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PPFest, PPDExpo – az elsô
Beszámoló a 2013. november 19–21. között zajlott rendezvényrôl

Lezajlott az ágazat

elsô, saját rendezés-

ben megszervezett

rendezvénysorozata,

illetve kiállítása, a

PPFest, és annak kere-

tei között a PPDExpo.

Ha összegezni akarom

a tapasztalataimat,

akkor óhatatlanul A

tanú címû film egyik szállóigévé vált

mondata jut eszembe: kicsi is, savanyú

is, de a miénk – és ezt most teljes egé-

szében pozitív értelemben szíveskedje-

nek érteni. Nyugodtan kijelenthetô

ugyanis: jó, hogy volt, és remélhetôleg

megrendezésre is fog még kerülni.

Aki látogatóként járt kint – nem

mondanám, hogy tömegek – kifejezet-

ten pozitívan nyilatkozott a rendez-

vényrôl, bármelyik napján, vagy akár

többön is vett részt. 

A kiállítók esetében némileg meg-

osztottabbak a vélemények: egy részé-

nek beváltotta az elôzetes várakozásait

– sôt, információnk szerint már most

többük jelezte, hogy a jövôben is részt

kíván venni rajta –, mások azonban

nagyobb érdeklôdésre számítottak, és

persze volt, aki számára kifejezetten

csalódást okozott… A három nap alatt

az elôzetesen mintegy 2000 regisztrált

fôbôl mindössze alig 1300 jött el.

Tény: nem sok. Ám ahogy a felméré-

sek alapján a gyorsjelentésben fogal-

mazott Pesti Sándor: „a látogatók mi-

nôségi összetétele ellenpontozta a

mennyiséget”. És egyébként is –

ahogy azt Kata barátnôm szokta volt

mondani –: „akarata ellenére senkit

nem lehet boldoggá tenni…”. 

Mindenki csak sajnálhatja, aki ki-

hagyta a

PPFestet!

Rendre felmerül a kérdés, hogy

mennyire van létjogosultsága egy

szakmai kiállításnak, hiszen az inter-

net korában az újdonságok, egyáltalán

az információk már nem várnak alka-

lomra, azonnal „kiszáguldanak”, azon-

nal megtalálhatók a digitális hálón.

Nem vitatom, hogy ez így van, de sza-

badjon azért néhány dologra felhívni a

figyelmet. Egyrészt: olyan szinten hat-

ványozódik a digitális csatornán az

információ mennyisége, hogy jószerint

lehetetlen kitûnni, másrészt a neten

ugyan minden információ megtalálha-

tó, ám rákeresni csak arra lehet, amirôl

legalább hallottunk. Amirôl nem tu-

dunk, azt keresni sem tudjuk. A primer

információ tehát nem a net mûfaja…

Az elsôdleges információk célba jutta-

tásához még mindig sokkal, de sokkal



jobb és hatékonyabb a személyes kom-

munikáció vagy a nyomtatott média

valamelyike. A részletek megisme-

résére – a maga személytelenségével –

valóban elegendô a digitális platform,

és nyerô is… Az elsôdleges kapcso-

latok felvételére, egyáltalán a figye-

lemfelkeltésre azonban teljesen al-

kalmatlan. Egyre szélesebb körben

kezdik mindezt felismerni, s kezd újra

felértékelôdni, ismét a maga méltó

helyére kerülni a személyes kapcsolat,

illetve a nyomtatott kommunikáció, és

majd csak ezt követôen lép(het) be –

ha tetszik, operatív bonyolításként – a

digitális tér korlátlan kiterjedése.

A PPFest éppen a személyes talál-

kozásokat hivatott elôsegíteni, a PPD-

Expo pedig egyfajta szakmai enteriôrt

varázsolt köré. Nem gondolom, hogy

akár egyetlen szakember is egy-egy

bemutatott gép láttán felsikoltott volna

az újdonság erejétôl, de mindkét fél

számára mégis minôségében és haté-

konyságában is más és jobb

volt személyesen találkozni és

beszélgetni, mint e-mailen

hírleveleket küldözgetni,

illetve azokat böngészni… 

Az pedig teljesen nyilván-

való, hogy manapság nem ar-

ról szól egy-egy ilyen ágazati,

szakmai rendezvény, illetve

kiállítás, mint akárcsak 5–8

évvel ezelôtt, régebbrôl nem

is beszélve. Míg akkoriban a

folyamatosan alakuló piacon

teremtett egyfajta bemutatko-

zási és tájékozódási lehetôsé-

get, addig ma a személyes

kapcsolatok ápolására, esz-

szenciális

fórumára

szolgál, az

ágazati

összetartás

erôsítésé-

re, és nem mellesleg a különféle kon-

ferenciák és szimpóziumok jóvoltából

friss és érdemi információkhoz való

jutásra. Nem volt tehát véletlen, hogy

egyrészt az ágazat három legnagyobb

szervezete – a Papír- és Nyomdaipari

Mûszaki Egyesület, a Nyomda- és Pa-

píripari Szövetség, illetve a CSAOSZ

–, másrészt egyéb intézmények és cé-

gek – például a BDExpo, az Óbudai

Egyetem, a Nyomdavilág, a Print &

Publishing, a Magyar Nyomdász –

szervezésében igen sok programnak

adott helyszínt a PPFest.

Mi a magunk részérôl pedig – jó

szokásunkhoz híven – megpróbáltunk

mindegyiken ott lenni, hogy beszámol-

hassunk Önöknek. Nem mindig sike-

rült azonban az elejétôl a végéig meg-

hallgatni az elôadásokat, beszélgetése-

ket, merthogy olyan sok kísérô rendez-

vényre került sor, hogy nem egymás-

ba, hanem egymásra értek… Nemcsak

mi – akiknek dolga lenne az átfogó tu-

dósítás – bántuk ezt, hanem mások is

szívesen vettek volna részt több prog-

ramon, merthogy mindegyik érdekes

volt, csakhogy azonos idôben zajlot-

tak… A PPFest egyik tanulsága is az,

hogy erre a jövôben ügyelni kell, illet-

ve a helyszínek megválasztására is. A

tapasztalat és a vonatkozó vélemények

szerint ugyanis szerencsésebb lett vol-

na, ha valamennyi elôadásra, konfe-

renciára, díjátadóra a kiállítási térben

található Pódiumon egymás után ke-

rült volna sor. Nem baj, majd

legközelebb… 

Ugyanakkor vitathatatlan a

PPFest és PPDExpo meg-

szervezésével kapcsolatos

operatív teendôket felvállaló

Papír- és Nyomdaipari Egye-

sület, azon belül Pesti Sándor

érdeme, aki – szerintem – ki-

hozta ebbôl a rendezvénybôl

mindazt, amit egyáltalán el-

sôre ki lehetett hozni. 

Nézzük akkor, kik is vet-

tek részt, mi is történt az ága-

zat elsô saját rendezésû há-

romnapos rendezvényén, a

PPFesten! ■➧
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PPFest – az elsô nap eseményei
2013. november 19., kedd, 9–13 óra 
Egy lépéssel mások elôtt – Csomagolószerek
környezetvédelmi termékdíja 
CSAOSZ-konferencia

Noha a kiállítás maga 11 órakor nyílt,

az elsô nap elsô szakmai rendezvénye

már reggel 9 órakor elkezdôdött. A Cso-

magolás és Anyagmozgatási Országos

Szövetség Egy lépéssel mások elôtt cím-

mel a csomagolószerek környezetvédel-

mi termékdíjával kapcsolatosan tartott

konferenciát, amelyen részben áttekintés-

re kerültek az újkori szabályok tapaszta-

latai, eredményei, problémái, másrészt

szó esett a várható változásokról is. 

Galli Miklós, a CSAOSZ elnöke és

egyben a GYOSZ elnökhelyettese rövid

megnyitójában kiemelte: „az új szabá-
lyozás 2011-es elsô megfogalmazása óta
nyolcszor változott, és még jelenleg is

nagyon sok problémát és félreértést okoz,

továbbá többletadminisztrációt jelent,

illetve jelentôs versenyhátrányt okoz a

hazai ágazat számára”. Ugyanakkor a

csomagolási hulladék begyûjtése és hasz-

nosítása sem lett hatékonyabb az új sza-

bályozás által, sôt! A régi rendszer,

amely sokkal egyszerûbb, átláthatóbb és

eredményesebb is volt, már 2011-re tel-

jesítette az EU 2012-es irányelveiben

elôírt kvótákat. A mostani rendszer nem

kevés kívánnivalót hagy maga után… Is-

mét Galli Miklóst idézzük: „Most a cso-

magolási hulladé-

kok kibocsátásáról

és hasznosításáról

nem állnak rendel-

kezésre megbízható

– az országos telje-

sítményt bemutató

– adatok. A 2012-

rôl szóló elôzetes

információk alap-

ján várhatóan mind

a globálkvóta,

mind egyes anyag-

féleségek – mint

például az üveg –

tekintetében jelentôsen elmaradunk az

EU irányelvben rögzített hasznosítási

céloktól”. Nem csoda tehát, hogy a cso-

magolósok – a közel két éve történt be-

vezetés ellenére – konferenciájának

középpontjában még mindig a termékdíj

van… 

Az elnöki köszöntôt követôen Nagy
Miklós, a CSAOSZ fôtitkára Tények
címmel a bevallási adatok alapján a ter-

mékdíjtörvény elsô éves adataival és ta-

pasztalataival ismertette meg a hallgató-

ságot. Ezt követôen Fekete Balázs, a

GS1 Magyarország Zrt. vezetô szakértôje

tekintette át a termékdíjtörvény 2013. évi
változatait, illetve beszélt a 2014. évi
várható változásokról. A következô elô-

adó pedig a NAV képviseletében Tán-
czos Zoltán pénzügyôr alezredes, fôosz-

tályvezetô-helyettes volt, aki a NAV-hoz

beérkezett, a csomagolószerek termékdí-

jas szabályozásával kapcsolatos állásfog-
lalás-kérések jellemzôit és tanulságait
osztotta meg a jelenlévôkkel. A szünetet

követôen az új termékdíjrendszer beveze-

tésének és mûködtetésének tapaszta-

latairól számolt be egy csomagoló-
szer-gyártó szemszögébôl Szebellé-
di István, az STI Petôfi Nyomda

EHS menedzsere. A konferencia utolsó

elôadását ismét Nagy Miklós fôtitkár

tartotta Csomagolás – nem csomagolás?
Termékdíj van, vagy nincs? címmel,

amelyben az EU csomagolási irányelvei

módosításának legfontosabb pontjaival

ismertette meg a hallgatóságot.

(Az egyes elôadások részleteiért nyu-

godtan forduljanak Nagy Miklóshoz, a

CSAOSZ fôtitkárához, ugyanis mi nem

tudtunk végig részt venni a konferencián,

mert 11-kor kezdôdött egy ugyancsak

érdekesnek ígérkezô program a Pódiu-

mon… – a fôszerk.) ■➧



• EDEL lakkok

sales@lemmaco.hu, www.lemmaco.hu

2013. november 19., kedd, 11–12.30 óra 
Minden iparág jövôje attól függ, mennyire tudja
generálni saját piacát
Eladható nyomdatermék
Print & Publishing – kerekasztal-beszélgetés
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Tolnai László, a Print & Publi-

shing ügyvezetôje több programot is

szervezett a fesztiválhelyszínen talál-

ható pódiumra. Az elsôre természe-

tesen a nyitónapon került sor, ame-

lyen a Merre tovább nyomdaipar?
témakörét boncolgatta a meghívott

vendégeivel (fotónkon jobbról balra):

dr. Horváth Csabával, Jelinek Gá-
borral, Kocsis Tiborral, Máté Szil-
viával és Viszkei Györggyel.

