XIX. évfolyam, 286. szám, 2014. március 15.

mastertan286 márc gmn B

2014/03/10

15:56

Page 1

A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Mindenkié.
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PILLANGÓSZÁRNY-HATÁS
Csôdvédelmet kért a Révai és a Kaposvári Nyomda is. Az ügy persze több mint
kellemetlen mindkét cég számára, de nem áll meg az érintett cég(ek)nél, hanem
hatással van az iparág egészére, ha alkalmasint más-más szempontból is.
A Révai esetében ugyanis „iparági meglátás”, hogy mivel a hatalmas mennyiségû
kifizetetlen papírszámlák hitelfedezeti biztosítóját óriási veszteség érte, ez kedvezôtlenül
fog lecsapódni az ágazat többi nyomdájánál. A hazai papír-nagykereskedôk
legnagyobb partnereinek szinte döntô többsége ugyanis vagy faktoráltatja
a papírbeszerzését, vagy/és rendelkezik hitelfedezeti biztosítással. Ám egy ilyen mérvû
„bukta” után, felmerül(het), hogy a biztosító, illetve a faktorcég vagy nem vállal
a nyomdaiparon belül faktorálást, illetve hitelfedezeti biztosítást, vagy csak igen
komoly kockázati felár mellett. Bármelyik is következne be, végzetes hatással lenne az
ezzel a lehetôséggel mûködô cégek számára. A Révai Nyomda azáltal, hogy csôdeljárás
alá került – még akkor is, ha saját maga kérte –, és emiatt erôsen kérdésessé vált
például az alapanyag-beszerzése, minden bizonnyal elveszíti legnagyobb
multinacionális megrendelôit. Információink szerint köztük például a Tescót, és ezek
a munkák elkerülnek a hazai piacról. Igaz ugyan, hogy van még hazai heat-set nyomda,
amelyik elô tudná állítani – maradva a Tescónál – például a rendszeresen megjelenô
újságjukat, de nagy kérdés, hogy megmarad-e a hazai gyárttatás iránti bizalom, illetve
tudnak-e ezek a nyomdák olyan „érvvel” szolgálni, amivel meggyôzik a megrendelôt,
hogy továbbra is itthon készíttesse a nyomdatermékeit. Inkább az gyanítható
– és valahol érthetô módon –, hogy a multinacionális cégek egyszerûbbnek és
biztonságosabbnak fogják ítélni, hogy kivigyék a gyárttatást külföldre, oda, ahol
a többi nyomtatványuk is készül. Amennyiben egyébként a Révai Nyomda is feladja
a küzdelmet, a piacon maradást, a sokadik heat-set nyomda szûnik meg
Magyarországon. Hogy más cégeket ne említsünk: nincs már Offset és Játékkártya
Nyomda, Veszprémi Nyomda, Grafika Typopress, Kossuth Nyomda, Origo Print.
Gyakorlatilag három maradt: a váci Infopress, a Zrínyi és az Oláh Nyomda.
A Kaposvári Nyomda esetében az „erôteljes megingás” az iparág többi szereplôje
számára – túl azon, hogy pusztán az a tény, miszerint egy nyomda csôdbe vagy
csôdközeli helyzetbe kerül, emberileg fájdalmasan érinti – akár pozitív hozadékot is
eredményezhet. Egy konkurenciával kevesebb: az amúgy is csökkenô tortából ezáltal
több marad – ha marad. Merthogy ki tudja, hogy a (tan)könyvgyártással (is) foglalkozó
céggel kinek mi a terve a jövôt illetôen…
A pillangószárny-hatás tehát minden esetben érvényesül: történjen jó vagy rossz, nem
áll meg „önmagánál” az élet egyetlen területén sem.
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Flexó Szimpótium 2014

…Talán a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület által szervezett flexó szimpóziumok azok, amelyek
változatlanul „tömegeket” vonzanak. A mostani, 2014. március 6–7-én, Tatárszentgyörgyön, a Sarlóspuszta Club Hotelben tartott rendezvényen is a résztvevôk száma bôven meghaladta a százat. Ugyanakkor kétségtelen…
Bevezetô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. oldal
A profitnövelés lehetôségei: W&H gépek. . . . . . . . 6. oldal

Zechler raszterhenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–8. oldal

QCenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Flint-flexófestékek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oldal

Cég info

Felvásárlás, fúzió
vagy hit és kitartás?

Cég info

Larus-reggeli
a Papyrus
Hungáriával
…kitûnô alkalmat biztosítanak arra, hogy valamely
olyan ügyet tárgyaljanak
meg az érintettek, vagy
éppen olyan lehetôségrôl kapjanak információt, amely gyakorlatilag mindegyikük érdeklôdésére számot tarthat, de egyiküknek sem szól dedikáltan. Ezzel együtt nevezhetô szokatlannak a Papyrus Hungária üzleti reggelije…”

Beszélgetés László Andrással . . . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal

Cég info

Impresszum-kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. oldal
Csôdeljárás alatt a Révai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. oldal
Nyomdászokért Alapítvány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. oldal

„…Nincs mire várnunk! A nyugati megrendelôk legtávolabb
Magyarországig merik engedni a nyomtatott termékek…”
Nyissunk együtt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. oldal
Tankönyvgyártás-ügy – újra . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. oldal
Magyar Nyomdászatért díj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
Hess András-díj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
ÖKO-vakítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

Cég info

Az ország elsô
Heidelberg XL 105
nyomógépe

az FSD Packagingnél
…Új HP FB500-as nyomtató,
valamint egy tekercsrôl ívre vágó
berendezés, két Bobst gép, egy
ablakozó-berendezés, valamint egy Heidelberg XL105-5-LX
ötwerkes nyomógép is került a céghez, s március végén…”
Beszélgetés Palik Endrével . . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal
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Objektív szubjektivitás…

