár
másfél év óta Judit lányom is velem dolgozik, és
ez nagy segítség. Fôleg a céggel kapcsolatos
ügyintézések, adminisztratív feladatok terheit
veszi le a vállamról. De már magába a szakmába is belekóstolt, sôt lassan már nemcsak ízlelgeti, hanem kezdi teljes mértékben elsajátítani a
szakmai tudást.
● Judit, mennyire volt „önkéntes” döntés, hogy
édesapja nyomdokaiba lép?
G. J. – Úgy alakult, hogy jó másfél évvel
ezelôtt elvesztettem a munkám, és adódott, hogy
akkor – átmenetileg – besegítsek apunak. Azután megkedveltem ezt a munkát, és nemcsak a
cég irányításával kapcsolatos teendôket, hanem

, Hengerstanc, kasírozó, flexógép – a gyártótól
V árvédô Kft., Leányvár, Bécsi úti ipartelep, t.: 06-20/9520-417, e-mail: varvedo@t-online.hu
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● Úgy hallom viszont, hogy a céggel
kapcsolatos egyéb feladatokban „túlszárnyalja” édesapját…
G. J. – Egyszerûen arról van szó, hogy
míg ô a szakmához ért messzemenôkig,
és afféle kötelezô „nyûgként” élte és éli
meg a cég egyéb területen való mûködtetését, addig nekem – részben korábbi tanulmányaimnak köszönhetôen – természetes, és természetemhez közel álló is
egy cég adminisztratív feladatainak elvégzése. Behajtásban például kifejezetten sikeres vagyok…
● Apropó! Sok a kintlévôségük?
G. J. – Leszámítva a „régieket”, ma
már nem annyira sok, de kétségtelen,
hogy nehezen és nem ritkán késve jutunk
csak a jogos pénzünkhöz. Éppen ezért
egy behajtó céggel kötöttünk is együttmûködést, és ha valamelyik partnerünkkel
végképp nem boldogulunk mi magunk,
akkor igénybe vesszük a szolgáltatásukat.
Kénytelenek voltunk elszánni erre a lépésre, ellenkezô esetben önmagunk létét,
egzisztenciáját veszélyeztetnénk.
● Az elmúlt öt évben miként változott
a vevôkörük?
G. I. – Arról már beszéltem, hogy néhány nyomdával azért szûnt meg a munkakapcsolatunk, mert olyan fejlesztéseket hajtottak végre, amelyek lehetôvé tették, hogy immáron saját maguk el tudják
végezni az UV-lakkozást. Néhány nyomda azért tûnt el, mert vagy nincs ilyen típusú megrendelése, vagy egyáltalán
nincs megrendelése, és feladni kénysze-

rült tevékenységét. Néhány partnerünk
csôdbe ment. Közülük volt olyan, amelyik
tisztességes volt, és legalább valamennyit
kifizetett a felénk fennálló adósságából,
mások viszont egyáltalán nem így tettek,
hanem „lenyelték” a mi pénzünket is, azután új néven új céget alapítottak.
● Beszélgetésünk elején úgy fogalmazott, hogy „…biztatónak, legalábbis
biztatóbbnak tûnnek ma már a kilátások”. Úgy legyen! De mire alapozza
ezt a meglátást?
G. I. – Egyrészt azt gondolom, hogy
az a fajta felületnemesítés iránt, amelyet
a különféle UV-lakkozással lehet elérni,
növekedni fog az igény, hiszen – legyen
szó bármilyen nyomdatermékrôl vagy
csomagolóanyagról – olyan pluszértéket
ad a terméknek, amely segíti a „tömegbôl
való kitûnést”, exkluzív kinézetet biztosít, ilyen formán jelentôsen megnöveli az
eladhatóságát. A „kaparós ezüst” pedig –
például nyereményjátékokban való alkalmazásával – szintén forgalomélénkítô
erôvel bír. S tény ugyan, hogy megfelelô
ofszetgéppel is elô lehet állítani – igaz,
csak megközelítôleg – ezeket a hatásokat, ám a nyomdák többségének nincs
ilyen gépe. Nekik jelent megoldást a
Gubek Kft. Abban bízom tehát, hogy a
nyomdáknak egyre több olyan megrendelése lesz, amelynek részeként szükségük
van/lesz UV-lakkozásra, és ezt ránk bízzák majd.
● Úgy fogalmazott az imént, hogy
„megközelítôleg egyforma”… Valójában mekkora a különbség a szitával,
illetve az ofszettel elôállított UV-lakkozás között?
G. I. – Az igazság az, hogy nem olyan
nagy a különbség, bár azért még alapesetben is van, hiszen a lakk egészen
másként terül és rögzül a két különbözô