Azzal együtt, hogy gyakorlatilag

ma már a padlótól a plafonig mindent

és mindenre képes nyomtatni az ipar-

ág, messze nem hiábavaló a kérdés,

hiszen ugyanakkor valamennyi sze-

replôje tapasztal egy hihetetlen átala-

kulást, csökkenést, jobb esetben stag-

nálást – elsôsorban a hagyományos

nyomdaipari termékek piacán. „Mû-
vészeti alkotás, ipari elôállítás, vagy
szolgáltatás ma a nyomdaipar? Illet-
ve mi kell ahhoz, hogy eladható le-
gyen egy nyomdatermék, egyáltalán
a nyomdászkodás maga” – tette fel a

kérdést Tolnai László.

A válaszadást dr. Horváth Csaba,
az Óbudai Egyetem RKK Médiatech-

nológiai és Könnyûipari Intézet igaz-

gatója és egyben a Nyomda- és Papír-

ipari Szövetség elnöke kezdte. Véle-

ménye szerint ma már elsôsorban

szolgáltatás a nyomdászkodás, és in-

kább pontosabb kifejezés rá, hogy

kommunikációs iparág, amely egy

hosszú láncolat részeként mûködik,

kell, hogy mûködjön. 

További jellemzôje, hogy egyrészt

teljes mértékben színessé vált, továb-

bá elôtérbe került a perszonalizáció,

az individuum szerepe, és a legfon-

tosabb: hogy nem termékorientált,

hanem stratégiaorientált szemlélet

szükségeltetik ma már hozzá. A

klasszikus nyomdatermékek piaca

ugyan jelentôsen átalakul, de például

az elektronikai iparban – például

nyomtatott áramkörök – továbbra is

komoly jövô elôtt áll, mert gyakorla-

tilag kiválthatatlan a technológia. De

visszatérve a kvázi hagyományos

nyomdatermékekhez, arra is felhívta

a figyelmet, hogy ezen a területen is

vannak pozitív kilátások, például az

interaktív nyomdatermékek – pop up

mesekönyvek, „beszélôs” könyvek

9

Áldott, békés karácsonyi

Áldott, békés karácsonyi

ünnepek
ünnepeket és siket és sikererekben ekben 

gazdag új év
gazdag új évet kívánunk!

et kívánunk!
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stb. – fejlesztésében, proaktív módon

a piaci igények felkeltésében, továbbá

a „zöld nyomda” mozgalom erôsíté-

sében. „A nyomdának arra kell töre-

kednie, hogy minél hosszabban épül-

jön bele a szolgáltatási láncba. Ez

már messze nemcsak termék-elôállí-

tást jelent” – hangsúlyozta dr. Hor-

váth Csaba.  

Kovács Tibor, a Magyar Lapki-

adók Egyesületének elnöke volt a kö-

vetkezô hozzászóló, aki elmondta,

hogy a lapkiadók is keresik újkori

helyüket, s mindenkor próbálják

megtalálni a választ a változó fo-

gyasztói igényekre. Kétségtelen, a

digitális platformok törnek elôre a

nyomtatottal szemben, ám az is két-

ségtelen, hogy az esetek túlnyomó

részében még mindig a nyomtatott

tartja el a digitálist, de legalábbis

meghatározó részt képvisel a média-

mixben. A trend azt mutatja, hogy a

rétegtermékek iránt van igény, és ez

igaz mind a digitális, mind a nyomta-

tott platformokra: erôsen szegmentál-

ni kell a célközönséget, és ezen belül

is személyre szabni az információt.

„Választhatóvá kell tenni a tartalmat
a nyomtatott termékeknél is! Ha ezt

egy lap nem képes megtenni,

akkor meg fog szûnni. De maga

a nyomtatott megjelenés egyál-

talán nincs veszélyben, bár

tény: változik a súlya, helyze-

te… Ám egy laptop vagy okoste-

lefon nem képes helyettesíteni,

kiváltani egy nyomtatott termé-

ket” – emelte ki hozzászólása

végén Kovács Tibor.

„A print tehát egy eladható ter-
mék” – összegezte az elhangzottakat

Tolnai László, majd hozzáfûzte:

„Minden iparág jövôje attól függ,

mennyire tudja generálni a saját pia-

cát”. S ez egyben jó végszó volt ah-

hoz is, hogy Jelinek Gábor, a Díjbe-

szedô Holding nyomdájának vezér-

igazgatója elmondja meglátásait.

Jelinek Gábor szerint a nyomdászat

ipar is és szolgáltatás is. A Díjbesze-

dô Nyomda mintegy tízmillió meg-

személyesített küldeményt állít elô

évente, tehát egyértelmûen ipari ter-

melést folytat, ugyanakkor „önmaguk

versenytársaként” például bevezette

az e-számlás fizetést, ezzel párhuza-

mosan pedig erôsíti a transzpromó

kínálta „kiadásból bevételt generálni”

szolgáltatást. „Az a jó termék, amit el
lehet adni a piacon, vagy ha nincs rá
igény, fel lehet – és kell is–  kelteni
rá” – foglalta össze stratégiájuk és

egyben sikerességük, eredményessé-

gük lényegét Jelinek Gábor.

Máté Szilvia, a BDExpo ügyveze-

tôje hozzászólásában a marketing je-

lentôségérôl beszélt, kiemelve, hogy

marketinget nem elegendô egyszer

megtanulni, hanem folyamatosan

igazítani kell a

stratégiát a piac

mindenkori változásaihoz és a tren-

dekhez, és ebben nem lehet figyel-

men kívül hagyni az új eszközöket –

például a közösségi médiaplatformo-

kat – sem. Ugyanakkor ezek hátrá-

nyaira is felhívta a figyelmet. Véle-
ménye szerint a többplatformos
marketingstratégia a leginkább
célravezetô.

Viszkei György, a GS1 Magyaror-

szág Globális Azonosító és Kommu-

nikációs Rendszereket Mûködtetô

Kiemelkedôen Közhasznú Nonprofit

Zrt. elnöke hozzászólásában a fenn-

tarthatóság okán emelte ki a nyomda-

ipar elônyét, sôt: jövôjének zálogát.

„A technikai civilizációk csak pár

ezer évig állnak fent – ezért van szük-

ség a fenntarthatóság megôrzésére. A

nem megújuló erôforrásokat korláto-

zottan lenne csak szabad igénybe

venni, a nyomda- és papíripar jó
helyzetben van, mert megújuló erô-
forrásokra támaszkodik” – mondta

egyebek mellett Viszkei György.

Majd arról is szólt néhány szót az

elnök, hogy véleménye szerint ennek

hatékony megoldására nem a termék-

díj a megfelelô válasz, hanem a gyár-

tói felelôsség kiterjesztése. ■➧
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2013. november 19., kedd, 13–15 óra 
A környezettudatosság fejben dôl el
GPwA 2013 – „Zöld-díjak” és konferencia
Nyomdavilág

A Nyomdavilág címû szaklap szer-

kesztôi – dr. Endrédy Ildikó, dr. Schulz
Péter és Szilágyi Tamás – által létreho-

zott pályázat, illetve díj célja a papír- és

nyomdaipari környezettudatos gondolko-

dás, a környezetvédelem területén vég-

zett kiemelkedô technológiai, valamint

környezetközpontú vállalatirányítási te-

vékenység, a papír- és nyomdaipar kör-

nyezettudatosságának fejlesztése terüle-

tén végzett tudatformáló, példamutató

eredmények elismerése.

Az immáron harmadik alkalommal ki-

írt pályázat ünnepélyes eredményhirde-

tésére, illetve azt megelôzôen – ahogy

Fábián Endre (középsô képünk bal szé-

lén) fogalmazott –: a „mini konferenciá-

ra” a Pódiumon került sor. A konferen-

ciát professzor dr. Patkó István (balról

a második), az Óbudai Egyetem dékánja,

az RKK Környezetmérnöki Intézet igaz-

gatója nyitotta meg, majd ezt követôen

kezdôdtek az elôadások. Elsôként pro-

fesszor dr. Endrédy Ildikó, a Nyomda-

világ szerkesztôje, az Óbudai Egyetem

Médiatechnológiai Intézet professzora

beszélt, utána pedig Fábián Endre, a Pa-

pír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület

elnöke, az STI Petôfi Nyomda ügyveze-

tôje tartott egy elôadást Környezettuda-
tosság az ipari gyakorlatban címmel,

amelyben elsôsorban azt hangsúlyozta,

hogy: „a környezettudatosság fejben dôl

el, és már ott elkezdôdik, hogy valaki igé-

nyes a saját mikrokörnyezetére”.

Ezt követôen Borbás Gábor (ké-

pünk jobb szélén), a Zrínyi Nyom-

da Zrt. vezérigazgatója követke-

zett, aki Miért fontos ma a környe-
zettudatosság a nyomdák számá-
ra? címû elôadásában érvelt a

környezettudatosság mellett.

A következô elôadó dr. Schulz

Péter, a GPwA projektvezetôje, a

Nyomdavilág felelôs szerkesztôje,

a P&E Kft. mûszaki igazgatója

volt, ô Jövô – Fenntarthatóság címmel

tartott elôadást. Ezután dr. Endrédy Ildikó

ismertette a GPwA 2013 pályázat hátterét,

illetve a minôsítés rendszerét.

Végezetül pedig Schuck István (jobb-

ról a második), a GPwA zsûrijének elnö-

ke, a Prosystem-SIKO cégek tulajdonos-

ügyvezetôje szólt néhány szót, illetve

természetesen sor került a díjak átadására

is. A díjazottak tanúsító oklevelet, logót

és egy évre szóló logó-haszná-

lati jogot kaptak, és felkerültek

a GPwA regiszterébe, amely a

www.p-e.hu honlapon hozzá-

férhetô nyilvános jegyzék.

Információnk szerint 2014-ben

is kiírásra kerül a „Zöld Díj”

pályázat, a részletekért keres-

sék a Nyomdavilág szerkesz-

tôit: dr. Endrédy Ildikót, dr.

Schulz Pétert vagy Szilágyi

Tamást.

Végezetül pedig álljon itt

azon 15 cégnek a neve, ame-

lyek 2013-ban elnyerték az Az Év Zöld

Nyomdája, illetve Az Év Zöld Papírke-

reskedôje díjat.

Az Év Zöld Nyomdája lett 2013-ban:
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.; Color

Pack Nyomdaipari és Csomagolóanyag

Gyártó Zrt.; Dürer Nyomda; Folprint

Zöldnyomda; Gelbert ECO Print; Kes-

keny és Társai 2001 Kft.; Magyar Köz-

löny Lap- és Könyvkiadó; Pénzjegy-

nyomda Zrt.; Prime Rate; Raszter Nyom-

da; Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.;

STI Petôfi Nyomda; Zrínyi Nyomda Zrt.; 

Az Év Zöld Papírkereskedôje 2013-
ban: Antalis Hungary Kft.;

Papyrus Hungária Zrt.

(Az elôadásokról nem tudok részlete-

sebben beszámolni, merthogy átrohan-

tam a Pro Typograhia 2013 díjátadójára,

és közben a Flexókonferencia is kezdetét

vette… – a fôszerk.) ■➧





Tekintettel arra, hogy

a Flexókonferenciára a

Zöld-díjak, illetve a Pro

Typographia 2013 díjak

ünnepélyes átadásával

párhuzamosan került

sor, és ilyen formán nem

tudtam személyesen

részt venni rajta, meg-

kértem Ratkovics Pétert,
a partners Hungary tulajdonos-ügyveze-

tôjét és egyben a konferencia szervezôjét,

hogy ô számoljon be róla – a fôszerk.