Topa Dénes Imre
„…De ugyanez igaz például akkor is,
amikor az árak kerülnek a vita középpontjába, ugyanis „ahány ház, annyi szokás”,
azaz ahány nyomda, annyiféle árképzés.
És mégis…”

Hír info

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

„Szocifogi XX”
…jellemzô módon valamennyi ilyen intézmény végez kvázi „nyomtermék
elôállításához kapcsolódó” feladatot.
Az iparág fejlôdésébôl, automatizálásából fakadóan egyrészt ugyan egyre
kevésbé van szükség ezekre a tevékenységekre, bizonyos területen viszont
nagyon is…

Beszámoló a rendezvényrôl . . . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

fedprint.hu

XXL tégelystancolás

Beszélgetés a szakértôvel . . . .20–22. oldal

Köz info
PNYME-hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal
Spartvis: Nonprofit banking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

Magán info Nyomdászok civilben – 3.
„…nem folytathatom az aktív, professzionálisnak minôsülô sportolást. A
világ dôlt össze bennem: azt hittem, belepusztulok. Nagyon mély depresszióba
estem: ott álltam 19-20 évesen, és minden, amiért addig éltem, amiben sikeres voltam, ami ígéretes volt a jövômre
nézve is, az egy pillanat alatt szertefoszlott.
● Nagyon meg tudom érteni: rettenetes lehetett, és egy ilyen lelki törés
után iszonyú nehéz újra talpra állni, valami fogódzót
találni…”
Szentendrei Zoltán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal
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Ahol a fejlôdés üteme nem lassul: a flexó változatlanul növekedési pályán

Flexó Szimpózium 2014

Talán a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
által szervezett flexó
szimpóziumok azok,
amelyek változatlanul
„tömegeket” vonzanak.
A mostani, 2014. március
6–7-én, Tatárszentgyörgyön, a Sarlóspuszta Club
Hotelben tartott
rendezvényen is a
résztvevôk száma bôven
meghaladta a százat.
Ugyanakkor kétségtelen,
hogy az évek során némileg
átalakult a társaság összetétele. Míg korábban
jellemzôen a flexónyomtatással foglalkozók
vettek részt rajta túlnyomó
többségben, mostanra az
ôket kiszolgáló beszállítói
szféra képviselôibôl áll a
társaság zöme. De végül is
ez egyáltalán nem baj,
hiszen egymástól is van mit
meghallgatni, tanulni,
„ellesni” bôven: a szakmaközi találkozások sohasem
hiábavalók.
A program a szokott
mederben folyt:
csütörtök délután öt szakmai elôadást hallgathattak
meg az érdeklôdôk, majd
következett az esti és „igen
jó hangulatú” baráti
találkozó, másnap délelôtt
pedig további négy
elôadással folytatódott a
szakmai rendezvény.
Rendhagyó módon viszont
ezúttal elmaradt az
üzemlátogatás…
Miután Ratkovics Péter, a
délután elsô felének
levezetô elnöke üdvözölte a
társaságot, elkezdôdtek a
prezentációk.
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A profitnövelés
lehetôségei
a Windmöller
& Hölscher gépeivel
Udo Neumann – W&H KG,
Péter István – ISM
Budapest Kft.
A profit növelésének többféle
módja lehetséges. Az egyik a mûszaki megoldások, a berendezésekben rejlô lehetôségek kiaknázása.
Péter István Udo Neumann prezentációja alapján tartott elôadása
ez utóbbira fókuszálva hívta fel a
jelenlévôk figyelmét a Windmöller & Hölscher KG MIRAFLEX nyomógép-családjára, amellyel négy évvel ezelôtt lépett a piacra a cég, és azóta mintegy 300 ilyen berendezést állítottak üzembe világszerte. A MIRAFLEX „népszerûségének” oka, hogy a
benne alkalmazott új megoldások erôteljesen növelik a profitabilitást az üzemben tartó
számára. A gépcsaládon belül több típus – kis, közepes, nagy – található, és ezek
közül már jó néhány Magyarországon is üzemel. A MIRAFLEX profitnövelô képességét a fejlesztô mérnökök három alapvetô tulajdonság megváltoztatásával érték el. Az
elsô, hogy megnövelték a gép rendelkezésre állásának idejét, a második, hogy lerövidítették a beigazításhoz szükséges idôt, és végül: megnövelték a gép sebességét. A
prezentáció kitért arra is, hogy mindezt milyen új mûszaki, technológiai fejlesztések
eredményeként érték el. Ilyen például: a letisztult felépítettség, a könnyû kezelhetôség, a kitolószerkezetek alkalmazása, a sleevek sérülésmentes cseréjének megoldása, a
regisztercsap rúgós alátámasztása, a Turboclean-rendszer, valamint az automata nyomásbeállító-rendszer alkalmazása, illetve a színek finombeállításához való rendszer
beépítése stb. Péter István elôadása befejezéseként pedig gazdasági számításokkal
támasztotta alá, bizonyította, hogy mindezen fejlesztések milyen tetemes profitnövekedést okoz(hat)nak az üzemeltetô cég számára. ■

