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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

MOST!

mastertan282 nov gmn

2013/11/08

16:43

Page 2

mastertan282 nov gmn

2013/11/08

16:43

Page 3

SZÍV ÉS ÉSZ…
Noha korunk a racionalizmus – amelynek két fô alkotóeleme: a profizmus és a profitizmus –
mindenhatóságát hirdeti, erre épít, ezt tartja a legfontosabbnak, mégis mindig csak az tud
jól mûködni, amiben szív – ha tetszik: lélek és emóció – is van. Ez utóbbi nélküli „dolog”
– legyen szó a saját cégünkrôl, egy kiállításról, egy szakmai programról, vagy bármilyen,
az egzisztenciához kapcsolódó életterületrôl – jó esetben legfeljebb korrekt lehet (és ez sem
kevés), de kiemelkedô, meghatározó nem. Bármirôl is legyen szó, a „szent ôrület”,
az elhivatottság, a hit éppúgy – ha nem jobban – hozzátartozik a siker eléréséhez, mint
a szakmai tudás, a racionális döntések sora, és persze a profitorientáltság. Egy ügy, egy cég,
egy kiállítás, de akárcsak a mindennapok munkája szív nélkül pusztán „széklábfaragás”,
egy letudandó feladat, amely sem annak, aki végzi, sem annak, akinek készül nem ad
örömöt. Születésében hordozza bukását, és senki nem is siratja…
Mindezzel együtt az is tény: racionalizmus nélkül sem lehet senki sikeres. Aki kizárólag
a szívére hallgat, elszakad a valóság síkjától, hiszen nem képes megteremteni a szükséges
feltételeket. Aki viszont folyamatosan a racionalitás mentén érvényesíti az akaratát, annak
sorsa nem más, mint hideg és görcsös küzdelem. S hiába mutatja fel alkalmasint az imigyen
elért eredményeket, azok legfeljebb röpke elégedettségül szolgálnak számára, és maga sem
érti, mitôl marad mégis üres az élete.
Az észnek és a szívnek párban a helye: egyedül egyikük sem boldogul.
Nem egyszerû azonban sem a szív, sem az ész hangját meghallani. Egyrészt a fogyasztók
– beleértve az ipari fogyasztókat is – felé irányuló manipuláció „kavar és zajong”, másrészt
az egyénben munkálkodó, és nem ritkán tetteiket irányító, meghatározó vélt vagy valós
elvárások, továbbá a társadalmi szokásoknak való megfelelni akarás, és persze
a többségünkben meglévô egzisztenciális sznobizmus tesz alkalmilag süketté.
Ám, ha képesek vagyunk nem hazudni önmagunknak, ôszintén beszélni önmagunkkal,
pontosan és tisztán megfogalmazni valódi mozgatórugóinkat, és a racionalitás álcája nem
azt hivatott elfedni, hogy a kormánypálcát mindig mi akarjuk fogni, a passzát szelet fújni,
és egyúttal megvan bennünk a bátorság a megérzésekre való hagyatkozásra, akkor egyszerre
halljuk meg a szív és az ész hangját. Ebbôl pedig már nagyon erôs várat lehet építeni…
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PPFest – PPDExpo
…A kiállítási statisztikák is impozáns számokat mutatnak. 79
kiállító, 1131 m2 nettó beépített kiállítói stand, amihez közel
200 m2 egyéb beépített nettó kiállítói terület csatlakozik. Ez
több mint az elmúlt évek hazai szakkiállításainak adatai. Egy
új, induló eseménytôl nagyon…
PPFest – programok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal
PPDExpo – kiállítói lista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oldal

Cég info

Élménnyé varázsolja a nyomatot

Prime Rate
– 3D UV

Köz info

„…Bármennyire is hihetetlennek tûnik, nincs
mit elfelejteni, mindenki nagyon szeretett ott
dolgozni, szerette a munkatársait, a munkáját.
Bizonyítják ezt a korabeli és a találkozón készült képek. Kívánom az utánunk jövô generációnak azt a szerencsét, hogy egy szakmát,
egy munkahelyet, egy kollektívát úgy szerethessenek, ahogy az nekünk megadatott.”

… a „puding próbájára” biztatta a jelenlévôket, mondván: „próbálják ki
»kicsiben« – például
névjegy –, és ha mûködik, éljenek vele, ha nem, felejtsék el…”
Beszámoló a rendezvényrôl . . . . . . . . . . . . . . . . .10–12. oldal

Cég info

A ZeusSoft bemutatja:

PrintPortal,
avagy a…

…A rendszer igazából az
elfecsérelt idôket szünteti meg,
a kidobott pénzeknek szab
teljes egészében gátat és ezáltal
segíti elô – …akár az árbevétel
növekedése nélkül – az adott nyomda nyereségességét…
Beszámoló a bemutatóról . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

„Kossuthosok”
találkozója

Beszámoló a találkozóról . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17–18. oldal

Cég info

„…lehetôvé teszi jószerint…”

Papír Partner

„…nekünk még ki fog
tartani a cégünk: noha sok
partnerünk kényszerült
felhagyni a nyomdai tevékenyégével, azért maradtak
és nem kevesen olyanok,
akik továbbra is hozzánk
fordulnak finompapírért, kartonért, és persze fôleg…”
Beszélgetés a Gyarmati házaspárral . . . . . . . . . .20–21. oldal

Cég info

Verseny a javából – Hello racing

Europapier
Budapest

…Erdély Zsolt – megköszönve elsôsorban vevôiknek a
bizalmat és persze beszállítóiknak, köztük a legnagyobb
mûnyomópapír-beszállítójuknak, a Sappinak a kitûnô együttmûködést – fogalmazott a rendezvényen: „nagyon úgy tûnik,
hogy sikerült elérni azt a kitûzött titkos célunkat…”
Beszámoló a Hello racing-rôl . . . . . . . . . . . . . . .14–15. oldal

Köz info

Debreceni
nyomdásztalálkozó

…A mi nyomdásztalálkozónk
azonban valamennyi „Alföldi
Nyomdás nyomdászé”…
Éppen ezért a találkozót úgy is
hirdettük meg, hogy az Alföldiben végzett nyomdász szakmunkások és hosszan együtt…
Beszámoló a találkozóról . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal
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Cég info

A csomagolóanyagok exrém…

BOBST
„…nem annyira a mennyiségi igények
növekedésének szól, hanem a minôségnek. S meglehet, hogy úgy tûnik, hogy a
nyomdászok számára a csomagolóanyag-gyártás jelenti a perspektívát,
ám kicsit csalóka a látszat. Jómagam
inkább…”

Beszélgetés Szabadics Lászlóval . . . . . . . . . . . . .22–23. oldal

Köz info
Spartvis: Lesz, hogy legyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. oldal

Véd info
Munkavédelem a nyomdaüzemekben. . . . . . . . . . . . 25–26. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. oldal
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PPFest – PPDExpo
SYMA Rendezvényközpont, 2013. november 19–21.
A PPDexpo kiállítói listája beszédes. A szakmabeliek számára
vonzó a kiállítói összetétel, és várhatóan sok gépet berendezést
mutatnak be, tehát látványos kiállításra készülhetnek a
látogatók. Hazai képviseleteiken keresztül minden jelentôs
gyártóval lehetséges lesz a párbeszéd. Új színfolt a hazai szaksajtó összefogása a
kiállítás és fesztivál sikere érdekében. És az összefogás nem ér véget a kiállítás
megnyitásával, mert a fesztiválpódiumon és a sajtószigeten több közös fellépés,
nyilvános fórumok lesznek fontos szakmai kérdésekrôl. A kiállítás elôzetes adatai is
impozánsak: 79 kiállító, 1131 m2 nettó beépített kiállítói stand, amihez közel 200 m2
egyéb beépített nettó kiállítói terület csatlakozik. Ez több mint az elmúlt évek hazai
szakkiállításainak számai. Egy új, induló eseménytôl nagyon szép eredmény!
A PPDexpónak látványos nyomtatott katalógusa is lesz. A Magyar Grafikával együtt
jelenik meg, de a kiállítás nyitása elôtti héten a honlapon már elérhetô, illetve
letölthetô az online változata.

PPFest – programok
2013. november 19., kedd
Idôpont
Helyszín
9.00–13.00 Melbourne
konferenciaterem
11.00–12.00 Pódium
12.00–12.30
13.00–13.30
13.00–15.00
14.00–17.00
14.00–16.30
16.00–17.30
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Téma
Szervezô
Csomagolószerek környe- CSAOSZ
zetvédelmi termékdíja

Sajtópódium – Ugyanaz, Magyar
mégis más! Ahogy a szak- Grafika
sajtó szerkesztôi látják
Pódium
Euroshop 2014 – elôzetes BD-Expo
Melbourne kt. Interpack 2014 – elôzetes BD-Expo
Pódium
GPwA konferencia és
Nyomdavilág
díjkiosztó
Melbourne Flexókonferencia
PNYME és
konferenciapartners
terem
NYPSZ-stand Pro Typographia – díjátadó NYPSZ
Pódium
„Ki a legjobb nyomdász?” Magyarnyomdász
döntô és díjkiosztó

Megjegyzés
elôzetes regisztrációval
(részvételi díjas)
nyilvános
kerekasztal

nyilvános
konferencia
elôzetes regisztrációval
(részvételi díjas)
meghívás szerint

mastertan282 nov gmn

2013/11/08

16:44

Page 7

Idôpont
Helyszín
9.00–13.30 Melbourne
konferenciaterem
10.00–13.00 Róma
konferenciaterem
11.00–12.30 Pódium

Téma
Szervezô
Szakmai workshop a HITA CSAOSZ
EENO-val együttmûködésben

FiDiFo 2013 (Fiatal diplo- Óbudai Egyetem
mások fóruma) a Magyar
és MTA
Tudomány Napjai keretében szakbizottsága
Sajtópódium – Csomagoló- Magyar
és nyomdaipar 2013, ahogy Grafika
a szaksajtó szerkesztôi látják
14.00–18.00 Melbourne „Közepétôl a végéig”
PNYME
konferencia- Print & PostPrint konferencia
terem
16.00–17.30 Pódium
30. HUNGAROPACK
CSAOSZ
díjkiosztó ünnepség
18.00–18.30 Pódium
PROMPT
PNYME
marketingverseny – díjátadók
19 órától
SYMA
Fesztiválest: bankett
PNYME
étterem
a konferencia résztvevôinek,
kiállítóknak, meghívottaknak

Megjegyzés
ingyenes, de
elôzetes regisztrációhoz kötött
nyilvános
bemutatók
nyilvános
kerekasztal
elôzetes regisztrációval
(részvételi díjas)

részvételi díjas

2013. november 21., csütörtök
Idôpont
Helyszín
10.00–14.00 Melbourne
konferenciaterem
11.00–13.00 Pódium

