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

A nyomtatott termék a maradandóság része

fotóKata
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A GÖDÖR ALJÁN VAGYUNK – DE EZ EGY JÓ HÍR

A múlt év papírforgalmazási adatai is megerôsítik, hogy megállt a nyomdaipari
megrendelések csökkenése, s noha emelkedésrôl szó nincs, talán elértük a gödör alját,
azaz nincs lejjebb. S noha nem egy ideális tartózkodási hely eme pozíció, igaza van
Erdély Zsoltnak, aki jelen lapszámunkban úgy fogalmazott, „de legalább stabil”. 
És igaza van Haag Jánosnak is, aki – szintén mostani számunkban – arra bíztat, hogy
optimistábban szemléljük a dolgokat, hiszen „a siránkozás nem visz elôbbre.
A problémákat így is, úgy is meg kell oldani – akkor már jobb pozitív lendülettel
és hozzáállással megtenni”. Szóval, nincs más hátra, mint elôre! És egyébként is:
azt gondolom, mindannyian kénytelenek voltunk hozzászokni, hogy erônket megfeszítve
tartsuk magunkat a felszínen. Hogy úgy mondjam: edzettekké váltunk, bár nagyon nem
élveztük az elmúlt – te jó ég! – öt év erônléti megpróbáltatásait. Azt tartja a mondás:
amibe nem halunk bele, attól megerôsödünk. Nos, a nyomdaipar szereplôi akkor mára
nagyon „kigyúrtak” lettek… Persze, ez még közel sem garancia ahhoz, hogy felfelé
tudjanak kapaszkodni, de pusztán az a tény, hogy legalább a lábukat meg tudják vetni,
mindenképpen reményre ad(hat) okot. Azzal azonban már valamennyien tisztában
vagyunk, hogy ennek a reménynek nem a múlt szárnyalásából kell táplálkozni, hanem
a józanság mértékletessége mentén léteznie. Megtapasztaltuk az „édent”, majd átéltük
– bízva a múlt idôben – a „poklot”, talán eljött az idô, amikor végre helyükön élhetjük
át a mindennapokat. Mindenesetre kívánok önöknek egy szélsôséges kilengésektôl és
izgalmaktól mentes, ha tetszik „unalmas” évet, amelyben a feladatuk kizárólag az,
hogy a munkával kapcsolatos és egyre sokasodó napi operatív teendôiket hatékonyan
végezzék.
Ugye, igazam van? A gödör alja azért nem annyira rossz, azért egy jó hír, mert innen
csak feljebb van. Még akkor is, ha csak kicsit, és még azt sem lehet tudni, hogy mikor…

PRINTinfo
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Spartvis: Sztálin elvtárs jó elvtárs, csak…  . . . . . . . . 22. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23. oldalApróApróinfo

Most az adaptív tervezésé…

Egyéves az
Europapier Budapest

A manroland Magyarország
új szolgáltatása: 

nyomdasegedanyag.hu
„…Egy nyomdagép-kereskedô ter-
mészetesen és alapvetôen nyomda-
gépet szeret(ne) eladni, de…”

Beszélgetés errôl és persze másról is  . . . . . . . . . .10–11. oldal

CégCéginfo

Decemberi (283.) számunkban
tévesen írtunk a Díjbeszedô Nyomda éves nyomtatvány-
elôállítását illetôen, amelyet ezúton szeretnénk helyesbíteni.
Szóval: a Díjbeszedô Nyomda nem tízmillió, hanem mintegy
százmillió megszemélyesített küldeményt állít elô évente.
Elnézést kérünk a cégtôl, és persze olvasóinktól is
figyelmetlenségünkért.

HelyesbítésHelyesbítés

„…képes volt az elôbbiekben
említett változásokat lekövetni
és beépíteni az életébe, ehhez
igazítani a mûködését és struk-
túráját, azaz adaptálódott, ak-
kor számára egy „komforto-

sabb” idôszak következhet. Mert ha egy kicsit is javulni fog
a közeg és a környezet, de legalábbis nem romlik, akkor…”

Beszélgetés Erdély Zsolttal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6–8. oldal

A ritmust minden körülmények
fel kell venni… 

Jazz Repro Stúdió
„…Amikor kezdett leáldozni ez iránt
az igény, mi is kerestük az új lehetô-
ségeket. Szóba került, hogy esetleg
integrálódunk egy nyomdába, de
aztán elvetettük az ötletet…”

Beszélgetés Atyafi Lászlóval  . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

Nyomda a rács mögött… 

Duna-Mix
…a többi nyomda számára
nem jelentett versenytársat a
„szabadpiacon”. Legalábbis
eddig. Most azonban nem
kicsit változik a helyzet… A
Duna-Mix Kft. keretei között
mûködô nyomda ugyanis

egyrészt igen komoly fejlesztéseken van túl, másrészt…  

Beszélgetés Szakolczai Lóránttal  . . . . . . . . . . . . .14–16. oldal

44

Nyomdászok civilben – 1.

Új rovatot indítunk abban a reményben,
hogy az ágazat szereplôi ezáltal még
jobban megismerik egymást, még inkább
erôsödik az együvé tartozás érzése.
Ezúttal nem szakmai oldalról szeretnénk
bemutatni a kollégákat, hiszen ebbôl a
szempontból meglehetôsen jól ismerjük
egymást, hanem a „magánemberi én”
kerül a középpontba.  

„Buborékos ásványvíz és narancslé! Na jó: „görcsoldóként”
olykor egy kis viszki vagy száraz vörösbor, na meg persze
– igaz, ez nem ital, de lazításnak a legjobb – egy kis blues-
hallgatás.” ● Ha most az is kiderül, hogy zenél…

Dr. Horváth Csaba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

Higgadtság, kiegyensúlyozottság
és folytonos fejlôdés 

Duparec
„…maga a piac nem növekszik, de ezen
belül a piaci részesedésünket növelni kíván-
juk, és meglehet, hogy ehhez egy vagy akár
több akvizíciót is végrehajtunk…” 

Beszélgetés Haag Jánossal  . .18–19. oldal

CégCéginfo

In memoriam 

Földes György
…milyen kristálytiszta meglátásai vannak,
voltak, pedig idén februárban már 100. élet-
évét töltötte volna be… Az ô élete azonban
nemcsak egy hosszú élet története, hanem a
hazai ipartörténet egyik nagy fejezete is…

Megemlékezés  . . . . . . . . . . . . . 20–21. oldal

KözKözinfo

CégCéginfo

CégCéginfo

Magyarországi
Papír-nagykereskedôk

Egyesülete
„…Az Irányelv célja kifejezetten a hitelezô érdekeit sértô
indokolatlanul hosszú határidôk megállapításának…”

Tájékoztató  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. oldal

KözKözinfo

CégCéginfo
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Most az adaptív tervezésé a fôszerep
Egyéves az Europapier Budapest

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu

● Két cég fúziójakor nem szokott
az egy + egy kettô lenni: rendsze-
rint a kettô jelentôs mínusz a jel-
lemzô…
– Az Europapier Budapest majd-

hogynem elérte a kettôt! Mennyiség-
ben az 1,97-et hoztuk, árbevételben
pedig az1,99-et! Tehát igaz lett, amit
a fúzió kapcsán a piacnak elôzetesen
hangsúlyoztunk, miszerint ez a két
cég portfóliójában, felépítettségében,
stratégiájában jól egészíti ki egymást:
az erôsségek erôsítik, az esetleges
gyengeségek pedig a másik oldalról
kioltják egymást. Hogy ez így történt,
abban nem kis szerepe volt az átgon-
dolt, ugyanakkor gyors cselekvésnek,
de fôleg annak, hogy elsôsorban a

piacra koncentrálva hajtottuk végre a
fúziót. Az volt a fô szempont, hogy
ebbôl a cseppet sem egyszerû integrá-
cióból, amely a háttérben zajlott, és
amely a termékportfóliótól kezdôdô-
en a mûködési struktúrán át a válla-
latirányítási rendszer egyesítéséig
mindent érintett, semmiféle fennaka-
dás vagy döccenés ne érje a vevôin-
ket. Hogy belül mennyi többletmun-
kával, -energiával és -idôráfordítással
értük el, az kizárólag – ahogy egyszer
éppen ön fogalmazott – a mi szociális
problémánk volt.

De túl vagyunk rajta, és már nem-
csak a partnerek felé, kifelé mûködik
az új struktúra, hanem belülrôl is
kész: minden a helyén, „összefésül-

Igazából féléves, ám gyakorlatilag mégis egy, hiszen a 2012
novemberében jóváhagyott akvizíciót követôen – függetlenül
a hivatalos jogi státusztól – teljes egészében vállat vállhoz vetve
együtt dolgoztak, hogy úgy fogalmazzak: közösen tolták ugyanazt
a szekeret. És a szekér rendesen haladt is, amit az is jól mutat,
hogy noha az 1 +1 nem teljesen lett 2, ám mennyiségileg és
árbevétel szempontjából is közel annyi, és ezzel a hazai papír-
nagykereskedôk között az Europapier Budapest piacvezetôvé vált
Magyarországon. Az elmúlt évben többször is beszámoltunk a két
cég közötti integrációs folyamatról, az ebbôl következô tervekrôl,
elképzelésekrôl, célkitûzésekrôl. Egy teljes év elteltével azonban
érdemes egyfajta mérleget vonni, illetve – ami talán még
fontosabb – elôretekinteni, már amennyire egyáltalán lehet…
Erdély Zsolttal, a cég ügyvezetôjével beszélgettem.
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ve” a termékkínálat, az összerakott
széles portfólió, egységes mûködési
rend. A célt, amely szerint a vevôk
azt érezzék – és persze tapasztalják is
–, hogy egy erôsebb, kompetensebb,
mindenféle szempontból – szorti-
ment, márka-elérhetôség, teljesebb
kiszolgálás stb. – nagyobb és stabi-
labb cég született a fúzióból, azt gon-
dolom elértük. Ezt támasztják alá az
elért eredményeink, amit természete-
sen ezúton is köszönünk partnereik-
nek, vevôkörünknek, akik – akár csak
mi – hittek ebben. A piaci visszajel-
zések eredmények igazolják, hogy a
terveink-elképzeléseink helyesek vol-
tak, a piac visszaigazolta és ez a leg-
fontosabb eredmény a számunkra. És
fontos eredmény talán az is, hogy
nemcsak a vevôink felé, hanem a
beszállítóink felé is megerôsödött a
pozíciónk. Az, hogy 2014-ben piac-
vezetôként kezdhetjük az évet egy
fontos mérföldkô cégünk életében.

● Ezek szerint, lehet egy kicsit
hátra dôlni…
– Hátra dôlni sosem szabad, és

nem is lehet! Az elmúlt három-négy
év – és függetlenül egy ilyen megle-
hetôsen bonyolult akvizíciós folya-
mattól – gazdasági környezete mesz-
sze nem teszi lehetôvé: igazán nem
lehet állítani, hogy a papír-, illetve
nyomdaipari szektor számára optimá-
lis lenne a közeg… Az elmúlt válság
következményeként ma már azok,
akik képesek voltak ebbôl tanulni, és
ezeket be is építették a saját mûködé-
si struktúrájukba, tehát egyfajta új
megközelítésben – hatékonyság,
komplexitás, rugalmasság, gyorsaság
stb. – állnak a saját és a piac dolgai-
hoz, azok számára egyértelmûvé vált,
hogy (bármennyire paradox) a válto-
zás jelenti az egyetlen stabil pontot. 

Egyszer és mindenkorra elmúltak
azok az idôk, amikor bizonyos dol-
gok „belefértek” az életünkbe: ma
egyik dolog nem tudja vinni a mási-
kat, mindennek önmagában kell meg-
állnia a helyét. A válság alatt tanulta-
kat meg kell tartani, mert soha nem
fog visszatérni a „belefér” idôszaka.
Mindent alaposan és átgondoltan
kell tervezni, és bizony nem kell félni
– sôt, alkalmasint muszáj is – újra és
újra áttervezni… Az azonban jó do-
log, hogy az elmúlt négy-öt évben
hozzászoktunk – kénytelenek voltunk
– a folyamatos változáshoz. 

● Az imént úgy fogalmazott, hogy
„az elmúlt válság”… Úgy látja,
hogy tényleg elmúlt?
– Azt látjuk, hogy nyugat-európai

szempontból túl van mindenki a krí-
zisen: a papírgyárak kivonták, meg-
szüntették kapacitásfeleslegüket, te-
hát a kínálat egalizálódott a kereslet-
tel. Tekintettel arra, hogy nemcsak
mi, hanem valamennyi hazai papír-
nagykereskedô multinacionális cég
leányvállalataként mûködik, Magyar-
országon papíripari szemszögbôl
pontosan ugyanolyan háttérfeltételek
és játékszabályok mentén történik az
értékesítés, mint bárhol Európában.
Ha valaki ténylegesen képes volt az
elôbbiekben említett változásokat le-
követni és beépíteni az életébe, ehhez
igazítani a mûködését és struktúráját,
azaz adaptálódott, akkor számára egy
„komfortosabb” idôszak következhet.
Mert ha egy kicsit is javulni fog a kö-
zeg és a környezet, de legalábbis nem
romlik – mindkettôre van esély –, ak-
kor sokkal jobban fogja magát érezni. 