Céginfo

szakmailag is elkezdett érdekelni. Ma
már ez utóbbi téren önállóan is tudok
dolgozni, kétségtelen, csak akkor merek
vállalkozni erre, ha apu a közelben van.
Kell még az a biztonságtudat, amit ô
jelent.
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technológiával. Bizonyos lakkok esetében pedig jelentôsen
eltérô a végeredmény, a látvány, és vannak olyan lakkhatások is, amelyeket végképp
nem lehet ofszettel elérni, illetve
elôállítani. Kár, hogy a tervezôk, a
grafikusok nincsenek mindazzal tisztában, hogy mit is „tud” a klasszikus UVlakkozás, így nem is tudnak „benne”
gondolkodni…

● Talán akkor ezen a téren is érdemes
lenne mozgolódni…
G. I. – Tény, csakhogy egy olyan katalógus elôállítása, amelyben átfogóan mutatnánk be, mi mindent tudunk, nagyon
sokba kerülne, és erre most még nem
„futja”. Ellenben itt, a mûhelyben bárkinek szívesen megmutatjuk.
G. J. – Rövidesen elkészül a honlapunk is, bár az messze nem ugyanaz,
mintha valaki a valóságban látja, tapintja
az így készült nyomatokat. Mindenesetre
ma már egyetlen cég sem lehet meg virtuális jelenlét nélkül. Tapasztalatom szerint megléte konkrét elônyt ugyan nem
jelent, hiánya viszont árt. Tervezzük azt
is, hogy rövidesen erôsítjük az „értékesítési csapatunkat”. Ez persze kezdetben
azt fogja jelenteni, hogy én leszek az, aki
idôrôl idôre rendszeresen felkeresi a
meglévô, illetve potenciális partnereket.
G. I. – Látja, ezért is jó, hogy Judit
lányom a céghez csatlakozott, mert túl
azon, hogy egy apának – legalábbis nekem – boldogság a gyermekével együtt
dolgozni, nemcsak besegít a munkák elvégzésébe, hanem új lendületet, frissességet és megújulást is ad. Szakmailag
pedig egyelôre – és nagyon remélem,
hogy még sokáig – itt vagyok én. ■
Ilona
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Mestertanácsok – IV.

Gyermekjátékokra vonatkozó
EU-szabványok a nyomdaiparban

Gyermekeink biztonsága mindennél
fontosabb – nincs ez másképp a jogalkotók szerint sem. Uniós csatlakozásunknak
többek között feltétele volt a fogyasztók
életének, biztonságának és vagyoni érdekeinek védelmével kapcsolatos irányelvek
nemzeti jogszabályként történô alkalmazása, majd a rendeletek teljes harmonizálása, így az ifjú (és örökifjú) fogyasztókat
ma már számos szabályozás védi. Az elôírások természetesen az érintett cikkekhez felhasznált nyomdaipari termékekre
és anyagokra is vonatkoznak.

CE jelölés: amit a vásárló lát
Az Európai Unióban forgalomba hozott mûszaki cikkeken és a gyermekjátékokon is szerepelnie kell a jól ismert CE
jelölésnek, amely azt jelzi, hogy a termék
megfelel a 768/2008/EK rendeletben foglalt alapvetô biztonsági és védelmi követelményeknek, valamint azt, hogy az elôírt megfelelôségértékelési eljárást elvégezték. A jelölés alkalmazásának önmagában persze nem sok értelme volna – a
használat jogosságát a gyártónak, illetve
az importôrnek megfelelô dokumentációval kell igazolnia, továbbá kérésre bemutatnia a piacfelügyeleti hatóságoknak.