Téma
Szervezô
Print reloaded: print a digi- NYPSZ, DIMA
tális térben – konferencia
a Print Power kampány részeként
Lehetôségek és korlátok PNYME
– a Hagyományörzôk és
szakírók társasága
13.00–14.00 Pódium
Sajtópódium – Merre tovább? Magyar
A hazai nyomda- és csoma- Grafika
golóipar kihívásai és válaszai
14.00–15.00 Pódium
Határtalan oktatás
ÓbE RKK
(Karlovics Igor)
Médiaintézet
14.00–17.00 Melbourne Nyomtatott csomagolóPNYME
konferencia- anyag – szimpózium
terem

Megjegyzés
ingyenes, de
elôzetes regisztrációhoz kötött
nyilvános
kerekasztal
nyilvános
kerekasztal

Közinfo

2013. november 20., szerda

Köz info
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PPDExpo – kiállítói lista
A+Cs (TechMonitor) – A061
Adrimex Kereskedelmi és Szolg. Bt – C10
Adu Alba Kft. – B01
AMCO Csomagolástechnikai Kft. – B03
AMSY Jelöléstechnika Kft. – C09
BD-Expo Kft. (Interpack) – D012
Beta-Roll Hengergumizó Zrt. – E14
CNI Kft. – C14
ColorPoster Kft. – C13
COPY-X Kft. – E07
CYEB – A13
CSAOSZ – C01
Deutsche Leasing Hungaria Zrt. – A12
DUPRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – E11
Edukáció sziget/szakképzés – H010
EuroJet Hungária Kft. – D09
Figyelô – A062
Flexo-Line 2001 Kft. – D07
Frill Metál Európa Kft. – D04
Globe Master Kft. – B04
Goodwill International Kft. – E052
Grafika Kereskedelmi Zrt. – E051
Grimex Magyarország Kft. – E02
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. – C03
Heidelberg Magyarország Kft. – E13
Horizon GmbH. – F021
Hungaro Energy Kft. – A14
Intergraf Digiflex Kft. – C02
Jura Trade Kft. – C06
Keményfém Kft. – F022
KENT Hungary Kft. – B02
Konica Minolta Magyarország – F04
Lamitrade Kft. – E10
LCM STANC Kft. – D06
Lupe – A063
Magyar Grafika – A064
manroland Magyarország Kft. – E08
Masterfoam Kft. – C11/A
IQ Pont Gimnázium, Informatikai, Közgazd.,
Nyomdaipari Szakközépiskola – H011

Nyugat-magyarországi Egyetem – AMI H012
Nyomda- és Papíripari Szövetség – I01
Nyomdaker Kft. – F01
Nyomda-Technika Kft. – E09
Nyomdavilág – A09
Óbudai Egyetem – RKK – H013
Packaging – A052
PackMarket – A065
Paperfox – Fürcht Zoltán – I03
Papíripar – A066
partners Kft. – C07
Plastex s.r.o. – E04
Plotter Service Kft. – C12
PNYME – D011
Print Control Group Kft. – D08
Print&Publishing – A051
PRINTinfo – A067
Prosystem Print Kft. – D03
Press Service Center Bt. – E15
Pyroll Kft. – C11
Regiszter Plakát Nyomda Kft. – G01
Reményi Csomagolástechnika Kft. – C04
Ricoh Hungary Kft. – E12
S. P. S Printing Solution Kft. – E17
Sajtósziget – A060
Sign & Display Magazin – A10
STAMPY Kft. – C08
STI Petôfi Nyomda Kft. – D02
Könnyûipari Szakképzô Iskola – H014
Szarvas András térképész-mérnök – B07
Szent-Györgyi Albert Gimnázium – H015
Szili Kálmán Mûszaki Középiskola – H016
Teca-Print Hungária Kft. – G03
TermékMIX – A068
Tours For You – D013
Transpack – A11
Varga-Flexo Kft. – D05
Varrógépcentrum Kft. (Anajet) – B05
VASCO Hungary Kft. – B06
Wanapack Kft. – E18

A PPDexpóra a belépés elôzetes regisztrációval ingyenes. Aki még nem regisztrált, megteheti
a http://www.exporeg.hu/PPD/reg.php?id=&tip=1&friss=0&meghivo=-1 oldalon.
A helyszínen – regisztrációs adatok megadása nélkül – 2 000 Ft.
A konferenciákon való részvétel az azt meghirdetô szervezetek feltételei szerint lehetséges.
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Élménnyé varázsolja a nyomatot

Prime Rate – 3D UV-nyomtatás
A Prime Rate azon ritka nyomdaipari szolgáltató cégek közé tartozik, amelyek
igen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy meglévô, illetve potenciális partnereiket
proaktív módon ismertessék meg a nyomtatásban lévô újdonságokkal. Ezekkel
a továbbképzésnek bôven beillô rendezvényekkel egyúttal ötletet is adnak, miként
tudnák ügyfeleik a saját piaci pozíciójukat erôsíteni. Persze, ennek eredményeként
várhatóan növekedni fognak a Prime Rate megrendelései is, de hát mindannyiunk
valamennyi üzleti megnyilvánulásának ez az elsôdleges célja. „Az ügyfeleim piaci
pozíciójának erôsítése, egyben saját piacom erôsítése is” igazságának jegyében
legutóbb a 3D UV-nyomtatásban lévô lehetôségekkel és elônyökkel ismertette meg
dr. Tomcsányi Péter tulajdonos-ügyvezetô a partnereiket, illetve ezúttal is elhangzott
még néhány elôadás, amelyek ugyancsak hasznos információkkal szolgáltak
a jelenlévôknek.
Az igen jelentôs érdeklôdés mellett megtartott rendezvényre 2013. október 16-án
került sor a Prime Rate Megyeri úti székházának konferenciatermében.

…ha mûködik,
éljenek vele, ha nem,
felejtsék el!”
„

Miután dr. Tomcsányi Péter üdvözölte a résztvevôket és ismertette a
programot, röviden bemutatta magát a
céget, hiszen a hallgatóság között jó néhány olyan vállalkozás, vállalat, kiadó
képviselôje is ült, akikkel ez volt a Prime
Rate-nek az elsô találkozása. A „becsábítást” pedig nem más tette lehetôvé, mint
a 3D UV technológiával készült meghívó! „A nyomtatott terméket élménnyé varázsolni – ez az, ami a szó konkrét és átvitt értelmében is igaz a 3D UV technológiával készült nyomatokra. A versenytársaktól még jobban eltérni, közülük erôteljesen kitûnni – valamennyi piaci szereplônek ez a célja” – fogalmazott az
elôadó, majd elmondta, hogy valamennyi
termékcsoportban – meghívó, névjegykártya, prospektus, katalógus, csomagolóanyag és persze könyvborító – sikerült
„éles” munkán is alkalmazni a technológiát, és kivétel nélkül frenetikus hatást
értek el. A technológia alkalmazása
egyébként nem kíván semmilyen „extra”
grafikai elôkészítést: pontosan ugyanúgy
kell elôkészíteni az anyagot, mintha di-
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rektszínnel szeretnénk
nyomtatni. További elônye a 3D UV-nak, hogy
ofszetnyomatokat is felül
lehet nyomtatni, illetve
az akár 0,3-as PVC-t is
„viszi” a gép. Végezetül dr. Tomcsányi
Péter a „puding próbájára” biztatta a jelenlévôket, mondván: „próbálják ki »kicsiben« – például névjegy –, és ha mûködik, éljenek vele, ha nem, felejtsék el”.
Hogy a 3D UV technológia mennyire
izgalmas volt a jelenlévôk számára, azt
az is jól mutatta, hogy az elôadást követôen csak úgy záporoztak a kérdések…

„Ne hagyd kiégni
a márkádat”
A következô elôadó Kôszegi András, a BrandTrend ügyvezetôje volt, s
mi más lehetett volna a témája, mint a
„márka”. „Ma egy vállalat legértékesebb
immateriális java a márka, mert meglehet, hogy ugyan terméket gyártanak,
vagy éppen szolgáltatást nyújtanak, de a
fogyasztók alaporientációjául a márka
szolgál, azaz a vevô azt vásárolja!” –
hívta fel a figyelmet a felmérésekkel is
alátámasztott tényre az elôadó. Napjainkban jellemzô módon mindenki azt
kutatja, mi lesz a jövô, illetve mi lesz a
jövô trendje. Egyfajta trendnélküliség
jellemzi korunkat, s mindenki árpromócióban látja a versenyelônyt, pedig – fo-

galmazott Kôszegi András –: „tudomásul
kellene venni, hogy mindig van olcsóbb”! Majd így folytatta: „nincs tisztán racionális döntés, hiszen az érzelem
mindig is befolyásoló tényezô marad. A
márka, a brand emocionális hatással bír,
a fejekben lévô asszociáció alapján
ugyanis érzelmileg segíti elô az adott termék melletti döntést. Erôs márka nélkül
senki nem boldogul, ezért is fontos a tudatos építése. A sikerhez három dolog
kell: szakismeret, pénzügyi hozzáértés, és
ami elengedhetetlen: »a csábítás készsége«, azaz a marketing és a márka együttese. A márka fogyasztói hûséget generál,
bizalmat épít, a megbízhatóság érzetét
kelti, krízishelyzetben véd és biztonságot
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A tapintás ereje
A kávészünetet követôen folytatódtak az elôadások. A 3D UV technológiát megalkotó Scodix képviseletében
Ziki Kuly három
szakaszra építette fel
mondandóját: elôször bemutatta, hogy
mit nyújt partnereinek a Scodix, majd
egy rövid technológiai ismertetés után
esettanulmányok következtek. „A fogyasztói társadalom
megváltozott, és a
nyomdaipar ma már
nem az elsôdleges
információk szállítója, ezt a szerepet
átvette tôle az elektronikus média.
Napjainkban a
nyomtatott termé-

keknek elsôsorban az érzelmekre kell
hatnia, és olyan impulzust kell, hogy
adjon, amely lehetôvé teszi a kitûnést.
A 3D UV technológia ezt segíti elô,
hiszen az így készült nyomatok egyszerre két érzékszervre – szem és tapintás – hatnak. Azáltal pedig, hogy
még egy érzékszerv »bekapcsolódik«
az érzékelésbe, megtízszerezôdik a
rögzülés. A tapintás, az érintés ereje
kiemelkedô jelentôségû, hiszen idegrendszeri, izom és érzelmi változásokat indukál” – hangsúlyozta az elôadó, majd rátért a technológia rövid
ismertetésére, amelyet ehelyütt mi
most részletesen nem tárgyalnánk.
Egyetlen dolgot azért feltétlenül megemlítenénk: a 3D UV technológia arra
is képes, hogy egymenetben különbözô vastagságban nyomtasson. Az esettanulmányok kapcsán pedig egyértelmûen beigazolódott, hogy a Scodix
elsöprô sikerét az úgynevezett „WOWhatásnak” köszönheti, vagyis annak,
hogy az ezzel a technológiával készült
nyomatok karakteresen kiemelkednek
a tömegbôl, érzelmeket keltenek, és
többek mint egyszerû termékek. Nem
véletlen, hogy a Coca Colától a Ferrariig, vagy éppen a
Johnnie Walkerig
igen sok cég döntött
az alkalmazása mellett. Elsôsorban
olyan cégek, amelyeknek különösen
fontos, hogy „csak a
legjobbat és mindig
különlegeset” nyújtsanak partnereik
számára.