● A tavalyi évben – hála istennek
– nem változtak szignifikánsan a
papírárak…

– Gyakorlatilag egységes irányba
mutató tendenciákról és ármozgások-
ról beszélhetünk Európa-szerte, a
válság következményeként még in-
kább megegyeznek a közép-európai
értékesítések feltételei és paraméterei
az egyes multinacionális anyacégek
központi stratégiájával. A válság elôtt
– az elôtt pedig még inkább – tapasz-
talhatóak voltak eltérések, de ma már
mi is, mint piac, a fô ütôérhez tarto-
zunk. További tisztulás, hogy a gyá-
rak abszolút konszolidálódtak, visz-
szatértek a gyártáshoz, azaz az érté-
kesítést zömmel nagykereskedôkön
keresztül bonyolítják. Mindenki arra
koncentrál, ami a fô tevékenysége,
amiben a legjobbnak kell lennie.

● További kapacitás-kivonások
ezek szerint már nem lesznek?
– Ez még szegmensenként válto-

zik, változhat, az viszont nagyon lé-
nyeges, hogy a korábbiakban meg-
szokott mûnyomó/ofszet natúrpapír-
árak egymáshoz való viszonya nem
az elôállításhoz szükséges technoló-
giai ráfordítás tükrében alakulnak,
nem ahhoz igazodnak, hanem kifeje-
zetten a keresleti–kínálati viszony
határozza meg az áraikat. Tehát nem
beszélhetünk általános ármozgásról,
sokkal többtényezôs lett a minden-
kori árfekvés alakulása. Ez azt is je-
lenti, hogy ha egy bizonyos papírféle-
ségre korábban tudtunk éves árat
mondani, azt most legfeljebb fél évre
elôre tudjuk garantálni, amire félévest
mondtunk, az most három hónapos
lett, és így tovább… Nagyon fontos,
hogy a piac ezt tudja és megértse.

● De hát ezt megérteni nem lehet,
legfeljebb követni… Mégis, mire
számíthatnak a nyomdászok, cso-
magolóanyag-gyártók?
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– Jól mondta: követni kell a folyto-
nos változást! Tudomásul kell venni,
hogy míg az egyik szegmens elindul,
a másik nem, és nem egyenes arányo-
sak az ármozgások. Ennek oka egyéb-
ként, hogy ma már senkinél nincse-
nek tartalékok, tehát egyik termék
nem egalizálja a másikat, ahogy az
elôbb említettem: nem „fér bele” az
„egyik viszi a másikat” üzletfilozófia.

● Ilyen formában akkor tervezés-
rôl nem beszélhetünk, hiszen an-
nak alapja a biztos paraméter. Az
meg nincs, és nem is lesz. Tehát aki
boldogulni akar a piacon, az kény-
telen újra és újra áttervezni?
– Így igaz: az adaptív tervezés ké-

pessége, és annak gyakorlatban tör-
ténô megvalósítása elengedhetetlen
ma már egy cég boldogulásához. A
nyomdáknak sincs más választásuk,
hiszen nekik sincsenek tartalékaik,
amelyek egalizálnák az esetleges ár-
mozgásokat. Kénytelenek saját pia-
cuk felé érvényesíteni a mindenkori
változásokat, mert ellenkezô esetben
tönkremennek. A nyomdai piaccal
meg kell értetni, a nyomdai vevôkör
tudomásul kell, vegye, hogy egyrészt
ebben a szegmensben is a piaci
törvények hatnak és érvényesülnek,
másrészt azt is, hogy egyszerre nem

lehet teljesíteni azt a jellemzô elvárást,
hogy gyorsan, magas minôségben és
olcsón jussanak nyomdatermékekhez.
Tudom, ez nem egyszerû feladat. De
a több ismeretlenes egyenletnek is
van megoldó képlete…

● Maradjunk egy kicsit még, mint
meghatározó árbefolyásoló ténye-
zônél, a keresleti–kínálati viszony-
nál! Ezek szerint ez olyan, mint a
tôzsde?
– Rosszabb, mert a tôzsdén azért

vannak bizonyos elemezhetô mutatók,
amelyek irányadók tudnak lenni, s
mutatnak tendenciákat. A papíroknál
ez sincs… Vagy amelyek voltak ma
már nem érvényesek… A piacnak –
ami az árakat illeti – teljes egészében
meg kell szoknia, hogy ez a minden-
kori keresleti-kínálati faktorok fogják
alakítani, szegmensenként eltérô mó-
don és idôben. És ez nemcsak a papí-
roknál van ma már így, hanem bármi-
lyen terméknél – gondoljunk például
az olajárra… A nyomdáknak azokat a
rugalmassági klauzulákat be kell épí-
teni, ami a napi gazdaságot jellemzi. 

● Az árak mozgása tehát akár
„farkasfogszerû” is lehet…
– Az biztos, hogy a papírárak az

elmúlt 2–3 évben stagnáltak, ám

amennyiben egy keresleti fellendülés
lesz, abban a pillanatban az árak is
mozdulni fognak felfelé, merthogy a
kapacitások, jelentôsen csökkentek.
Ugyanakkor fontos hangsúlyozni,
hogy a hazai piac – annak ellenére,
hogy kifejezetten kis piac – semmi-
lyen hátrányt nem szenved: sem ár-
fekvésben, sem ellátásban. Ez az
elônye annak, hogy a hazai papír-
nagykereskedések mindegyike Euró-
pa fô ütôeréhez tartozó anyavállalat-
hoz tartozik. Arról meg nem is be-
szélve, hogy ma már mindenki rea-
lizálta, hogy a kicsi piac is számít… 

● Szóval, azért ez az év sem lesz
egyszerû. Bár azt tapasztalom, hogy
legalább a nyomdai megrendelések
csökkenése megállni látszik, sôt… 
– Az eladási adatok is ezt mutat-

ják: a tavalyi évben már sokkal ke-
vésbé szûkültek az eladások, mint
egy évvel korábban. Erre az évre pe-
dig azt prognosztizálom, hogy tartani
tudjuk a tavalyi szintet, legfeljebb
egy-két szegmensben várható még
minimális csökkenés.

Úgy gondolom, elértük a „gödör
alját”, ugyanakkor biztos vagyok ab-
ban is, hogy még egy darabig itt idô-
zünk… De legalább stabil! ■

Ilona
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Papír-nagykereskedôk Magyarországi Egyesülete
Tájékoztató

Tisztelt Partnerünk! 

Tekintettel a téma aktualitására, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyesület legutóbbi ülésein kiemelten foglal-
kozott a hatályos Polgári Törvénykönyvnek a pénztartozás megfizetésének határidejével és a késedelmi kamattal kap-
csolatos, 2013. július 1. napján hatályba lépett módosításával. A változások kapcsán az egyesület széles körû szakmai
egyeztetéseket követôen alábbi megállapításokra jutott. 

1. A Ptk.-módosítás szerint: „Ha a felek a szerzôdésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a
pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétôl számított harminc napon belül kell
teljesíteni.” Ezen szabály az Európai Parlament és Tanács 2011/7/EU tanácsi irányelvének (a továbbiakban: Irányelv)
átültetéseként lépett hatályba a magyar jogrendszerben is. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések
elleni fellépésrôl szóló Irányelvnek – és így a törvénynek – sem célja a hitelezô érdekeit szolgáló, a kereskedelmi
gyakorlatnak megfelelô 30 vagy 60 napnál hosszabb teljesítési határidô kikötésének visszaszorítása. Az Irányelv célja
kifejezetten a hitelezô érdekeit sértô indokolatlanul hosszú határidôk megállapításának megakadályozása. Bár a magyar
jogszabály kifejezetten nem rendelkezik az ilyen feltételek megléte esetére fenntartott eltérés lehetôségérôl, a szabály
kikényszerítésének módjába beépíti azt. A szerzôdés megtámadására ugyanis kizárólag a követelés jogosultjának ad
lehetôséget. 

2. A módosítás ezen túl, a 2011/7/EU rendeletnek megfelelôen a késedelmi kamat mértékét az alapkamat 8 százalék-
ponttal növelt mértékében határozza meg (az eddigi, 7 százalékponttal növelt mértéket módosítva). Természetesen ennél
magasabb késedelmi kamatmérték is alkalmazható. A törvény által bevezetett további újdonságok, hogy a kamat
számításakor a késedelemmel érintett naptári fél év elsô napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári
fél év teljes idejére, a késedelmi kamatot kizáró szerzôdési feltételt pedig semmisnek minôsíti (kivéve, ha a kötelezett a
késedelem esetén kötbér fizetésére köteles). 

3. A Ptk. további új rendelkezése szerint, ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behaj-
tásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 eurónak (a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési köte-
lezettség kezdônapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint) megfelelô forintösszeget megfizetni behajtási
költségátalányként. A kötelezettet e kötelezettség teljesítése nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól;
a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Vagyis a Ptk. szerint, amint az adós késedelembe
esik, automatikusan ki lehet számlázni neki a 40 eurónak megfelelô összeget. E rendelkezés kizárása szerzôdésben
semmis. 

Mindezek alapján javasoljuk, hogy a jogi környezet fentiekben kifejtett változásait figyelembe venni szíveskedjenek,
mivel a fentebb ismertetett új jogi szabályok gyakorlati megvalósulásával munkájuk során találkozhatnak. 

Budapest, 2013. december 11. napján 
Papír-nagykereskedôk  Magyarországi Egyesülete

Kedves Olvasóink! Tekintettel arra, hogy egy jogszabály érthetôsége általában meghaladja a nem
jogvégzett ember számára az egyértelmû és világos értelmezést, következô (285.) számunkban, amely
február 18-án jelenik meg, szakavatott segítséggel „fordítjuk le”, hogy egész pontosan mit is
jelentenek a fentiek a gyakorlatban. a fôszerkesztô
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● Kifejezetten jó kedvûek, pedig nem
lehetett egyszerû a tavalyi év…
K. Gy. – Több okunk is van rá: egy-

részt – ahogy az anyavállalatunk – mi is
szolid nyereséggel zártuk a tavalyi évet,
és ráadásul túl vagyunk a könyvvizsgá-
laton is, ami mindent rendben talált.
Másrészt bizakodóan nézünk az idei év
elé.

● Ennek konkrét oka van, vagy az
önökre egyébként jellemzô optimista
hozzáállás mondatja?
K. Gy. – Is-is. Önmagában az a tény is

reményre jogosító, hogy az anyavállala-
tunk – egyedüliként a nagy nyomdagép-
gyártó cégek között – nyereséges. Ez
nem kis teljesítmény a történések tükré-
ben… S mi is képesek voltunk pozitívan
zárni a múlt évet annak ellenére, hogy
egyetlen nyomógépet sem adtunk el. 

● Ezek szerint tavaly kizárólag az
„egyéb” tevékenységbôl – segédanya-
gok, lakkok, ragasztók, szerviz stb. –
volt árbevételük?
K. Gy. – Vágógépet ugyan adtunk el,

de a forgalmunk meghatározóan döntô
többségét valóban a különféle nyomdai
segédanyagok jelentették, és nemcsak
tavaly, hanem az elmúlt jó három évben!

● Valahol érthetô, hiszen egyszer csak
– válságtól függetlenül is – telítôdik a
nyomdagépek piaca, tehát napi szinten
inkább a mûködtetéshez szükséges

anyagok, illetve a törô-kopó alkatré-
szek és eszközök forgalmazása jelent,
jelenthet bevételt.
K. Gy. – Tény, és noha igen régóta

kínálunk a piac számára ilyen terméke-
ket, a nyomdasegédanyag.hu létrehozása
azt kívánja elôsegíteni, hogy még egy-
szerûbben, és még átfogóbban segítse a
nyomdászok mindennapi munkáját. A
nyomdasegedanyag.hu ugyanis egy olyan
webáruház, amelyen keresztül a nyomdá-
szok bármilyen segédanyagot, nyomta-
táshoz szükséges eszközt, illetve nyom-
da- és kötészeti gépekhez pótalkatrésze-
ket tudnak gyorsan és egyszerûen besze-
rezni, és mindezt márkától függetlenül.

● Ezek szerint akár konkurens nyom-
dagépgyártó gépéhez is kínálnak al-
katrészt?
K. Gy. – Persze! De azért azt hang-

súlyozom, hogy elsôsorban törô-kopó
alkatrészekrôl van szó: például szívógu-
mikról, ívtovábbításhoz, -fordításhoz
szükséges „kütyükrôl”, de akár „fajsú-
lyosabb” alkatrészekrôl is.

● Eredetik vagy utángyártottak ezek
az alkatrészek?
D. Sz. – Van eredeti is, és utángyártott

is, és mindkét esetben rendkívül kedvezô
áron tudjuk kínálni. Természetesen jelöl-
jük, hogy az a bizonyos termék melyik
csoportba tartozik.

● Nem mondják, hogy egyik vagy má-

sik konkurenciájuktól közvetlenül szer-
zik be az eredeti alkatrészeket!
D. Sz. – Mi azoktól a cégektôl szerez-

zük be, amelyek eredetileg is gyártják azt
a bizonyos alkatrészt, akiktôl a konku-
rencia is veszi…

● Mennyi idô alatt teljesítik a megren-
deléseket?
D. Sz. – Ez attól függ! Természetesen

a segédanyagok és lakkok széles válasz-
tékát raktárról kínáljuk, tehát azonnali a
kiszolgálás, azt azonban nem állítom,
hogy minden gyártmányú és típusú
nyomdagép összes kopó-fogyó alkatré-
szére ugyanez igaz. De pár napon belül
mindent be tudunk szerezni. És persze
folyamatosan bôvítjük egyrészt a nyom-
dasegedanyag.hu, másrészt a raktáron
tartott áruféleségek szortimentjét. 