A mostani flexókonferencia elsôsor-

ban a csomagolástechnológiához kötôdô

nyomdászok számára jelentett érdemi

ismerteket, újdonságokat. A nyomdaipar

nagy részét sújtó megrendelésállomány-

csökkenés ebben a szegmensben szeren-

csére nem jellemzô. A piac átrendezôdé-

sével a megrendelôk között mind hang-

súlyosabb szerepet kapnak a márkatulaj-

donosok a saját speciális elvárásaikkal,

amelyek megvalósítása többnyire a fle-

xónyomtatási technológia alkalmazását

és egészen magas minôségi igényeknek

megfelelô termékek elôállítását igényli.

A vásárlói döntések jelentôs része a

vásárlás helyén, az üzletben születik

meg, így egyértelmûen a leghatékonyabb

reklámhordozóvá válik a csomagolás. Az

áruk védelmét, egyben egyszerû hozzá-

férhetôségét, szállíthatóságát és tárolha-

tóságát is biztosító nyomdatermékekre,

azaz a csomagolásra hihetetlenül sok

mûszaki és fogyasztóvédelmi elôírás vo-

natkozik; mindemellett meg kell felel-

niük a becsomagolt terméket elôállító,

forgalmazó márkatulajdonos által tá-

masztott marketingkövetelményeknek is.

A kiváló minôség nem is kérdés, de fon-

tos tényezôk még a piacra vitel ideje, a

különbözô verziók, mutációk kezelése,

nem beszélve a stabilitást és állandóságot

megjelenítô, márkákhoz rendelt forma-

és színvilágról.

A konferencia nyitóelôadásán jóma-

gam, mint a világ nagy csomagolástech-

nológiai beszállítóit, az Eskot és a Du-

Pont-ot képviselô partners Kft. ügyveze-

tôje vázoltam ezeket az elvárásokat,

amelyek kielégítése biztosíthatja a ma-
gyar nyomdák számára a túlélést, sôt
jövedelmezô és fejlôdôképes jövôképet
mutat.

A második elôadásban Boncza Attila,
az X-Rite közép-európai kereskedelmi

vezetôje mutatta be a márkaszín-menedzs-

ment legújabb megoldásait. Szorosan

kapcsolódva az elôzôekben elhangzottak-

hoz, kiemelte a márkaszínek fontosságát,

majd megismertette a hallgatóságot a

Pantone Live rendszer filozófiájával és
lehetôségeivel. Ez a rendszer arra hiva-

tott, hogy kiküszöbölje a gyártási folya-

matokban rejlô színbizonytalanságokat, a

különbözô nyomtatott Pantone-skálák,

nyomtatási technológiák, festékek és

nyomathordozók használatából adódó

jelentôs színel-

téréseket a ter-

vezett és a le-

gyártott termé-

kek között. A

rendszer egy

hatalmas, fel-

hôben tárolt

adatbázis hasz-

nálatán alap-

szik, és már

több nagy

nyomdagép-,

festék- és alapanyaggyártó csatlakozott

hozzá, az új gyártás-elôkészítô és szín-

menedzsment szoftverek pedig egysé-

gesen kezelik a rendszert – használatával

biztosítható a design és a késztermék

rendkívül jó színegyezése.

A csomagolóipar is sokféle kihívást

tartogat a nyomdaipar számára: ezek

egyike a hullámkarton-nyomtatás. Elsô-

sorban ehhez, valamint az egyéb vizes-

bázisú festéket igénylô csomagolóanyag-

nyomtatáshoz és a lakkozáshoz kínál fes-

tékeket és lakkokat a Magyarországon

már három éve jelen lévô, de eddig még

nem különösebben ismert olasz Eston
festékgyár. A dinamikusan fejlôdô, egyre

szélesebb piacon megjelenô céget az ôket

hazánkban képviselô Heraflex Kft. ügyve-

zetôje, ifjabb Hevele Zoltán mutatta be.

A hullámkarton-nyomtatás flexóleme-

zekkel szemben támasztott speciális igé-

nyeirôl pedig az Intergráf Kft. részérôl
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2013. november 19., kedd, 14–17 óra 
A leghatékonyabb reklámhordozóvá válik
a csomagolás – Flexókonferencia
PNYME

Fotó: Viki
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Huszár Zsolt tartott színes, kis történe-

tekkel fûszerezett, jó hangulatú elôadást,

amelynek végén bemutatta azokat a ter-

mékeket, amelyeket a DigiCorr techno-
lógia alkalmazásával sikerült megdöb-
bentôen jó minôségben legyártani.
Nem véletlen, hogy a 2013. évi Hungaro-

pack Magyar Csomagolási versenyen 4

különdíjat is sikerült elhozniuk a Duna-

packkal és a Rondóval együttmûködve.

A szünetet követôen megismerhettük

azokat a flexólemez-készítési technológi-

ákat és szempontokat, amelyek biztosít-

ják a flexónyomtatás minôségének ver-

senyképességét, akár az ofszet-, akár a

mélynyomtatással. A különbözô gyártók

eltérô megoldásokat kínálnak – Szalontai
János a jelenlegi technológiai csúcsot je-

lentô Esko HD Flexo technológiája
mellett bemutatta a DuPont legújabb
progresszív lemezeinek a festékátvitel-
re gyakorolt jótékony hatását is, ele-

mezve a lemeztípusok és pontformák

denzitásnövelô hatását hajlékonyfalú fle-

xónyomtatásnál. 

Ugyancsak a minôség került elôtérbe a

Kodak Flexcel NX rendszerérôl szóló
elôadásban, amelyet Varga László, a
Jura Kft. kereskedelmi vezetôje tartott. A

mai magyar flexópiacon már mindegyik

technológia jelen van – ez biztosítja hajlé-

konyfalú flexónyomdáink versenyképessé-

gét, lehetôséget adva arra, hogy a hazánk-

ban erôteljes jelenléttel bíró multik itthon

gyártassák le termékeik csomagolását.

A Sun Chemical szorosan együttmû-
ködik az X-Rite-tal, és a nagy festékgyá-
rak közül az elsôk közt csatlakozott a
Pantone Live rendszerhez. Hitvallásuk

szerint a Pantone Live az egyetlen olyan

rendszer, amely a csomagolóanyag-gyár-

tás teljes folyamatán keresztül lehetôvé

teszi a márkaszínek konzisztens megje-

lenését. Új termékpalettájukat

Menyhárt Imre kereskedelmi

képviselô mutatta be.

A rendezvény zárásaként Má-
té Szilvia számolt be a „K” Messerôl, a
„nem papír” csomagolóanyagok düssel-

dorfi seregszemléjérôl, amely az idei év-

ben is a német vásárvárosba vonzotta a

mûanyag alapú csomagolóanyagokkal

foglalkozó vállalkozások színe-javát.

A PPD Expo koncepciója a színvona-

las szakmai rendezvényeknek köszönhe-

tôen egyértelmû visszaigazolást kapott:

bár a nyomdaiparnak szüksége van a

nagy vásárok (Drupa, Ipex stb.) mellett

kisebb, helyi rendezvényekre és sereg-

szemlékre is, ez a jövôben csak akkor

lesz fenntartható, ha sikerül összekötni

olyan szakmai rendezvényekkel, eszme-

cserékkel, mint amilyen ez a flexókon-

ferencia is volt. ■➧

2013. november 19., kedd, 16–17.30 óra 
Ki a legjobb Magyar Nyomdász? – döntô és díjátadó
MNYT, www.magyarnyomdasz.hu

Errôl a rendezvényrôl Zsiga Róbert, a www,magyarnyom-

dász.hu fôszerkesztôje, és egyben a verseny egyik kiírója szá-

molt be lapunknak – a fôszerk.

A Magyar Nyomdász Társa-

ság és a magyarnyomdasz.hu

áltál életre hívott szakmai meg-

mérettetés idén is kereste a „leg-

jobb Magyar Nyomdászt”. Az

idei évben 23 egyéni versenyzô

és 10 csapat 36 tagja mérte

össze szakmai tudását. A hat

témakör pontszámai mellett az

idei évtôl gyakorlati feladatok-

kal is kibôvült a verseny. Ezek

alapján alakult ki a végleges

sorrend, pontosabban a PPFest

programjaként, egy helyszíni

fordulón kellett a három legjobb

egyéni, illetve nyomdai csapatnak nyomatfelismerési,

könyvkötészeti és elméleti szaktudását bizonyítani.

A verseny lebonyolításában számos szakember segítségére

támaszkodhattunk, és a neves szakemberekbôl álló zsûri – dr.

Novotny Erzsébet, dr. Garáné Bardóczi Irén, Kelemen Eörs,

Hevele Zoltán, Tamási Ákos (HAUG), Horváth Mihály (Re-

giszter Plakát Nyomda) – volt a garancia arra, hogy valóban a

legnagyobb tudású és magas szakmai színvonalat képviselô

egyén, illetve csapat nyerje el a megtisztelô címet a résztvevôk

közül. Dr. Novotny Erzsébet, a zsûri elnöke felügyelte a hely-

színi fordulót, illetve a végsô ki-

értékelést, amelyen a következô

versenyeredmény született:

Egyéni kategóriában:

1. Hausz Attila, 2. Siklós

Gergô, 3. Berna Béla 

Csapat kategóriában:
1. HBPC (Pénzjegynyomda),

2. Gyöngyera, 3. PrintPPix

Egy verseny nem lehet teljes

igazi nyeremények nélkül, de

hála a felajánlóknak – Heidel-

berg Magyarország, Konica Mi-

nolta, Print Controll, Trans-

Europe, Hoffmann Kft., MNYT

–, az egyéni gyôztes értékes nyereményekkel távozhatott a díj-

átadóról. A verseny lebonyolításához felajánlott szakmai, tárgyi

és anyagi támogatások ismét bebizonyították, hogy tartalmas és

színvonalas szakmai események, szakmai összefogással megva-

lósíthatók és továbbra is szükségesek. ■➧

Fotó: MNYT
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Könyvkategória/keménytáblás – ff:
Arany fokozat: nem került kiosztásra

Ezüst fokozat: Dürer Nyomda
– Gyönyörû út a holnapod

Bronz fokozat: nem került kiosztásra

Könyvkategória/keménytáblás –
színes:

Arany fokozat: Alföldi Nyomda
– Lexikon Der Meeresaquaristik

Ezüst fokozat: Alföldi Nyomda
– Poveste De Craciun

Bronz fokozat: Alföldi Nyomda
– Zsolnay aranykora

Könyvkategória/kartonált – ff:
nem került kiosztásra

Könyvkategória/kartonált – színes:
Arany fokozat:

Keskeny és Társai 2001 Nyomda
– MAGISTRAL Image katalógus

Ezüst fokozat: Gelbert Eco Print 
– Asterix a római légióban

Bronz fokozat: nem került kiosztásra

Periodikák/íves:
Arany és ezüst fokozat: nem került kiosztásra

Bronz fokozat: Prospektus Nyomda
– Hamu és Gyémánt magazin 2012. tél

Periodikák/rotációs:
Arany fokozat: iPress Center
– Premium magazin 2012/13.

Ezüst fokozat: iPress Center
– Golferin magazin Ausgabe 2012.

Bronz fokozat: Zrínyi Nyomda
– Trend & Stílus magazin 2013. tavasz 

Akcidens és komplex nyomtatványok:
Arany fokozat: nem került kiosztásra

Ezüst fokozat: nem került kiosztásra

Bronz fokozat: Pauker Nyomda
– BAGGIO prospektus (folyt. a 18. oldalon)

A PrA Pro o TTypographia vypographia verseny 2013. évi gyôzteseierseny 2013. évi gyôztesei
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Az idei évben

az ötvenharma-

dik Pro Typo-

graphia verseny

került megren-

dezésre, amely-

re ezúttal 29

pályázó, 88 ter-

mékkel nevezett

be. A pályamû-

vek között 21

keménytáblás

könyv, 9 karto-

nált könyv, 3 íves periodika, 7 rotációs periodika, 9 akcidens és komplex nyomtatvány, 12 biztonsági nyomtatvány, 9

különleges kiadvány, 5 csomagolóanyag, 4 kézmûves könyvkötészeti termék, valamint 9 úgynevezett junior kategóriás

termék volt. A zsûri elnöki feladata, illetve a részletes értékelés ismertetése ezúttal is Garáné Bardóczy Irénre hárult, a

díjakat pedig a szövetség elnöke, dr. Horváth Csaba, illetve dr. Peller Katalin fôtitkár, valamint a különdíjakat adomá-

nyozó szervezetek és cégek képviselôi adták át. 