Céginfo

ad, és jó »eszköz« az árprémium elérésében. Aki egyébként azt vizionálja,
hogy a printmegjelenés halott, annak a
saját márkája halódik. Márkája mindenkinek van, és ezzel tudatosan sokat
is kell foglalkozni, mert ha egy márka
»lelaposodik«, maga a cég tûnik el.
Nem szabad hagyni a márka kiégését!”
Ehhez megoldásként ajánlotta a BrandTrend Guide-ot, vagyis a 360º márkamenedzsmentet, amely abban nyújt
hathatós segítséget, hogy a vállalatban
meglévô immateriális javakat, azaz a
márkát, miként lehet a lehetô leghatékonyabb módon kiaknázni. Végezetül
pedig felhívta a figyelmet a témában
megtartásra kerülô konferenciára, illetve az általa írt és mintegy 50 „márkásinterjút” tartalmazó könyvre is.
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Ne azt kérdezd,
mennyibe kerül,
hanem, mennyit hoz
Klaus Schantzot, mint a szemkamera-kutatás szakértôjét igen jól
ismeri a hazai szakmai közönség is.
Együttmûködve a Prime Rate-tel, évek
óta végeznek felméréseket, és adnak
tanácsot bármilyen kiadvány tördelési,
grafikai optimalizálására. A módszer
lényege, hogy felderítve a szem ösztönös, tudat által egyáltalán nem befolyásolható mozgását, úgy helyezik el a
fontos és kevésbé fontos üzeneteket –
legyen szó üzleti- vagy számlalevélrôl,
szórólapról, plakátról, de akár egy
weboldalról –, hogy a kívánt hatást,
reakciót érjék el a fogyasztónál. A
szemkamera-kutatás egyébként egyértelmûen azt is bizonyítja, hogy a printmegjelenés erôteljesebb hatást vált ki,
mert egyszerre négy érzékszervre is
hat: a látásra, a hallásra, a szaglásra és
a tapintásra. A digitális világ mindöszsze kettôt érint – a látást és a hallást –,

sales@lemmaco.hu, www.lemmaco.hu
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és csak mérsékelten kelt
érzelmeket, hiányzik belôle a kellô emocionális érintettség. Jó példa erre a német online kiskereskedelem, amely évek óta 6,9 százalékos
piaci részesedéssel bír, ám egyáltalán
nem emelkedik. Ennek oka, hogy a
vásárlási döntések 70 százaléka érzelmi alapú, és ez a faktor online-vásárlás esetén kevésbé érvényesül…
„Ezzel együtt tény, hogy jelenleg
»trendi« a digitális világ, és természetesen mindkettônek van is létjogosultsága és elônye: egymást nem
kiváltaniuk kell, hanem egymásra
támaszkodva kölcsönösen erôsíteni a
másikat” – hangsúlyozta az elôadó.
Az elsô és gyors információ virtuális
síkon, míg a részletes leírás, a fontos
tartalom pedig nyomtatásban hatékonyabb. Mindemellett tudni kell, hogy
a képeket az agyunk ötvenszer gyorsabban veszi fel, mint a szöveget, s
ha ezen a területen további impulzusokkal élünk, akkor hatványozódik a
hatás, a rögzülés. A Prime Rate-nél
bevezetésre került Scodix 3D UV
technológia pedig éppen egy ilyen
erôteljes impulzus. A vonatkozó felmérések szerint az ezzel készült nyomatoknak 76 százalékkal magasabb a
rögzülése, 92 százalékkal hosszabb a
megtekintési ideje, és 60 százalékkal
több kapcsolatfelvételt eredményez.
A 3D UV nyomatok tehát nagyon
magas figyelmet indukálnak, vagyis
azt, amelyre minden cég vágyik az
üzleti életben. A bekerülési árakkal
kapcsolatosan pedig a következô, nagyon is megszívlelendô kijelentést
tette Klaus Schantz: „A helyes kérdés
egy beruházás megtétele, egy szolgáltatás igénybevétele, vagy egy termék
elôállításának kapcsán az: mennyivel
több árbevétel érhetô el általa, nem
pedig az, hogy mennyibe kerül!”
Az elôadást követôen természetesen üzemlátogatásra is sor került,
amelyen a résztvevôk a gyakorlatban
is szemügyre vehették a 3D UV technológiát. Majd visszatérve a konferenciaterembe, egy ebédre is vendégül látta a társaságot a Prime Rate. ■
Ilona
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A ZeusSoft bemutatja:

PrintPortal,
avagy a tökéletes
gyártmánygazdateam

Ahogy azt a tavalyi lapszámunkban
már írtam: Szabó Lászlót, a nyomdaiparban jól ismert és kedvelt Scroll
nyomdaipari kalkulációs program „atyját” attól a pillanattól ismerem, amióta
egyáltalán megalkotta az elsô verziót.
És ahogy az ágazatban sokakat, engem
is azonnal lenyûgözött a program tudása, hasznossága, ugyanakkor egyszerû,
gyakorlatias felépítettsége és használata, na meg persze az ára. Ennek immáron 15 éve. Azóta a Scroll méltán a legelterjedtebb hazai nyomdaipari programmá vált, és már negyedik verziója, a
ScrollMax, sôt annak 4.3-as verziója is
bemutatkozott. A ScrollMax azonban
már nemcsak egy szoftver, amelyet meg
lehet vásárolni, hanem egy teljesen új
alapokon mûködô szolgáltatás.
Mostanra pedig elkészült a PrintPortal, amely a ScrollMaxhoz kapcsolódó
webes ügyfélportál. Legnagyobb elônye, hogy elképesztô mértékben teszi
automatikussá, követhetôvé, visszakereshetôvé és gyorsabbá egyrészt a
nyomdák belsô munkafolyamatait a
megrendeléstôl kezdôdôen a szoftproof
jóváhagyásáig. Másrészt a megrendelô
számára nyújt kényelmi, biztonsági,

„követhetôségi” többletszolgáltatást, miközben a nyomda feladatait ezzel nemhogy
gyarapítja, hanem egyszerûsíti. Gyakorlatilag a PrintPortal olyan,
annyira alapos, mint
egy nagyon-nagyon
tapasztalt gyártmánygazda, sôt inkább, mint egy gyártmánygazda-team. Tudja például abszolút szofisztikáltan kezelni, hogy mindenre kiterjedô legyen a megrendeléssel kapcsolatos valamennyi információ bekérése –
papírféleség: matt vagy fényes mûnyomó, termékdíj-kategória és nyilatkozat
küldése, számlázási adatok stb. –, továbbá az anyagleadást – a fogadott digitális anyagok azonnali azonosítása,
PDF-ek ellenôrzése, szoftproofok jóváhagyatása –, és emlékeztetôt is küld a
megrendelô felé az ôt illetô teendôkrôl.
És mindezen funkciók összehangolhatók a megrendelô okostelefonjával, határidônaplójával is.
A gyakorlatilag egyszemélyes vállalkozásként induló ZeusSoft is átalakult
mára: új kollégákkal bôvülve új struktúrában immáron professzionális szintre
emelte mûködését, sôt 2013. október 17én megrendezte elsô szakmai szimpóziumát is, amelyen mintegy félszáz cég közel nyolcvan képviselôje elôtt mutatták
be az új fejlesztést. A Scroll-programok
hihetetlenül nagy elônye volt mindig is,
hogy tökéletesen illeszkedtek, illeszkednek a nyomdaipari „sajátosságokhoz”,
adott cég adottságaira és lehetôségeire
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lehetett szabni, ráadásul az igényeknek
megfelelôen modulárisan is fejleszthetô
volt. Az idôk során
több mint 210 nyomdában használják
már, és noha magával
a programmal nem
volt és nincs is baj, a
frissítések, bôvítések,
jogszabályi változások átvezetése folyamatosan nem kevés elfoglaltságot adott a
ZeusSoft kis csapatának. Tény és való,
hogy emiatt szinte állandóan „maguk
után futottak”, s lassan legendássá vált
Szabó László „time management hiánya”.
Jelenleg azonban már hat programozó
dolgozik a cégnél, akik közül hárman kizárólag kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak. Így végre elindulhattak a további fejlesztések, amelynek eredményeként született meg a PrintPortal.
A PrintPortal lehetôvé teszi, hogy
mindazt a tapasztalatot és tudást, amely
az elmúlt években felhalmozódott, és
amely megjelent a Scroll-programokban
is, most szolgáltatásként legyen hozzáférhetô, és nemcsak nyomdáknak, hanem
azok megrendelôinek is. Az érintett felek
között – nyomda és megrendelôje –
nemcsak automatizálja az egyes folyamatokat, feladatokat és ezáltal gyorsabbá, pontosabbá teszi azok elvégzését, hanem amolyan tanácsadóként racionalizál
is, ezáltal jelentôsen javítja a hatékonyságot, és ez forintban is mérhetô. Ennek
kapcsán Szabó László a rendezvényen a
következôkre hívta fel a jelenlévôk figyelmét: „együtt élünk a nyomdákkal, és
a nyomda valamennyi munkatársától tanulunk, nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a folyamatok a megszokás mentén zajlanak. Az »így szoktuk meg, így
csináljuk« megközelítés számos olyan
»lyukat« hagy azonban a mûködésben,
ahol elfolyik, elfolyhat az idô és a pénz.
Mondok egy példát: egy közepes nagyságú nyomda esetében pusztán egy 1 százalékos papírfelhasználás-megtakarítás
akár évi 1-2 millió forintot is eredményezhet. És ez csak egyetlen terület.
Márpedig sok hasonló apró lyuk lehet a
rendszerben. Mielôtt bárhova is letelepítenénk a programot, illetve ma már biztosítanánk a szolgáltatást, alaposan átnéz-
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zük az adott nyomda mûködési struktúráját, és hála a sok-sok éves tapasztalatnak, szinte azonnal látjuk a gyenge a
pontokat, és meg is van a megoldásunk
azok megszüntetésére”.
Továbbra sem gondolják azonban,
hogy náluk van a bölcsek köve, de mivel
specialitásuk a nyomdaipari folyamatok
optimalizálása, és a kisebb léptékû cégektôl kezdve az egészen nagyokig
számtalan tapasztalattal és referenciával
rendelkeznek – a legújabb ScrollMax
rendszert is már mintegy 32 nyomda
használja –, valamint a fejlesztéseik is
mindig a megfogalmazódó igények alapján történnek, összegzôdnek bennük a
vonatkozó érdemi ismeretek, amelyeket
azután a fejlesztéseikhez maradéktalanul
felhasználnak. A ScrollMax kiegészülve
a PrintPortal webes szolgáltatással tökéletes ügyfélmenedzsmentet tesz lehetôvé.
Az Állatkert Barlangtermében tartott
szimpóziumon „élesben” is bemutatták,
hogy mire képes, mit tud a PrintPortal,
de részleteiben ezt meg sem próbálom
interpretálni önöknek… A lényeg az,
hogy „szokás szerint” megint nagyot alkotott a ZeusSoft csapata, és az sem véletlen, hogy nemzetközi érdeklôdésre is
számot tart ez a rendszer. A ScrollMax
ugyanis a mûködés valamennyi területét
– beleértve az anyag fogadásától a megrendelôvel történô konzultáción át a kiszállításig – magába foglalja, és pontosan
kalibrált feladatokat, ehhez kapcsolódó
kötelezettségeket és jogosultságokat tesz
lehetôvé. Nincsenek benne átfedések,
ezért az egyes feladatok elvégzésére pontosan annyi idô fordítódik, amennyi
szükséges. A folyamatok természetesen
visszakereshetôk és ellenôrizhetôk, és
minden egyes használónak csak annyi
dolga van, amennyi az ô feladatköréhez
tartozik. Azért viszont teljes egészében ôt