Migrációs veszélyek
A kifejezetten gyermekjátékokra vonatkozó elsô, 1988-ban született európai
irányelv, a 88/378/EGK kimondta, hogy
az Európai Közösség tagországaiban
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csak olyan játék hozható forgalomba,
amely – a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe véve – rendeltetésszerû
használat mellett nem veszélyezteti sem
használói, sem harmadik személyek biztonságát és egészségét.
A rendelet alapvetô követelményeinek
méréséhez és az eredmények értékeléséhez használandó módszereket és határértékeket az EN 71 szabványsorozat tagjai
tartalmazzák. A szabványok a játékok
mechanikai és fizikai jellemzôi mellett
kitérnek a kémiai tulajdonságokra is.
A nyomdaipar számára az 1996-ban
harmonizált MSZ EN 71–3 bír kiemelt
jelentôséggel, ez taglalja ugyanis bizonyos nehézfémek (higany, ólom, króm)
és egyéb mérgezô hatású anyagok (antimon, arzén, bárium, szelén stb.) biológiailag megengedett migrációs határértékeit.
A technikai fejlôdés és az új alapanyagok megjelenése közel húsz év múltán
szükségessé tette az irányelv átfogó
frissítését, pontosítását, így jött létre a
2009/48/EK direktíva, amely hangsúlyozza az új alapvetô biztonsági követelmények elfogadásának szükségességét. A
vizsgálati módszerek szintén fejlôdtek,
ezért a veszélyes anyagok osztályozása is
kifinomultabbá vált. A direktíva kimondja, hogy az új kritériumoknak összhangban kell lenniük a 2006-ban kiadott
REACH-csel, azaz a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérôl, engedélyezésérôl és korlátozásáról szóló szabályo-

zással, valamint a hozzá tartozó listával,
amely felsorolja az egészségre különösen
káros (SVHC) anyagokat pontos megnevezésükkel és nemzetközi regisztrációs
számukkal együtt.
A színes PVC fóliákon kívül valamennyi JAC papír és fólia eleget tesz az
EN 71–3 migrációs elôírásainak.
Az EN 71–9 az elôzô szabványhoz
hasonlatosan szintén migrációt mutat, ám
a veszélyes organikus összetevôkkel
foglalkozik a gyermekjátékok területén.

Mérgezô ftalátok a PVC-ben
A 2005/84/EK direktíva szabályozza a
veszélyes összetevôket, mint például a
ftalát, amely a vinil lágyságáért felelôs
lágyítók egy csoportjának összefoglaló
neve. A JAC PVC termékei, a Serilux és
a Serilux Plus sorozatok tartalmaznak
ftalátokat, ezért nem alkalmasak gyermekjátékok címkézésére.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a
papírok mindegyike használható gyermekjátékok címkézésére, a fóliáknál
azonban körültekintôbben kell eljárnunk.
Javasolt az ofszeten is nyomtatható, valamint szitázható JAC Ecoplus sorozat
használata, amely minden szempontból
megfelel az elôírásoknak. ■
Veres Péter
peter.veres@kpluszr.hu
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Közinfo

Nyomda- és
Papíripari
Szövetség
1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.
Telefon: 350-7728, fax: 270-9104,
www.fedprint.hu, office@fedprint.hu

Nyomdalátogatás Az Olvasás Éjszakáján
2013. szeptember 13.
Szövetségünk tagjai segítségével Az Olvasás Éjszakáján lehetôséget biztosít az érdeklôdôk számára, hogy élôben nézzék meg, hogyan születik papírból, festékbôl és szakértelembôl – könyv. Budapesten a Pauker Nyomda és a Stanctechnik Könyvkötészet szervezett nyomdalátogatás keretében mutatja be az érdeklôdôk számára a nyomdászat és könyvkötészet titkait. A nyomdalátogatás – Az Olvasás Éjszakája többi programpontjához hasonlóan – ingyenes, azonban
elôzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrált látogatókat szervezetten, busszal szállítják a Hátsó Kapu (ez a neve)
elôl (1074 Budapest, Dohány u. 13.) a Pauker Nyomdába és a Stanctechnik Könyvkötészetbe. A nyomdalátogatásokra három turnusban, csoportonként maximum 40 fôvel kerül sor.A nyomdalátogatás után a résztvevôket busszal
visszaszállítjuk a Hátsó Kapuhoz. A program idôtartama: kb. 120 perc. Gyulán a Dürer Nyomdát látogathatják az
érdeklôdôk, és Szegeden valamint Veszprémben is készülnek programokkal.
Minden információt megtalálnak a www.azolvasasejszakaja.hu oldalon,
illetve ugyanitt szeptember 1-jétôl lehet regisztrálni a programokra.