2013. november 19., kedd, 14–16.30 óra 
Pro Typographia 2013 – ünnepélyes díjkiosztó



„Együtt vagyunk erôsebbek…”
Az angol nyomdász szövetség (BPIF) londoni irodájának falán olvastam elôször ezt a gondolatot idén
februárban. Azóta is itt motoszkál a fejemben.
Amióta elnöknek választottak a szövetségünk tagjai, keresem, keressük, mi az a legfôbb érték, ami össze-
tart(ana) minket, és amiért összefogunk. Úgy vélem, tanulhatunk az angol kollégáinktól, bár ugyanez a
törekvés vezethette eleinket is, amikor több mint egy évszázada megalapították a Magyarországi Grafikai
és Rokoniparosok Fônökegyesületét: együtt elôbbre vinni közös dolgainkat. Mert az ma is van elég!
Megôrizni és erôsíteni a nyomtatott betûbe vetett társadalmi hitet és elfogadottságot. Igazolni, hogy a
papíralapú kommunikáció környezetbarát és fenntartható. Olyan magyar nyomdász vállalkozói közösséget
építeni, amely az etikus piaci magatartás mentén termel nyereséget. Megtartani vonzónak ezt a szép
szakmát a jövô nemzedékének. Védeni közös piaci és társadalmi érdekeinket, tenni és együttmûködni
azokkal, akik a céljaink elérésében a partnereink. És ezek csak a legfôbb mérföldkövek!  Most 68 vállal-
kozás vallja ehhez az értékközösséghez tartozónak magát, akik a szövetség tagjai. Nem lebecsülendô erô!
De, ha velünk lennének azok is, akik ugyanezt gondolják (és hiszem, hogy sokan vannak), sokkal, sokkal
többre jutnánk. Van, aki szerint a tagdíj sok, másoknak a távolmaradás sikk…  És ha lemaradunk?

Hívok mindenkit! Együtt legyünk erôsebbek!

Ezekkel a gondolatokkal indítom a Nyomda- és Papíripari Szövetség új „nyomtatott kommunikációs
csatornáját”. Rendszeresen informálni a tagjainkat, társainkat, barátainkat és valamennyi, tevékenységünk
iránt érdeklôdôt: mit tettünk, teszünk és tervezünk közös dolgaink jobbítása érdekében. 

Dr. Horváth Csaba elnök

„Sokszínû”
tankönyvgyártás
helyett egyszínû?!

– helyzet –
Noha egyelôre „csak” a tankönyvkiadás
központosításáról esik lépten-nyomon szó,
jó ha, az ágazat széles köre értesül arról,
hogy a 2013. szeptember 20-i 1662/2013.
(IX. 20.) Kormányhatározat a tankönyv-
elôállítás várható központosítását is beha-
rangozta, és egyúttal meg is teremtette a
jogi lehetôséget az államosításra.
A következôképpen fogalmaz ugyanis:
„…ki kell alakítani az egységes elveken
és követelményeken alapuló, nem piaci
elven mûködô, állami feladatként ellá-
tandó és központi irányítású közneve-
lési tankönyvfejlesztés és tankönyv-
elôállítás rendszerét”.

Amit az ügyben tenni
tudunk, megtesszük 
Szövetségünk, mint a hazai nyomdaipar munkaadói érdekképviseleti szervezete megdöbbenve
fogadta a határozatot, hiszen számos ok és érv szól az ellen, hogy központosításra kerüljön a
tankönyvgyártás. Hogy mást ne is említsünk:

● A hazai nyomdaipar az elmúlt évek erôteljes fejlesztéseinek köszönhetôen mind szakmai, 
mind technológiai felkészültségében, mind kapacitását tekintve messzemenôkig alkalmas 
jelenleg is a tankönyvgyártás igényeinek határidôben, magas minôségben és a mindenkori 
megrendelô számára kedvezô áron történô kielégítésére.

● Míg a tankönyvkiadás, azaz a tartalom tekintetében a központosított ideológiai megközelítés 
esetleg védhetô kormányzati akarat a „sokszínûség” ellen, a tankönyvek elôállítása ideoló-
giamentes ipari, gyártási folyamat.

● A „nem piaci elv szerint való mûködés” kritériuma, azaz a „nonprofitság” pedig lassanként 
– sajnos – teljes egészében igaz a könyv-, illetve tankönyvgyártó nyomdákra, hiszen a 
kialakult versenyhelyzet következtében a vállalási árak jelenleg is rendkívül alacsonyak.

● Ráadásul eme kormányzati szándék megvalósulása szinte teljes mértékben ellehetetleníti 
annak a 20–25 nyomdának a mûködését, amelyek meghatározó tevékenysége a tankönyv-
gyártás, de rajtuk kívül is számos nyomda foglalkozik kisebb-nagyobb mértékben tanköny-
vek elôállításával, tehát a központosítás, az államosítás az ágazatban széles körû egzisz-
tenciális veszélyeztetettséget okoz, és több ezer munkahely megszûnéséhez vezethet.

A teljes szakma nevében határozottan tiltakozunk az elképzelés ellen. Levelet írtunk valamennyi
illetékes, vagy ügyben érintett kormányzati szerv vezetôjének – mások mellett –, Balog Zoltán minisz-
ternek (EMMI), dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelôs államtitkárnak, Arany László Tamásnak, a
Kello vezetôjének. Ezekben a levelekben nyomatékosan kértük az elképzelés felülvizsgálatát.
Választ egyedül dr. Hoffmann Rózsától kaptunk, aki levelében a következôképpen fogalmazott: „… a
kormányzat(…) megvizsgálja az állami szerepvállalás fokozott érvényesítésének lehetôségét(…) a
gazdaságosan elôállítható tankönyvek biztosításáról a köznevelés számára…”  Vagyis: tervezik!
Természetesen nem adjuk fel, hogy a kormányzatot jobb belátásra bírjuk, s ennek érdekében minden
eszközt megragadunk, hogy a széles nyilvánosságot is magunk mellé állítsuk. Az „ügyrôl” sajtóköz-
leményt küldtünk ki több országos napi- és hetilapnak, továbbá az MTI-nek, amelyben felhívjuk a
figyelmüket a kormány eme, éves szinten mintegy 3,5–4 milliárd forint értékû rendelésállomány
rekvirálásának szándékára. Közben felvettük a kapcsolatot az ügyben érintett társszervezetekkel –
MKKE, Tankönyvesek Országos Szövetsége –, és velük együtt közösen is keressük azt a megoldást,
amely valamennyi érintett számára elfogadható.

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK
fedprint.hu



18

Biztonsági nyomtatványok,
értékpapírok:
Arany fokozat:

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
– Mûvészetek – Országház 2012

kisív speciális bélyeg

Ezüst fokozat:

Codex Értékpapírnyomda Zrt.
– Herendi

Porcelánmanufaktúra Zrt. részvény

Bronz fokozat: Pénzjegynyomda
– „Puskás 10” mintabankjegy

Különleges kiadványok:
Arany fokozat:

Keskeny és Társai 2001 Nyomda
– Keskeny Nyomda

lakkminta-katalógus

Ezüst fokozat: nem került kiosztásra

Bronz fokozat: Prospektus Nyomda
– ZWACK Long Drink itallap

Csomagolóanyagok:
Arany fokozat: Prospektus Nyomda

– Vitaking Multisport Profi csomagolás

Ezüst fokozat:

Keskeny és Társai 2001 Nyomda

– EGOV elektromoscigaretta

díszdoboz

Bronz fokozat:

nem került kiosztásra

Digitális nyomtatványok:
Nem került kiosztásra

Kézmûves könyvkötészet:
Arany fokozat:

nem került kiosztásra

Ezüst fokozat:

Bíró Bertold
– Bôr okmányhenger (zöld)

Bronz fokozat:

nem került kiosztásra

Junior:
Arany fokozat:

Karasawa András Akira
(Egri Szakközépiskola)

– Csomagolásterv

Ezüst fokozat:

Vöröss Bettina Rebeka
(Óbudai Egyetem)
– Misi, a kapitány

Bronz fokozat: Varga Noémi
(Handler Nándor Szakképzô Iskola)

– Tipográfiai naptár

Különdíjak:

CSAOSZ különdíj:
STI Petôfi Nyomda –

Kallos GLOW

kartondobozcsalád nôi

és férfi krémhajfestékek

részére húszféle

grafikával

NYPSZ különdíj –
„Inspiráció”:

Somfalvai Krisztina
és a Fekete István

Általános Iskola 3.b osztálya
– Egyedi kézmûves naptár

PNYME Mûszaki újdonságokért
különdíj – „Innováció”:

Codex Értékpapírnyomda – Naptár

PRINTinfo – „Tradíció”:
Dürer Nyomda – Így szerettek ôk

Print & Publishing  – „Harmónia”: 
Crew – Bond Norfolk leaflet

Kiváló termék
kitüntetést kaptak a következô cégek:

Alföldi Nyomda (három); ANY
Biztonsági Nyomda (nyolc); Codex
Értékpapírnyomda (kettô); Color
Pack (három); Crew (négy); Dürer
Nyomda (három); Gelbert Eco Print
(egy); iPress Center Hungary (kettô);

Keskeny és Társai 2001 (három); Kô-
nig Leonóra könyvkötô (egy); Lékó
Péter – Egri Szk.iskola (egy); Mester
Nyomda (egy); Pauker Nyomda (ket-

tô); Regiszter Plakát Nyomda (egy);

Somfalvai Krisztina és a Fekete Ist-
ván Általános Iskola 3. b osztálya
(egy); STI Petôfi Nyomda (kettô);

Zrínyi Nyomda (egy). ■➧

(A nyomdatermékek fotóit készítette: fotóKata)
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A második nap elsô szakmai ren-

dezvénye szintén reggel 9 órakor kez-

dôdött, amelyen egy workshop kere-

tei közt foglalkoztak a hamisítás elle-

ni védekezés csomagolószer-gyártói

lehetôségeivel, a nyomonkövetést

megalapozó szabványkörnyezettel, a

legújabb nyomtatási, jelöléstechnikai

fejlesztésekkel és a rezsicsökkentés

mérnöki módszereivel. Egy elôadás-

blokk erejéig pedig a környezetvé-

delmi szemléletû csomagolástervezés

elméletérôl és esettanulmányairól is

volt szó. A program a Nemzeti Kül-

gazdasági Hivatal Enterprise Europe

Network Osztállyal való együttmûkö-

désben valósult meg.