terheli a felelôsség is. Ez az elsô pillanatban kicsit „sokkolónak” tûnik, de nagyon
rövid idôn belül valamennyi érintett rájön az elônyére, hiszen egy pontosan körülhatárolt, meghatározott feladat esetén
megszûnik az egymásra mutogatás lehetôsége, adott esetben senkinek „nem kell
elvinnie” más balhéját. És ez kiterjesztésre került a megrendelô felé is…
A ScrollMax letisztult és átlátható
folyamatokat tesz lehetôvé, amely már
önmagában jelentôsen növeli a hatékonyságot, arról nem is beszélve, hogy optimalizálja az egyes operatív teendôkre
fordított idôt. A tényleg nagyon szerteágazó és komplex tudású rendszer használata egyúttal azonban rendkívül ügyfélbarát, és automatizáltsága ellenére
teret ad az egyéni beállításoknak is, beleértve a jogosultságok – munkatársak,
megrendelôk, alvállalkozók stb. – kiosztását is. A rendszer igazából az elfecsérelt idôket szünteti meg, a kidobott pénzeknek szab teljes egészében gátat, és
ezáltal segíti elô – ráadásul egyrészt nagyon rövid idôn belül, másrészt akár az
árbevétel növekedése nélkül – az adott
nyomda nyereséges mûködését.
Hogy mindez menynyibe kerül? Nos, a
ScrollMax-alkalmazóknak a PrintPortal
használata ingyenes. S noha kész a rendszer, természetesen nincs és nem is lehet
vége a fejlesztéseknek. Jelenleg például
folyik a rendszer „többnyelvûsítése”, az
e-számlákkal való bôvítése, egyfajta
„brókeresítése”, illetve – ami már jószerint befejezô stádiumában van – az okostelefonra történô raktáribevételezés-applikáció megvalósítása.
„Nem félek attól, hogy nem lesznek új
és hasznos ötleteink” – mondta elôadása
zárásaként Szabó László. Nos, hát ettôl
én sem tartok! ■
Ilona
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Hello racing – verseny a javából

Europapier Budapest

Kellemesen laza esttel ajándékozta meg
Hello partnereit az
Europapier Budapest
2013. november 7-én,
amikor egy gokartozással, tekézéssel, biliárdozással egybekötött
vacsorán látta vendégül ôket a SILverKart
Gokart Szabadidôközpontban. Noha elsôsorban a mindenkiben
benne lévô „homo ludensnek” hivatott a
rendezvény kedvezni, a
társaságból pillanatok
alatt elôtört az egészséges versenyszellem. Mind a gokartpályán, mind a fabábok döntögetésében mindenki megpróbálta rátermettségét, ügyességét bizonyítani – és ez így is van rendjén. Már csak
azért is, mert az élet egyéb területein – és
ezen belül fôleg egzisztenciálisan – nincs
is más lehetôség, mint a kihívásokon úrrá
lenni, azaz a nehézségeket legyôzni, és
emiatt bizony már zsigeri hozzáállássá
vált a küzdelem. Ám míg a mindennapok
küzdelmérôl boldogan lemondanánk,
addig a játékos versenyzésbôl fakadó
adrenalinszint-emelkedés mámorító hatásáról soha. Ha pedig mégis, akkor baj
van… Nos, az Europapier Budapest a
Hello mûnyomópapír-családot gyártó
Sappival közösen gondoskodott arról,
hogy a partnereik legalább ezen az estén
a versenyzés és a küzdelem kizárólag
jótékony hatását éljék át, élvezzék.

S ha már küzdelem: Sappi
Ahogy Batha Judittól, a Sappi hazai képviselôjétôl megtudtuk, a Sappi számára
sem volt messze küzdelemmentes az elmúlt pár év, és ma sem az. Az európai –
de jószerint a világméretû – mûnyomópapír-fogyasztás csökkenése miatt a cég
meghatározó gyártói kapacitásokat szüntetett meg, illetve vont össze, továbbá
átszervezte mûködési struktúráját és jelentôs költségcsökkentéseket hajtott végre. Ez évben pedig az egyik mû-
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nyomópapírt gyártó
üzemükbôl – a
mennyiséget elosztva a meglévô többi
gyárukban – teljes
egészében kiszervezték ennek a papírféleségnek a gyártását,
és helyette itt is ráálltak a csomagolóalapanyagok – dobozkarton, hajlékonyfalú, szilikonos,
címkepapír stb. – gyártására.
De térjünk vissza a mûnyomópapírokhoz! Noha még jelenleg is túlkapacitással rendelkezik e téren a Sappi, az optimalizálás eredményeként sokkal költséghatékonyabban és gazdaságosabb
mûködik, s az általa gyártott termékek
minôségén túl ez is komoly versenyelônyt biztosít számára. Mindennek
eredményeként jelentôsen stabilizálódott piaci pozíciója, gazdasági helyzete.
A Sappi egyébként „hét szûk esztendôvel” számol (sajnos még csak az ötödiknél tartunk – a fôszerk.), ám ezzel
együtt csak reménykedik abban, hogy
azt követôen némi fellendülés fog bekövetkezni a mûnyomó-, illetve egyáltalán
a grafikai papírok keresletének terén…
Mindazonáltal ez a reménykedés több
mint egyszerû remény, hiszen egyetlen
európai papírgyártó cégként jelentôs
összeget invesztál mûnyomópapír-gyár-

tó gépeinek fejlesztésébe.
Márpedig a Sappi
sem arról nevezetes,
hogy „ablakon dobálja ki, vagy a kútba dobálja bele” a
pénzét… És, ha ôk
így döntöttek, akkor
a nyomdászok számára is több van, mint
remény.
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S maradjunk még mindig a
kihívásoknál és küzdelemnél:
az Europapier Budapest nem akármilyen egy éven van túl! Mint ismeretes:
2013. november 6-án vette kezdetét
„frigyük”, vagyis ekkor hagyta jóvá az
Európai Versenyhivatal azt az akvizíciót, amelynek során az Europapier
megvett a PaperlinX-tôl néhány leányvállalatot, köztük a Budapest Papírt is.
Az integrációs folyamat tehát szinte
napra pontosan egy éve indult, s napjainkra teljes egészében be is fejezôdött. Legfeljebb – ahogy Schuck
Tímea fogalmazott – „finomhangolások, a folyamatok tökéletesítése van
még hátra”. A cég partnerei viszont
kizárólag elônyét élvezik az egyesü-

termegkft@t-online.hu

lésnek, hiszen a két portfólió szerencsésen egészíti ki egymást: bármilyen
grafikai hordozó iránt is merül fel az
igény, gyakorlatilag teljes körû és
komplex kiszolgálásban
részesülhetnek. Azokból
a nehézségekbôl pedig,
amelyek a két cég egyesítésével óhatatlanul
együtt jártak, jószerint
semmit nem éreztek a
vevôk. És nem kis teljesítmény volt ezt így
megvalósítani. Erdély
Zsolt ügyvezetô igazgató és Schuck Tímea
gazdasági igazgató
mélységesen összehangolt, és napi szinten olykor 12–14 órát is meghaladó munkája, valamint magának a csapatnak az akarata és pozitív
hozzáállása nélkül nem
ment volna ilyen zökkenômentesen. Hogy mást
ne is említsek: korábbi
versenytársaknak kellett

immáron vállvetve együttdolgozni, és akivel még tegnap küzdöttek
a piacon, azzal kart karba öltve kell ma
együttmûködni… És persze akkor még
nem esett szó az olyan technikai feladatok elvégzésérôl, mint a vállalatirányítási rendszerek összehangolása,
az új mûködési struktúra kialakítása, a
termékportfólió felülvizsgálata és integrálása stb. Mindenesetre kijelenthetô, hogy a nagyján és nehezén túl vannak, s ráadásul sikeresen. E tényt az is
jól mutatja, hogy a két cég külön-külön meglévô vevôköre hûséges maradt
az immáron eggyé vált Europapier Budapesthez. Ahogy Erdély Zsolt – megköszönve elsôsorban vevôiknek a bizalmat és persze beszállítóiknak, köztük a legnagyobb mûnyomópapír-beszállítójuknak, a Sappinak a kitûnô
együttmûködést – fogalmazott a rendezvényen: „nagyon úgy tûnik, hogy
sikerült elérni azt a kitûzött titkos célunkat is, hogy az Europapier Budapestre úgy tekintsen nagyon sok hazai
piaci szereplô, azaz az ágazat igen
jelentôs része, mint – csupa nagybetûvel – A PAPÍRKERESKEDÔM”. ■
Ilona

www.aranyozas.hu
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Debreceni nyomdásztalálkozó – 2013

Harmadik alkalommal került megrendezésre a debreceni
nyomdásztalálkozó,
mégpedig 2013. október 18-án, a Medicor
étteremben. Az Alföldi
Nyomdában 1963-ban
végzett nyomdász osztály (kéziszedôk, gépmesterek) ugyan elôtte
is rendszeresen tartottak osztálytalálkozót,
ám csak 2011-tôl terjesztették ki a többi a kollégára is. Történt ugyanis, hogy
néhány egykori munkatárs tulajdonképpen „megirigyelte”
ezeket a jó hangulatú összejöveteleket, azaz szélesebb
körben is felmerült az igény, hogy ki kellene bôvíteni az
osztálytalálkozót nyomdásztalálkozóra. Így került sor

2011-ben az elsôre,
amelyen 67-en vettek
részt, majd 2012-ben
már 76, az idén pedig
90 fô jött el. A szervezés feladatát Szásziné
Ilona egykori kéziszedô, az 1963-as nyomdász osztály tagja, valamint Legozáné Rozi,
aki szintén kéziszedô
(kicsit késôbbi korosztály) vállalták magukra. S míg Ilona telefonon keresztül, addig Rozi interneten szervezi az ismerôsöket, és néha még segítségük is akad. Az új generáció
egyelôre alig van jelen, a résztvevôk fôleg nyugdíjas korúak, vagy ahhoz közel állók. Reméljük, hogy sikerül
hagyományt teremteniük és egyre több fiatal is kíváncsi
lesz a találkozóra. Az Alföldi Nyomda ugyan szervez évente nyugdíjas-találkozót, de arra értelemszerûen csak azokat hívja meg, akik a nyomdából mentek nyugdíjba.