QCenter, a centralizált minôségellenôrzés
Wilfried Pütz – BST International GmbH.,
Sári István – Hoffman Kft.
A flexónyomtatás terén is kiemelt jelentôsége van, hogy az elsôtôl az utolsóig azonos minôségû és hibátlan nyomat kerüljön ki a gépbôl. Természetesen már meglehetôsen régóta léteznek olyan különféle berendezések, amelyek segítik, hogy ez így történjen, ám ezek rendszerint csak egy-egy szempontból képesek „odafigyelni”, és ha
szükséges, jelezni a problémát. A BST International által kifejlesztett QCenter rendszer magába foglalja mindazt a „tudást”, amit eddig a minôségellenôrzô rendszerek
külön-külön tudtak, ezáltal lehetôvé teszi a teljes folyamat egyszerre történô kézbentartását, ellenôrzését és korrigálását, és mindezt inline. A rendszer kezelése pedig nagyon egyszerû. De mit is foglal magába a QCenter?
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Zechler raszterhenger:
„minden egyes részlet
– a legkisebb is – számít”
Tanja Hiepler – Kurt Zechler GmbH.,
Nagy Levente – Ferry Contact Kft.
A kávészünetet követôen – immár Pesti Sándor elnöklete mellett –
folytatódtak az elôadások.
Optimalizálás és szabványosítás címmel Tanja
Hiepler, a Kurt Zechler
cég kelet-közép-európai
régióért is felelôs vezetôje tartott elôadást. A
tolmács feladatát Nagy
Levente, mint a cég hazai
képviseletét ellátó Ferry
Contact munkatársa látta
el. Egészen a múlt évig az
1948-ban családi vállalkozásként alapított és
azóta is akként mûködô Zechler nem volt jelen Magyarországon, noha az ô nevükhöz fûzôdik az elsô
hagyományos raszterhenger gyártása, és a világ szinte valamennyi jelentôs flexóbeszállítójával – például
az ESKO-val is – együttmûködnek. A közel hetven
éves cég soha nem állt le a fejlesztéssel: mind a termékskálájukat, mind pedig magát a technológiát
folyamatosan igazították a piaci elvárásokhoz, sôt,
azt megelôzve nyújtottak és nyújtanak egyre magasabb minôséget. Jelenleg
mintegy 20 lézergravírozógéppel dolgoznak, és négy
bevonó berendezésük van.
Kizárólag Németországban, saját üzemükben állítják elô termékeiket, amelyekhez valamennyi alkatrészt is jellemzô módon
vagy saját maguk készítenek, vagy német gyártótól
szereznek be.
Egy raszterhenger gyártásánál talán legnagyobb
jelentôsége a bevonatás folyamatának van, éppen

Közinfo

Nos: egy pályamegfigyelô rendszert, egy automatikus hibafelismerést, spektrális színmérést,
nyomtatási folyamatmegoldásokat, nyomásindítási (setup) segédleteket. Kétségtelen: a rendszer
még fejlesztés alatt van, ez pillanatnyilag azt jelenti, hogy az elôbbiekben felsoroltak közül az elsô
hármat maradéktalanul teljesíti, az
utóbbi kettôre azonban még kicsit
várni kell, de már nagyon finiselnek… Ettôl függetlenül Wilfried
Pütz részletesen bemutatta felépítettségét, mûködési folyamatát,
illetve minden egyes résztudásának mûködési szisztémáját.
A QCenter egyik kiemelkedôen
lényeges tulajdonsága, hogy egyszerre több funkció is használható
benne: például amennyiben a sorkamerás megfigyelés nem elegendô, akkor azonnal mátrixkamerásra lehet átkapcsolni. De ezen kívül
is több nagy és meghatározó elônye van a meglévô rendszerekhez
képest, például: gépindítás után
azonnal élôképet ad, amelynek
minôsége a teljes nyomathosszról
extrém HDTV képminôség; a
nyomatképen belüli navigáció a
Google Earth-szel és Google
Maps-szel megegyezik; egyetlen
grafikai kezelôfelülete van minden funkcióhoz; többérintôs képernyôje pedig úgy mûködik, mint egy okostelefon stb.
Elôadása második felében Wilfried Pütz az X-Rite-tal közös
fejlesztésüket, az inline spektrális színmérést mutatta be. Elsôként dolgozták ki ezt a technikát, amely számos elônnyel rendelkezik: inline volta gépmegállítás nélkül teszi lehetôvé a színhelyesség mérését, mindezt abszolút kompatibilisen festék–színkezelés és minta–nyomat viszonylatában, és a lehetô legmegbízhatóbb módon. A nyomaton bárhol és bármilyen, minimum 5 mm
átmérôjû homogén felület szolgálhat mérési helyül. További elônye a rendszernek, hogy mindezt dokumentálja is, és szükség
esetén ki is lehet listázni az eredményeket, ami azért sem mellékes szempont, mert egyre több megrendelô igényli ezt. A rendszer egyébként önmagát is ellenôrzi, és természetesen beállítható rajta a toleranciaeltérés is.
Ezen elôadás végén is az elôadó gazdasági számítással támasztotta alá a beruházás megtérülését. ■

Köz info
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ezért ezen a területen minôségbiztosítási tanúsítással rendelkeznek. A minél tökéletesebb kiszolgálás érdekében kifejlesztettek, megalkottak egy olyan szisztémát és rendszert, amely lehetôvé teszi a felhasználás függvényében a legmegfelelôbb
raszterhenger(ek) kiválasztását, alkalmazását. Tanja Hiepler részletesen bemutatta, miként jöttek rá azokra az összefüggésekre, amelyek figyelembevételével optimalizálható a nyomtatás. Vagyis: kialakították az ésszerû festékkimerítés a vonal/cm vonatkozásában azt az osztályozási rendszert, amely lehetôvé teszi az adott paraméterek függvényében a legmegfelelôbb raszterhenger kiválasztását, vagyis a legjobb eredmény elérését. Az elôadó egy példán keresztül be is mutatta,
hogy adott esetben hiába növeljük a klisé felbontását, a nyomat csak akkor lesz jobb és szebb, ha a raszterhenger tulajdonságait is javítjuk. Merthogy: „minden egyes részlet – a legkisebb is – számít” – hangsúlyozta Tanja Hiepler. ■