A köszöntôt követôen a GS1 Ma-

gyarország Nonprofit Zrt. vezetô

szakértôje, Krázli Zoltán tartott elô-

adást a Terméknyomonkövetés és ha-

misítás el-
leni küzde-
lem 2 D
kódokkal
címmel. Az

elôadó azt

a kérdést is

körüljárta, hogy mindehhez a QR-kód

alkalmas-e. Ezt követôen a jelölés-
technika és a kódbiztonság korszerû
megoldásainak ismertetésére került

sor, mégpedig Bányai Attila, az

AMSY Jelöléstechnika Kft. kereske-

delmi vezetôjének elôadásában. A
kiterjesztett csomagolás – amely

egyenlô a hiteles fogyasztói

tájékoztatás és márkahûség együt-

tes meglétével – jelentôségérôl

Kétszeri Dávid, a GS1 Magyar-

ország Nonprofit Zrt. partnerkap-

csolati igazgatója tartott elôadást,

majd ezután egy

nemzetközi projekt

részleteinek kap-

csán az ÖKO-
design szemlélet
fontosságáról hall-

hattak a jelenlévôk

egy elôadást Holly
Sára, az Enterprise

Europe Network re-

gionális vezetôjé-

nek, illetve Hor-
váthné Négyessy

Katalin a Nemzeti Külgazdasági

Hivatal vezetô tanácsadójának inter-

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

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

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

PPFest – a második nap eseméyei
2013. november 20., szerda, 9–13 óra 
Egy lépéssel mások elôtt – a biztonság,
a hatékonyság, a gazdaságosság
és a környezettudatosság jegyében
CSAOSZ – workshop
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A Dandelioen Kft.

képviseletében Nagy
Gréta környezetvédelmi

szakértô pedig Környe-
zettudatosság, energia-
hatékonyság, életciklus-
elemzés címmel tartott

elôadást, amelynek té-

májához némileg kap-

csolódott a következô

elôadás. Hujder Zoltán
nyomdaipari üzemmér-

nök, flexó-ofszet szakta-

nácsadó Semmit a sze-
métkosárnak! címû elô-

adásában ugyanis a kis

sorozatú, színes címkék

digitális technológiával

történô gyártásának –

egyebek mellett környe-

zetvédelmi – elônyeivel

is megismertette a je-

lenlévôket.

A workshop utolsó

témája a rezsicsökkentés
volt – csak másképp,
mint amit manapság ér-

teni szoktunk rajta…

Szebeni Márton, a
CYEB Energiakereskedô

Kft. képviseletében

azokkal a módszerekkel

és lehetôségekkel ismer-

tette meg a hallgatósá-

got, ahogy ezt a mérnö-

kök „csinálják”, illetve

érik el.

(Míg tartott a work-

shop, újabb program kez-

dôdött el, mégpedig a

FiDiFo, így oda is ellá-

togattunk – a fôszerk.) ■➧

2013. november 20.,
szerda, 10–13 óra – FiDiFo
Fiatal Diplomások Fóruma 
Óbudai Egyetem, MTA szakbizottsága

Ahogy Szôke András, a PNYME Papír-

ipari szakosztályának elnöke a program-

füzetben fogalmaz: „A rendezvény célja,

hogy a szakmai felsôoktatásban az elmúlt

években végzett mérnökök és a doktori kép-

zésben résztvevô fiatal kutatók az ipar és a

szaktudományok képviselôi elôtt is ismertet-

hessék munkájukat, széles körben számol-

hassanak be mûszaki és tudományos ered-

ményeikrôl”. 

Nos, mindezen cél meg is valósult eme

nagy hagyományokkal rendelkezô rendezvé-

nyen, hiszen az öt szakmai elôadás mind-

egyike a maga nemében új és érdekes, alkal-

masint a késôbbiekben jól hasznosítható

információkkal ismertette meg a szakértôi

hallgatóságot. Nem idéznénk egyikbôl sem,

s ennek minimum két oka van: az egyik,

hogy némelyik téma, illetve kutatás olyan

szakmai mélységeket érintett, hogy jószerint

már a címét – például: Szilárd fázisú fer-
mentációval elôállított ligninolitikus és hid-
rolitikus enzimek extrakciójának vizsgálata
ultrahangos rendszerben – sem értettük… 

Másik ok, hogy specialitásuk miatt inkább

egy szûkebb szakmai kör érdeklôdésére tart-

hatnak számot ezek az elôadások, semmint

széles közérdeklôdésre. Azt gondolom

egyébként, hogy aki kíváncsi a FiDiFo-n

elhangzottakra – Üzlet a jövôben a nyom-
tatott kommunikáció világában; Lignoszul-
fátok felhasználása polimer keverékekben;
Hatékonyságnövelés menedzsmenteszkö-
zökkel a csomagolóanyagok nyomtatásá-

ban; Oxidációs- és UV-festékek alkalmazási
lehetôségeinek vizsgálata fémlemezre törté-
nô nyomtatás esetén; Szett csomagoláster-
vezés –, az nyugodtan keresse meg a fórum

három szervezôjének egyikét – dr. Csiszár
Emília egyetemi docens, MTA Természetes

Polimerek Munkabizottság elnöke; dr. Kol-
tai László egyetemi docens, Óbudai Egye-

tem RKK oktatási dékán-helyettes; Szôke
András, MTESZ, PNYME Papíripari Szak-

osztály – , nyilván készségesen segítenek. 

(Mi azonban most „továbbszörfözünk” a

programok között: ugyanis közben elkezdô-

dött újra egy Sajtófórum a Pódiumon – a

fôszerk.) ■➧
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2013. november 20., szerda, 11–12.30 óra 
Miben jók a magyar nyomdaipari…?
Beruházások, exportpiac, online nyomda
Print & Publishing – kerekasztal-beszélgetés

Tolnai László az általa szervezett má-

sodik fórumbeszélgetésre olyan cégek

képviselôit hívta meg, amely cégek az el-

múlt években, a gazdasági válság ellené-

re, igen komoly összeget, több milliárd

forintot fordítottak beruházásra:  Ger-
gely Árpádot (BigPrint, középen), La-
katos Imrét (IPG Hungary, jobbszélen),

Szentendrei Zoltánt (Prospektus Nyom-

da, jobbról a második) és Varga Szilár-
dot (Pauker Nyomda, balról a második).

Ôket faggatta arról, hogy miként lát-
ják egyrészt beruházásaik megtérülé-
sét, illetve egyáltalán magát az iparág
piaci helyzetét és jövôjét. Tolnai László

a felvezetésben Vince András korábbi

megállapítását idézve – „a magyar

nyomdaipar nyomókapacitásba ruház

be”– a továbbiakat fûzte hozá: „igaza is

volt, hiszen mint a Heidelberg Ma-

gyarország vezetô értékesítôje ezt nagyon

is jól tudta. Ezt követôen bekövetkezett

egy kötészeti boom, napjainkban pedig

ismét a nyomógép-beruházásoké az

elsôbbség…”

A válaszadást Szentendrei Zoltán kezd-

te, aki elmondta, hogy a Prospektus min-

dig is élenjáró volt a beruházások terén –

sôt, tesszük hozzá: rendszeresen a leg-

újabb technológiai fejlesztéseket „honosí-

totta” –, amelynek elsôdleges célja egy-

részt a kifogástalan minôségû termék elô-

állítása, másrészt a hatékonyság fokozása,

és nem utolsó sorban a gyors és rugalmas

kiszolgálás biztosítása. Ezzel együtt –

idézek –: „most biztos nem lépném meg
azt a 7–8 évvel ezelôtti 1,5 milliárd forin-
tos beruházást a hagyományos nyom-
datermékek gyártásába! Ugyanakkor
beruházni kell – ez nem kérdés. Ám csak
annak, aki hosszú távon akar ezen a pá-
lyán maradni. Az pedig egy más kérdés,
hogy milyen termékcsoport felé fej-
leszt…” Azt gondolom, ma már köztu-

dott az ágazatban, hogy a Prospektus ese-

tében az irány a kis- és közepes szériás,

igényes, exkluzív csomagolóanyag-gyár-

tás, illetve az export. Ez utóbbi jelenleg

már a termelésük 45 százalékát teszi ki…

Varga Szilárd elmondta, hogy a Pau-
ker Nyomdában történt legújabb gép-

beszerzés kapcsán nem a kapacitás bô-
vítése okán vették meg az új ötwerkes
nyomógépet, hanem minôségi cserét
jelentett a legújabb gépbeszerzés, hiszen

egy régebbi gépüktôl megváltak. Az új

nyomógép kifejezetten a kreatív DM-

kiadványok elôállítására ideális, amely

területen folyamatosan erôsít a Pauker, és

nemcsak belföldön, hanem az exportpia-

cokon is. Mivel 2010 óta élénkülés ta-

pasztalható a DM iránti keresletben,

elmondható, hogy – idézem –: „A piac

visszaigazolta a beruházási döntés

helyességét”.

Mint Gergely Árpádtól megtudtuk, a

BigPrint több mint egymilliárd forin-
tot fordított a tavalyi évben széles-for-
mátumú gépparkja korszerûsítésére,
amelynek eredményeképp – egyebek

mellett – a legmodernebb és leghatéko-

nyabb, 400–500 m2/óra teljesítményû

nyomtató állt üzembe a cégnél. A Big-

Print is dolgozik exportra: munkáik

25–30 százaléka külföldrôl érkezô meg-

rendelés. S noha kifejezetten stabil és

erôs piaci pozíciójú cégrôl van szó, az ô

életük sem mentes kihívásoktól és veszé-

lyektôl, hiszen az elképesztô gyorsaságú

technológiai fejlôdés következtében ne-

kik meg a digitális, ledes kijelzôkkel kell

versenyezniük.

Az IPG Hungary Európa egyik leg-

korszerûbb heat-set nyomdája: elképesz-

tô gépparkkal rendelkezik, s kapacitásu-

kat jól mutatja, hogy alig 0,05 másodperc

alatt képesek egy 16 oldalas prémium

minôségû brosúra kinyomtatására. S an-

nak ellenére, hogy egyes becslések sze-

rint jelentôsen szûkül, de az optimisták

szerint is stagnál a magazinpiac, képesek
évrôl évre 20–30 százalékkal növeked-
ni. A hazai magazinpiac mintegy 80–90
százalékát ôk uralják, de emellett jelen-

tôs exportmunkáik is vannak. Mintegy 19

országba dolgoznak, közte még a Skan-

dináv-országokba is. Az idei évben az

árbevételük minden bizonnyal megha-



Minden kedves üzleti
partnerünknek békés,

boldog ünnepeket és
sikerekben gazdag új
esztendôt kívánunk!

A Stancforma Kft. csapata 
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ladja a 20 milliárd forintot. Lakatos
Imre, az IPG Hungary vezérigazgató-

ja eredményességük, sikereik okát el-

sôsorban abban látja, hogy egyrészt

rendkívül erôs a „sales”, másrészt mé-

rethatékonyságuk is elônyt jelent, amit

tovább fokoz a nyomda magas fokú

automatizáltsága.

Ezt követôen Tolnai László az ex-
portpiacokkal kapcsolatos tapaszta-
latokról kérdezte meghívott vendé-

geit, és ismét Szentendrei Zoltán
kezdte a válaszadást. Elmondta, hogy

ugyan ma már mintegy 45 százalék-
ban exportra dolgoznak, ezzel együtt

a magyarokat erôs fenntartással fogad-

ják Nyugat-Európában, és ezt az elô-

ítéletet nagyon nehéz megváltoztatni.

A bizalom kiépítésének legfontosabb

alapját az árdifferencia jelenti, ez az,

ami miatt egyáltalán hajlandók szóba

állni a magyar nyomdászokkal. Majd

így folytatta: „azért nem a magas mi-

nôséget említem, mert az alapfeltétel.

Ha sikerült elnyerni a bizalmat, ami

egy nagyon, nagyon hosszú folyamat –

folytatta –, akkor a késôbbiek során

akár némi áremelést is el lehet érni a

nyugat-európai partnereknél”.

A BigPrint részérôl Gergely Árpád
megerôsítette az elhangzottakat,

annyit hozzáfûzve, hogy: „a legnehe-
zebb egyáltalán bekerülni egy poten-
ciális megrendelôhöz”. A Pauker

Nyomda és az IPG Hungary tapaszta-

lata is teljesen megegyezô volt, és

mindkét cég képviselôje azt is kihang-

súlyozta, hogy nagyon erôs sales-tevé-

kenységre van szükség. Lakatos Imre
szerint az igazi áttörést, meggyôzést,

azaz a bizalom kialakulását leginkább

az segíti, ha rá tudjuk venni a potenci-

ális ügyfelet, hogy meglátogassa a

nyomdát. Ugyanakkor az exportpiac

sem veszélytelen abból a szempont-

ból, hogy „Nyugat-Európában sem
kevés zsivány akad” – erre Szentend-

rei Zoltán hívta fel a figyelmet, s egy-

úttal javasolta, hogy addig, amíg nem

alakult ki a bizonyítottan korrekt mun-

kakapcsolat a külföldi megrendelôvel,

ajánlatos elôre fizettetni, de legalábbis

jókora elôleget kérni.