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô

CTP lemezlevilágítás B/1-es méretig

á r o n

Filmlevilágítás B/1-es méretig

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu
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„Kossuthosok” találkozója
Jövôre lenne 130 éves a Kossuth Nyomda,
ha létezne még. De immáron hét éve, egész
pontosan 2006 decemberében felszámolásra
került, és megszûnt. A
Kossuth Nyomda eredete 1883-ig, a Pallas
Irodalmi és Nyomdai
Rt. alapításáig nyúlik
vissza. A Magyar
Kommunista Párt 1944
novemberében megalapította a Szikra
Könyvkiadót, amely

1945 januárjában Budapestre költözött,
majd lefoglalta a Pallas Irodalmi és
Nyomdai Rt.-t és a Stádium Rt.-t. Székhelyéül az elôbbi Honvéd utcai nyomdáját választotta, ekkor már Szikra
Irodalmi és Lapkiadó Vállalat Nyomdai
Rt. néven. Az 1948-as államosítás
nyomán külön váltak a nyomdák, a lap- és könyvkiadók, és
azok a rendszerváltásig külön
is mûködtek. 1956-ban a
Szikra Nyomda a Kossuth
Nyomda nevet vette föl.
1949–1969 között a nyomda a
lapgyártásról és a vegyes
nyomtatványok elôállításáról
áttért a könyvgyártásra.

Közinfo

A mi nyomdásztalálkozónk azonban valamennyi „Alföldi Nyomdás
nyomdászé”… Éppen ezért a találkozót úgy is hirdettük meg, hogy az
Alföldi Nyomdában végzett nyomdász szakmunkások és hosszan
együtt dolgozó kollégák részére. A
célja pedig az, hogy találkozzanak
azok az emberek, akik valamikor az
Alföldi Nyomdában tanultak és
együtt dolgoztak. Az egykori kollégák egy része részben a technológia
változása miatt (szakmák szûntek
meg), részben az idôközben bekövetkezett változások okán vagy pályamódosításra kényszerült (gazdasági
szakember, orvos, jogász, mérnök,
kereskedô stb. lett belôlük), vagy
maradtak ugyan a nyomdászat közelében, de más nyomdában vállaltak
munkát, illetve vállalkozóként,
nyomdatulajdonosként folytatták pályafutásukat. A teljes mértékben
önköltséges, vacsorával egybekötött
találkozókra olyan emberek jöttek és
jönnek el, akik 20–30 éve nem látták
egymást. Kedves meglepetésként
Szabó Sándor kolléga, a Center-Print
nyomda tulajdonosa az elsô találkozásra egy emléklapot készített, a
következô évtôl pedig az elôzô találkozón készült fotókból képes beszámolót. A 2011-es elsô találkozón volt
üzemlátogatás is az Alföldi Nyomdában, hiszen sokan kíváncsiak voltak
korábbi munkahelyükre.
A rendszerváltás elôtt szinte az
Alföldi volt az egyetlen nyomda
Debrecenben, és volt olyan idôszak,
amikor 1200 fôvel dolgozott. Kiváló
szakoktatás folyt (és folyik jelenleg
is) az üzemben, nem túlzás azt állítani, hogy az ország nagy részét ellátta képzett szakemberrel. Napjainkban már több kisebb nyomda,
vagy nyomdaipari vállalkozás mûködik Debrecenben, ám ezek tulajdonosai, dolgozói is elsôsorban az
Alföldi Nyomdából kerültek ki. ■

16:44

A privatizációt
követôen – úgy
tûnt – megtalálta helyét a
piaci körülmények között is,
egyebek mellett az Apáczai
Kiadónak, a Nemzeti Tankönyvkiadónak, a Park Kiadónak és a Ringiernek dolgozott, de referenciái között
szerepelt az Axel Springer
és a Sanoma is. Aztán elkezdôdtek a nem kis problémák, s a valaha több mint
1000 fôt foglalkoztató cégnél az utolsó években alig
170 ember dolgozott. 2006
nyár közepére felszámolásra került a
Kossuth Nyomda, s az év végére meg is
szûnt. Megszûntekor mintegy 3,1 milliárd forint hitelezôi igény merült fel ellene, amelybôl 130 millió forint volt a
köztartozás.
Kossuthosok azonban ma is vannak,
és szinte kivétel nélkül örömmel és boldogan idézik fel azokat az éveket, amelyeket a cégnél töltöttek. Nem az emlékezés szépíti a múltat, mert – ahogy Veres István (fenti kép) fogalmazott –:
„Bármennyire is hihetetlennek tûnik,
nincs mit elfelejteni, mindenki nagyon
szeretett ott dolgozni, szerette a munkatársait, a munkáját. Bizonyítják ezt a
korabeli és a találkozón készült képek.
Kívánom az
utánunk
jövô
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generációnak azt a
szerencsét, hogy
egy szakmát, egy
munkahelyet, egy
kollektívát úgy szerethessenek, ahogy
az nekünk megadatott”.
Bármerre is sodorta ôket az
élet, ilyen-olyan formában
mindannyiuk sorsában meghatározó jelentôséggel bírt és
bír tehát ez az idôszak. A
Kossuth Nyomdának ugyan
egyáltalán nem volt dicsôséges a megszûnése – lásd elôbbiekben ismertetett történetét
–, ám a „kossuthosok” érzelmi kötôdésén ez nem változtat: ma is öszszetartó társaság, ma is örülnek egymásnak, ha találkoznak. S immáron másodjára nem bízzák a
véletlenre a találkozást.
Elsô alkalommal, úgy hat
éve, Oláh Miklós, az Oláh
Nyomdaipari Zrt. tulajdonos-ügyvezetôje
szervezett-finanszírozott egy „exkossuthos” találkozót, amolyan tort… A mostani
pedig, amelyre 2013. október 30-án került sor, Veres Istvánnak (ma a Digitalpress tulajdonos-ügyvezetôje) köszönhetô. Természetesen – jó kossuthos szokás
szerint – akadtak támogatói is: Gárdonyi
Kati, Gellér Lászlóné és Budai László
voltak segítségére abban, hogy minél
több emberhez eljusson a találkozó híre.
S ahogy elsô alkalommal, úgy most is
nagyon sokan, 187-en vettek részt a
rendezvényen.
A találkozón a meglepett és örömteli
„te jó isten” hallatszott a legtöbbet, hiszen ahogy gyûlt a társaság, nagyjából
mindenki ezt kiáltotta elsôként egy-egy
régi kolléga láttán. Az élet szétszórta a
kossuthosokat is: volt, aki vállalkozó,
stúdió- vagy nyomdatulajdonos lett,
mások szakmán belül maradva továbbra
is alkalmazottként dolgoznak, és persze
van, aki a Kossuth megszûnése után
pályaelhagyásra kényszerült. A találkozón résztvevôk életkora igen széles spektrumon helyezkedett el: volt, akinek még
megadatott, hogy a Kossuth Nyomdából
mehetett nyugdíjba, és olyanokkal is találkoztam, akiknek a nyomda utolsó pár
évébôl csak néhány jutott. Természetesen
mindenki mindenkit ismert, vagy ha
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nem, elegendô volt tudni, hogy ô is kossuthos, és máris régi barátként folyt a beszélgetés. És olyannyira „folyt”, hogy
alig akarták legalább annyi idôre megszakítani, amíg a fôszervezô felkérésére
Timkó György, a legendás korrektor, szedô és nyomdatörténész néhány szóval köszönti a jelenlévôket. A tisztelet azonban
csendre bírta az exkossuthosok nagy csapatát, s meghatottan hallgatták a társaság
doyenjét, a ma is szálfaegyenes termetû,
szellemileg friss Timkó Györgyöt, aki
1951 és 1989 között a minôségigényes
könyvgyártás egyik nagy mestere volt. Ma
a magyar nyomdatörténet kiváló ismerôje
és közreadója, amit a témában megjelent
számos publikációja is bizonyít.
Ezt követôen Veres István és Budai
László néhány gyakorlati információt –
például, hogy hol találnak papírzsebken-

dôt a könnyek felitatásához – osztott meg
a társasággal, majd mindenki emelte
pezsgôs poharát a volt Kossuth Nyomdára és persze a jelenlévô kossuthosokra, s
máris folytatódtak az egészen késô estébe nyúló beszélgetések.
Információink szerint nem kell öt-hat
évet várni egy újabb kossuthos találkozóra, jövôre egészen biztos, hogy megrendezésre kerül, hiszen – ahogy cikkem
elején írtam – akkor lenne 130 éves a
Kossuth Nyomda, ha létezne… ■
Ilona
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„…lehetôvé teszi jószerint még a lehetetlent is…”

Húszéves a Papír Partner
A Gyarmati László és felesége,
Marianna, valamint két, közeli jó
ismerôsük által alapított Papír
Partner az idén ünnepli
fennállásának huszadik évfordulóját.
Az alapvetôen baráti-családi
vállalkozásként induló cég
elsôsorban a Koehler önátíró
papírok, illetve egyéb olyan
finompapírféleségek forgalmazására
szakosodott, amelyek a nagy
papírforgalmazók palettáján némileg
perifériára szorultak. Az elmúlt bô
húsz év alatt megôrizték mind
vállalkozásuk jellegét – továbbra is
családias –, mind
termékportfóliójukat, élén az önátíró
papírokkal. Azt gondolná az ember,
hogy digitalizálódott korunkra az
önátíró papírok ideje lejárt, ám ez nem így van. Kétségtelen: ma jóval kisebb mennyiséget
igényel a piac, mint akárcsak pár évvel ezelôtt, ám erre a volumenre – nagyon úgy tûnik –
még sokáig szükség lesz.
Gyarmati Mariannával, a Papír Partner tulajdonos-ügyvezetôjével, valamint a beszerzéseket
ma is intézô, nyugdíjasként is aktív férjével, Gyarmati Lászlóval beszélgettem.