Amit ma a flexófestékek tudnak
Thomas Bialek – Flint Group, Kovács Tibor – CNI Kft.
A következô elôadást a Flint
Group képviseletében Thomas Bialek
tartotta, a tolmács pedig Kovács Tibor, a Flint festékek hazai képviseletét ellátó CNI Kft. ügyvezetôje volt.
Az elôadás középpontjában a nyomatok minôségének emelése állt, egész
pontosan természetesen az, hogy ehhez a Flint-festékek használata miként járul hozzá.
A felbontások emelkedése – nem
ritkán 400 vonal/cm – azt is maga
után vonja, hogy nagyon kevés festék
kerül át a nyomatra, tehát kiemelten
fontos például, hogy egy festék mekkora pigmenttartalommal bír, milyen a száradása, és sorolhatnánk a többi lényeges tulajdonságot. A HD flexóhoz
ugyan nincs szükség speciális festékre, de ezzel együtt meg
kell felelniük bizonyos elvárásoknak, például – ahogy azt
már említettük – nagy színerô, mivel finom felbontású anilox-hengerrel történik a nyomtatás; nagyon jó oldhatóság
és festékátadás; lassú száradás az anilox beszáradásának
elkerülése végett; tiszta CMYK színek – csakhogy a legfontosabbakat soroljuk.
A Flint ezt úgy oldja meg, hogy a különféle NC (Nitrocellulóz) és PU (Poliuretán) alapú alapfestékekhez kever
olyan komponenseket, amelyekre a felhasználás, illetve
hordozó függvényében szükség van, így éri el, hogy minden nyomtatási technológiához és hordozóhoz a lehetô legmegfelelôbb festéket tudja biztosítani.

Az elôadó részletesen is
bemutatta a vonatkozó kínálatukat – Flexiprint, Flexistar, Flexilam –, illetve ezek
jellemzôit, legfôbb tulajdonságait, majd áttért legújabb,
laminálásra kifejlesztett tisztán PU bázisú, de az NC bázisúakkal kompatibilis festékcsaládjuk, a Variolam AB
(flexónyomtatáshoz), és Variolam AE (mélynyomtatáshoz) mélyreható ismertetésére. Ezt követôen szintén egy
újdonságukra hívta fel a jelenlévôk figyelmét, mégpedig a
Flexistar RABK/3 sorozatra, amely kifejezetten kültéri
alkalmazásokra lett kifejlesztve, és ennek megfelelôen
kitûnô idôjárás- és fényálló tulajdonsággal bír. Elôadása
utolsó harmadát pedig szintén néhány új fejlesztésû festék,
illetve specialitás bemutatására fordította Thomas Bialek.
Beszélt a Flint Group Antifog lakkjáról, amely páramentesít, és ami a legfontosabb: egyedülálló módon közvetlenül érintkezhet az élelmiszerrel. Bemutatta a sterilizációs
fehéret (Flexostar MV fehér – WB13-OBID), amelynek
kitûnô a tapadása és a hôállóképessége, végezetül pedig a
zsugorfólia nyomtatására kifejlesztett PluriTech RS és SL
sorozatok kerültek „terítékre”, amelyeknek legfôbb tulajdonsága, hogy a festék maga – akár 70 százalékra is – öszszezsugorítható. ■
(Következô lapszámunkban folytatjuk beszámolónkat – a fôszerk.)

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?
Kollégáink segítségével Ön bármikor megtalálhatja
a legmegfelelôbb ragasztót munkájához. Rendelkezésre
álló mintáink segítségével pedig azonnal ki is próbálhatja
a kiválasztott anyagot.

Térjen be hozzánk!
Ragibolt: 1134 Budapest, Apály utca 2/c
Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között
8

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,
korrekt partnerei leszünk.

➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag

➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez

➢ 20 éves tapasztalattal

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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Felvásárlás, fúzió vagy hit és kitartás?

Larus-reggeli a Papyrus Hungáriával

Az üzleti reggelik nem
szokatlan rendezvények
a céges világban: kitûnô
alkalmat biztosítanak arra, hogy valamely olyan
ügyet tárgyaljanak meg
az érintettek, vagy éppen
olyan lehetôségrôl kapjanak információt, amely
gyakorlatilag mindegyikük érdeklôdésére számot
tarthat, de egyiküknek
sem szól dedikáltan. Ezzel együtt nevezhetô szokatlannak a Papyrus
Hungária üzleti reggelije, amelyre legnagyobb
partnereit hívta meg,
mind a könyvgyártó,
mind az elsôsorban akcidens kiadványokat elôállító, mind az egyre hangsúlyosabban dobozgyártással foglalkozó, mind pedig a fôleg óriásplakátokat nyomtató nyomdák körébôl.
Nyugodtan kijelenthetô, hogy az elegáns
Larus Étteremben 2014. február 27-én,
reggel 9 órakor kezdôdött rendezvényen
a hazai nyomdák színe-java ott volt, ám
egyetlen szó sem hangzott el papírról…
Miután Palkó Roland, a Papyrus Hungária vezérigazgatója üdvözölte az igencsak népes társaságot, röviden beszélt az
elmúlt üzleti évrôl, illetve az idei év kilátásairól. Mint mondta, a tavalyi év a korábbi évekhez képest minimális növekedést mutatott a papírfelhasználás terén,
ám az elôrejelzések szerint az idén ez
nem fog folytatódni, sôt. Nyugat-Európában nagyjából ötszázalékos visszaesést
prognosztizálnak, s noha Magyarországon némileg jobbak a kilátások, de ez
maximum egy úgynevezett „pozitív nullás” növekedést jelent. Mindennek függvényében érdemes elgondolkodni a
nyomdáknak is a saját jövôjükrôl. És ebben a pillanatban súlyos értelmet kapott,
hogy miért is nem lesz szó az elôadásokban papírról, hanem egyrészt cégfelvásárlásokról, illetve -fúziókról, másrészt
hitrôl és kitartásról. Gondolatébresztô
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elôadások fognak
ugyanis elhangzani, amelyek után
mindenki eldöntheti, hogy számára
melyik az „igaz
út”.