● A nyomdasegedanyag.hu arra is
hivatott, hogy a meglévô vevôkört
ezentúl ezen keresztül szolgálják ki?
M. B. – Nem, de természetesen nyu-

godtan használhatják ôk is ezt a felületet.
A rendszeres vevôinkkel inkább mara-
dunk azonban a közvetlen, személyes
kapcsolatnál, ugyanis ôk is jobban
kedvelik ezt, meg mi is. A nyomdase-
gedanyag.hu inkább azon nyomdáknak
jelent egyszerû és hatékony megoldást
akár különféle segédanyagok vagy alkat-
részek beszerzésére, amelyekkel még
nem állunk napi kapcsolatban.

K. Gy. – A nyomdasegedanyag.hu
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A manroland Magyarország új szolgáltatása
nyomdasegedanyag.hu

Tavaly novemberben a PPD Expón indította útjára a manroland Magyarország új szolgáltatását,
a webshopként mûködô nyomdasegedanyag.hu oldalt. Az ágazat szereplôinek meglehetôsen széles
köre nyilván pontosan tisztában van azzal, hogy a hazai leányvállalat nemcsak az anyacég által
gyártott új, illetve használt ofszet-nyomdagépeit forgalmazza, hanem kötészeti berendezéseket,
valamint nyomdai segédanyagokat, pótalkatrészeket is kínál a nyomdaipar számára. Sôt, ez utóbbi
tevékenysége az elmúlt években különösen hangsúlyossá vált, hiszen a gépberuházások – részben a
gazdasági válság hatására, részben a telítôdött piac következményeként, részben a pályázati források
drasztikus szûkülése okán – jelentôsen visszaestek. S noha némileg csillogni látszik a jövô, azaz
vannak íves és tekercses gép projektjein szép számmal, a hazai leányvállalat erôsíteni kívánja piaci
pozícióját a nyomdai segédanyagok, illetve pótalkatrészek területén is.
Errôl és persze másról is beszélgettem Kelemen Györggyel, a cég ügyvezetôjével, valamint Mohor
Balázs kereskedelmi, és Dohány Szilárd mûszaki/informatikai munkatárssal. 
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nincs integrálva a könyvelésbe, vagyis
nem történik automatikusan például a
számla kiállítása. Ez nem is volt cél. 

D. Sz. – Viszont minden vásárlónak
saját könyvtár áll rendelkezésre, amely-
ben akár vissza tudja keresni a korábbi
vásárlásait, az összes paraméterrel
együtt.

● Bárki „felballaghat” az oldalra és
„szemezgetheti” a kínálatot?
D. Sz. – Persze, bárki felmehet, viszont

regisztráció nélkül az árakat például nem
látja, és nem is tud vásárolni. 

● Árak… Ezek bizony vevôtôl függôen
eltérôek lehetnek, hiszen a mennyiségi
kedvezmények befolyásolhatják. Képes
differenciálni a program attól függôen,
hogy ki a vásárló?
D. Sz. – Igen, ugyanis a regisztrációt

követôen egyénileg be lehet állítani az
adott vásárló számára a kedvezmény
mértékét, és ezt követôen a program már
eleve úgy ajánlja ki.

● Nemzetközi vagy magyar ez a web-
shop, azaz más manroland-leányválla-
latnál is mûködik?
K. Gy. – Olyannyira magyar, hogy mi

találtuk ki, az anyavállalat pedig csak
jóváhagyólag tudomásul vette az ötletün-
ket. Azt azonban tudni kell, hogy magá-
nak a manrolandnak is van természetesen
webstore-ja. A nyomdasegedanyag.hu
viszont olyan termékeket is kínál, ame-
lyek nem manroland-termékek.

● Mi mindent talál a nyomdász a
nyomdasegedanyag.hu oldalon?
D. Sz. – Mosófolyadékokat, vízadalé-

kokat, lakkokat, gumilepedôket, törô-
kopó alkatrészeket bármilyen gépmárká-
hoz. Ez a jelen kínálat, de folyamatosan
bôvítjük: most például éppen egy festék-
beszállítóval vannak vonatkozó tárgya-
lásaink. 

● Ki dönti el, hogy milyen termékek
kerülhetnek be a hazai webshop kíná-
latába?
K. Gy. – Tulajdonképpen mi, de azért

messzemenôkig figyelemmel
kell lennünk az anyacég üzlet-
filozófiájára: semmiképpen
nem választhatunk olyan be-

szállítót vagy terméket, amely akárcsak a
legkisebb mértékben nem illik az anya-
vállalat koncepciójához. 

● Rendben, hogy az elmúlt években –
nem is némileg – átalakult valamennyi
nyomdagép-beszállító cég tevékenysé-
ge, de azért furcsa lehet kvázi „ezer
aprócikkel” foglalkozni…
K. Gy. – Egy nyomdagép-kereskedô

természetesen és alapvetôen nyomda-
gépet szeret(ne) eladni, de tudomásul
kell vennie a mindenkori piaci helyzetet
és igényeket, és ehhez képest kialakítani
a saját létezésének feltételeit és körülmé-
nyeit. Azt gondolom, azzal – ahogy ön
fogalmazott –, hogy „ezer aprócikket” is
kínálunk a nyomdászok számára, a min-
dennapok munkavégzését könnyítjük
meg, egyszerûsítjük le. És ez van olyan
fontos – ha másként is –, mint egy új gép
üzembe állítása. Persze, ezzel együtt na-
gyon is rajta vagyunk azon, hogy a folya-
matban lévô gépeladási projektjeink
sikerrel záruljanak… ■

Ilona
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● Annak idején nyomdai fényké-
pészként végzett a Zrínyi Nyomdá-
ban, majd dolgozott a HM Közpon-
ti Nyomdában. 1985 és 1993 között
pedig az MTI Nyomdában nyomdai
fényképész és szkenneroperátor
volt, közben megszerezte a techni-
kusi végzettséget is. 1993-ban
egyéni vállalkozásként indította el
a Jazz Repro Stúdiót. Választás
vagy valamilyen kényszer volt a
saját cég alapítása?
– Választás: akkoriban egyre másra

alakultak a nyomdák, amelyeknek
szükségük volt professzionális nyom-
dai elôkészítésre, illetve levilágításra.
Ezért gondoltam, hogy belevágok egy
saját vállalkozásba. Adódott a lehetô-
ség, hogy egy Ausztriában felszámolt
stúdió berendezéseit megvegyem, így
egy Crosfield dobszkennerrel, levilá-
gítóval, valamint cromalin proofrend-
szerrel, kézi montírozással és kontak-
tolással kezdtük a munkát. 1994-ben
fejlesztést hajtottunk végre: a meglé-
vô rendszerünket Macintosh számító-
gépekkel kötöttük össze. 1995-ben
pedig kft.-vé alakultunk. Ekkor már
öten dolgoztunk a cégben, alkalman-
ként tanulókkal kibôvülve. Mindig
szívesen foglalkoztam tanulókkal, ám
az utóbbi években ért néhány csaló-

dás – de egyéb-
ként is nagyon
megváltoztak a
körülmények…

● Gondo-
lom, nemcsak
a válság, ha-
nem a techni-
kai, technoló-
giai fejlôdés is rendesen „megrázta
és felforgatta” a Jazz Repro életét,
ahogy valamennyi klasszikus nyom-
dai elôkészítô, illetve levilágító
stúdióét. Terjed a CtP, visszaszorult
a hagyományos filmre történô
levilágítás, ezzel párhuzamosan
egyre nagyobb teret kér magának a
digitális nyomtatás, ahol egyálta-
lán nincs szükség külön nyomófor-
mára. A stúdiók kénytelenek
„újabb lábakat növeszteni”…
– 2008 végéig, a válság igazi bekö-

szöntéig igazán nem volt okunk pa-
naszra: meglehetôsen sok megbízá-
sunk volt a kiadványtervezéstôl a
levilágításig mindenre. 2009-tôl fo-
lyamatosan a felére esett a forgal-
munk: a megrendelôk egy jelentôs
része visszafogta a különféle kiadvá-
nyokra való költését, és nemcsak ná-
lunk, hanem azoknál a nyomdáknál is

csökkentek a munkák, amelyek szá-
mára korábban dolgoztunk. Ezzel
párhuzamosan az is tény, hogy a film-
re történô levilágítás napjainkra egy
teljes mértékben kifutó technológiát
jelent, és noha még ma sem ritkák
azon nyomdák – fôleg a kisebbek kö-
zött –, amelyek hagyományos leme-
zekrôl nyomtatnak, erôteljesen szû-
külô piacról beszélhetünk. És az is
kétségtelen, hogy már magához a
technológiához sem gyártanak beren-
dezéseket, és a film, mint alapanyag
ára is majdnem a duplája a korábbi-
nak. A hagyományos grafikai elô-
készítés, valamint a kiadványszer-
kesztés iránt is jelentôs mértékben
lecsökkent az igény, hiszen az egyre
„okosabb” grafikai programok azt az
érzületet sugallják, hogy bárki képes
egy kiadványt professzionálisan elô-
készíteni.
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A ritmust minden körülmények között fel kell venni…
Jazz Repro Stúdió

A Jazz Repro Stúdiót a kilencvenes évek elején
alapította Atyafi László. Az elnevezést azért
választotta, mert úgy tartja, a jazz nem pusztán
zene, hanem életérzés is. Ahogy a munkája
sem pusztán munka volt számára, hanem
inkább hivatás. Mostanára azonban sok
minden megváltozott… Új ritmusok születnek,
s ehhez – ha tetszik, ha nem – igazodni kell. 
Atyafi Lászlóval beszélgettem.
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Dr. Pdf
● Mint tudjuk: ez egy nagy tévedés!
– A szakmai tudást nem tudja pó-

tolni semmilyen program: az csak
arra való, hogy eszközként gyorsab-
bá, egyszerûbbé tegye a megvalósí-
tást. Ha nincs mögötte szakmai tudás
és felkészültség, a végeredmény az
igénytelenséget hordozza magán.
Arról meg nem beszélve, hogy leadva
a nyomdába az anyagot, derül ki – jó
esetben még a kinyomtatás elôtt –,
hogy bizony gond van vele.

● Innen jött az ötlet a „Dr. Pdf”-
szolgáltatásra?
– Tulajdonképpen igen. Ugyan a

nyomdák általában ellenôrzik a ka-
pott digitális fájlokat, ám ha hibát
észlelnek, nem szívesen „nyúlnak”
bele, hanem inkább visszaadják a
megrendelônek javításra. Aki azután
– éppen az elôbbiekben emlegetett
szakmai tudás hiányában – vagy ki
tudja javítani, vagy nem… A Dr. Pdf
ezen segít. Szerencsére egyre többen
veszik igénybe az új szolgáltatásunkat.

● Nem gondolkodott el azon, hogy
esetleg ráállnak CtP-lemez készíté-
sére?
– Nem. Meglehetôsen komoly in-

vesztíció kellett volna a beindításá-
hoz, és ez nem állt rendelkezésre.
Ami tulajdonképpen nem is baj, mert
– ahogy elnézem az ágazat fejlôdési
irányát – nem biztos, hogy egyáltalán
kitermelte volna az árát. Én úgy lá-
tom ugyanis, hogy ha egyáltalán ma-
rad is a nyomtatás, nagyon elmegy
digitális irányba, így egyáltalán sem-
milyen nyomóformára nem lesz
szükség, másrészt – ami számomra
szomorúbb – egyre inkább minden
csak a virtuális térben létezik: kataló-
gus helyett weboldal, szórólap helyett
internetes hírlevél, könyv helyett e-
book vagy iPad.

Plasztikkártya-
nyomtatás,

megszemélyesített
képeslap, webshop

● Teljesen nem mondanék ellent,
de szerintem kezd éledezni a való-
ságos, kézzel fogható dolgok iránt –
és ebbe beletartoznak a nyomdater-
mékek is – újra az igény. A virtuális
térben olyan mennyiségû az
információ, amelybôl kitûnni egyre
kilátástalanabb. Ugyanakkor kétség-
telen, nem lehet nem tudomást venni
a virtuális világ térhódításáról sem.
Ám ez új lehetôséget is teremt a
nyomdaipar számára: a Jazz Repro is
beindította saját webshopját, amelyen
keresztül személyre szóló
nyomdatermékeket – például
képeslapokat, meghívókat,
plasztikkártyákat stb. – lehet
rendelni…

– Pusztán hagyományos nyomdai
elôkészítô stúdióként már nem lehet
fenntartani egy céget, még akkor
sem, ha csak a feleségemmel ketten
dolgozunk benne. Amikor kezdett
leáldozni ez iránt az igény, mi is ke-
restük az új lehetôségeket. Szóba ke-
rült, hogy esetleg integrálódunk egy
nyomdába, de aztán elvetettük az
ötletet, inkább önállóan próbáltunk
„növeszteni új lábakat”. Mivel az
SMP Kft. jóvoltából igen kedvezô
feltételek mellett sikerült egy plasz-
tikkártya-nyomtatóhoz jutnunk, ez
lett az elsô „pótlábunk”, majd követ-
kezett a Dr. Pdf-szolgáltatás, és tavaly
ôsszel beindítottuk a Jazz Repro web-
shopját is. Ez utóbbiban a notebook-
screen.eu üzemeltetôje, a Garti Kft.
nyújtott segítséget. Ennek népszerûsí-
tésére kihasználtuk és kihasználjuk az
internetes platformokat is, ezzel
együtt az a tapasztalatunk, hogy fôleg
a személyes kontaktus jelenti a leg-
erôsebb marketingeszközt, a leghaté-
konyabb figyelemfelhívást. Ilyen for-
mában tehát valóban igaza van, hogy

az internet inkább jelent egy pó-
tolhatatlanul gyors eszközt a bonyo-
lításhoz, semmint önálló marketing-
csatornát. A webshopon keresztül
érkezô megrendelések egy részét,
egész pontosan a plasztikkártyákat mi
magunk gyártjuk le, az egyéb nyom-
datermékeket – képeslapok, üdvözlô-
kártyák, meghívók stb. – pedig a
szükséges grafikai munkák elvégzé-
sét követôen alvállalkozók bevonásá-
val készíttetjük el. 