● Kezdjük a kezdeteknél…
Gy. L. – A Papírfeldolgozó Szövetkezet elnökeként ért a rendszerváltás, és adta
magát az ötlet, hogy papírkereskedelemmel foglalkozó céget kellene létrehozni.
Két szakmabeli barátommal együtt meg is
valósítottuk. Akkoriban egyébként igen
nagy keletje volt az önátíró papíroknak,
hiszen az idô tájt robbanásszerûen alakultak a magáncégek, amelyek ügyviteléhez
elengedhetetlenül hozzátartozott a többpéldányos bizonylatok használata. Elsôsorban – sôt, szinte kizárólag – a Koehler
önátíró papírok jelentették a forgalmunk
legnagyobb részét, és fokozatosan nyitottunk egyéb finompapírok, kartonok felé.
Idôközben a másik két alapító kivált, s így
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Marianna és a családtagok lettek a kizárólagos tulajdonosok.
● Az önátíró papírok forgalmazása
akkoriban kitûnô ötletnek bizonyult,
hiszen óriási volt rá a piaci igény. Ma
azonban…
Gy. L. – Tény, hogy akkoriban jószerint
nem tudtunk annyit behozni, amennyit a
piac ne vett volna fel: hihetetlen mennyiséget lehetett eladni. A kilencvenes évek
közepére-végére milliárdos forgalmunk
volt. Természetesen az évek alatt átalakultak az „ügyviteli szokások”, emiatt ma lényegesen kevesebb helyen és kisebb
mennyiségben használnak olyan bizonylatokat, amelyek önátíró papírból készül-

nek. Ám még így sem kevés helyen maradt meg, s nagyon úgy tûnik: nem is lesz
kiváltható! Ugyanakkor tény: sokáig
nyolc fô dolgozott a cégnél, ma már hárman elegek vagyunk ahhoz, hogy maradéktalanul kiszolgáljuk az ügyfeleinket.
● A finompapírok és -kartonok miért
kerültek a kínálatukba? Hiszen ezek a
papírféleségek a nagykereskedôknél is
megtalálhatók, ráadásul a nagytételben való beszerzés miatt akár kedvezôbb áron… Mivel gyôzték/gyôzik meg
a partnereiket, hogy mégis önöktôl
vásároljanak?
Gy. M. – Leginkább két dologgal, és
ez a mai napig igaz: egyrészt rendkívül
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● Igény szerinti rugalmas és körültekintô kiszolgálásban részesítik tehát partnereiket. És ôk? Meghálálják – mondjuk – a számlák határidôre történô kifizetésével?
Gy. M. – Hát, az a legnagyobb fájdalmam, hogy nem. Nagyon sokat
küzdünk a saját pénzünkért: mindennapi programom, hogy telefonálgatok
a kintlévôségek miatt. Próbáltunk behajtó céggel is együtt dolgozni, de az a
tapasztalatunk, hogy amelyik partnerünkkel mi magunk nem boldogulunk,
azzal egy külsô cég még annyira se…
Így maradt a napi szintû telefonálás.
Meg persze az óvatosság: új vevônél
kezdetben kizárólagosan készpénzért
történô kiszolgálás, illetve akik hátralékban vannak, azokkal ütemezési
megállapodások. Ellehetetleníteni
persze senkit sem szeretnénk, értjük

mi, hogy nekik is alkalmasint sok a
kintlévôségük, az alapanyagra meg
szükségük van, de mi nem vagyunk
felkészülve arra – és nem is akarjuk,
nem is tudjuk –, hogy több millió
forinttal finanszírozzunk bárkit is.
● Kisebb vagy nagyobb nyomdákkal állnak inkább üzleti kapcsolatban?
Gy. M. – Jellemzôen kisebbekkel,
hiszen náluk fordul elô gyakrabban,
hogy valamihez csak kevés – például
fél raklapnyi ofszetpapír –, vagy különleges papír, illetve karton kell, de
abból sem tonnák. Akinek jelentôsebb
mennyiségre van szüksége, az általában közvetlen gyári beszállításból
szerzi be. Az önátíró papíroknál
ugyanez a helyzet: például sok biztosítónak van – hogy úgy mondjam – házi
nyomdája, ám a beszerzést konszern
szinten intézik. Mi elsôsorban azoknak a nyomdaipari vállalkozásoknak
tudunk jó partnerei lenni, amelyek
mennyiségi okok – rizsma, illetve
rizsma alatti igények – miatt kiesnek a
„nagy” beszállítók fókuszából. Fogalmazhatnék úgy is: mi rájuk specializálódtunk, az ô igényeikre jelentünk érdemi megoldást, ôk a mi igazi partnereink, mint ahogy mi jelentjük/jelenthetjük számukra is az igazi „Papír
Partnerséget”.
● Visszatérve az önátíró papírokhoz: tehát van és marad is még sokáig igény ezek iránt a papírok
iránt, ám az is biztosra vehetô, hogy
növekedni nem fog… A finompapírok- és kartonok ugyan valamivel
perspektivikusabb jövôt ígérnek, ám
azon a területen a multikkal nagyon
nehéz bírni a versenyt. Mit tehet egy
ilyen helyzetben egy olyan kisebb

kereskedô cég, amilyen az önöké is?
Hol és hogyan látják a saját jövôjüket?
Gy. M. – Nem gondolom, hogy mi
már valami másba kezdenénk, hiszen
az egész életünk a papír körül forgott.
Az pedig egyáltalán nem biztos, hogy
valaki is tovább viszi a céget, hiszen
két leányunk közül Melinda ugyan
könyvelôként besegít nekünk, de ez
azért mégsem „papíros” szakma, Zsófi
pedig az Operaház balerinája, és a jövôben sem valószínû, hogy papírral
szeretne foglalkozni…
De nem vagyunk emiatt elkeseredve: mindenkinek a saját útját kell járnia. Azt gondolom, nekünk még ki fog
tartani a cégünk: noha sok partnerünk
kényszerült felhagyni a nyomdai tevékenyégével, azért maradtak és nem
kevesen olyanok, akik továbbra is
hozzánk fordulnak finom papírért,
kartonért, és persze fôleg az önátíró
papírokért. Arról nem is beszélve,
hogy ha valakinek valamilyen egészen
különleges, speciális papírra van szüksége, az elôbb-utóbb biztos hozzánk
fordul, merthogy mi képesek vagyunk
beszerezni azt. Az a fajta felhalmozódott kapcsolati rendszer és forrásismeret, amelyre az alatt a több mint negyven év alatt, amióta papírral foglalkozunk, szert tettünk, lehetôvé teszi jószerint még a lehetetlent is, legalábbis
ami a papírokat illeti. Abban pedig
csak reménykedünk, hogy a nyomtatott termékek – legyen az könyv,
újság, magazin stb. – iránti igény és
szeretet továbbra is az emberek sajátja
marad. Bízom benne, hogy ez majd
akkor is így lesz – már csak az unokáink érdekében is –, amikor már régesrégen – még csak – részben sem mi
fogjuk hozzá biztosítani a papírt. ■
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széles színpalettát és grammsúly-tartományt lehet találni nálunk, másrészt
tôlünk akár egyetlen rizsmát, vagy akár
annál kisebb mennyiséget is vásárolhatnak. Igény szerint vállaljuk a kiszállítást is, de abban is partnerek vagyunk,
hogy amennyiben többféle alapanyagra
van szükség, elküldik számunkra a listát, és mi összeállítjuk, amit azután felvehet és vihet is a vevô. Ezzel együtt
érezhetô a forgalmunkon csökkenés,
hiszen nehéz versenyeznünk azokkal a
multicégekkel, amelyektôl minden
típusú papírféleség egyetlen helyrôl beszerezhetô. Az áraink – legalábbis a
partnereink szerint – jók: alig valamicskével vagyunk csak drágábbak a „nagyoknál”, ugyanakkor – ahogy említettem – nincs alsó határ a mennyiség tekintetében. Ebbôl az anyagféleségbôl
kell egy fél raklap, a másikból csak egy
rizsma, egyes termékekbôl 1-1 ív – nálunk ez nem probléma.
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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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A csomagolóanyagok extrém magas minôsége

● Legutóbbi beszélgetésünkkor említette, hogy meglehetôsen sok projektjük „fut”. Hol tartanak ezek
most?
– Van néhány közülük, amely sikeresen be is fejezôdött, ám azoknak a
száma sem kevés, amelyek még mindig függôben vannak, és ebbôl egykettônél tényleg közel vagyunk ahhoz,
hogy „pont kerüljön az i-re”. A többiek
esetében pedig jellemzô módon nem
visszaléptek a cégek a beruházástól,
hanem „elakadtak” a támogatásra fordítható pénzek, és ez okozza – remélhetôleg – átmenetileg a megtorpanást.
● A Bobst intenzíven fejleszt a digitális csomagolóanyag-gyártás irányában. E téren hol tartanak?
– Az idei év elején együttmûködésre
lépett a Bobst a Kodakkal, elindult a
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Egyre több nyomda fordul a csomagolóanyag-gyártás felé, amely
cégnek pedig eleve ez volt a profilja, az további fejlesztésekben
gondolkodik. Tény, hogy a klasszikus nyomdaipari termékek –
könyv, különféle kiadványok, prospektusok, katalógusok stb. –
terén nem nagyon várható piaci bôvülés, a csomagolóanyaggyártás ennél lényegesen ígéretesebbnek mutatkozik. Ám nagyot
csalódik az, aki úgy gondolja, hogy könnyebb vagy egyszerûbb
dolga lesz, amennyiben csomagolóanyag gyártására vállalkozik:
egyrészt nagyon komoly versenyhelyzettel kell számolnia, másrészt
extrém magas minôséget kell produkálnia. Hogy mást ne is
említsek: például egy kozmetikai doboz egy oldalán – beleértve a
nyomtatást, a felületnemesítést, a stancolást, bígelést, ablakozást
stb. – maximum két, 0,2 millimétert meg nem haladó „hiba”
lehet… Rendben, nemcsak kozmetikai dobozokból áll a
csomagolóanyag-gyártás, ám ezzel együtt valamennyi
termékféleségnél igaz az extrém magas minôségi elvárás.
Hogy erre milyen választ ad a Bobst, illetve egyáltalán mi a helyzet
a csomagolóanyag-gyártás terén, arról a cég hazai képviselôjével,
Szabadics Lászlóval beszélgettem.
közös munka, de még kell egy kis idô,
hogy valóban egy minden tekintetben
kiforrott technológiai megoldással lépjen a piacra. A kihívást e téren leginkább az jelenti, hogy az individualizált
csomagolóanyagokat ipari teljesítmény mellett lehessen elôállítani.
● Nagyipari, ám mégis névre szóló
csomagolás?
– Tulajdonképpen igen: nagyjából
errôl van szó. Például a gyógyszeriparban meglehetôsen nagy lenne rá az
igény.
● Elképesztô, de maradjunk napjaink magyar valóságánál! Említette,
hogy várakozásra kényszerülnek a
cégek fejlesztéseik kapcsán, mert-