Hírek az egyesület háza tájáról
Fórum a minôségrôl
XV. k onfer enciája

Ágazati karbantartók
2013. évi találkozója

Látogatás és tapasztalatcsere a kecskeméti
MH 59. Szentgyörgyi Dezsô Repülôbázison
2013. szeptember 26–27., Cserkeszôlô, Kecskemét
A karbantartás már rég nem azt jelenti, hogy ha leáll a gép, akkor
jön egy overállos ember a villáskulccsal és megszereli. A karbantartás – kifejezôbb néven üzemeltetés vagy üzembiztonság – feladata, hogy a termelô berendezések mindig az elôre tervezett teljesítményre legyenek képesek – „Ha esik, ha fúj”!
A szakmai találkozó tervezett programja:
2013. szeptember 26., csütörtök:
10.00–13.30 Érkezés, regisztráció Cserkeszôlôn (Aqua Lux panzió)
14.00–18.00 Szakmai konferencia
19.30-tól Bankettvacsora
2013. szeptember 27., péntek:
09.30–12.30 Szakmai bemutatók a kecskeméti katonai
repülôtéren
13.00-tól Ebéd Kecskeméten, hazautazás

Jelentkezési határidô: 2013. szeptember 16.
A jelentkezés lehetôleg on-line a www.pnyme.hu honlapon!
Részletes információ honlapunkon, illetve szervezési kérdésekben
az egyesület titkárságán (783-0347, Fodor Erzsébet 30/632-3344),
szakmai tartalommal kapcsolatban Faragó István(30/934-2223).
A részvétel az ISO rendszerek szerinti
szakmai továbbképzésnek minôsíthetô.

2013. október 9. (szerda), Újhartyán
Házigazda: Sealed Air Magyarország Kft.
Motiváció, motiváció, motiváció! Ahol jelentôs mértékben
a dolgozók aktivitásán múlik a siker, ott mindig is szerepe
volt a „dolgozói hozzáállásnak”. De a legutóbbi fórumon
már nem volt olyan elôadás, amely ne az eredményesség
kiemelt, esetenként legfontosabb feltételeként hivatkozott
volna az érintettek motiválására/motivációjára. Most alaposan körbejárva a kérdést egy teljes napot szentelünk
ennek. Számítunk a cégek humánpolitikáért felelôs vezetôinek az érdeklôdésére is.
A Minôségügyi fórumon való részvétel ISO továbbképzésnek minôsül, a részvételrôl igazolást adunk!
Tervezett program:
9.00-tôl regisztráció Újhartyánban, a Sealed Air
Magyarország Kft.-nél
10.00-tôl Szakmai elôadások egy kávészünettel
14.00 Ebéd
15.00-tôl Üzemlátogatás, zárszó
Részvételi díj:
A teljes részvételi díj 18 000 Ft + áfa/fô
Az egyesület tagjainak 12 600 Ft + áfa/fô.
Egy cégtôl több résztvevô esetén kedvezményeket
biztosítunk!
A fórummal kapcsolatban bôvebb felvilágosítás:
elôadások: Varga Margit (30/9389-110),
szervezés: Fodor Erzsébet (30/632-3344).

23

Köz info

mastertan279 szept gmn

2013/09/04

16:02

Az óceántól az érig…
Nem tudom, emlékeztek-e a „furcsa háborúra”, a

drole de guerre-re. Franciaország és
Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak, majd Franciaországban elkezdték keresni a németeket, és a németek a
franciákat, és mindenki mindenkit keresett. Ja, persze közben Németország
megszállta szinte teljes Európát. Pont
úgy, mint az EU-s pénzek keresése. Az
eddig totojázó és döntésképtelen Ügynökség ki akar szórni még ebben a költségvetési évben egy rahedli pénzt, a vállalkozások meg szeretnének kapni egy
rakás pénzt. Csak valahogy nem lelik
egymást. Ez viszont meglehetôsen viszszafogta az egyébként is egyre gyérülô
beruházásokat. Van nyomdász barátom,
aki júniusban még szentségelt, hogy nem
jön meg idôben a gépe. Ja, és aztán
júliusban lemondta a gépet, mert valami
csodálatos pályázati lehetôségrôl hallott.
És az illetékesek szidták a Hivatal munkáját és kukacosságát, valamint a brüszszeli bürokratákat, mert azok nem a magyar emberek érdekében akarják engedélyezni a pénzek elköltését, sôt a hivatali
lakájok ebben még támogatták is ôket.
Végül egy új, erôs ember összevonta szemöldökét, mert nagyon sokat nem akarnak odaadni és valami büntirôl is beszélnek. Majd elmegy Belgába, és – gondolom – felállítja azokat a rosszcsontokat a
szamárpadról, hogy azért mégis jó ked-
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vük legyen, amíg nem érnek a sarokba, a
kukoricához. Csak nehogy pénzügy-Trianon legyen belôle. Egyébként volt egy
idôszak, amikor hazánk az uniós pénzek
lehívásának élvonalába tartozott.