Persze ezzel párhuzamosan to-
vábbra is megmaradt hagyományos
profilunk, a kiadványszerkesztés, a
nyomdai elôkészítés, illetve a levilá-
gítás, és még ma is ez jelenti a fô be-
vételi forrásunkat. Nem mondom,
hogy nem éreztem jobban magam a
bôrömben, amikor még volt rá igény,
és meg is becsülték – és persze meg
is fizették – a professzionális nyom-
dai elôkészítést. Ma minden szinte
csak a pillanatnak szól, és háttérbe
szorul a minôség, az egyetlen szem-
pont, hogy legyen olcsó…

Persze, a lehetôségeken belül az
ember megpróbál igényes maradni –
ezzel tartozik önmagának –, de a dol-
gok messze nem úgy és arra mennek,
amely számomra szimpatikus. Ezzel
együtt nincs más választás, mint iga-
zodni az új ritmushoz, még akkor is,
ha egyáltalán nem tetszik. Az örömöt
pedig kizárólag abban kell keresni és
meg is találni, ami az életben a leg-
fontosabb: a családban, a barátokban,
a magánéletben. ■

Ilona
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● A Duna-Mix Kft. egy állami tulaj-
donú gazdasági társaság, amelyet húsz
éve alapítottak, de tulajdonképpeni
célját tekintve – az elítéltek foglalkoz-
tatása – gyakorlatilag 150 éves múltra
tekint vissza. A Duna-Mix tevékenysé-
ge igen sokféle: van varroda, foglal-
koznak gépi hímzéssel, lézergravíro-
zással, fémtechnológiával, galvanizá-
lással, de asztalosipari részlegük is
mûködik, és persze ott a nyomda,
illetve kötészet, amely az elmúlt jó két
és fél évben, de fôleg mostanában
különösen kiemelt fontossággal bír.
„Ezerrel” fejlesztenek…
Sz. L. – Óvatosan mondanám azt,

hogy „ezerrel” fejlesztünk: kétségtelen,
önmagunkhoz mérve, meglehetôsen
nagyarányú technológiai és szervezeti
fejlesztések vannak már mögöttünk, illet-
ve az idei évben is állnak még elôttünk.

● Egy klasszikus értelemben vett gaz-
dasági társaság esetében fel sem mer-
ülne a kérdés – ámbár, tekintettel a
stagnáló nyomdaipari piacra, egy
nyomdánál talán igen –, hogy miért?
Sz. L. – Valóban sajátságos a mi hely-

zetünk, hiszen a kft.-t azért hozta létre az
állam, hogy az elítélteket foglalkoztatni
tudja. Ezt már korábbról is jogszabály ír-
ta elô, sôt az elvárás olyan formán válto-

zott napjainkra, hogy az év végére a száz-
százalékos foglalkoztatottságot kell meg-
oldani. Jelenleg nem egészen 18 000 ezer
fogvatartott van Magyarországon, akik
közül nagyjából 12 000 fô jogerôsen el-
ítélt, javarészt foglalkoztatható. Ma kb.
65 százalékuk vesz részt a foglalkoztatás
munkáltatási szegmensében. Év végére
gyakorlatilag mindenkinek részt kell ven-
nie valamilyen foglalkoztatási formában,
köztük a munkáltatásban. Természetesen
jellemzô módon olyan területeken lehet
csak munkát biztosítani, ahol nagy az
élômunkaigény. Ilyen például a mezô-
gazdaság bizonyos ága, a varroda, a cipô-
gyártás, a fém- vagy éppen famegmunká-
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Nyomda a rács mögött – és komolyan fejleszt

Duna-Mix
Valóban a rács mögött, mégpedig a Váci Fegyház és Börtönnel
egy épülettömbben mûködik nyomda, immáron húsz éve mint
Duna-Mix Kft. De, ha egészen a gyökerekig nyúlnék vissza,
akár azt is írhatnám: nagyjából 150 éve. Gyakorlatilag amióta
maga a fegyintézet egyáltalán áll, azóta folyik itt ipari termelés
formájában valamifajta fogvatartotti munkáltatás, közte
nyomdai tevékenység is. Talán köztudott, hogy minden korban
törekszik az állam arra, hogy foglalkoztassa az elítélteket,
és ennek több oka is van. Egyrészt a tétlenség elképesztô
feszültségeket generál, másrészt egyfajta eszközt jelent
a „normális” társadalmi létezésbe való visszavezetéshez,
harmadrészt pedig az imígyen elvégzett munka értéke némileg

kompenzálja a fogva tartás költségeit és
ugyanakkor a börtönlakó számára is
eredményez némi költôpénzt. Mivel – érthetô
módon – alapjaiban nem klasszikus
gazdasági vállalkozásként, azaz kizárólag
nyereségorientáltan mûködött a nyomda –
merthogy nem ezért alapíttatott –, jellemzôbb
volt rá a szociális foglalkoztatói tevékenység,
semmint korszerû és hatékony nyomdaként
való mûködés. Fogalmazhatnék úgyis:
a többi nyomda számára nem jelentett
versenytársat a „szabadpiacon”. Legalábbis
eddig. Most azonban nem kicsit változott,
változik a helyzet… A Duna-Mix Kft. keretei között mûködô nyomda ugyanis
egyrészt igen komoly fejlesztéseken van túl, másrészt még messze nem is fejezte be:
szó szerint a „nagyja” még ezután, de még ebben az évben csak most következik…
Szakolczai Lóránt bv. alezredessel (jobboldali kép), mint a Duna-Mix Kft.
ügyvezetô igazgatójával, valamint Sápi Gáborral (baloldali kép), a kft. termelési és
mûszaki igazgatójával beszélgettem.
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lás, néhány bérszolgáltatás, illetve bi-
zonyos szinten a nyomdai tevékeny-
ség. Ellentmondásnak tûnhet, hogy
ugyanakkor korszerû gépekkel fej-
lesztjük a nyomdát – magyarán auto-
matizálunk –, miközben az a cél, hogy
még több embert foglalkoztassunk.
Nos, ez csak egy látszólagos ellent-
mondás, ugyanis az újonnan üzembe
állított gépek azt hivatottak elôsegí-
teni, hogy a mind minôségében, mind
mennyiségében növekvô piaci igé-
nyekkel lépést tudjunk tartani, és ezzel
párhuzamosan még több embert tud-
junk a nyomdában és kötészetben fog-
lalkoztatni.

● Jól értettem: növekvô nyomda-
ipari piaci igényeket említett?
Sz. L. – Igen! Ellátási kötelezettsé-

günk van ugyanis a rendvédelmi szer-
vek és a központi államigazgatás
nagyszámú szereplôje felé, és ezeknek
az állami intézményeknek is kötele-
zettsége, hogy minden szempont (mi-
nôség, határidô, ár) megfelelôsége
esetén tôlünk rendeljék meg a külön-
féle nyomtatványaikat, kiadványaikat.
A fogvatartotti munkáltatás, mint köz-
feladat sikeres végzése okán bizonyos
mértékben elônyt élvezünk a szabad-
piaci beszállítókkal szemben, még
akár 20 százalékos árkülönbség eseté-
ben is. Ezt szintén jogszabály írja elô.
Itt jegyezném azért meg: soha nem él-
tünk vissza ezzel a húszszázalékos
lehetôséggel, sok esetben olcsóbbak is
vagyunk a versenytársaknál. 

● Ezzel együtt: kezét-lábát össze-
tenné bárki egy ilyen fix piacért…
Sz. L. – Biztos benne? Egyáltalán

nem egyszerû a helyzet. Meglehet,
hogy a piacunk adott, ám a nyomda
mûködtetése annál bonyolultabb: túl
azon, hogy az egyes üzemegységek
irányítását hivatásos fegyôrök és pol-
gári alkalmazottként civil szakembe-
rek végzik, magát a termelômunkát
nagyrészt jellemzôen szakképzetlen,

legfeljebb betanítható emberekkel kell
végeztetni, akik között – érthetô okok-
nál fogva – igen nagy a fluktuáció.
Szabadulnak, ilyen vagy olyan okok-
nál fogva más fegyintézetbe viszik
ôket, vagy éppen fegyelemsértés miatt
büntetésbe kerülnek. Egy betanításhoz
nagyjából két hónap szükséges, utána
pedig kérdéses, hogy egyáltalán med-
dig tudjuk abban a munkakörben fog-
lalkoztatni a fogvatartottat.

Persze, vannak kivételek: például az
elítéltek, akik a digitális nyomdagépe-
ket kezelik – hogy úgy mondjam – hi-
vatást találtak a munkában. Többsé-
gük az oktatásokon és munka közben
alaposan kimûvelték magukat a gépek
kezelésében, ezért begyakorlottan és
jó minôségben dolgoznak. Ugyanez
igaz a Dominantokon és Romayoro-
kon dolgozó fogvatartottakra is, és ab-
szolút „civil piaci” minôségben dol-
goznak többen a kötészeten is. De
messze nem ez a jellemzô…

● Értem, hogy ilyen formán nem
beszélhetünk „ideális kollégákról”…
Mibôl áll egyébként a géppark, és
melyek a jellemzô termékeik?

S. G. – Van egy négyszínes Heidel-
berg GTO, egy kétszínes SpeedMas-
ter, továbbá két Dominant és két Ro-
mayor ofszet-nyomógépünk, továbbá
három Ricoh és két Xerox digitális be-
rendezésünk, az egyikbôl kettô, a má-
sikbôl egy négyszínes. A kötészethez
ragasztókötôgép, cérnafûzô, összehor-
dó-füzetkészítô, hajtogató, tûzô, per-
foráló, lyukasztó, papírfúró, szilikon-
csík-ragasztó, spirálozó, magasnyo-
mó-stancoló, illetve vágógépek állnak
rendelkezésünkre. Tavaly vettünk egy
B2-es Stahl hajtogatógépet is, az idén
pedig várhatóan érkezik egy 15 állo-
másos Müller Martini összehordó-
ragasztókötô-sor.

Sz. L. – Gyakorlatilag bármilyen
nyomdatermék elôállítására (kis-kö-
zepes termékmennyiségek esetén) fel-
készültek vagyunk, hiszen a teljes
technológia – beleértve a szedés-tör-
delést, a grafikai elôkészítéstôl kezdô-
dôen a keménytáblás cérnafûzésig,
aranyozásig, dombornyomásig – ren-
delkezésre áll. A széles körre a ma-
gyarázat – ismétlem – a jogszabályban
leírt ellátási kötelezettségünk a nyom-
daipari termékekkel kapcsolatban. 

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
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S. G. – Az egyes munkafázi-
sok elvégzése felkészült szak-
emberek irányításával történik,
sôt a fegyôrök között is vannak
képzett szakemberek, akik ko-
rábban maguk is nyomdász-

ként vagy nyomdában, kötészeten dol-
goztak. Jellemzôen különféle nyomtatvá-
nyokat – ezek íves vagy könyvkötött ûr-
lapok, nyilvántartási naplók, szállítóleve-
lek, szabadságos tömbök, és egyáltalán a
rendôrségi, büntetés-végrehajtási, bírósá-
gi, vagy kórházi nyomtatványok igen tág
köre –, illetve havi és negyedéves újságo-
kat – Katasztrófavédelem, Bv. Hírlevél,
BörtönÚjság, Felsô-Tisza Híradó stb. –
nyomtatunk, és feljövôben van az iroda-
szergyártásunk. Például irattartókat,
mappákat, jegyzettömböket stb. gyár-
tunk: mintegy kétezerfélét csak a nyom-
tatvány termékkörben. De készítünk
díszmappákat bársonyból, aranyozva, és
persze folyóiratokat, könyveket is. A di-
gitális nyomógépekek pedig azért kelle-
nek, mert egyre gyakrabban fordul elô,
hogy egy termékféleségbôl csak alacsony
példányszámra van szükség.

● Mekkora az éves forgalmuk?
Sz. L. – A Duna-Mix Kft. összforgal-

ma 2013-ban várhatóan meghaladja a
850 millió forintot, és ebbôl mintegy 640
millió forint köthetô a nyomdai tevé-
kenységhez, beleértve az irodaszer-gyár-
tást is. 

● Hányan dolgoznak a nyomdában?
Sz. L. – A nyomdában, a kötészetben

és a raktárukban 200 fô feletti a létszám,
amibôl kb. 170 az elítélt, a többiek fegy-
ôrök és polgári alkalmazottak. Ebbe nem
számoltam bele a többi üzemnek is dol-
gozó TMK-t és a back office-t (kereske-
delmi, adminisztrációs és pénzügyi osz-
tályokat). Összesen 270 fogvatartottat,
valamint 110 fôs hivatásos és polgári lét-
számot találunk a mai napi nyilvántartás-
ban.