hogy akadoznak a támogatásra
igénybe vehetô pénzek. Ezek szerint
a cégek azért azt érzik, hogy érdemes lenne fejleszteni, és bele is vágnának…
– Fejlesztésre mindenképpen szükségük van a cégeknek, de ez elsôsorban nem annyira a mennyiségi igények
növekedésének szól, hanem a minôségnek. S meglehet, hogy úgy tûnik,
hogy a nyomdászok számára a csomagolóanyag-gyártás jelenti a perspektívát, ám kicsit csalóka a látszat. Jómagam inkább azt tapasztalom, hogy
azért tûnik erôsödônek a csomagolóanyag-gyártás, mert a tradicionális
nyomdatermékek piaca csökkent, tehát
a nyomtatáson belül tulajdonképpen
arányában vált csak nagyobbá a cso-
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● Akkor tehát nem növekszik ez a
szegmens?
– De igen, csak mennyiségileg talán
nem annyira, ahogy az „kívülrôl” látszik. A minôség terén viszont folyamatos és nem kis léptékû fejlôdés tapasztalható.
● Jellemzôen milyen típusú gépek
iránt van érdeklôdés a hazai piacon?
– Kimetszô, illetve dobozragasztó
gépek kerültek letelepítésre, ezeken
kívül pedig a speciális, vagy éppen
mûanyag alapanyagú dobozok gyártásához alkalmas berendezések iránt van
érdeklôdés. A Bobst tevékenysége
azonban messze nem merül ki abban,
hogy kvázi elad gépeket. Legalább ekkora hangsúlyt fektetünk a szervizre,
illetve a berendezések „utókövetésére”. Mi nem várjuk meg, hogy a partnereink ezért vagy azért felhívjanak
bennünket, hanem rendszeresen mi keressük fel ôket, egyrészt azért, hogy
minden rendben van-e, másrészt azért,
hogy azokkal a friss opcionális fejlesztésekkel megismertessük ôket, amelyek további elônyöket biztosítanak a
gyártás során.
● A Bobst nemcsak szerviz, illetve
technológiai támogatást nyújt partnereinek, hanem üzletvitelileg is támogatja ôket. Meglehetôsen „híres”
például az a termékkatalógusuk,
amely millióféle dobozféleséget mutat be, komplett gyártási know-howval… És ez kizárólag Bobst-ügyfeleknek elérhetô.
– Régi hagyomány a Bobstnál, hogy

ilyen módon is támogassa partnerei
boldogulását, de akkor is érdemi segítséget nyújt, ha az ügyfele keresi meg
valamilyen szakmai jellegû kérdéssel,
kéréssel. És ez természetesen térítésmentesen vehetô igénybe. Ahogy
szoktuk mondani: a gép pénzbe kerül,
de a „szoftver”, vagyis a tanácsadás,
ingyenes.
● És a szerviz?
– Garanciális javításkor természetesen ingyenes, de azt követôen is igen
kedvezô áron hozzáférhetô: éves szinten a gép bekerülési árának mindössze
2–3 százalékát teszi ki. Csak összehasonlításként mondom: más gépgyártónál ez akár a 10–15 százalékot is elérheti…
● Beszélgetésünk során szó esett
már azokról az egyre magasabb minôségi elvárásokról, amelyeket a
megrendelô vár el a csomagolóanyag gyártójától. A csomagolóanyag gyártója pedig nyilván a
gépgyártótól várja ennek technikai,
technológiai megoldását.
– Napjainkban valóban extrém minôségi elvárásokat fogalmaznak meg a
megrendelôk a nyomdák felé, de nincs
más választás, mint ennek megfelelni.
A Bobst gépekhez mindig is tartozott
– ha máshogy nem, opcionális lehetôségként – nyomatellenôrzô egység,
amelynek fejlesztését a cég sohasem
hagyta abba. Jelen verzió például képes észlelni az akár 0,2 milliméter eltérést is a beadott mintához képest,
összeszámolja az egy oldalon lévô „hibát”, igazodik az egy íven elhelyezkedô különféle nyomatok pozicionálásához, „szórásához”, és kíméletlenül

kiemeli a nem megfelelô íveket.
Olyan hibákat is messzemenôkig
felfedez, amelyekre nemcsak az emberi szem, de más ellenôrzô rendszer
sem képes… És a visszajelzések
alapján százszázalékos megbízhatósággal mûködik.
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magolóanyag-nyomtatás részesedése,
nem pedig abszolút értéken nôtt.
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● Egy ilyen szigorú „ellenôr” mellett egyáltalán maradnak használható ívek?
– A berendezés képes erre a mármár feleslegesnek tûnô alaposságra, de
ez nem jelenti azt, hogy csak így lehet
használni. A munka jellege alapján
egyéni beállítás kérdése, hogy hol legyen a hibahatár. Nyilván egy gyógyszeres, vagy egy exkluzív kozmetikai
doboz esetében jóval szigorúbb mércére van szükség, mint egy – mondjuk
– tévédoboznál. Ámbár: láttam én már
olyat, hogy egy kifektetve 2,4 méter
széles doboznál, egy 6,5 centiméteres,
vonalas ikonábrának a szinte szemmel
nem látható minimális elmozdulásába
kötött bele a megrendelô…
Szóval: a csomagolóanyag-gyártás
terén sem lehet mást tenni, mint megfelelni az egyre magasabb – már-már
extrém magas – minôségi elvárásoknak. Ezeket azonban professzionális
gépparkkal lehet csak maradéktalanul
teljesíteni. S noha a magam részérôl
természetesen nagyon örülnék, ha minél többen foglalkoznának csomagolóanyag gyártásával – persze lehetôleg
Bobst-gépeken –, de ezzel együtt nagyon tisztában kell lennie mindenkinek azzal, hogy ezen a területen milyen elvárásokkal és kihívásokkal kell
szembenéznie. ■
Ilona
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Lesz, hogy legyen
Amikor a fôszerkesztô asszonynak a mai címet említettem, rögtön
rákérdezett, hogy csak nem a nagy
sikerû októberi szakmai kiállítás novemberi újrázásáról akarok-e polemizálni. Megnyugtatásul: nem. Ma a
macbethi, az önbeteljesítô jóslattal
foglalkozunk. A modern önbeteljesítô
jóslat a hoax: egy ártatlan, alapvetôen
senkinek sem ártó dolog. Ebben az
egyik barátom nagyon jó volt. Elôször poénból talált ki és épített fel
egy „hírértékûnek tûnô” pletykát, egy
hoaxot, ami aztán lavinaként továbbgördülve a 2000-es Drupán már magyarázkodási kényszert okozott egyegy világcégnél. Ezt kiélvezve,
továbbfejlesztve, már egy-két embernek is komoly fejfájást okozott.
Anélkül, hogy babérjaira törnék, nézzük az elmúlt lapszámot: több abban
felvetett témával – nem sokkal azok
megírása után – találkoztam a közsajtóban. Nem akarok önismétlésbe bocsátkozni, de utoljára két napja beszélt egy pályázatíró fôkorifeus a pályázatírás államosításának káráról…

részt a tulajdonosi szerkezetre, másrészt a többlet-árbevételbôl származó
adófizetési kötelezettségükre vonatkozott, viszont büntibôl vissza kell
fizetniük a támogatást. Gondolom,
kamattal. Na, mondom magamban, ez
nem semmi, hiszen itt milliárdos árbevételû cégeknek kell milliárdokat
visszafizetniük, ami akár a piacot is
átrendezheti. Ez kíváncsivá tett, és
kikerestem a nagy, árkus listából a
nyomdákat. Valószínûsítettem, hogy
kik hazudtak a pályázat beadásakor a
tulajdonosi összetételrôl, ami egyébként az akkori jogszabályok szerint
még irreleváns volt, és kik voltak
azok a megátalkodottak, akik netán
nem tettek eleget adófizetési kötelezettségüknek. Na már most: az elsô
kategóriában találtam ugyan külföldi
tulajdonosokat, de azok egytôl egyig
az EU nem éppen adóparadicsomként
elhíresült országaiban voltak és vannak bejegyezve. A második kategória
képviselôi – mint köztudott – egyszerûen bedôltek vagy bedôlni készülnek.

Más. A pályázat-elbírálások legfôbb szerve minap jelentetett meg egy
terjedelmes listát azon cégekrôl, amelyek irgum-burgum nem reagáltak a
megadott határidôn belül valami adatszolgáltatási felszólításra, ami egy-

Más. Akcióba lendült a könyvtárkommandó is, és lecsapott a nyerészkedô könyvkiadókra és a könyvesboltokra, akik – szerintem – még
meg is érdemlik. Jó az, ha a hatóságok helyükön kezelik a dolgokat, és

egy húzósabb akció során az árverseny fenntartásának érdekében
Proudhont nem banánnal, hanem
például Lukáccsal keresztfinanszíroztatnak. Igazuk van: a könyvek drágák.
Elôállításuk sem olcsó, de miért pont
a kiadók és könyvkereskedôk? Miért
nem a tápláléklánc csúcsán álló nagy
könyvterjesztôk? Látom már: ezt
majd megint a tápláléklánc legalján
lévô nyomdák torkán tolják le. És
nem csak a GVH 70 milliós büntetését. Majd még szorítanak egyet az
árprésen. Van, aki még tud olcsóbb
lenni. A Versenyhivatal árversenyrôl
és az ár szabadságáról szóló határozatában hazánk elsô számú közgazdászának cinkos kacsintását véltem
fölfedezni. Tudjátok: amikor a tranzakciós adó kihirdetésekor a versenyre
hivatkozva összekacsintott velünk.
Arra viszont nem találtam utalást,
hogy milyen megállapodásokat kötnek egymással a könyvterjesztôk
tulajdonában található könyvkiadókönyvkereskedôk. Ez valahogy
Karinthyra emlékeztet, aki álmában
köztudottan két macskává változott
és játszott egymással. ■
Spartvis
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MUNKAVÉDELEM:
Alábbi cikkemet azért
írom, hogy meggyôzzem az olvasót,
milyen sokrétû és bonyolult az a tevékenység, ami a nyomdaüzemekben
azért zajlik, hogy a termelés során a
dolgozókat lehetôleg baleset, sérülés
ne érje, és így épségben érjék meg a
nyugdíjkorhatárt.
A munkavédelmi törvény elôírja,
hogy minden üzemben – így a nyomdákban is – kötelezô munkavédelmi
megbízottat foglalkoztatni. Az idôk
azonban jelentôs változásokat hoztak
a legutóbbi 25–30 évben. Nekem
elhihetik, mert én is dolgoztam
1200(!) fôs nyomdában, mint fôállású
„munkavédelmis”. Ehhez kellett
elvégeznem az ötéves nyomdamérnöki
szak után (és nem helyette) két év
mérnöki továbbképzôt, így kaptam
okleveles munkavédelmi szakmérnöki
diplomát, amellyel munkába állhattam. Manapság – sajnos – különbözô
OKJ-s tanfolyamok helyettesítik az
egyetemi szakképzést, de még mindig
érvényes az, hogy megfelelô szakmai
képzés nélkül nem lehet az üzemben
munkavédelmi szakembert alkalmazni. Mindenesetre a hajdani 1000–2000
fôs nyomdák – mint például a Zrínyi
vagy az Athenaeum – eltûntek, és
megjelentek a kicsi nyomdák. Van,
ahol 5–6–10 fô dolgozik, és az 50–60
fôs üzem már nagynak számít.