Más. Hazánkban a rendszerváltás után a Szürke óriás hegemón
helyzetbe került. Ennek több oka is lehetett: a termék maga, a termékpaletta, a
nyújtott szolgáltatások, vagy a kitalált
stratégia. Talán mindez együtt. A cég az
egész világon nem bírt olyan piaci részesedéssel, mint nálunk. Mostanra, úgy tûnik, abszolút megnyerte a versenyt. A Fehér tulajdonképpen van, és szerintem egy
stratégiai döntésre vár. A harmadik nagy
vetélytárs gépeit pedig nem eladják, hanem néha megveszik, például, ha összebalhéznak a gyôztessel. A többiek meg
lassan kikopnak. És ennek ellenére alig
van eladás. Pedig az MNB által nyújtott
„ingyen” hitelt akár már önrészre is lehet
fordítani. Ha meghallják azok a bizonyos
bürokraták, hogy nemcsak a támogatási
pénzek kreatív felhasználásával lehet
pénzhez jutni, biztosan meglágyul a szívük.

Más. A világ sajtópiaca is nagy
átalakuláson megy keresztül. Az USA
mérvadó napilapját, a The Washington
Postot – amit még ma is kihordanak –,
megvette az internetes Amazon tulajdo-

nosa. Állítólag továbbra is nyomtatott
újságként akarja megjelentetni, de szerintem a lap archívuma sem lehet kutya egy
elektronikus könyváruház számára. Németország legnagyobb lapkiadója, a
Springer szabadul regionális lapjaitól.
Érdekes módon hazánkban a regionális
lapok még mindig aranytojást tojó tyúknak számítanak. A német sajtóban folyó
meglehetôsen kiterjedt polémiában minden hozzászóló a tabletjére vagy az okos
telefonjára, azaz a mobil internetre hivatkozik. El lehet ezen vitatkozni, de ha valamit sokat emlegetnek, beteljesül.

Más. Bevallom, utólag néztem
meg az István, a királyt. Lehet vitatkozni szereposztáson, hangzáson. Talán,
a mûvészi interpretáción is. De tüntetni
és meg is verni a rendezôt…? Ez nekem
olyan egybites dolognak tûnik. Nem vagyok túl büszke rá. Persze arra a színigazgatóra sem vagyok túl büszke, aki a
frissiben elnyert színházában hátat akar
fordítani Európának. Ismertem a világhírû, a néhai NDK-ban élô rendezôt, aki
egy a kultúrpolitikával ütközô mûvészi
elképzelése miatt otthagyott csapot-papot. Mivel nem „izé” és nem is „más”
volt, fogta a svájci útlevelét és meg sem
állt külföldig. Megjegyzem, nem Ashabadba ment. ■
Spartvis
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MUNKAVÉDELEM:
2013. május
3-i cikkemben
(Munkavédelmi
oktatás) megemlékeztem arról, hogy a
munkavégzés során a megszokás lehet
negatív és pozitív is. Negatív megszokás esetén megnövekszik a balesetveszély. Az élet sajnos, engem igazolt,
ahogy az alábbi történetbôl látszik.
A színhely egy kisebb nyomda, ahol
a gépmester csúnya munkabalesetet
szenvedett. A jegyzôkönyv felvétele
során elmondta, hogy gépmesterként
dolgozott, jelzem, szakképzetten, több
éve, üzemorvosi vizsgálata és engedélye rendben volt, és errôl megvoltak a
szabályos írásbeli papírjai. Rendelkezett szakmunkás-bizonyítvánnyal,
munkába álláskori eligazításról és az
évenkénti oktatásról szóló hiteles igazolásokkal. Nem csak a papírjai voltak
rendben, hanem a munkavégzése is,
hiszen évek óta nem volt balesete. A
gépet rendszeresen ellenôrizték és karbantartották. Csak arról feledkezett el
szólni, hogy a gépet „megbütykölte”,
de csak azért, hogy a nyomólemezre
tapadó szennyezôdést menet közben
leszedhesse. Ehhez nagy figyelem kellett, és annak a tudata, hogy szabályt
szeg. Cserébe gyorsabban tudott dolgozni, mert a szennyezôdés eltávolításához nem kellett idôrôl idôre megállítani a munkát, és ezzel „húzni az
idôt”. Mivel a teremben egyedül dolgozott, ezt a szabályszegést senkinek
„nem kötötte az orrára”, a munkavédelmi ellenôrzés során pedig nem vették észre.