● És mégis, mire a nagyarányú fej-
lesztés? Ennyire növekszik az állami
cégek, intézmények nyomtatványigé-
nye, hogy új és nem is akármilyen tel-
jesítményû nyomógépre van szükségük,
a 15 állomásos kötészeti gépsorról
nem is beszélve? Ráadásul, már jelen-
leg is némileg szûkösnek bizonyul az

az 1000 négyzetméter, amelyen a
nyomda elhelyezkedik.
Sz. L. – Tényleg nem vagyunk helybô-

vében, ráadásul igen széttagoltan, logisz-
tikailag nem kis nehézségeket támasztva
helyezkednek el az egyes üzemegységek
(maga az épület gombgyárnak és varro-
dának épült, kis nyomdaüzemmel). A ta-
goltságon nemigen tudunk változtatni,
ám arra van lehetôség, hogy bôvüljünk,
és újabb területeket alakítsunk ki a
nyomdai tevékenység számára. Jelenleg
már éppen lebetonozták az egyik újabb
nyomógépterem alját, és a kötészeti gép
számára is megvan a hely.

A megnövekedett igényrôl pedig any-
nyit: újabb olyan termékcsoport gyártá-
sára is igény született a kormányzat felôl,
amelyet korábban a szabadpiacon tudtak
volna gyárttatni – több éve részt veszünk
a közfoglalkoztatás tananyagainak elôál-
lításában. Ezek és a többi termék határ-
idôre történô elkészítéséhez nagyformá-
tumú, hatékony nyomógépekre, és hozzá
illô kötészeti gépsorra is szükség van,
ugyanakkor ennek folyományaként nem
kevés kézi munkát is biztosít az elítéltek
foglalkoztatásához.

És egyébként is: attól, hogy az állami
szervezeteknek a különféle nyomdai igé-
nyeikkel kapcsolatban kötelezô hozzánk
fordulni és azokat minden feltétel megfe-
lelôsége esetén tôlünk megrendelni, még
nagyon is piacszerûen kell viselkednünk,
mûködnünk és teljesítenünk. Tehát tarta-
nunk kell a meglehetôsen szigorú határ-
idôket, meg kell felelnünk a minôségi

elvárásoknak, miközben biztosítanunk
kell ez elítélti foglalkoztatást is. Egyszer-
re kell teljesítenünk a piaci elvárásokat
és a közfeladati kötelezettségeinket.

A nyomdatechnológiai fejlesztés mel-
lett a felsô és középszintû nyomdai veze-
tés, a gyártáselôkészítô csoport, a gép-
mesterek alkotta szakmai csapat, vagy a
NATO AQAP és az ISO 9001:2009 sze-
rinti minôségbiztosítási rendszer is a
többéves fejlesztés részei, az integrált
vállalatirányítási és termlésszervezô
rendszerrel együtt, mint humán és szer-
vezési faktorok.

● Ezek szerint csak a szomszédból,
azaz a szabadpiaci szereplôk felôl „tû-
nik zöldebbnek a fû”, azaz áldásosnak
a tuti piac?
Sz. L. – Tény, hogy sokan hajlamosak

arra, hogy csak az elônyöket lássák meg
a másik helyzetében, a nehézségeket
pedig messzemenôkig figyelmen kívül
hagyják…  

● Visszatérve - ahogy fogalmazta – „a
kormányzat felôl érkezô új termékcso-
port gyártására”: csak nem tanköny-
veket fognak gyártani? Hiszen, ha ál-
lami a tankönyvkiadás, akkor jogsza-
bály rendelkezik a kiviteleztetés útjá-
ról-módjáról is… 
Sz. L. – Higgye el, vannak a tanköny-

veken kívül is olyan, nagy példányszámú
kiadványok, nyomtatványok, amelyek-
nek állami megrendelôi vannak… ■

Ilona
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A Duparec Kft.-re, mint a hazai legnagyobb
papírhulladék-gyûjtô, és -kereskedô cégre mindig
is jellemzôek voltak a felcímben felsoroltak: amikor
meglehetôsen hektikus feltételek és körülmények
nehezítették az életüket, akkor is egyfajta nyugodt
tempóval fogadták az eseményeket, s mindig
igyekeztek megtalálni azt az utat, amelyen elôbbre
juthattak. Ezt a fajta higgadt üzleti szemléletet és
hozzáállást jellemzô módon siker koronázta.
Egyrészt mûködésük fennállásuk óta
messzemenôkig stabil és kiegyensúlyozott, másrészt
évrôl évre – hol kisebb, hol nagyobb léptékben –
folyamatosan fejlesztenek. Hol új bálázógép került
a céghez, hol a gépjármûpark újult meg, az idei
évben pedig egy automata elôszortírozót állítanak
üzembe. A hulladékpapír körüli mindenkori helyzet
egyfajta barométerként is szolgál mind a papír-,
mind a nyomda-, mind a csomagolóipar állapotára.
Márpedig, ha így van – és fôleg így is marad –,
akkor némileg kiegyensúlyozottabb mûködési
körülményekre számíthat az ágazat…
Haag Jánossal, a Duparec Kft. ügyvezetô-igazgatójával beszélgettem, aki az elsô kérdésemre,
miszerint: hogy van?, kapásból válaszolta: „jól!”

Higgadtság, kiegyensúlyozottság és folytonos fejlôdés

Duparec

● Nem hozza az iparági átlagot:
ugyanis az ágazat szereplôinek nagyob-
bik része – saját bevallása szerint –
nem annyira van jól…
– Van azért abban valami, hogy a ma-

gyarok pesszimisták. Nem mondom,
hogy alkalmasint nincs okuk panaszko-
dásra, elégedetlenségre, de ezzel együtt
hajlamosabbak a nehézségeket túlhang-
súlyozni, semmint kicsit is örülni annak,
aminek lehet. Én meg inkább optimistán
próbálom szemlélni a dolgokat, hiszen a
siránkozás nem visz elôbbre. A problé-
mákat így is, úgy is meg kell oldani, ak-
kor már jobb pozitív lendülettel és hoz-
záállással megtenni.  

● És ha objektíve nézzük az elmúlt év
eredményeit, illetve a kilátásokat?
– Vannak már természetesen adataink

az elôzô év teljesítményérôl, és ezek azt
mutatják, hogy sikerült elérnünk a kitû-
zött célokat: mind mennyiségben, mind
nyereségtartalomban teljesítettük. Ráadá-
sul azon kevés cégek közé tartozunk,

amelyek létszámban is növekedtek, sôt –
minden bizonnyal – idén újabb kollégák-
kal bôvülünk. Ugyanakkor tény, hogy
mindehhez jóval többet kellett dolgoz-
nunk, és jóval hatékonyabban megszer-
vezni a munkát. Úgy is fogalmazhatnék,
hogy csak a „sûrû fillér” elv mentén
lehetett mindezt elérni, ugyanis egy ton-
na hulladékpapír elôállítása ma többe
kerül, nagyobb ráfordítást igényel, mint a
korábbi években.

● A sûrû fillér elv alapján feltételezem
akkor, hogy több hulladékpapírt gyûj-
töttek vissza. Ez viszont akár azt is je-
lentheti, hogy nôtt a fogyasztás…
– Nem mondanám, hogy növekedett a

fogyasztás: az elmúlt két-három évben
nem volt tapasztalható szignifikáns vál-
tozás. Ez jól látható a nagy kereskedelmi
láncoknál, áruházaknál keletkezô hulla-
dékoknál: nem lett több. Meglátásom
szerint mi teljesítünk jobban, válunk még
hatékonyabbá, és ezáltal teszünk szert
egyre nagyobb piaci részesedésre.

A tavalyi évben 135 ezer tonna papír-
hulladékot gyûjtöttünk be, amelynek
döntô többségét – mintegy 86–90 száza-
lékot – a Hamburger Hungáriába szállít-
juk, ahol csomagolópapír-alapanyag ké-
szül belôle.

● A „fogadó készséget” tekintve –
gondolom – nincs problémájuk: biztos
felvevô piacot jelent a Hamburger
Hungária…
– Némileg szerencsésebb helyzetben

vagyunk a többi papírhulladék-begyûjtô-
höz képest, hiszen mi tagjai vagyunk a
Prinzhorn magyarországi csoportjának,
ilyen formában egy „tökéletes hármast”
alkotunk: vagyunk mi, a Duparec, amely
begyûjti, válogatja, és azt követôen
leszállítja a papírhulladékot a csoport
másik tagjának, a Hamburger Hungáriá-
nak, ahol ebbôl alapanyagot gyártanak,
amibôl a csoport harmadik tagja, a Duna-
pack készít dobozokat, illetve egyéb
csomagolóterméket. Ez egy egymással
szinergiát alkotó rendszer. 
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mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

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

+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662

Tehát valóban igaz, hogy biztos pia-
cunk van a hulladékpapír értékesíté-
sének szempontjából. Ugyanakkor az
is tény, hogy a Hamburger Hungária a
világ öt legnagyobb olyan papírgyára
közé tartozik, amely hulladékpapírból
készít csomagoló-alapanyagot, vagyis:
ha nem tartoznánk a csoporthoz, akkor
is felvevô piacot jelentene számunkra.
Ezzel együtt, szerencsés, hogy cso-
porttagok vagyunk, még akkor is, ha
olykor nem egyszerû egy ekkora rend-
szerben dolgozni… 

● A szinergia további hozadéka az
Ökoindustria 2013 nagydíj, amelyet
szolgáltatás kategóriában nyert meg
a Prinzhorn magyarországi csoport-
ja a tavalyi évben.
– Ezt egy olyan karton fejlesztésé-

ért kaptuk, amely úgynevezett könnyí-
tett karton, ám ugyanolyan stabilitási,
feldolgozási, és strapabírási tulajdon-
ságokkal rendelkezik, mintha lénye-
gesen vastagabb lenne. Viszont egy-
részt jóval kevesebb alapanyag, ener-
gia kell a gyártásához, másrészt maga
a gyártás is jóval alacsonyabb káros-
anyag-kibocsátás mellett történik. Ha
nem lennénk egyazon csoport tagjai,
lényegesen nehézkesebben ment volna
a fejlesztés, ugyanis mindhármunk
szakmai tudása és akarata egyaránt
szükségeltetett hozzá. A mi feladatunk
volt a megfelelô hulladékpapír begyûj-
tése, illetve kiválogatása, amely egyál-
talán alkalmas ennek megvalósítására. 

● Az elôbb említette, hogy közel
86–90 százalékban a Hamburger
Hungária veszi át a begyûjtött pa-
pírhulladékot. Kinek értékesítik a
maradék 10–14 százalékot?
– Külföldi papírgyáraknak, de csak

egy bizonyos távolságon belül, mert

egyébként a logisztikai költség elvin-
né a nyereséget…

● Mennyire nyomott a hulladékpa-
pír ára?
– Természetesen lehetne magasabb,

de azért elfogadható, és ami fonto-
sabb: megszûntek azok az óriási in-
gadozások, amelyek korábban nagyon
kiszámíthatatlanná tették a piaci hely-
zetet. Úgy látom: konszolidálódott a
helyzet. Az OHÜ is egyre zökkenô-
mentesebben mûködik: eddig rendben
mentek a pályázatok, igaz ugyan,
hogy még az idei évre az árakat nem
tudjuk.

● Gondolja, hogy meglepetéssel
fog szolgálni?
– Nem hiszem: az utóbbi 2–3 évben

nemigen változtak sem mennyiségi-
leg, sem árfekvésileg a kiírások. Be-
rendezôdni látszik a helyzet. Most
még az lenne jó, ha nem egy évre,
hanem hosszabb idôre szólnának a pá-
lyázatok. A kiszámíthatóság elenged-
hetetlen feltétele a hosszabb távú ter-
vezésnek, fejlesztésnek és fejlôdés-
nek. Erre azonban nem látok esélyt.

● Volt idô, amikor annyira lecsök-
kent a hulladékpapír piaca, hogy
szinte alig tudtak fizetni érte akár a
nyomdáknak, akár azoknak a ma-
gánembereknek, akik egyfajta kere-
seti forrásként gyûjtögettek… Ezek
szerint e téren is helyreállt a rend?
– Igen. Bár igazából nem tartom

szerencsésnek, hogy az ipari terme-
lôktôl begyûjtött hulladékpapírért még
nekünk kell fizetnünk… Ám kétség-
telen, hogy ez annyira „beépült” pél-
dául a nyomdák gazdálkodásába, hogy
nemigen tudnak lemondani róla. Más
a helyzet a magánszemélyeknél, hi-

szen ôk nem kevés munkát fektetnek
az összegyûjtésbe, rendjén való,
hogy fizessünk érte.

● A napokban született az a hatá-
rozat, hogy minden társasházban a
kommunális szolgáltatónak bizto-
sítani kell – legalábbis a papír, illet-
ve a PET-palack szempontjából – a
szelektív gyûjtés lehetôségét. Jelent-
e az önök számára ez valamifajta
elônyt?
– Nem, ez minket nem érint: ez

kizárólag a kommunális szolgáltatók
hatásköre alá tartozik, beleértve a ke-
letkezett hulladékpapír további sorsát
is.