Felvásárlás,
fúzió
Az elsô elôadó Fendrik László, a
KPMG magyarországi cégének igazgatója
volt. A KPMG-rôl – egyebek mellette –
érdemes tudni, hogy szakmai szolgáltatást
nyújtó társaságok globális hálózata. A világszerte 155 000 munkatársat alkalmazó
KPMG-tagirodák 155 országban nyújtanak könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat. Profiljukba tartozik
természetesen a cégértékelések elvégzése,
illetve a felvásárlások, fúziók és finanszírozások bonyolítása is. Mindegyik tagtársaság saját hatáskörben eljáró önálló jogi
személy. Magyarországon 1989 óta vannak jelen, mintegy 600 alkalmazottat foglalkoztatnak, és tavalyi árbevételük elérte
a 14 milliárd forintot. A rövid cégbemutatást követôen Fendrik László rávilágított,
hogy miért – gazdasági válság, csökkenô
árrés, túlkínálat – merül fel napjainkban a
felvásárlások vagy fúziók szükségszerûsége egyre gyakrabban, majd részletesen bemutatta egyrészt ezek típusait és menetét,
másrészt beszélt az elônyökrôl és persze
hátrányokról is, illetve a vonatkozó tapasz-

talatokat is megosztotta a hallgatósággal.
Akár felvásárlásról, akár fúzióról van
szó, kijelenthetô, hogy egyik sem egyszerû menet. A legelsô problematikus
pont a cég(ek) értékének meghatározása.
Ahogy a hallgatói kérdésre adott válaszból kiderült, valahol ez számtanpélda
persze, de elsôsorban nem a géppark, illetve egyéb javak és kintlévôségek határozzák meg, hanem inkább a cég jövôbeni kilátásai
szolgálnak alapjául. Fogalmazhatnánk úgy is: meglehetôsen
szubjektív egy cég árának meghatározása. (Szerintem meg anynyit ér egy cég – illetve bármi –,
amennyit a piac hajlandó érte
adni – a fôszerk.)
Amennyiben sikerül megegyezni a cég(ek) értékében,
akkor mind a felvásárlás, mind a
fúzió eredményezhet az érintettek számára – ugyan más-más
típusú – optimálisnak nevezhetô
megoldást. Ugyanakkor tény,
hogy bármelyik is merüljön fel, nagyfokú bizalom szükségeltetik hozzá, mert
elkerülhetetlen az érintett cégek alapos
átvilágítása, az összes „csontváz” és
„nem csontváz” felderítése, ellenkezô
esetben ugyanis az ügylet létrejöttét követôen csúnya meglepetések következhetnek. Felvásárlás esetében csak a felvásárolandót kell alaposan feltérképezni,
fúziónál mindkét céget. Igen ám, de garancia nincs arra, hogy ezek után létrejön
az üzlet, viszont vagy egyik a másikéba
(felvásárlás), vagy kölcsönösen (fúzió)
teljes mértékig belelátnak egymás üzletébe. Nem csoda tehát, hogy bármennyire
is racionális lehetne – akár a hazai nyomdaiparban is – a két megoldás közül valamelyik, kevés sikeres példát lehet felmutatni rá, fôleg a kis- közepes vállalkozások esetében. Multinacionális szinten
persze mûködik, és nemcsak külföldön,
hanem hazánkban is. Ezzel együtt talán
mégiscsak érdemes elgondolkodnia rajta
a nyomdaipar szereplôinek, hiszen meglehet, hogy éppen ôk lesznek azok a kivételek, amelyek erôsítik a szabályt…
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Hit és kitartás
Dr. Lubics Szilvia
fogorvos, három gyermek édesanyja, nagyon
csinos, hosszútávfutó és
e minôségében nem
mellesleg – több más
gyôzelme mellett – a
2013-as év Spartathlon
világbajnoka. Az általa
tartott elôadásban azt
mutatta be saját példáján keresztül, hogy a
hit, a kitartás mire képes, még akkor is, ha a
meglévô adottságok
nem feltétlenül erre predesztinálnak. Az annak idején még a
testnevelés órákat is szívesen elbliccelô, sôt 29 éves koráig egyáltalán
nem sportoló Lubics Szilvia 2003-ban
kezdett el futni. 2006 óta az ultra (maratonnál hosszabb) távokat favorizálja,
és ér el ezen a téren évrôl évre egyre
nagyobb sikereket. Közben praxisát

Page 11

sem adta fel, és persze mint édesanya
is messzemenôkig helytáll. Hogy
hogyan lett az „antisportos” hölgybôl
Spartathlon világbajnok, azt hitének és
kitartásának köszönheti, vagyis annak,
ami az üzleti életben tevékenykedôk
számára is elengedhetetlen, amennyiben eredményeket és
sikereket akarnak
elérni. Errôl és ennek
kapcsán osztotta meg
gondolatait Lubics Szilvia a jelenlévôkkel.
Ezekbôl idéznék: „Ha
valamiben hiszel, és kitûzöd célul, azt el is tudod érni(…) Lélekkel és
akarattal tovább lehet
csinálni azt is, amit már
a fizikum feladott(…) A
nagy célokat részcélokon keresztül lehet elérni(…) Az esetleges
kudarcokból való felálláshoz nélkülözhetetlen a környezettôl kapott támogatás és inspiráció(…) A nehézségeket el
kell fogadni, de tanulni és okulni kell
belôle(…) A nap mint nap bevitt munka meghozza az eredményét(…) Önmagának és önmagához képest mindenki képes gyôzelemre(…) Több erô

van az emberben, mint gondolná:
tovább tudja csinálni akkor is, ha
úgy érzi, fel kellene adni.”
S mindezen hozzáállás és persze a
gyakorlatban való megvalósítás eredményeként eljutott odáig, mely szerint: „azt gondolom, hogy ma már fel
tudok állni, bármekkorát is zuhanok”.
Az elhangzottak igazságának ékes
bizonyítéka magának Lubics Szilvia
sportpályafutásának eredményessége
és sikeressége. Ám nemcsak a sportra
vonatkozóan igazak ezek a meglátások, hanem az élet valamennyi területére, így az üzleti szférára, azon belül
a nyomdaiparra is.