Sok szerencsét
és szabályos munkavégzést!

Amikor a gépet a szerelô karbantartotta, vagy alaposabb munkavédelmi
ellenôrzés volt, a gépet kezelôje helyreállította, és a védôrács felemelésekor
a forgó henger szabályosan leállt.
Nem ez az egyetlen gépkezelési ravaszság, amit 30 éves munkavédelmi
pályafutásom alatt tapasztaltam. Sajnos, mindig akkor, amikor – mint ebben az esetben is – a baleset bekövetkezett. A felragadt hulladékot a dolgozó a forgó hengerrôl távolította el,
ahogy máskor is szokta. Azon a napon
elég volt egy kis figyelmetlenség, ki
tudja, talán front volt, vagy veszekedett elôtte a feleségével, és az eltávolítás során a szabálytalanul forgó henger
a jobb keze alsó részét behúzta és csúnyán összetörte. Mentô vitte el, és
hosszú heteket töltött a kórházban, mire helyrejött. A felgyógyulás a kórház
után még sokáig tartott, majdnem egy
évet töltött betegállományban a gépmester, mire újból kiadta neki az
üzemorvos az engedélyt a munkavégzéshez. Természetesen a késôbbi kivizsgálás pontosan kiderítette, mi történt. A munkavédelem szempontjából
a történtek szabályos munkabalesetnek
minôsültek, mivel a sérült hosszú betegállománya miatt csinos, százszázalékos táppénzt kapott a törvényi elôírás szerint.
Mivel azonban a baleset kivizsgálása során kiderült, hogy a balesetnek
egyedül a kezelô szabálytalan munkavégzése volt az oka, ezt így rögzítették
a felvett baleseti jegyzôkönyvben.

Védinfo

Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

A munkáltató sem hagyta annyiban
a dolgot, és kártérítésre kötelezte a
dolgozót az elkövetett szabálytalansága miatt. Így a kifizetett százszázalékos táppénz jelentôs részét vissza kellett fizetni a munkáltatónak. Éveken
keresztül folyt a szabálytalan, de
ügyes munkavégzés, ám „az ördög
nem alszik”. A tanulság mégis az lett,
amire a cikkeim feletti mondat figyelmeztet: „Érdemesebb betartani, mint
nem betartani a szabályokat!”
Még most sem késô elhatározni,
hogy átállunk a szabályos, elôírásos
munkavégzésre. Ne várjuk meg azt,
mint a fenti kolléga tette, hogy bízott a
szerencséjében, ügyességében, egészen addig, míg utol nem érte a végzet, és egészségileg, anyagilag igen
rosszul járt. Életünk, testi épségünk
azt kívánja, hogy elôzzük meg a bajokat, pláne, ha tisztában vagyunk vele,
hogy mit hibázunk, és az mivel járhat.
Nekem, és most már a sérült kollégának is elhihetik, hogy nem érdemes
kockáztatni!
Az egész munkavédelemnek, ami
mellett állandóan agitálok, ez az értelme: megspórolni a szenvedést és az
anyagi veszteséget.
Ezért mindenkinek figyelmes és
balesetmentes munkavégzést kívánok
a munkahelyen eltöltött sok-sok munkanapra! ■
Nagy Veronika nyomdamérnök,
munkavédelmi szakmérnök
06-1/351-5565, 06-20/9311-329

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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Könyvkötô Kft.