● Említette, hogy évek óta nagyjá-
ból „beállt” a piac: nagy változá-
sokra – például a fogyasztás ugrás-
szerû növekedésre – nemigen lehet
számítani. Gondolom, ennek megfe-
lelôen tervezték az idei évet, azaz
inkább a fenntarthatóság a cél,
semmint a növekedés.
– A célkitûzésünk továbbra is a fej-

lôdés, és természetesen a fejlesztés
sem marad el. Igaz ugyan, hogy maga
a piac nem növekszik, de ezen belül a
piaci részesedésünket növelni kíván-
juk, és meglehet, hogy ehhez egy vagy
akár több akvizíciót is végrehajtunk.
Fejlesztésként pedig rövidesen üzem-
be állítunk egy automata elôválogató
gépet, amely még hatékonyabbá teszi
a begyûjtött hulladékpapír szét-
válogatását, még inkább árnyaltabb
alapanyagalap-szelekciót tesz lehetô-
vé. És mivel nemcsak hulladékpapír
gyûjtésére van engedélyünk, hanem
fémre és üvegre is, ezt a tevékenysé-
günket is tovább erôsítjük. ■

Ilona
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„Az életemet arra tettem fel, hogy kiûzzem a
nyomdából az ólmot, és helyét az ofszettechnológia

foglalja el…” – ezt akkor mondta nekem Földes Gyuri bácsi,
amikor elôször ültünk le beszélgetni, mégpedig annak kapcsán,
hogy abban az évben – 2005-ben – a szakma neki ítélte a Ma-
gyar Nyomdászatért díj kitüntetést. Az elsô beszélgetésbôl
azonban nemcsak egy cikk, hanem – talán joggal mondom – a
barátságunk is megszületett.

Az akkor már 91 éves Gyuri bácsi szellemi frissessége fiata-
lokét „lepipáló” volt, és ezt halálig meg is ôrizte. S noha a látá-
sa már több évtizede erôsen megromlott, felesége, Pirike jóvol-
tából – aki felolvasta neki a szakmai sajtó cikkeit (is) – napra-
készen követte az ágazat fejlôdését, eseményeit és történéseit.
Sokszor beszéltem vele telefonon azóta is, és mindig lenyûgö-
zött, hogy bármirôl is volt szó – szakma, politika, gazdaság,
válság –, milyen kristálytiszta meglátásai vannak, pedig idén
februárban már 100. életévét töltötte volna be… 

Az ô élete azonban nemcsak egy hosszú élet története, ha-
nem egyben a hazai ipartörténet egyik nagy fejezete is.

Földes György 1915-ben született. Édesapja szedôként dol-
gozott, ám fiát kereskedelmi iskolába íratta be, ahol remekül
megállta a helyét, s jó eséllyel nézett egy egyetemi felvétel elé.
Ám részben a történelem, részben a család anyagi lehetôségei
közbeszóltak: felütötte fejét a fajelméleti megkülönböztetés, a
gazdasági recesszió következtében bátyjai munkanélkülivé
váltak, apja az ólomszedés miatt megbetegedett. Kézenfekvô
megoldásnak látszott, hogy nyomdásztanulónak menjen. S no-
ha magasnyomónak jelentkezett, ofszettanulónak vették fel.
Ekkor hallott életében elôször az ofszeteljárásról, ám egy életre
elkötelezettje lett. Az érettségit követôen elvégezte a kétéves
szakmunkásképzôt, 1931-ben a Globus Nyomdában kezdett el
dolgozni, heti 70 pengô fizetésért. Ez az összeg akkoriban
ugyan szép pénznek számított, ám a munkáltató  késôbb sem
emelte. Gyuri bácsi – összefogva a többi gépmesterrel – 10
pengô emelést kért, ám a vége az lett, hogy a többiek beérték 5
pengôvel, ô pedig nem alkudott meg, inkább a munkanélküli-
séget választotta. „Mindig erôs volt bennem a szociális érzé-
kenység. A közösség érdekét legalább úgy szem elôtt tartottam,
mint a magamét, sôt. Nem akartam megalkuldni, még akkor
sem, ha a többiek megtették.”

Alig hat hétig tartott azonban a munkanélküliség, amikor
megkeresték az Athenaeum Nyomdából, hogy szükség lenne
rá. De nem sokáig dolgozott itt, mert megkeresték, és felaján-
lottak neki a temesvári Helikon Nyomdában – ahol éppen az
ofszettesítés folyt – egy instruktori állást. Gyuri bácsi 3 hóna-
pos kiküldetést vállalt, amibôl kétszer három év – 1937–1940,
1944–1947 – kerekedett. 

Az 1940-tôl 1944-ig tartó idôszak egy nagyon csúnya kor-
szak volt: háborúval, katonáskodással, munkaszolgálattal. En-
nek egyetlen borzalma sem kerülte el Gyuri bácsit. 1947-ben
került vissza Magyarországra, és kezdett el dolgozni az akkor
még nem államosított Seidner Nyomdában. 1948 márciusában
a Pártközpont utasítására a Piatnik Kártyagyárba került válla-

latvezetônek. „Fogalmam
sincs, minek alapján találtak
meg, mindenesetre kiadták az
utasítást, hogy az államosítást
követôen szervezzem meg a
céget.”

A Piatnik zökkenômentes át-
szervezése után kilenc nyomda
vezérigazgatójának nevezték
ki. „Nem voltak összeköttetése-
im, »elvtársi szálaim«. Egysze-
rûen szakemberre volt szükség
az államosításra került nyomdák igazgatásához. Kellett, hogy
mûködjenek a nyomdák.”

Nem sokkal késôbb a Minisztertanács Könyvhivatalába he-
lyezték, ahol elsôsorban gazdaságilag kellett rendbe hoznia a
központi könyvkiadást. Volt ugyan egy „ideológiailag megbíz-
ható” és erôs pártkapcsolatokkal rendelkezô fônöke, de ettôl a
Könyvhivatal még nem mûködött jól. „Mindig jellemzô volt,
hogy oda helyeznek, ahol rendbe kellett hozni valamit.” Miután
itt megoldotta a feladatot, ugyanezt kellett végrehajtania követ-
kezô munkahelyén, a Lapterjesztô Nemzeti Vállalatnál.

Ám nem mindig találkozott a hatalom ideológiájával: egy
sikertelen kimenetelû koholt pert követôen, semmilyen felaján-
lott állást nem fogadott el, „…gépmester voltam 17 évig, meg-
élek én abból is!” – felkiáltással visszament a Szikra (késôbb
Kossuth) nyomdába ofszetgépmesternek. Hathetes gépmester-
kedés után rövid idôre a Tankönyvkiadó fôosztályvezetôjévé
nevezték ki, majd újra vissza a Szikrába, de már mint üzemegy-
ség-vezetô. A feladat: terjessze ki, szervezze meg az ofszette-
sítést. Gyuri bácsi nemcsak teljesítette a feladatot, hanem a
nyomdán belüli ofszetszakképzést is elindította.

1956 a Szikra Nyomdában találja: történjen bármi is, újságot
nyomtatni kell, úgyhogy egyetlen dologra koncentrált: megvé-
deni a gépeket.

A forradalmat követôen megalakult Munkástanáccsal azon-
ban összetûzésbe keveredik, így pillanatokon belül egy kis
MÉH-fiókraktárban találja magát, ahol leselejtezett katonai
csizmákra kell felügyelnie. A MÉH-fiókok további feladata
volt, hogy elôírt és nem kis mennyiségû papírgyûjtéssel is fog-
lalkozzon. A feladatot sikeresen megoldotta, ezért osztályveze-
tônek akarták kinevezni.

Ám mégsem itt folytatta pályafutását, hanem 1957-ben elfo-
gadta azt a megbízatást, amely – egy csapat tagjaként – a Ma-
gyar Helikon Kiadó létrehozására szólt. „Egy év múlva nem-
zetközi hírünk lett az általunk kiadott, kivitelében magas szak-
mai igényességet megvalósító könyvek miatt.” A helikonos idô-
szak 1957-tôl a 60-as évek elejéig tartott, közben kétszer hat
hetet a Lipcsei Grafikai és Könyvmûvészeti Fôiskolán is eltöl-
tött. A Helikon Kiadó után a Corvinához került mûszaki veze-
tônek, ahol mûszaki vezetése alatt egyre jelentôsebb mértékben
tértek át az ofszettechnológiával készült könyvekre. A hatvanas
évek eleje a Móra Kiadónál találja, mint mûszaki fôosztályve-
zetôt, ahol ugyancsak az ofszettechnológián alapuló könyv-

In memoriam – Földes György
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gyártás továbbfejlesztése volt a felada-
ta. 1964-ben pedig már a Zrínyi Nyom-
dában dolgozik, ahol két rotációs gép
beüzemelésével bízzák meg. Ezt köve-
tôen a Zenemû Kiadó mûszaki vezetôi
tisztségére kérik fel. Ekkor már 58 éves
volt, s úgy gondolta, innen megy  két
év múlva nyugdíjba.

Másként alakult. Következett a Da-
basi Nyomda létre-hozása, amelynek
kettôs oka is volt: egyrészt minden év-
ben tankönyv- és egyetemijegyzet-hi-
ány volt, másrészt politikai koncepció-
ként jelentkezett az agglomeráció fej-
lesztése. Az eredeti minisztériumi el-
képzelések szerint egy „gutenbergi ala-
pokon nyugvó”, azaz magasnyomó
technológiával mûködô könyvnyomdát
akartak létrehozni. Gyuri bácsi volt az,
aki ezen a megbeszélésen határozottan
és szakmai érvek sorát felvonultatva
bebizonyította, hogy az új könyvnyom-
dának miért kell kizárólag ofszettech-
nológián alapulnia. Nem ô kezdte el a
beruházást, de mégis neki köszönhetô a
Dabasi Nyomda megszületése. Nem
idézem fel, mi minden történt, míg vé-
gül 1972-re elkészült a minden szem-
pontból – külsô-belsô felépítettségében,
gépparkjában és technológiájában –
modern és Európában is méltán elis-
mert nyomda. „A Dabasi Nyomda úgy
nyomott könyvet, hogy oda az ólom a
lábát be nem tette.” Hatalmas újdon-
ságnak számított ez Európa-szerte, hi-
szen egyetlen bar-celonai nyomda
mondhatta el ugyan-ezt magáról. Ezen-
kívül is számos olyan technológiai új-
donságot vezettek be, amelyeket elô-
ször itt használtak. A géppark mellett
az emberekrôl sem feledkezett meg
azonban Gyuri bácsi: ideális munka-
körülményeket teremtett az itt dolgo-
zóknak. Ugyanakkor elvárta, hogy min-
denki tudása és hozzáállása legjavát ad-
ja. Szigorú volt, de emberi: nem vélet-
len, hogy 1981-es nyugdíjba vonulása-
kor virágtengerrel árasztották el.

Most, 2014. január 20-án pedig az
emlékezés és a végsô tiszteletadás vi-
rágai borították utolsó útján, amelyen
feleségével, Pirikével együtt – aki alig
három nappal késôbb szintén meghalt
– haladtak örök nyughelyük felé. 

Szervusz Gyuri bácsi, nyugodjatok
békében! ■

Ilona

Hírek az egyesületHírek az egyesület
háza háza tájáróltájáról

február 16–20. EUROShop
(Düsseldorf)

február 25–28. EMBAX (Brno)
február 25–28. 2nd Int. East Africa

Print Pack Sign Expo
(Nairobi – Kenya)

február 27. Magyar Grafika 1. sz.
febr. 27– márc. 1. GOA – Graphics 

of the Americas
(Miami Beach)

március 6–7. Flexószimpózium
(Újhartyán)

március 13–16. Lipcsei Könyvvásár
(Lipcse)

március 24–29. IPEX (London)
március 26–30. IPEX – szakmai utazás 

(London)
március ?? Környezetvédelem

aktuálisan – szimp.
(Helyszín: ?)

április 6–8. Plast & Printpack 
Alger 2014 (Algír)

április 8–10. London Book Fair
(London)

április 23–25. 12th Asian Pap. Show
(Bangkok)

április 24. PNYME Közgyûlés
(Budapest)

április 25. Magyar Grafika 2. sz. 
április 27–30. Int. Printing & 

Packaging Fair
(Hong Kong)

április ?? XX. Budapesti 
Nemzetk. Könyvfeszt.
(Millenáris Park)

május 7–13. InterPack – szakmai 
utazások (több turnus) 
(Düsseldorf)

május 8–14. InterPack (Düsseldorf)
május 16–17. Romániai nyomdász-

találkozó (Nagyszeben)
május 20–23. FESPA Digital

(München)
május 29–30. NyPSz XLI. Közgy.