Céginfo

Mindenestre a jelenlévôk gondolatébresztô elôadást hallhattak Fendrik
Lászlótól. Vagy, ha úgy ítélték, hogy
számukra nem ez a járható út, akkor a
következô elôadásból meríthettek erôt
és elszántságot.

15:57

A Papyrus Hungária üzleti reggelijérôl összefoglalva elmondható,
hogy valamiféle gondolatébresztést,
vagy éppen megerôsítést, de mindenképpen támogatást és erôsítést kívánt
nyújtani partnereinek ahhoz, hogy érdemi döntést hozzanak a saját jövôjükkel kapcsolatosan. Véleményünk szerint egyébként: minden út járható,
vagy járhatóvá tehetô, a választás helyességét kizárólag az dönti el, hogy ki
hová és persze miként akar eljutni. ■
Ilona

fotó: Papyrus
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Impresszum választási
marketinganyagra

Csôdeljárás alatt
a Révai Nyomda

A választási kampány idején a kampánykiadványokat engedély és bejelentés nélkül lehet elôállítani és terjeszteni, de azokon minden esetben szerepelnie kell az impresszumnak. A választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány végéig a
jelölôszervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül elôállíthatnak és terjeszthetnek plakátokat. A jogszabály alkalmazásában plakátnak
kell tekinteni a választási falragaszt, feliratot, szórólapot, vetített képet, emblémát mérettôl és hordozóanyagtól függetlenül – írja a Magyar Távirati
Iroda.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint – ha a jogszabály eltérôen nem rendelkezik –
a sajtóterméken és egyéb kiadványon fel kell tüntetni a szerkesztésre és kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum), így a kiadó nevét,
székhelyét, a kiadásért, illetve a szerkesztésért felelôs személy nevét. ■

A Révai ellen – a cég saját kérésére – csôdeljárást rendelt el a bíróság. A nyomda már 2012-ben 10,3 milliárd
forint árbevétel mellett 289 milliós veszteséget könyvelt
el. 5,2 milliárd forintnyi rövid lejáratú kötelezettsége jóval meghaladta a forgóeszközök 1,9 milliárdos értékét.
Éven túli kötelezettségeit is a rövid lejáratúak közé sorolta át, miután a cég nem teljesített a pénzügyi szerzôdésekben vállalt mutatószámokat, és ezért a finanszírozókat –
egy lízingcéget és egy bankot – formailag megilleti a
szerzôdések felmondásának joga. A Révai Nyomdát
2011-ben vette meg a spanyol GED Capital magántôkebefektetési társaság, mégpedig másik érdekeltségén, a
romániai Infopress Group S. A.-n keresztül, azzal a
tervvel, hogy fejlesztik a termelést. A mérleg szerint 2012
szeptemberében az Infopress 100 ezer euró tulajdonosi
kölcsönt nyújtott a hazai vállalatnak, a GED pedig
pénzügyi támogatást ígért 2013-ra, illetve jelezte, hogy
„érdekében áll” a nyomda hosszú távú mûködtetése.
(Ezzel (is) kapcsolatos írásunkat jelen lapszámunk
harmadik oldalán olvashatják – a fôszerk.) ■

(Forrás: Marketing & Média Online)

(Forrás: HVG)