A beszélgetés következô témája az
on-line nyomda volt.

Elsô válaszadóként Lakatos Imre

elmondta, hogy jellegébôl fakadóan a

magazinpiacot nem igazán érinti az
on-line nyomdai szolgáltatás beveze-

tése. Maga a magazinpiac stagnáló-

nak, sôt némileg növekedônek mond-

ható, mert ugyan szûnnek meg lapok,

és csökken a fajlagos példányszám, de

egyre másra születnek újabb és újabb,

elsôsorban rétegeknek szóló hetilapok,

illetve magazinok.  

A Pauker Nyomdának van web-
shopja is, és a tapasztalat az, hogy

erôsödik iránta az érdeklôdés: elsôsor-

ban fotókönyveket, vászonkönyveket

rendelnek a jellemzôen magánfelhasz-

nálók. Ugyanakkor Varga Szilárd arról

is beszámolt, hogy az úgynevezett ré-

teglapok esetében ôk is éreznek némi

fellendülést, ám általánosságban in-

kább a stagnálás a jellemzô.

A BigPrint – tekintettel egyrészt

termékportfóliójukra (elsôsorban köz-

téri felhasználásra készülô nyomatok),

másrészt meglévô és potenciális meg-

rendelôi körükre (egyáltalán nincs

lakossági megrendelô) – nem látja

értelmét az on-line nyomda mûköd-
tetésének, mert mind a megrendelôk-

nek, mind számukra jóval „macerá-

sabb” és bonyolultabb lenne ezt on-

line csatornán bonyolítani. 

A Prospektus pedig kifejezetten
törekszik arra, hogy NE webes csa-
tornáit, hanem a személyes kiszol-
gálást erôsítse. Tapasztalatuk szerint

ezt partnereik értékelik is!

A beszélgetés zárásaként Szentend-

rei Zoltán visszakanyarodott a kiindu-

ló témához, azaz a nyomdák beruházá-

sához, s tôle megszokott ôszinteséggel

a következôket mondta: „Nem örü-
lünk egymás fejlesztéseinek, beruhá-
zásainak, hiszen ez egyrészt azt je-
lenti, hogy valamiben a másik esetleg
jobb lesz, mint mi, és versenyelôny-
höz jut, másrészt bennünket is beru-
házásra kényszerít”. És hogy mennyi-

re nem új keletû ez a probléma, azt

azzal is illusztrálta, hogy a veszprémi

nyomdászat 200 éves történetét feldol-

gozó könyvbôl idézve felolvasta, azt a

sztorit, amint 1805-ben egyenesen a

helytartóhoz fordultak a veszprémi

nyomdászok, hogy megakadályoztas-

sák egy másik városból való nyomda

Veszprémben történô terjeszkedését…

Tényleg nincs új a nap alatt, ám az

– mint a fenti példa is igazolja – nem

igaz, hogy az idô megold mindent.

(Mivel a következô program csak

délután kettôkor kezdôdött, most jutott

elôször idôm arra, hogy körbefussak a

kiállításon – a fôszerk.) ■➧

Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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2013. november 20., szerda, 14–18 óra 
Közepétôl a végéig
Print & Postprint konferencia
PNYME, Nyomdaipari szakosztály

Schmidt Dániel, a Nyomdaipari

szakosztály elnökének szervezésében

és vezényletével került sor a hagyo-

mányos konferenciára, amelyre elôze-

tesen mintegy ötvenen regisztráltatták

magukat. Kétségtelen, ennél keveseb-

ben vettek részt rajta, ám könnyen

meglehet, hogy sokan úgy jártak,

mint én: elsodorta ôket a programok

sokasága, vagy éppen valamelyik ki-

állítónál idôztek el túlságosan. Min-

denesetre délután kettôkor elkezdôd-

tek az elôadások.

Elsôként a VEGRA képviseletében

Rudolf Weiss beszélt arról, hogy a

cég által fejlesztett új generációs víz-
adalékok és mosóanyagok milyen
megtakarításokat eredményeznek
az újság, illetve magazin nyomtatásá-

nál. Mielôtt bárki „aprópénznek” gon-

dolná az így megtakarított összeget,

jelzem, hogy felére csökkenhet a

mosási selejt, még konkrétabban: míg

korábban a legnagyobb tételnek szá-

mító papírköltségnek a 3 százalékát

tette ki a veszteség, az új vízadalékkal

ez most 1,5 százalékra csökkenthetô.

Az úgynevezett „gyors mosók” hasz-

nálata is költségcsökkentést eredmé-

nyez, csakúgy, mint a továbbfejlesz-

tett korrózióvédô olajok alkalmazása. 

A következô elôadás egy vadonatúj

szolgáltatást mutatott be, mégpedig

Kelemen György, a manroland Ma-

gyarország ügyvezetôje és Dohány
Szilárd informatikai munkatárs a cég

alig egy napja „élesben” mûködô

webáruházával ismertette meg a je-

lenlévôket. A nyomdasegedanyag.hu
egy olyan platform, amelyen a regiszt-

rációt követôen bárki gyakorlatilag

bármilyen (nemcsak manroland)

gyártmányú géphez talál különféle

alkatrészeket és segédanyagokat,

azonnal meg is rendelheti, és záros

határidôn belül kézhez is kapja azo-

kat. A webáruház magyar nyelvû, és

noha jelenleg is igen komoly a kíná-

lata, természetesen ez folyamatosan

tovább bôvül.

Kelemen György természetesen

beszélt röviden a manrolandról, mint

anyavállaltról is, s elmondta, hogy a

cég „köszöni, jól van”, továbbra is

B3-tól kezdôdôen a giga méretû 1300

x 1850 mm-es méretig zökkenômen-

tesen gyártja – és versenytársával el-

lentétben –  Európában a gépeket.

(A konferencián csak eddig tudtam

részt venni, merthogy kezdôdött a Pó-

diumon a 30. HUNGAROPACK Ma-

gyar Csomagolási Verseny ünnepélyes

díjkiosztója. Mindenesetre, legalább

említsük meg, hogy kik és mirôl is be-

széltek a késôbbiekben a Print &

Postprint konferencián – a fôszerk.)

A következô elôadó a RICOH kép-

viseletében a nyomdaipari üzletág ve-

zetôje, Mühl Balázs volt, aki speciá-
lis alapanyagok használatainak lehe-
tôségeit mutatta be a RICOH digitá-
lis nyomdai eszközein. Ôt Füleki
László követte a pódiumon, aki a
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Kodak Nexpress digitális nyomó-
gép 5. werk lehetôségeivel ismer-
tette meg a hallgatóságot. Ifjabb
Schuck István, a Prosystem-

SIKO cégek kereskedelmi igaz-

gatója Innovációk minden napra
címû elôadásának középpontjá-

ban viszont már a tradicionális

nyomtatás lehetôségei és elônyei

álltak, mégpedig a KBA Rapida

106 típusú nyomdagép tükrében. 

A szünetet követôen ismét a

Prosystem-SIKO cégek képvise-

lôje lépett a pódiumra, de ezúttal

Kühstaler György, aki az MBO

M80 típusú gép vadonatúj hajto-
gatási koncepcióját mutatta be a

jelenlévôknek. Ôt a Horizon

GmbH. kereskedelmi vezetôje,

Hans-Peter Lehmann követte,

aki Aktuális kihívások a nyom-
daiparral szemben – lehetôségek
megragadása és a potenciál fej-
lesztése címmel tartott elôadást.

A konferencia következô elôadá-

sa újra a digitális területre vitte

vissza a társaságot, ugyanis a

Canon Hungária képviseletében

Szalai István Commercial Prin-

ting üzletág-igazgató és Szend-
rei-Nagy Szabolcs Business

Imaging Group üzletág-igazgató

Trendek a könyvnyomtatásban
címmel tartott elôadást. (Itt hív-

nám fel Kedves Olvasóink figyel-

mét, hogy immáron hatodik alka-

lommal került kiírásra az Océ

Hungária által útjára indított, és

immáron a Canon Hungária ke-

retei között folytatódó Digitális

Könyvnyomtatási Pályázat,

amelynek beadási határideje:

2014. február 28. Részletes in-

formációért hívják a Canont! – a

fôszerk.) 

Befejezésül ismét egy „dupla

elôadásban” lehetett része a hall-

gatóságnak: Csôsz Gábor (Lami-

trade) és Rigó Zoltán (Rigo Kft.)

mutatta be a Rigo Kft. által fej-

lesztett, illetve gyártott, és a La-

mitrade által (is) forgalmazott

kötészeti gépek technológiai új-
donságait. ■➧
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Kedves tagjaink, támogatóink
és szimpatizánsaink!

Köszönjük egész éves aktivitásukat, és reméljük, hogy
2014-ben is sikerül közösen olyan programokat meg-
valósítanunk, amelyek mindenki épülésére és szakmai
javára válnak.

Köszönjük a PPDExpo kiállítóinak, a PPFest támoga-
tóinak és minden látogatónak, résztvevônek az aktivi-
tását. Figyelem! A www.ppfest.hu honlap továbbra is
aktív! Megtekinthetôek, letölthetôek – sôt, feltölthetôek
– az expo és a fesztivál fotói. Idôrôl idôre pedig frissít-
jük az aktuális eseményekkel, továbbá található ott egy
kérdôív is a rendezvényrôl és a folytatásról.

Minden tagunknak
és barátunknak

boldog új évet kíván
az egyesület vezetôsége

és apparátusa!
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2013. november 20., szerda, 16–17.30 óra 
30. HUNGAROPACK
Magyar Csomagolási Verseny – díjkiosztó
CSAOSZ 

„A verseny kezdetektôl fogva a nemzet-

közi versenyek szabályrendszerén alapul,

s elôször az Európai Csomagolási Szö-

vetség EuroStar, késôbb pedig a Csoma-

golási Világszövetség WorldStar verse-

nyének nemzeti programjává vált. Az

idén a HUNGAROPACK Magyar Cso-

magolási Verseny a Csomagolási Világ-

szövetségtôl megkapta az elismert nemze-

ti verseny címet. Ez azt jelenti, hogy a

WorldStar csomagolási világversenyen

Magyarországról csak a HUNGARO-

PACK-on díjazottak jogosultak részt

venni” – tudtuk meg Nagy Miklóstól, a

CSAOSZ fôtitkárától. Az idei versenyre

32 vállalattól 58 nevezés érkezett, amely-

bôl 52 tartozik a fogyasztói és gyûjtôcso-

magolás kategóriájába, 6 pedig szállítási

csomagolás. A rövid beszédeket követô-

en a díjakat dr. Galli Miklós, a

CSAOSZ elnöke, valamint pro-

fesszor dr. Biacs Péter, a zsûri

elnöke, és természetesen a kü-

löndíjakat felajánló szervezetek

képviselôi adták át. 

A HUNGAROPACK
2013 díj nyertesei

– FSD Packaging Kft.
(fotó jobbra)

– Snack Box display-állvány

Hungerit Baromfifeldolgozó és
Élelmiszeripari Kft.
– Valdor kacsapecsenye

csomagolása

– Mosonpack Kft.
– Audi részegység-szállítási 

csomagolása

Stora Enso Packaging Kft.
– Karóra díszdobozban

Sz. Variáns Kft. – Cinq Filles Budapest 

(ajándékcsomagolás-kollekció)

Tokaj Kereskedôház Zrt.
– Tokaji Grand Selection

díszdobozos csomagolása

Különdíjat
a következô cégek nyertek: 

Adu-Alba (kettô); Bulyáki József pálin-

kafôzô mester (egy); Dunapack Kft. Nyír-

egyháza (három); Dunapack – Intergraf

Digiflex (három); Edelmann Hungary

Packaging (egy); Gabriel Bonbon (egy);

GE Hungary (egy); Green Packaging Kft.