Munkavédelem
a nyomdaüzemekben

Tudomásom szerint Magyarországon
mostanság kb. 3000 (háromezer!) kisüzem gyártja a termékeket. Így azután
az 5–6–10 fôs nyomdában foglalkoztatott munkavédelmis évente egy-két
alkalommal jelenik meg, bár szerzôdése egész évre szól, és ha bármikor
baleset van, köteles azt kivizsgálni, és
a jegyzôkönyvet szabályszerûen elkészíteni.
Hát ezért kellett összehozni az
alábbiakat, vagyis rögzíteni, hogy
egy ilyen, évente megjelenô munkavédelmis mellett az üzem hogyan
köteles saját erôbôl biztosítani a
mindennapi biztonságot.
Az elôre megbeszélt idôpontban kijövô munkavédelmi szakember írásbeli jegyzôkönyvet ad át a tennivalókról, amelynek elvégzéséért a helyi
ügyvezetô a felelôs. Ilyen tevékenységek legelôször a különbözô mérések,
melyeknek végrehajtóját és idôpontját
a munkavédelmi szakember megbeszéli. A kijövô szakember az érintésvédelmi méréseket, tûzvédelmi szabványossági (ez is elektromos mérés!)
és a villámvédelmi méréseket elvégzi.
A mérésekrôl köteles jegyzôkönyvet
kiadni, amely tartalmazza a mért értékeket, az elôírásokat, amely szerint
megjelöli, hogy amit mért, az megfelelô-e vagy sem, és ha nem, akkor a
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Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

hibák javításával kapcsolatos utasításokat és határidôket jelöli meg. Az
már az ügyvezetô dolga, hogy kivel
javíttatja ki a hibákat. Mindenesetre a
munkavédelmis köteles ellenôrizni,
hogy megvolt-e idôben az elôírt mérés, és a hibák elhárításáról van-e
igazolás, amelyet átnéz és szignál.
Ahol olyan anyagokat használnak,
amelyek szennyezik a levegôt, ott
légszennyezésmérést kell végeztetni.
Azt, hogy kell-e ilyen mérés, szintén a
munkavédelmis határozza meg, és az
ügyvezetô, hasonlóan az elektromos
mérésekhez, a kiadott utasítás alapján
jár el. A szakember által kiadott és értékelt légszennyezés-mérési jegyzôkönyvet az esetleges hibák kijavításának igazolásával szintén köteles a
munkavédelmis átnézni és szignálni.
Ha bármilyen probléma (pl. mérgezési
tünetek) jelentkezik a dolgozóknál, az
üzemorvosnak is joga van kérni a légszennyezésmérést, esetleg annak megismétlését.
El kell végezni az üzemben a mûködô gépek melletti zajmérést is.
Hogy hol, hogyan és mikor, azt szintén a munkavédelmi szakember határozza meg, és ô adja meg (névvel és
címmel), hogy ki mérjen. A mérési
eredményekkel kapcsolatban az elektromos, illetve légszennyezés-mérési
eredményekhez hasonlóan kell a mé-

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

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

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359
www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között
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rési jegyzôkönyvekkel és észlelt hiányosságokkal kapcsolatban eljárni.
A fentieken kívül nemigen van más
mérési kötelezettség, ha mégis, azt
munkavédelmi szemle alapján szintén
a munkavédelmi szakember határozza
meg. Természetesen minden mérés és
vizsgálat költségét a cég viseli a mérést, értékelést végrehajtók felé.
A gépek és a technológia ellenôrzését munkavédelmi szempontból a
munkavédelmi szakember maga végzi
a szemle során, és errôl írásbeli jegyzôkönyvet ad ki az ügyvezetô részére.
Az ügyvezetô köteles a megjelölt hibákat a megadott idôpontig kijavíttatni, és a javításról szintén jegyzôkönyvet kérni a javítást végzô nevével,
szakképesítésével és az eredményekkel. Ezt a jegyzôkönyvet kell átadni a
munkavédelmisnek is, illetve lerakni
legalább 3 évre az igazoló iratok közé.
Mivel azonban a kis létszámú
üzemben évente egyszer-kétszer történik munkavédelmi szemle során ellenôrzés, ami nem elegendô, ezért az
ügyvezetô által megbízott szakképzett gépkezelônek kell a további ellenôrzéseket elvégezni. Ilyen ellenôrzések az alábbiak:
☛ a gépeken lévô kapcsolók megléte és mûködôképessége, megfelelô
rögzítettsége és tisztasága;
☛ a kezelt gép burkolatainak megfelelô helyen való megléte és rögzítettsége, tisztasága és épsége;
☛ a gép mûködése során felhasznált anyagok (festék, papír, fólia stb.)
gépre való felrakodásának megfelelôsége, rögzítése, mennyisége;
☛ a felállított gépek közötti tartóz-

kodási és közlekedési helyek tisztasága, csúszásmentessége, a hulladékok
megfelelô gyûjtése elszállításig;
☛ az álló munkához kialakított kezelôhelyek állapota és biztonságossága a munkavégzés során (pl. kiálló
vagy mozgó géprészek ne veszélyeztessék a munkavégzôt);
☛ ülô munkavégzéshez a gépnél kijelölt és megfelelô ülôhelyek, amelyeknek méretei biztosítják a biztonságosságot, és feleslegessé teszik a nem megfelelô helyen való ülô munkavégzést;
☛ a géphez történô szükséges
anyagszállítás és a késztermék elszállításának biztonságossága, a szállítóeszköz alkalmassága a fel- és lerakodáshoz;
☛ a gépnél szükséges segédanyagok, szerszámok megfelelô tárolása, a
mennyiség szemmel tarthatósága,
szükség esetén dôlésmentesség, és a
kiömlés, széthullás elleni megfelelô
biztosítás.
A gép kezelésénél szükséges elsôsegélynyújtó felszerelésrôl a kezelôt
ki kell oktatni. A felszerelés megfelelô helyen legyen tárolva, amelyrôl a
gépkezelô tudjon, és ô biztosítsa az
eszközök állandó helyretételét.
A gépen lévô jelzések, utasítások
mindig legyenek magyar nyelvûek
(is), valamint jól olvashatóak és megfelelôen felerôsítettek. Gondoskodni
kell arról, hogy láthatóságukat semmi
se akadályozza a felszerelés helyén.
A gép kezelôje felelôs a munkavégzés megkezdésekor, szüneteltetésekor
és befejezésekor betartandó biztonsági
elôírásokért is:

☛ Megkezdés elôtt át kell nézni a
gépet, hogy a szükséges kapcsolók,
alkatrészek a helyükön vannak-e, a
gépvilágítás mûködôképes-e, nincs-e
olyan tárolás a gépen és gépnél, amely
a munkavégzést veszélyezteti.
☛ Szünet esetén vagy a munka befejezésekor a gép biztonságos leállítását, kikapcsolását ellenôrizni kell.
Hogy a gépen tárolt anyagok biztosan
otthagyhatók-e az újabb munkakezdésig, azt szintén a kezelô ellenôrzi.
Ha a dolgozó saját maga végzi a
szükséges biztonsági ellenôrzéseket,
és olyasmit észlel, ami elôírás-ellenes
vagy balesetveszélyes nézete szerint, a
munkát azonnal abba kell hagynia, és
az ügyvezetônél bejelentést kell tennie. Az ügyvezetô a bejelentést feljegyzi, és intézkedik. Ha javítás szükséges, akkor javító személyt bíz meg.
Ha veszélyeztetett a biztonság, akkor
azonnal értesíti a munkavédelmist, aki
saját hatáskörben jelöli meg a teendôket, errôl írásbeli jegyzôkönyvet ad ki
aláírva. A kiadott jegyzôkönyv alapján
az ügyvezetô köteles intézkedni, és a
dolgozót is felvilágosítani, ha annak is
van biztonságtechnikai teendôje.
A napi folyamatos biztonságos
munkavégzéshez tehát a dolgozók,
ügyvezetô és munkavédelmis állandó, szoros és szabályos együttmûködésére van szükség. Így a balesetek
elkerülhetôk, és a kijövô ellenôrnek
sem lesz mibe belekötnie (és pénzbírságot kiszabnia). ■
Nagy Veronika nyomdamérnök,
munkavédelmi szakmérnök
06-1/351-5565, 06-20/9311-329

Prezentációk, weboldalak,
nyersfordítások, egyéb irományok

nyelvi és stilisztikai lektorálása
E-mail: printinfo@t-online.hu: „lektorálás”
Telefon: +36 1 226-1944 (8–9 óra között)
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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
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
A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

www.dpdstancuzem.hu
Új és használt

NYOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSA
bel- és külföldön is.

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

MI NÔSÉG + JÓ ÁR =

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

Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 12 400 partnerrel világszerte!

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

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

TAMPON-MIX Kft.
– 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

TAMPOPRINT cég képviselete

mastertan282 nov gmn

Kállai Technik Bt.

Léniák (vágó-, bígelô,
perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami a
stancszerszámkészítéshez szükséges.
Kedvezô árak,
gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.
Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487
www.kallaitechnik.hu
E-mail:
kallaitechnik@t-online.hu

– 2014
Megjelenések: január 27., február 18.,
március 14., április 10., május 5., május 29.,
június 19., szeptember 9., október 2.,
október 24., november 14., december 11.
Kéziratzárás: a megjelenés elôtti 10. nap.
Köszönjük, ha bizalmával megtisztel
bennünket 2014-ben is!

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

Eladó gépek
➧ Maxima vágógép MS115
(+6 db kés) (900 EFt)
➧ Varimex bígelô 500-as
(50 EFt)
➧ Perforáló-bígelô-riccelô
600-as (60 EFt)
➧ KAEV tûzôgép P781/L50
(tömbökhöz) (60 EFt)
➧ Romayor (üzemképes),
(85 EFt)
➧ Romayor (üzemképtelen),
(35 EFt)
➧ Grafopress sorszámozó
GPC (95 EFt)
➧ Polygraph tûzôgép (65 EFt)
➧ KAEV tûzôgép (85 EFt)
➧ Riccelô (40 EFt)
➧ Asztali irkafûzô (20 EFt)
➧ Páncélszekrény festéktárolásra (50 EFt)
Az árak áfa nélkül értendôk!

Érd.: 06-30/9649-741
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