Nyomdászokért Alapítvány – tanulmányi ösztöndíj
A Nyomdászokért Alapítvány immáron közel harminc éve segíti a szociálisan rászoruló nyomdászkollégákat abban, hogy
kicsit megkönnyítse életüket. Hol több, hol kevesebb összeg érkezik az egyszámlájukra. És ezek az összegek vitathatatlanul
oda kerülnek, ahol a legnagyobb a szükség rájuk. Az alapítvány támogat munkanélküli kollégát is, de jellemzô módon abban
nyújtanak hatékony segítséget, hogy a nyomdákban dolgozó alkalmazottak és azok gyermekei olyan lehetôségekhez jussanak,
amelyek egyébként nem biztos, hogy adottak lennének számukra. Ilyen például a gyerekek nyaraltatása, de ezen kívül is: az
alapítvány lehetôséget nyújt arra, hogy a cégvezetôk, illetve -tulajdonosok úgy tudják segíteni dolgozóikat, hogy azok gyermekei számára nyújtanak támogatást, és ennek fedezetét az adóból leírhatják. Amikor tavaly szeptember végén beszélgettem
Váczi Istvánnal, az alapítvány kuratóriumának vezetôjével, éppen akkor született a döntés, hogy pályázatot írnak ki középiskolás diákok számára: 2013. októbertôl a tanév végéig, tehát 2014. júniusig havi 6000 forint összegû támogatást kívánnak biztosítani 5 fô részére. A pályázatnál nem volt feltétel, hogy a középiskolában a nyomdász szakma valamely ágát tanulja a diák –
tanulhat akár zenét is –, ám az igen, hogy a szülô az ágazaton belül, vagy kapcsolódóan dolgozzon.
Nos, azóta beérkeztek és elbírálásra is kerültek a tanulmányi ösztöndíjak. Váczi István pedig ezzel kapcsolatosan az alábbiakban ismertetett tájékoztatót juttatta el szerkesztôségünkhöz:
A Nyomdászokért Alapítvány a középiskolás diákok számára kiírt pályázatot elbírálta, és a 19 pályázatból 10 fônek biztosított a 2013–2014-es tanévre 10 hónapon keresztül havi 6000 Ft összegû ösztöndíjat. Alapítványunk 41 nyomdaipari vállalatnak küldött ugyan pályázati anyagot, de csak 9 nyomdából jelentkeztek: összesen 18 család. A felkért bíráló bizottság 7 tagja,
amely a kuratórium 4 tagjából és három különbözô nyomda képviselôjébôl áll, a következôképpen döntött: az eredeti kiírás
szerint öt fô számára biztosítottuk volna az anyagi támogatást, de a beérkezett pályázatok olyan súlyos szociális helyzeteket
ismertettek, hogy a bizottság egyöntetûen döntött a támogatottak létszámának emelésérôl. Így 10 fô kapta meg a tanulmányi
ösztöndíjat. A következô nyomdák munkatársai részesültek támogatásban:
Alföldi Nyomda (2 fô), Állami Nyomda (1 fô), Dürer Nyomda (1 fô), Borsodi Nyomda (1 fô), Gyomai Kner Nyomda (1 fô),
Reálszisztéma Dabasi Nyomda (1 fô), Raszter Nyomda (1 fô), Ringier Kiadó (1 fô), Kaposvári Nyomda (1 fô).
Tisztelt támogatók!
Az Önök segítségével bízunk abban, hogy a 2013-as évben elindult tanulmányi támogatás a következô években hagyománynyá válik, ahogy az immáron 20 éve mûködô balatoni gyermektábor. Segítségüket tiszta szívvel köszönjük, és továbbra is
számítunk Önökre!
Köszönettel: Váczi István,
a Nyomdászokért Alapítvány Kuratóriumának nevében
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Nyissunk együtt!
Zárt ország vagyunk. Legalábbis a fejekben. Erôsen ódzkodunk a nyitástól, az újtól, ha az
számunkra bizonytalanságot jelent. Igaz ez a nyomdaiparra is. Bár az alkalmazott külföldi
technológia, alapanyagok tekintetében azonnal tudunk váltani, ha az gazdasági, technológiai elônyt
hordoz magában. Nem véletlen, hogy a magyar nyomdaipar a környezô országokat tekintve
az egyik legfejlettebb. Ide áramlottak be már a ’70-es évek közepén a vasfüggöny túloldaláról
a legmodernebb nyomógépek és az itteni szakemberek ezeket a berendezéséket nagyon gyorsan
és szakszerûen használatba vették. A folyamat azóta is tart. Ez azt jelenti, hogy a mai napig
felkészültek vagyunk bárhonnan érkezô igény kiszolgálására. De a nyitásra ellenkezô irányban is
szükségünk van! Ez most létszükséglet! Az uniós támogatások piactorzító hatásai miatt a magyar
nyomdaipar (is) túlkapacitásokkal küzd. Ádáz harc folyik a belföldi piac megtartásáért, további
szeletek kihasításáért ugyanabból a fogyó tortából.
De tudjuk-e, hogy a jelenlegi mikro- és makrogazdasági környezet rendkívüli lehetôségeket nyújt
a külföldi nyitásra? A nyomdaipari bérszínvonal harmada az uniós átlagnak. Az utóbbi hónapokban
a nemzeti fizetôeszköz mozgása is az exportnak kedvez. Nincs mire várnunk! A nyugati
megrendelôk legtávolabb Magyarországig merik engedni a nyomtatott termékek gyártását. Utánunk
Kína a következô állomás, a maga szállítási, gyártási sajátosságaival. Élnünk kell a gazdasági
elônyünkkel, ki kell használni a jelenlegi helyzetet is! A Nyomda- és Papíripari Szövetség több
fronton indul harcba a hazai nyomdaipari szereplôk exportpozíciójának erôsítéséért. Tervezzük
a lehetséges megrendelôk szakkiállításain való részvételünket, és a diplomáciai szervezetekkel
együttmûködve a nyomdaipar helyi bemutatását. Csatlakozzanak Önök is, nyissunk együtt – Nyugatra!
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Kása István Zoltán elnökségi tag

Tankönyvgyártás-ügy – újra
Decemberben már hírt adtunk a tankönyvkiadás és ehhez kapcsolódóan a tankönyvgyártás körül lezajlott,
illetve kilátásba helyezett változásokról, valamint szövetségünk széleskörû lobbitevékenységérôl. Ma már
köztudott, hogy a tankönyvkiadás állami kézbe került, és tantárgyanként kétféle tankönyvkínálatra szûkül
a választék. Nem a mi dolgunk, hogy megítéljük a változások negatív vagy éppen pozitív hatásait az
oktatásban, az viszont tény, hogy az új rendszer a tankönyvgyártással foglalkozó nyomdák szempontjából is
számos problémát vet fel, noha akár egyszerûsíthetné is a helyzetet.

Tankönyvgyártás központosítása – egyelôre nem
A 2013. szeptember 20-i 1662/2013. (IX. 20.) Kormányhatározat ugyan beharangozta a tankönyv-elôállítás
várható központosítását, ám ennek megvalósítására – legalábbis jelenleg – valószínûleg nincs kormányzati
akarat, sôt az EMMI részérôl például dr. Hoffmann Rózsa államtitkár azt is többször hangsúlyozta, hogy a
hazai nyomdaipar elegendô kapacitással és megfelelô mûszaki színvonallal rendelkezik, tehát – ahogy
eddig is – képes ellátni ezt a feladatot, nincs ok, amiért változtatni kellene a rendszeren. Úgy tûnik tehát,
hogy egyelôre nem válik központosítottá a gyártás, a tankönyvgyártó nyomdák megnyugodhatnak,
legalábbis abból a szempontból, hogy minden bizonnyal továbbra is esélyük van tankönyvgyártásra.
És persze, a többi nyomda számára is örvendetes, hogy az esetleges központosítás miatt felszabaduló kapacitás nem „zúdul” az
amúgy stagnáló nyomdaipari piacra. Halleluja – mondhatnánk –, ez egy jó hír! Mindazonáltal gond – és nem is kicsi – azért akad
bôven az alakuló tankönyvgyártással!