(egy); Greiner Packaging (egy); Gyógyfû

– Digitart – Chemipack Bt. (egy); Kom-

press Nyomdaipari Kft. (három); Marzek

Kner Packaging (kettô); O-I Magyaror-

szág (egy); PACCOR Hungary (egy);

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár (egy);

Rollbox Trade (egy); Rondo Hullámkar-

tongyártó Kft. (egy); Rondo Hullámkar-

tongyártó – Intergraf Digiflex (egy); STI

Petôfi Nyomda (három); STORK Élel-

miszer Manufaktúra (egy); Sz. Variáns

Kft. (egy)

Oklevélben részesült:

Dunapack Kft. Nyíregyháza 

(A második nap estéjén került sor a fesz-
tiválestre, amely – az ágazat régi hagyo-
mánya szerint – igen kitûnô hangulatban
telt – a fôszerk.) ■➧



27

K
özin

fo
in

foPPFest – a harmadik nap eseményei
2013. november 21., csütörtök, 10–13 óra 
Print reloaded – print a digitális térben

NYPSZ, DIMSZ – konferencia

A Nyomda- és

Papíripari Szövet-

ség és a Direkt és

Interaktív Marke-

ting Szövetség

által szervezett

konferencia célja

az volt, hogy be-

mutassa a print

iparág új irányait,

elsôsorban a krea-

tív, illetve a média-

mix megoldásokra fókuszálva. A ren-

dezvény a nemzetközi Print Power

kampány részeként valósult meg. Miu-

tán dr. Peller Katalin – mint az NYPSZ

fôtitkára és egyben a Print Power ma-

gyarországi országmenedzsere üdvö-

zölte a hallgatóságot, valamint röviden

ismertette a Print Power, illetve az eh-

hez kapcsolódó Two Sides mozgalom

célját, kezdôdtek az elôadások.

Elsôként Vámos-Hegyi Attila, a

DIMSZ elnöke három – két nemzetkö-

zi és egy hazai – olyan kutatás ered-

ményeit osztotta meg a jelenlévôkkel,

amelyek a direktmarketing-piac jelen

helyzetét, illetve várható kilátásait

mérték fel. A direktmarketing-piac
mintegy 500 milliárd dollár, amely-
bôl Magyarország nagyjából 800
ezer dollárral részesedik. A felméré-

sek azt mutatják, hogy Kelet-Közép-

Európában – így hazánkban is – to-

vábbi növekedés

várható, kétségte-

len, Nyugat-Euró-

pában viszont

némi csökkenés.

Az elôrejelzések

szerint míg a na-

pilapoknál közel

5, a magazinpia-

con cca 2 százalé-

kos visszaesés

várható, addig az

úgynevezett outdoor területen, amely-

be a DM is beletartozik, 4,5 százalé-

kos emelkedést prognosztizálnak. A

kutatás azt is kimutatta, hogy egyre

inkább – sôt, lassan kizárólagosan – az

adatbázisokra épülô DM-kampányok

iránt van kereslet, legyen szó akár

nyomtatott, akár digitális csatornáról.

A hazai reklámtortából a DM 18 szá-

zalékkal részesedik, és ez stagnálást

jelent, annak ellenére, hogy a magyar

hangulat nem éppen derûlátó… És az

is tény, hogy az egyéb csatornák – mo-

bilmarketing, callcenterek stb. – is erô-

södnek. Összességében azonban el-

mondható, hogy az adatbázison ala-
puló, címzett DM-piac egy növekvô
piac, amennyiben üzenetei kellôkép-
pen kreatív módon jelennek meg, és
releváns tartalommal bírnak.

Mielôtt sor került volna a következô

elôadásra, Benkô Lívia, a DIMSZ fô-

titkára amolyan összefoglalóként a kö-

vetkezôképpen fogalmazott: „Mosód-

nak össze a különféle csatornák, és

kétségtelen, hogy az integrált kampá-

nyok mûködnek”.

S, hogy mennyire igaz eme meg-

állapítás, azt a soros elôadó, Ördögh
László, az idén 10. születésnapját ün-

neplô Graphasel egyik tulajdonos-ügy-

vezetôje is alátámasztotta. A szokás

szerint igen szellemes és laza elôadás-

ból egyebek mellett kiderült, hogy az

integrált kampányok – például: Dm +

eDM + callcenter együttes alkalmazá-

sa – nem pusztán az egyes eszközök
hatékonysági rátájának összegét
eredményezik, hanem szinergiát al-
kotva többszörözik a hatást. És per-

sze az is teljesen bizonyítottá vált az

elhangzottakból, hogy a kreatív, meg-

A DUPAREC Kft.,
mint a legnagyobb

papírhulladékkereskedô
és papírhulladékgyûjtô,

k í v á n  n a g y o nk í v á n  n a g y o n
b o l d o g  ü n n e p e k e t !b o l d o g  ü n n e p e k e t !

+36 1 278-8666
+36 1 278-8662
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hökkentô, de ugyanakkor adekvát

megoldások milyen frenetikus hatással

vannak a piacra, a célközönségre. „A

DM lényege, hogy mindenképpen in-

terakciót kell kiváltania” – hangsú-

lyozta az elôadó. Az adatbázisokkal

kapcsolatosan Ördögh László felhívta

a figyelmet arra, hogy elképesztô

mélységû az egyénekrôl már jelenleg

is meglévô, nyugodtan „bigbrotheres”-

nek nevezhetô információ, amely na-

gyon szofisztikált személyre szabást

(fogalmazhatnánk úgy is: egyebek mel-

lett gusztustalan manipulálási lehetô-

séget – a fôszek.) tesz alkalmasint le-

hetôvé… A nyomdák számára a leg-

fontosabb és nagyon is megszívlelen-

dô üzenete pedig az volt, hogy: „szö-
vetségeseket kell találniuk az online
piacon, mert a megrendelôk integrált
szolgáltatásokat igényelnek”.

Kovácsházy Dénes, a Multicom

Kommunikációs Ügynökség vezetôje

elôadásában részben alátámasztotta az

elôtte elhangzottakat, fôleg az integ-

rált, többcsatornás marketing szükség-

szerûségét, másrészt felhívta a figyel-

met, hogy ez egy többlépcsôs folya-

mat, amelyet az elejétôl a végéig na-

gyon alaposan át kell gondolni, s az

egyes fázi-

sokhoz a

lehetô leg-

megfele-

lôbb csator-

nát megvá-

lasztani.

Mindehhez

adott né-

hány, a

gyakorlat-

ban jól fel-

használható

szakmai ta-

nácsot is.

A kávé-

szünetet kö-

vetôen az

Europapier Budapest kreatívhordozók-

kal foglalkozó egyik menedzsere, Go-
dány Zsuzsa tartott egy rövid, ám na-

gyon is érdemi prezentációt a cég által

forgalmazott kreatívokról. Minden

szónál ékesebben „beszéltek” azonban

az ezekbôl az alapanyagokból készült,

és az elôadás helyszínén bemutatásra is

került termékek. „A papírok is, de a
kreatívpapírok és hordozók fôleg,
mind az öt érzékszervre hatnak, ezáltal
meghatványozzák az ezeken küldött
üzenetek rögzülését” – hangsúlyozta

az elôadó. Elôadása befejezéseként

pedig Godány Zsuzsa felhívta a jelen-

lévôk figyelmét papír-blogjukra, a

„Design & Paper”-re, amelyen nem-

csak a legfrissebb információkat osz-

szák meg az odalátogatókkal, hanem

válaszolnak minden, a témában felme-

rülô kérdésre is.

Csík Tamás, a DRAFTFCB cég

képviselôje tartotta a következô elô-

adást, mégpedig Online print, offline
web és egyéb állatfajták címmel. Az

elôadás nagyon egzakt módon bizo-

nyította, hogy egyrészt a printben

rendkívül sok interaktív lehetôség van

– a nyomatok okostelefonos applikáci-

ókkal például mozgóvá tehetôk, video-

és képi elemek olvasás közben stb. –,

másrészt önmagában a printben meg-

jelenô egyszerû, ám kreatív ötletek

hatását semmilyen más csatornával

nem lehet elérni. És arra is felhívta a
figyelmet, hogy noha a technika fej-
lôdésének vívmányait mindenkép-
pen érdemes, sôt kötelezô alkalmaz-

ni a marketingkommunikációban, az

elsôdleges kontaktus kialakításának a

leghatásosabb eszköze a print.

A konferencia befejezô elôadását

dr. Tomcsányi Péter, a Prime Rate

tulajdonos-ügyvezetôjétôl hallhatták a

jelenlévôk, mégpedig a nemrégiben

üzembe állított 3D UV-nyomtatás –

szó szerint és átvitt értelemben is –

kiemelkedô lehetôségérôl. Ahogy arról

elôzô (282.) lapszámunkban beszá-

moltunk, a 3D UV-technológia – idé-

zem dr. Tomcsányi Pétert –: „a nyom-

tatott terméket élménnyé varázsolja…

A versenytársaktól még jobban eltér-
ni, közülük erôteljesen kitûnni – va-
lamennyi piaci szereplônek ez a célja,
s ehhez tökéletes megoldást jelent a

3D UV”. A technológia alkalmazása

egyébként nem kíván semmilyen extra

grafikai elôkészítést: pontosan ugyan-

úgy kell elôkészíteni az anyagot, mint-

ha direktszínnel szeretnénk nyomtatni.

Jelen elôadásból azt is megtudtuk,

hogy noha ezt a technológiát elsôsor-
ban „vevôcsalogatónak, az ajtón va-
ló bejutáshoz”, azaz amolyan mar-
ketingeszköznek vásárolták, megle-
hetôsen komoly igény mutatkozik az
iránt, hogy a partnereik – a névjegytôl

a meghívókon és a katalógusokon át a

könyvborítókig – a saját kiadványai-

kon alkalmazzák. „Úgy tûnik, üzletileg

is megtérül a technológiába történt be-

ruházás, pedig nem volt olcsó… Jel-

lemzôen 2–3000 példányos munkáknál

merül fel az igény a 3D UV-nyomtatás

iránt. De van olyan külföldi partne-

rünk, aki 120 ezres példányszámú ka-

talógusának borítóját kérte ezzel a

technológiával” – számolt be a tulaj-

donképpen nem is nagyon várt sikerrôl

dr. Tomcsányi Péter. Az elôadását kö-

vetôen – hasonlóan múltkori, saját

szervezésû rendezvényükhöz – ezúttal

is záporoztak a kérdések… És még

egy lényegi információ: elkészült a

Prime Rate-nél a 3D UV-nyomtatás

mintakatalógusa is. ■➧
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2013. november 21.,
csütörtök, 11–13 óra
Lehetôségek és korlátok
Hagyományôrzô és
Szakírók Társasága 

Miközben én a Print reloaded konferencián voltam, lezajlott a

Hagyományôrzô és Szakírók Társaságának pódiumbeszélgetése.

Így hát megkértem Persovits Józsefet, a társaság létrehozásának

szellemi atyját és egyben jelen rendezvény szervezôjét, hogy szá-

moljon be róla – a fôszerk.

A társaság 2012. szep-

tember 25-én alakult a Pa-

pír- és Nyomdaipari Mû-

szaki Egyesület keretén

belül, tizenkét alapító tag-

gal. Célunk az egyesület

alapszabályában szerepel:

„Ápolja, megôrzi a szak-

mai hagyományokat, az

utókor számára dokumen-

tálja szakterülete eseményeit, fejlôdését, hozzájárul az egyetemes

írott és nyomtatott kulturális örökség megôrzéséhez.” 