1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Továbbra is várjuk
szeretettel.
Tudja, bennünk megbízhat!
Hogy megismerjen minket,,
tekintse meg
weboldalunkat:
www.konyvkotokft.hu
E-mail címünk:
info@konyvkotokft.hu
Tel./fax: 3422-340,
352-1001
Mobil: +36 20 423-8636

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szakktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.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.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

2030 Érd, Túr utca 2–4.
Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

Új és használt

↔
Kis Géza

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

B1

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS

Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
Klisékészítés: 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu
Melegfóliázás
Melegfóliázás
UV lakkozás
UV-lakkozás
BrailleStancolás
írás nyomtatás
Stancolás
Gépi dobozragasztás
Gépi dobozragasztás
Bevontdoboz-gyártás
Bevont doboz gyártás
Szerszámkészítés
Szerszámkészítés
Kézi
ötészet
Kézi kö
kötészet

NYOMDAGÉP
N YOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSA

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

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

www.dpdstancuzem.hu

MI NÔSÉG + JÓ ÁR =

MELEGFÓLIÁZÁS

bel- és külföldön is.

P apír Partner
Partner,, már 20. éve
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Régi árakon, megbízható
minôségben. Szállítással!
T.: 06-20/934-6859
email:
sarkany@mfa.kfki.hu
Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 12 400 partnerrel világszerte!

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

- es ívig
A névjegytôl a
– automata üzemmódban,
teljes felületen –
fogadjuk megrendeléseiket.
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Léniák (vágó-, bígelô,
perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami a
stancszerszámkészítéshez szükséges.
Kedvezô árak,
gyors kiszolgálás.

www.kallaitechnik.hu
E-mail:
kallaitechnik@t-online.hu
TAMPOPRINT cég képviselete

TAMPON-MIX Kft.

Kállai Technik Bt.

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

Naponta frissülô
adatbázis!
SZÉPIMPEX BT.
Széphegyi Pál
nyomdamérnök
2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76
e-mail:
szephegyipal@t-online.hu
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2013

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2013-ben:
cca. három hetente
(kéziratzárás)

Címzett:

január 28. (01.18.)
február 19. (02.08.)
március 14. (03.04.)
április 8.(03.29.)
április 29. (04.19.)
május 17. (05.07.)
június 10. (05. 31.)
július 1. (06. 21.)
szeptember 9. (08.31.)
október 3. (09.23.)
október 25. (10.15.)
november 15. (11.05.)
december 13. (12.03.)

Kelt:

Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô
10. nap
Megjelenik:
3000 példányban
Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:
–5%
6–7 alkalom: –10%
8–10 alkalom: –15%
11–13 alkalom: –20%
FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%
Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft
HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu
Terjesztése: saját címlistáról
Olvasótábor:
Nyomdaipari szolgáltató és
beszállító cégek, könyvkiadók,
reklámügynökségek,

Fax:

Ügyintézô:

1/1
Kifutó
200 x 285 mm
(vágott)

1/1 OLDAL KIFUTÓ
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/1
Keretes
184 x 245 mm

1/1 OLDAL
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

álló
90
x
245
mm

fekvô
184 x 120 mm

1/2 OLDAL
4 szín color: 92.000 Ft
fekete: 68 000 Ft

184 x 80 mm
58 x
245
mm
184 x 60 mm

1/3 OLDAL
4 szín color: 66 000 Ft
fekete: 48 000 Ft

90 x
120
mm

1/4 OLDAL
4 szín color: 52 000 Ft
fekete: 40 000 Ft

1/8

90 x 58 mm
fekvô

1/16 álló
43 x 58 mm

1/32 fekvô
43 x 27 mm

184 x 48 mm

1/5 OLDAL
4 szín color: 40 000 Ft
fekete: 32 000 Ft

1/8 OLDAL
4 szín color: 20 000 Ft
fekete: 16 000 Ft

1/16 OLDAL
fekete: 7 000 Ft

1/32 OLDAL fekete:
5 000 Ft
(álláskeresôknek: 1000 Ft)

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk! Amennyiben a fekete
hirdetésben embléma vagy logó szerepel, akkor szintén digitális állományt kérünk!
(formátumféleségek: tiff, jpg) Felbontás: minimum 300 dpi.

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával.
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