+ díjátadók 
+ Gazdasági Konf.
(Debrecen)

május ?? Cs+P csom.technikai 
szakmai nap
(Óbudai Egyetem)

május/június?? Heidelberg –
szakm. tanulmányút
(Heidelberg)

június 3–5. PullPaper 2014
(Helsinki)

június 6. MMÉN-rendezvény
(Magyar Mûszaki Értelmiség Napja)

június 19–20. Vándorgyûlés – 
papírfeldolg. napok 
(Gyôr + Sárvár?)

június 20. Magyar Grafika 3. sz.
június 24–26. Zellcheming Expo

(Wiesbaden)
június 28. János Nap 

(Kamaraerdô)
június 84. Ünnepi Könyvhét

Gyermekkönyvnapok
(országszerte)

szeptember 7–10. iarigai IRC 
(Swansea – Wales)

szeptember 11. Magyar Grafika 4. sz.
szept. 25–26. Press & Postpress

szimpózium (????)
szept. 28.–okt. 1. GRAPHexpo

(Chicago)

október 8–12. Frankfurti Könyvvás.
(Frankfurt)

október 8–11. Druck + Form
(Sinsheim – D)

október 9–10. Iparági Karbantartók
Találkozója (?????)

október 13–15.  IFRA Expo
(Amsterdam)

október 15–17. MIAC – 21th Int. 
Exhib. of Paper Industry (Lucca – I)

október 23–24. 4. InPEQ (Zágráb)
október ?? XVI. Fórum

a minôségrôl (?????)
okt./nov. Papír 2014 – szakmai 

szimp. (Dunaújváros?)

november 12. Magyar Grafika 5. sz.
nov. 16–19. Emballage – 

szakm. utazás (Párizs)
november 17–20. Emballage (Párizs)
november 26. Óbudai Egy. Napja

(Óbudai Egyetem)
november 27–28. Andor napi szakmai

találkozó Szentgyörgyi A. Iskolával 
(Békéscsaba)

november ?? FiDiFo, TDK-nap
(Óbudai Egyetem)

november ?? Könyvek éjszakája

december 4. Nyugdíjastalálkozó
(Tannyomda)

december 12. Magyar Grafika 6. sz.
december 16. Magyar Grafika 

évzáró (Typonova?)

K
özin

fo
in

fo

Eseménynaptár
(szélesebb körû érdeklôdésre számottartó)
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Miközben a szakma és szakmai
szervezetei sziszifuszi küzdelmet
folytatnak, ha már nem is a nyomta-
tott média iránti igény növeléséért, de
legalább szinten tartásáért, legfôbb
könyvkiadónk mindent megtesz a
lobbitevékenységünk támogatásáért.
Most egy könyvespolcokra illô, nagy
példányszámú periodika kiadásán
fáradozik. Emlékszem, amikor a ’80-
as évek végén egyik nagyon nagyunk
kezébe került egy 50-es évekbeli
LIFE-magazin, ami igencsak megtet-
szett neki. Így megjelent a Képes7.
Végül egy egészen színvonalas heti-
lap lett belôle. És a témánál maradva:
az az érzésem, hogy ebben a nyomdá-
szat, a papíralapú média fennmara-
dásáért vívott titáni harcban a látha-
tóan gyenge lobbi-érvényesítési ké-
pességekkel bíró nyomdák csak se-
gédcsapatok a többszörös tôkét fel-
vonultató papírlobbi oldalán. A fô
veszélyt nem is csak az evolúció je-
lenti a nyomdák számára, hanem a
nem ritkán hatalmas, úgy mennyiségi,
mint szakmai igényekkel jelentkezô
megrendelôk, akik egyik napról a
másikra megjelennek, és ugyanilyen
hirtelenséggel áthelyezik egy még
olcsóbb országba a termelésüket. A
kiválasztott nyomdák meg ott ülnek a
nagy megrendelés reményében végre-
hajtott beruházásaikon (is). Karinthy
durván száz éve írta a könyvrôl:
„Könyv alatt természetesen apró

dobozt kell elképzelni, amiben
hajszálvékony drótok keringenek,
ezekre van felvéve minden, amit a
szerzô közölni akar az olvasóval,
illetve nézôvel. Fülünkre és szemünk-
re kapcsolva a könyvet, azonnal meg-
jelenik a regény, oly módon, ahogy az
a valóságban történik…”

Már megszoktam az „ancien
regime”-ben, hogy egy politikus
mindenhez ért, legyen az a mûvészet-
nek vagy tudománynak bármelyik
ága is. Úgy tudom, tipográfus egy
sem volt köztük, de most már olyan is
van. Közüzemi számláink a kor heral-
dikájának megfelelôen kerülnek ki-
alakításra. Ha ezt Haiman és Szántó
megérhette volna…

Rendszeres olvasója vagyok a
már megszûnt NFÜ honlapjának. Fi-
gyelem, ahogy a honlap „rubrikái”
bôvülnek. Egy sajtóhír megjelenése
után megjelent az „Átláthatóság”.
Ezen a szamárpadon szép számban
ültek nyomdák is. Aztán ôk visszaül-
hettek az eredeti helyükre.

Nemrég felkerültek a „Közérdekû
bejelentések”, magyarul a névtelen
feljelentések is. Rövid idô alatt majd-
nem 1000. És az érdekes, hogy a már
kivizsgált bejelentések zömét a hiva-
tal megalapozatlanság miatt elutasí-
totta. Mindegy, de szereztünk Gabi-
nak, Pistának és még ki tudja, kinek

egy pár álmatlan éjszakát. Majd né-
zem a támogatott projekteket, azaz a
nyertesek listáját, és látom, illetve
nem látom az egyik ígéretes nyertest.
Eltüntették, mint Tôkés mellôl
Lomnicit a Híradóban. Nem tudom
mit követett el az a bizonyos nyomda,
de tuti, hogy felnyomták. Büszkék is
lehetünk magunkra!

Más. Gyerekek, ezt tényleg nem
hiszem el! Emlékszem egyik neves
ex-nyomdászunkra, aki inkább mére-
teirôl, mint eszérôl volt híres: vett sok
új gépet, és egy saját nyomdát is épí-
tett hozzá. Majd elkezdett indoor-tar-
goncát keresni, meg mûanyag rakla-
pokat. Kérdezik is ám tôle, hogy mi
ez a nagy felhajtás? Igen, vékony lett
a mûgyanta. Ô ugyan nem alkudott,
csak megszabott egy összeget a kivi-
telezônek. Mi ehhez képest egy mû-
jégpálya a téli szünet alatt? ■

Spartvis

Sztálin elvtárs jó elvtárs,
csak rossz elvtársakkal veszi körül magát

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez
➢ 20 éves 20 éves tapasztalattal

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu

Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063

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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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

FFlleexxiibbiilliissttáábbllaa--kkéésszzííttééss;;  MMeelleeggffóólliiáázzááss;;
UUVV--llaakkkkoozzááss;;  SSttaannccoollááss;;  GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss;;

BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss;;  CCDD--ttookk--rraaggaasszzttááss;;
SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss;;  KKéézzii  kkööttéésszzeett

„Magyarország
jobban teljesít.”
Teljesítsen Ön is!

Sorszámozás, bígelés,
perforálás:

Morgana FSN
sorszámozógéppel
Évindító akció!

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

T.: 260-0562

RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu

Tel./fax: 061-264-3819

iinnffoo@@ddppddssttaannccuuzzeemm..hhuunn

3300//222211  77777700
3300//333300  22994466

A postpress szolgáltatások teljes választéka
egy kézbôl – egy helyen.
www.dpdstancuzem.hu

E l a d ó  h a s z n á l t  g é p e kE l a d ó  h a s z n á l t  g é p e k
Gyártmány Típus Megnevezés Gyártási év

KOLBUS KM 470 + ZU 803 Ragasztókötô+összehordó 1982
SIGLOCH könyvblokk SIGLOCH SB 6000/1E könyvblokk-készítô gép
készítô sor: STRAYFIELD Big 6 szárító,

SIGLOCH DNH dupla gerincprés 1998
STAHL beakasztó sor: STAHL VBF BL 500 beakasztó gép

SIGLOCH BSD 60 kirakó rendszer 1998
WOHLENBERG Golf 18 ragasztókötô 1994
MATHIAS BÄUERLE Multimaster CAS 52 hajtogatógép (640x900 mm) 2002
KAEV drótfûzôgép
POMA könyvtest gömbölyítô
POLYGRAPH nyílásbeégetô
ADPAK 400 zsugorfóliázó 2005
OSAKO 368 irkafûzô sor 1992
PURLUX Europa QD8E irkafûzô sor 2000
PERFECTA SDY-EZ háromkéses vágógép 1984
HÖRAUF háromkéses vágógép 1995
GALLUS R 250 B flexó nyomógép 1988
KDO Flexo Seltec 7C10G flexó nyomógép 2000
RIMA RS 3110 SL keresztkirakó 2001
GÄMMERLER KL 513/1 keresztkirakó 1998
PAKO 26 SL filmelôhívó 1990
KALLE lemezmásoló 1977
KRAUSE PEM 1050 lemezelôhívó 1990
POLIMERO Nylonprint kimosó 1993
DUPLO 5000 DC-10/60 összehordó torony 2009
POLLY PRESTIGE 574 íves ofszet-nyomógép 2004
POLLY PRESTIGE 574 AH íves-ofszet nyomógép 2001

További információk: www.prosystem.hu
Érdeklôdni lehet: Tel: 06 27 537-876, usedmachines@prosystem.hu

Megbízónk németül kitûnôen beszélô, jó
kommunikációs képességgel rendelkezô

kollégát/kolléganôt keres
otthonról végezhetô, napi 4 órás, vagy

kétnaponként 8 órás elfoglaltságot jelentô,
elsôsorban interneten végzendô munkára.
Kreatív, rugalmas hozzáállás, felhasználói

szintû számítógépes ismeret elengedhetetlen.
A jelentkezéseket a szerkesztôség e-mail 
címére – printinfo@t-online. hu – várjuk. 
Jelige: „Állás2014” 

Új XEROX 4595
fekete-fehér

digitális
nyomógép

átszervezés miatt

eladó.
Érdeklôdni lehet
a 06-30/554-0000
telefonszámon.

DIGITÁLIS nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,

Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus

vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
INVENCIÓ® Kft.

invention@t-online.hu
T.: 260-0562

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
DeLuxe Stitcher 

drótfûzôfejek
irkafûzô gépekhez,

többfejes fûzôgépek.
Használt gépek,

gépjavítás.
INVENCIÓ® Kft.

invention@t-online.hu
T.: 260-0562
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Nyomdászok civilben (1.)

Dr. Horváth Csaba

Nyomdászok civilben címmel új rovatot indítunk abban a reményben, hogy az ágazat szereplôi ezáltal még
jobban megismerik egymást, még inkább erôsödik az együvé tartozás érzése. Ezúttal nem szakmai oldalról
szeretnénk bemutatni a kollégákat, hiszen ebbôl a szempontból meglehetôsen jól ismerjük egymást, hanem
a „magánemberi én” kerül a középpontba.

Dr. Horváth Csaba egész életében tanult, vagy tanított, vagy
dolgozott: de még inkább mindhármat egyszerre.
1953-ban született  Zalaegerszegen, de ifjú kora jelentôs részét
a 13 kilométerre, délkeletre, a Szévíz-völgyében található, ma 850
lakost számláló Búcsúszentlászlón töltötte, amely település
évszázadok óta a környék szellemi központja. Édesapja
iskolaigazgató, édesanyja tanár volt a helyi iskolában. Horváth
Csabát kifejezetten jó fizikusi-matematikusi vénával áldotta meg a
sors – amire rásegített a szorgalom –, ezért kétséges sem volt a
továbbtanulás, mégpedig a Budapesti Mûszaki Egyetem
gépészmérnöki karán, amelyet a sorkatonai szolgálat teljesítésének
kanyarja után el is végzett. Mivel azonban a pesti „létezés” nem
volt éppen olcsó mulatság, és a tanárszülôk anyagi lehetôségei
akkoriban is igen visszafogottnak voltak mondhatók, az egyetemi
évek alatt is dolgozott: hol középiskolások felkészítését vállalta az
érettségire, felvételire, de ha ilyen lehetôség éppen nem akadt,
akkor jöhetett a rakodás… Közben ismerkedett meg leendô
feleségével, aki Debrecen környékérôl jött a fôvárosba,
közgazdásznak tanult, és akivel a diploma megszerzését követôen 1977-ben össze is házasodtak. Az elsô
dilemma igazából ekkor következett: hol is éljenek? Budapest, Debrecen vagy Zalaegerszeg? A választás
Debrecenre esett, mert ott mindkettôjük számára mutatkozott munkalehetôség, és talán a lakáshoz jutás is
könnyebbnek tûnt. S noha Horváth Csaba a Medicor helyi gyáregységénél gondolt elhelyezkedni, az Alföldi
Nyomda akkori vezérigazgatója, Benkô István képében a sors másként intézkedett. Így lett a nyomda mûszaki
munkatársa, majd késôbb a karbantartó üzem vezetôje. „Pontosan ettôl óvott az egyik tudós mentorom, akivel a
tdk-dolgozataimat és a diplomatervemet is készítettem, hívott is a MOM-ba dolgozni, azzal a céllal, hogy majd
átveszem tôle az ottani irányítást. Mindig mondogatta: »Nem szeretném, hogy a maga képességeivel egy vidéki
tmk-ban végezze«”… Hát nem végezte, hanem kezdte, s nem kis egzisztenciális sikerek alapja lett a
nyomdaiparral történt elsô találkozásából. Túl azon, hogy a rendszerváltást követôen megalapította a Nyomda-
Technika Kft.-t, amely légtechnikai és karbantartói feladatok megoldására szakosodott, és a mai napig mind a
hazai, mind a nemzetközi piacon sikeresen mûködik, mindig is tanult és szinte mindig tanított is, miközben
társadalmi feladatként a nyomdászközéletben nem kis aktivitással vett részt. Például a karbantartói fórum több
mint harminc évvel ezelôtti születésének „ötletadó atyja”, azóta is aktív szervezôje és résztvevôje. Kollégáival
elôször a Debreceni Egyetemen hoztak létre egy olyan kurzust, ahol gépészmérnök hallgatók tanulhattak
nyomdaipari, karbantartói ismereteket. Késôbb pedig a nyomdászok „alma materébe”, az Óbudai Egyetemmé
alakult intézménybe hívták elôbb még óraadó tanárnak, majd fôállású docensnek. 2010-ben ôt nevezték ki a
Rejtô Sándor Könnyûipari és Környezetvédelmi Kar Médiatechnológiai Intézetének igazgatójává. Mindeközben
„begyûjtött”, még egy diplomát, megszerzett két doktori fokozatot is, majd nemrégiben habilitált lett. Hatodik
éve látja el társadalmi munkában a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöki tisztét, és az európai nyomdász
szövetség, az INTERGRAF elnökségi tagja is egyben. Rendszeres elôadója tudományos konferenciáknak
Valenciától Montrealig.
Amikor megkerestem, hogy beszélgessünk egy kicsit a „magán” Horváth Csabáról, nevetve mondta, hogy olyan
szinte nincs is…
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● Nem csodálom, hiszen szinte fel-
sorolni is nehéz, hogy mi minden-
nel foglalkozik szimultán: tanít és
tanul, irányítja és felügyeli a saját
cégét, intézi az ágazat ügyeit, tár-
gyal a minisztériumokkal, szervezi
a különbözô szakmai rendezvénye-
ket – s mindezt Debrecen–Buda-
pest–és-ki-tudja-melyik-európai-
város között ingázva. Mennyit uta-
zik egy hónapban?
– Sokat: több mint 4000 km-t ha-

vonta. Ha nem megyek külföldre, és
nincs semmi rendkívüli hivatalos
program, akkor általában keddtôl
csütörtökig, péntekig Budapesten
vagyok, a hét végét pedig Debrecen-
ben töltöm. Külföldre szinte havonta
megyek: van, hogy egy-két napra, de
nem ritkán egyetlen nap alatt meg is
járom. Még szerencse, hogy nagyon
szeretek utazni!