Már több éve foglalkoztatott az a gondolat, hogy a korábbi, nem

is olyan rég még mûködô, akkor korszerûnek számító nyomda- és

papíripari technológiák és technikák a digitális világ beköszöntével

pillanatok alatt eltûnnek, semmivé válnak. Ez a természetes fejlôdés

útja. Arra gondoltam, hogy valamilyen módon, értékmentéssel meg

kellene ôrizni – ha fizikai valóságukban nem is mindig – az utódok

számára ezeket a dolgokat. Ez a gondolat vezetett odáig, hogy meg-

kerestem az egyesület elnökségét a hagyományôrzés tervével, és ôk

jóváhagyták és támogatták a megalakulást. Mivel a nyomdászat

mellett szakmai újságírással, nyomda- és nyomdászattörténeti köny-

vek írásával foglalkozom, énemnek ez utóbbi fele ösztönzött arra,

hogy próbáljam összegyûjteni azokat a kollégákat, akik írók, újság-

írók – ugyanis ez a tevékenység színtiszta hagyományôrzés papírra

vetve, pontosabban kinyomtatva. Itt ér össze a hagyományôrzés és a

szakírói tevékenység, és ezért lett a nevünk Hagyományôrzô és

Szakírók Társasága. Összejöveteleinken – egyebek mellett – szó

volt a központi nyomdamúzeum kérdésérôl, a hamarosan létrejövô

Légrády-Zrínyi Nyomda emlékhelyrôl, illetve dr. Novotny Erzsébet

jóvoltából a szakkönyvtárak könyvmûvészeti kincseibôl láthattunk

néhány különlegességet, valamint dr. Annus Sándor a papíripari

hagyományvédelemmel kapcsolatos teendôkrôl adott tájékoztatást.

A mostani kerekasztal-beszélgetésen pedig Négy szerzô négy
mûve címmel bemutatkoztak a szakírók, és bemutatták 2013-ban

megjelent könyveiket: Gécs Béla – Nyomdászattörténeti töredé-

kek; Kovács Miklós – Abádi Benedek; Persovits József – Magyar

betûmûvészek – Az ólombetûtôl a digitális világig; Timkó György:

A magyarországi nyomdagépgyártás krónikája címû mûveket,

amelyek a PNYME titkárságán megvásárolhatók. ■➧

Karlovics Igor a Novi

Sad-i Egyetemrôl érkezett,

mégpedig dr. Horváth Cs-
aba, az Óbudai Egyetem RKK

Médiatechnológiai és Könnyû-

ipari Intézet igazgatójának

meghívására. A két egyetem

között igen szoros, és kölcsö-

nösen gyümölcsözônek bizo-

nyuló együttmûködés alakult

ki az elmúlt pár évben, fôleg a

nyomda, csomagolás, papír,

illetve grafikai területeket,

szakokat és karokat illetôen. 

A meghívás azonban nemcsak ennek szólt, hanem

elsôsorban annak, hogy Karlovics Igor nemzetközi

szinten is ismert és elismert szakembere a csomago-

lóanyagok, illetve a csomagolások fejlesztésének –

tudtuk meg dr. Horváth Csaba bevezetôjébôl, majd a

rövid bemutatást követôen átadta a szót az elôadónak.

Karlovics Igor kitûnô magyarsággal, igen közért-

hetôen és szellemesen beszélt arról, hogy milyen

intelligens elemek jelennek meg a csomagolóanyag-

gyártásban, miként okosodik és aktiválódik a csoma-

golás. Az aktív, illetve intelligens csomagolási
megoldások képesek arra például, hogy részt ve-
gyenek a szavatossági idô kitolásában, vagy éppen
szólnak a betegnek, ha elfelejtette bevenni a
gyógyszerét, vagy az orvosnak küldenek jelzést,

hogy kezd a páciens gyógyszere kifogyni. Ez utóbbi

két példa már a mindennapok valósága Svédország-

ban! Elsôsorban egyébként a gyógyszer- és az élel-

miszeripar területén növekszik erôteljesen az igény

az intelligens csomagolási megoldások iránt.

A Karlovics Igor vezette csapat is részt vesz egy

nemzetközi kutató-fejlesztô munkában, és ennek

részeként természetesen a 3D nyomtatás, illetve az

úgynevezett kiterjesztett valóság csomagolóipari

felhasználásával is foglalkoznak.

Nos, ez volt a háromnapos rendezvény utolsó
napjának befejezô elôadása, s nem sokkal késôbb
bezárta kapuit az ágazat elsô – de remélhetôleg nem
az utolsó – saját rendezésû szakmai fesztiválja és
kiállítása, a PPFest, és ezen belül a PPDExpo. ■

Ilona

2013. november 21.,
csütörtök, 14–15óra 
Határtalan oktatás
Karlovics Igor
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Jaj gyerekek, annyi minden tör-

tént az elmúlt hetekben, hogy miköz-

ben fényképeket nézegetek, azt sem

tudom, hogy hol kezdjem. Hát ott

kezdem, hogy nem hiszem el. Van

egy kényszerszülte kiállítás, de most

nem errôl akarunk polemizálni. Né-

zem a fotókat, a nyomdászok nirvá-

náját: egy felirat, néhány szék és asz-

tal. Nem, ez nem az a tipikus eufemis-

ta attitûd, hogy egy fillért sem a rep-

rezentációra, minden fillért a nyom-

dászokra. Ámbár, ha egy cég eljut

odáig, hogy egy piacon szinte vetély-

társ nélkül áll, azért tehetné kisebb

ívben is.

Más. Sokáig azt hittem, hogy a
korrupció a szegény országok privi-

légiuma, így megnyugtató volt látni,

hogy a közpénzek elosztásánál a be-

csületes Németországban és a bezzeg

Ausztriában is ugyanolyan tülekedés

folyik. Közpénzelosztással kapcsola-

tos legfrissebb információm ezt tûnik

megerôsíteni. A kijáró ember meg-

mondta, hogy a pályázatokból a pá-

lyázatírók többet profitálnak, mint a

pályázók. Ezért kell – mint már írtuk

– államosítani a pályázatírást. Nem?

Kiderült, amit eddig is mindenki
tudott, de még mindig tagadják: a ma-

gyar emberek  furfangja  megtalálta

az áfa-kijátszási rést. Nevezhetnénk

akár hungarikumnak is, hiszen fôleg

hazánk történelmi határain belül ját-

szák ezt a játékot. De ez nemcsak a

lisztre és cukorra vonatkozik. Keres-

kedô barátom mesélte, hogy volt egy

idô, amikor nem az ár és a minôség,

hanem a „ki” számlázza volt a fô el-

adási érv. Csak nehogy föltûnjön vala-

kinek. Mint ahogy nem tûnik fel egy-

két nyomdának, hogy még mindig

szerepel azon a bizonyos átláthatósá-

gi listán. Nos, ez vagy gondatlanság,

vagy tényleg tudnak valamit.

Más. Hosszas vizsgálódás, meg-
fontolt mérlegelés után lecsapott a

könyvkommandó. Aztán semmi.

Gondolom, a fellebbezések elbírálása

a törvényes határidô betartásával fo-

lyik. A karácsonyi ôrület még messze

van. A nemzet irodalmi lelkiismerete

és képzômûvészeti fômecénása majd

a nemzeti érzelmû könyvek kiadása

mellé felveszi „vertikumába” a non-

profit könyvterjesztést is. Fognak

még a könyvterjesztôk lenyúlásán

szocializálódott nyomdák és könyv-

kiadók rimánkodni.

Folytatódik a harc a nyomtatásért

és a papírért, és ezáltal az önmaguk

létjogosultságáért küzdô korifeusok

harca is. Kampányok, konferenciák,

újságcikkek. Minap laptársunknál ol-

vastam egy archaizáló cikket a könyv-

rôl és – ha jól értelmeztem – a könyv-

tárról. Persze, értem én, hogy itt létjo-

gosultságokról van szó. De azt is tu-

domásul kell venni, hogy ebben az ál-

evolúcióban az életképes termék

úgyis meg fog maradni. Mint ahogy a

rádió megjelenése után sem zártak be

a koncerttermek, és a tévé sem nyírta

ki a mozit. Ja, és – „hál’ istennek” –

égetnek el megint elég könyvet. Úgy-

hogy, lesz megint mit utánnyomni. Ja,

és egyet ne felejtsünk el: a könyv

159. jó tulajdonsága, hogy lapozható

és néha jó szaga van. A könyv azért

van, hogy elolvassák. És a könyvnek,

de a szerzônek sem az a fontos, hogy

milyen formában. 

Mivel már alig van néhány hét a
szeretet ünnepéig, egy a szakmánk

számára örömteli hírrel is tudok szol-

gálni. Gondolom, ti is hallottatok a

Nemzeti Lovas Program legújabb

bimbójáról, amely szerint a hazai kis

lovardák többségében tartott úgyne-

vezett „fattyú” lovakat ki kell vonni a

forgalomból. Ez magában ugyan nem

jó hír, de hát minek volt a ló az alap-

anyaga? Igen, a zselatiné. Miért ne

lehetne Vácott a grafikai filmgyártást

újra felvirágoztatni? Ezzel – nemcsak

a filmgyárban – munkahelyek százait

megteremteni? Hiszen a megfelelô

technológiai visszafejlesztéshez, ami-

hez – gondolom – EU-s forrásokat is

igénybe lehet majd venni, rengeteg

munkáskézre lesz szükség. ■
Spartvis

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)

A Habsburgok nehezen tanulnak,
és könnyen felejtenek



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

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

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

gyors kiszolgálás.

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

06-23/375-487
www.kallaitechnik.hu

E-mail:
kallaitechnik@t-online.hu

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

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

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

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

www.rcontact.hu

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)

– Tamponok, klisék, se-  
gédanyagok

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

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

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

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Szerszámkészítés
Kézi kötészet

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

MMelegfóliázás
UV-lakkozás

Stancolás
Gépi dobozragasztás
Bevontdoboz-gyártás

Szerszámkészítés
Kézi köötészet

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

T.: 260-0562

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek

Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek

Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

Új és használtÚj és használt

NYOMDAGÉPNYOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSASZÁLLÍTÁSA

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

BOLDOGBOLDOG
ÜNNEPEKETÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!KÍVÁNUNK!

PPapír  Papír  Partnerartner
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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 festéktá-

rolásra (50 EFt)
Az árak áfa nélkül értendôk!

Érd.: 06-30/9649-741

Címkearanyozás
Dombornyomás

Ritzelés-stancolás

Kis Géza
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔

Kön y vkötô Kft .Kön y vkötô Kft .
Továbbra is várjuk szerettel.

1106 Bp., Jászberényi út 47/D
Tel./fax: 3422 340, 352-1001, Mob.: +36 20 423 8636

E-mail: info@kony vkotokft.hu
Weboldal: www.kony vkotokft.hu

Kellemes karácsonyt,
és sokkal boldogabb,

eredményekben gazdagabb
új évet kívánunk  mindenkinek!

A névjegytôl a B1B1 --es ívig
– automata üzemmódban,

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

A R A N Y O Z Á S  A R A N Y O Z Á S  
D O M B O R N Y O M Á SD O M B O R N Y O M Á S

Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
Klisékészítés:Klisékészítés: 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.

T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

Helyi újság nyomtatására
nyomdát keresek!

(A4-es; 8–12 oldal; 500–1000 pl.)

Érd.: 30/59-77-800
petike0629@freemail.hu

Eladó: Maxima 80-as;
Romayor 3 db (314-es, 313-as);
Polygraph tûzôgép;
Könyvkötôprés;
Könyvkötészeti anyagok

Érd.: 30/59-77-800
petike0629@freemail.hu