● És mit csinál, amikor kvázi nem
csinál semmit, azaz nem tanít, nem
tanul, nem dolgozik, nem tárgyal,
nem „érdekképvisel” stb.?
– Na, olyan nincs: mindig találok

magamnak „hivatalos” elfoglaltságot:
ha éppen mást nem, akkor a külföldi
szakirodalom legújabb híreit bújom.
Nem tudom, hogy áldás vagy átok,
de nekem szenvedélyem is a mun-
kám, beleértve a tanulást, tanítást és a
társadalmi elfoglaltságokat is.

● A család hogyan fogadta – és
persze fogadja – ezt a szenvedélyt?
Lehet, hogy a gyerekek éppen ezért
léptek inkább édesanyjuk nyomdo-
kaiba, és lettek közgazdászok?
– Amíg kicsik voltak a gyerekek,

én is többet voltam otthon, bár vitat-
hatatlan, hogy az édesanyjukra na-
gyobb rész jutott a nevelésbôl. Sajná-
lom, de megértem, hogy szakma-
választásukban nem engem követnek.
A lényeg az, hogy olyan pályát vá-
lasztottak, amiben örömüket és per-
sze, egzisztenciális boldogulásukat is
meglelték, meglelik. Miután szembe-
sültem azzal, hogy a fiaimra a cégben
nem számíthatok, máshol kellett

utánpótlás után néznem. Elôször hir-
detés útján kerestem mérnököket a
Nyomda-Technikába, de ez ered-
ménytelennek bizonyult. Ekkor szü-
letett az elhatározás, hogy ki kellene
nevelni a megfelelô utánpótlást. A
kezdeti, Debreceni Egyetemen indí-
tott kurzusunkon végzettekbôl három
tanítványom ma már a cégem min-
dennapjait irányítja, másik három
pedig az Alföldi Nyomdában dolgo-
zik fontos mûszaki beosztásokban.
Az Óbudai Egyetemen végzett hall-
gatóimat már számon sem tudom
tartani, pedig itt csak hetedik éve
tanítok.

● Tényleg nincs olyan hobbija,
ami nem kötôdik valamilyen for-
mában a szakmához? Mikor volt
utoljára például színházban, vagy
moziban?
– Meglehetôsen gyakran járok, já-

runk színházba, fôleg a József Atti-
lába, merthogy egyrészt a pesti lakás-
hoz az van a legközelebb, másrészt a
könnyedebb daraboktól a drámákig
igen széles a repertoárja. A mozit pe-
dig kifejezetten kedvelem: szeretem a
hatalmas vetítôvásznat. Filmek tekin-
tetében „mindenevô” vagyok, azaz
jöhet egy jó vígjáték, de fajsúlyos
kategória is. 

● A menedzserek körében erôsen
dívik a vadászat, síelés, vitorlázás,
tenisz, golf… Esetleg ûzi valame-
lyiket? Szereti egyébként a sportot,
vagy a sportok bármelyikét?
– A „divatos” elfoglaltságok nem

mennek nekem… A vadászat meg fô-
leg nagyon távol esik tôlem! Teni-
szeztem ugyan egy ideig, de mosta-
nában ez már kimarad, mert megle-
hetôsen „macerás” összeszervezni
egy partnert, aki akceptálná az én
extrém idôbeosztásomat. Manapság
sportolásként – ha egyáltalán van rá
idôm, energiám és persze kedvem –
az úszás és az edzôtermi kondizás
fordul elô. De azt azért elárulom:
nem vagyok kifejezetten sportrajon-
gó, és órákig nem ülök semmilyen

sportközvetítés elôtt sem… Ha már
egyáltalán sport, akkor inkább csiná-
lom!

● Na és a könyvek? – Bár ez némi-
leg szakmához kötôdô kérdés…
Pusztán kedvtelésbôl mit olvasott
utoljára? Ha egyetlen könyvet
vihetne egy lakatlan szigetre, az
melyik lenne?
– Mostanában inkább írom, sem-

mint olvasom a könyveket, jegyze-
teket… De félretéve a tréfát – ami
nem is igazán tréfa –, tény, hogy ko-
rábban többet olvastam. Alapmû szá-
momra Mario Puzo Keresztapa címû
könyve, s noha kitûnô filmeposz ké-
szült belôle, meg sem közelíti az ere-
deti mû nagyszerûségét. És ugyanez
igaz E. M. Nathanson Piszkos tizen-
kettô címû mûvére is, amely szintén
elôkelô helyet foglal el a kedvenc
könyveim között. De szeretem Pat-
rick Robinson „tengeralattjárós”,
félig fikción, félig valóságon alapuló
regényeit: a Nimitz anyahajót, A lo-
pakodót, illetve bármilyen, a közel-
múlt történetével foglalkozó, azt fel-
dolgozó mûvet szívesen olvasok. La-
katlan szigetre azonban biztos, hogy
a Keresztapát vinném.

● Mi a kedvenc étele, itala? Szeret
fôzni, vagy inkább azt élvezi, ha va-
laki a „végeredményt” feltálalja?
– Inkább azt mondanám, mit nem

eszek meg: a kelkáposztafôzeléket.
Azt annyira nem szeretem, hogy ha
akár az utcán sétálva megérzem az
illatát – szagát! –, azt is meg tudom
mondani, hogy melyik lakásból ter-
jeng. A rakott kel azonban már jöhet!
A sors úgy hozta, hogy az utóbbi 4–5
évben kezdtem el „fôzôcskézni”, és
mára már saját „kreációim” vannak.
Az interneten szoktam böngészni
gyorsan elkészíthetô recepteket, ame-
lyeket aztán adaptálok. Például a tró-
pusi narancslevest, a Mac and
Cheese-t (makaróni háromféle sajt-
tal) már több vendégem is dicsérte, a
görögsalátámról pedig baráti körben
„híres” is vagyok… 
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● Semmi hagyományos, magyaros?
– Megeszem ezeket az ételeket is,

de elkészítésükben nem találok fantá-
ziát. A fôzésben én is a kreativitást és
az alkotást szeretem.

● És az italok tekintetében?
– Buborékos ásványvíz és narancs-

lé! Na jó: „görcsoldóként” olykor egy
kis viszki vagy száraz vörösbor, na
meg persze – igaz, ez nem ital, de
lazításnak a legjobb – egy kis blues-
hallgatás.

● Ha zene, akkor tehát blues…
– Igen! Életem egyik legnagyobb

élménye, hogy sikerült eljutnom
1998-ban a chicagói blues-fesztivál-
ra: óriási volt. Ugyanígy nagy élmény
volt B. B. King budapesti blues-estje.
De szeretem a Dire Straits zenéjét is:
jó 18 évvel ezelôtt, amikor az akkor
már szólókarriert építô Mark Knopf-
ler énekes-gitáros fellépett Magyar-
országon, én is ott „csápoltam” az
akkoriban 14, illetve 15 éves fiaim-
mal együtt a koncertjén. A Deep
Purple együttest is több mint kedve-
lem. Ôk egyébként most februárban
fellépnek az Arénában: a kisebbik
fiammal együtt természetesen én is
ott leszek!

● Ha most az is kiderül, hogy
zenél…
– Az túlzás, de nagyon sok örömöt

találok a zenében, és fiatal koromban
valóban próbálkoztam. A remek gitá-
ros kisebbik fiamtól a 60. születésna-
pomra egy basszusgitárt kaptam aján-
dékba. Talán még jut idônk arra,
hogy együtt is játsszunk egy délután.

● Nem rég egy rendezvényen lát-
tam elôször táncolni, ráadásul egy
profi táncosnôvel: igen „táncos
lábúnak” tûnt…
– Az édesanyám népi táncot is ta-

nított, és mint a fia, nem húzhattam
ki magam ez alól, pedig szívesen
megtettem volna… Na meg akkori-
ban voltak tánc- és illemtan óráink is,
amelyek talán szintén nem múltak el
nyomtalanul. De tény, hogy a mai
„testfelépítettségem” már nem éppen
táncos alkat, de azért – ezek szerint –
a lábamban benne maradt a ritmus…

● Két unokája van: az egyik kilenc
hónapos, a másik már majd négy-
éves Élvezi a nagypapai létet? Mit
tesz meg a kedvükért, amit a gyere-
kei kedvéért – természetesen – so-
ha nem tett volna meg?
– Számomra azért érdekes vagy

tán furcsa a nagypapai lét, mert nem
úgy oldódom fel benne, ahogy az
„szokás”… Nem érzem magam a szó
klasszikus értelmében „nagypapá-
nak”: az unokáimhoz, illetve a gyere-
keimhez ennyi idôs korukban való
kapcsolatom szinte nem tér el egy-
mástól, legfeljebb idôtartamban, hi-
szen az unokákkal – érthetô módon –
kevesebb idôt töltök. De ugyanúgy
féltem ôket, ugyanúgy felelôsséget
érzek irányukban, ugyanazt engedem,
vagy éppen tiltom meg nekik is, mint
a fiaimnak. És ugyanúgy válaszolok
a nagyobbik felôl érkezô millió „mi-
értre”, mint annak idején a saját gye-
rekeimnek. Nincs az unokáimmal –
úgymond – „összekacsintó cinkos-
ság”… De, ha mégis, az „titok”! 

● Mi az, amit az életben a legjob-
ban utál, a legnehezebben visel el?
– A közömbösség talán a számom-

ra a legelfogadhatatlanabb: megértem
és tudomásul veszem, ha valaki vala-
mit szeret, és azt is, ha nem. A semle-
ges és hideg távolságtartást, a „se
hús, se hal” álláspontot és viszonyu-
lást azonban nehezen tolerálom. Ha
valakinek valamivel „dolga” van, ak-
kor viszonyuljon hozzá akár pozitív,
akár negatív értelemben, vagy lépjen
ki belôle, hogy ne legyen hozzá még
csak köze sem!

● Mi az, ami maradéktalan tiszte-
letet ébreszt önben, mi az, amitôl a
szíve mindig átmelegszik?
– Amit minden körülmények kö-

zött tisztelek és becsülök, ha valaki
képességeinek legjavát adva, az aka-
rata szerinti legjobb megoldásnak
vélt módon, teljes hittel és felelôsség-
gel teszi a dolgát, és éri el teljesítmé-
nyét. És ez akkor is becsülendô, ha
alkalmasint nem hozza meg a várt
eredményt. Ám az illetô mindazt
megtette és úgy, ahogy valóban a leg-
jobbnak látta és gondolta. Mondok
egy konkrét példát: én a kollégáimtól
nem azt várom el, hogy úgy döntse-
nek, ahogy én döntöttem volna, ha-
nem azt, hogy saját „rendszerükben
menjenek elôre”, magukhoz képest
hozzák meg a legjobb döntést, és vál-
lalják is érte a felelôsséget. ■
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001144

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm fekvô

184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

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

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

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

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

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

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2014-ben:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 27. ((0011..2200..))
február 18. ((0022..0088..))
március 14. ((0033..0044..))

április 10.((0044..0011..))
május 5. ((0044..2255..))
május 29. ((0055..2200..))
június 19. ((0066..  1100..))

– nyári szünet –
szeptember 9. ((0088..2299..))

október 2. ((0099..2233..))
október 22. ((1100..1122..))

november 14. ((1111..0044..))
december 15. ((1122..0055..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
2500 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:      –5%
6–8 alkalom:   –10%
9–10 alkalom: –15%
11–12 alkalom: –20%

FFEELLÁÁRRAAKK::
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%

Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon/fax: 226-1944

E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya

KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001144--bbeenn  iiss!!
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