Csak kétféle, de abból sok, és az eddiginél is rövidebb határidôn belül
A tankönyvgyártó nyomdák számára tavaly az egyik legnagyobb problémát az jelentette, hogy rendkívül rövid határidôn belül
kellett a kigyártást elvégezni. Fôleg a KELLO „közbeiktatásával” csökkent drasztikusan az elôállításra fordítható idô oly
mértékben, hogy a tankönyvgyártás teljesítését alkalmasint csak külföldi nyomdák bevonásával lehetett határidôre teljesíteni. Ezt
joggal sérelmezték a hazai nyomdák. A szövetség által felsorakoztatott szakmai érvek ellenére azonban úgy tûnik, a helyzet idén
sem lesz jobb. Sôt: tovább rövidül a rendelkezésünkre álló idô! Az EMMI minisztériumi biztosa – hivatkozva a valóban meglévô
hazai tankönyvgyártó kapacitásokra – csak azt nem vette figyelembe a tankönyvek gyártására meghatározott idôintervallum
megszabásánál, hogy ez a kapacitás nem egyszerre és nem egy idôben áll rendelkezésre, továbbá a szükséges mennyiségû
papír beszerzése is aggályos, illetve magára a gyártási folyamatra is több idô szükségeltetik. Míg korábban február végén,
március közepén jószerint indulhatott a tankönyvgyártás – vagy legalábbis egy része –, ezzel szemben a nyomda az idei évben
azzal számolhat, hogy nagyjából május elején kaphatja meg a megrendelést, ám július közepéig – tehát alig két és fél hónap alatt
– le kell gyártania a teljes mennyiséget, ami – mivel csak kétféle tankönyv lesz – fajlagosan sokkal nagyobb példányszámot jelent.
Szövetségünk – bevonva természetesen az érintett tagvállalatait – továbbra is próbálja az illetékes minisztérium döntéshozóit
jobb belátásra bírni, hiszen messzemenôkig közös érdek egyrészt a hazai tankönyvellátás zökkenômentességének biztosítása,
másrészt pedig az, hogy a hazai tankönyvek hazai nyomdákban készüljenek.
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Magyar Nyomdászatért díj
– nyílt rendszerû ajánlás alapján –
Az idei évben már 15. alkalommal kerül átadásra a Magyar Nyomdászatért díj, amelyet 2000-ben
alapított szövetségünk, és amellyel a szakma döntése alapján olyan kollégát kíván az ágazat
legmagasabb kitüntetésében részesíteni, aki a magyar nyomdaipar kiemelkedô személyisége.
Az elsôt Balog Miklós kapta, majd idôrendben a következô személyeknek ítélte a szakma: Péterfi
Sándor, dr. Garáné Bardóczy Irén, Szilágyi Tamás, dr. Egyed Béla, Földes György, Jászkuti László,
dr. Endrédy Ildikó, Gyergyák György, Papp Lajos, Rybaltovszkiné Mocsár Gyöngyi, Szikszay Olivér,
Vadász József, Schuck István.
A díj odaítélésnek feltételei: sikeres és eredményes szakmai életpálya; országosan vagy regionálisan
a nyomdász hagyományok ápolása, a nyomdászközösség életének összefogása, illetve fejlesztése;
nyomdaipari technológiai fejlesztésben nyújtott kiváló, alkotó, irányító, szervezô és végrehajtó
tevékenység; magas fokú szakmai és elméleti tevékenység, amely az iparágban a gyártási,
technológiai, logisztikai fejlesztés területén kimagasló eredményhez vezetett; az ifjú generáció, az
utánpótlás nevelésének, szakmai tudásának fejlesztésében végzett kiemelkedô tevékenység; az üzleti életben tanúsított korrekt
magatartás, az üzleti kultúra kialakításáért folytatott tevékenység. A díj annak a személynek adományozható, aki ezek közül a feltételek
közül legalább három kritériumnak megfelel. Nagyon lényeges kitétel, hogy az elnökség tagja mandátuma lejártáig, illetve a szövetség
alkalmazottja, megbízottja munkaviszonya/megbízása fennállásáig nem részesülhet a kitüntetésben.
A Magyar Nyomdászatért díjra nemcsak a szövetség tagjai, hanem az ágazat bármely szereplôje (cégek és magánszemélyek
egyaránt) tehet ajánlást, és természetesen az ezen elismerésre felterjesztett személynek, pontosabban annak a cégnek, ahol
dolgozott/dolgozik sem kell, hogy tagsági viszonyban álljon szervezetünkkel.
A jelöléshez szükséges adatlapot, illetve további információkat honlapunkon találják:
a www.fedprint.hu, Díjazottak/Díjszabályzatok link alatt.

Hess András-díj tagvállalataink dolgozói számára,
vagyis a „siker kovácsainak”
Az idén már nyolcadik alkalommal kerülnek átadásra a Hess András-díjak. Szövetségünk 2007-ben alapította ezt az elismerést, amelyet teljes jogú
tagjának azon aktív vagy nyugállományba vonult dolgozója kaphat, aki megfelel a jelölés feltételeinek. Az eltelt hét évben 23 cég 66 dolgozója kapta
meg a kitüntetést, és – saját bevallásuk szerint – mindegyikük számára sokkal többet jelent ez a széles szakmai plénum elôtt történô elismerés és
méltatás bármilyen más juttatásnál. (Persze, az az ominózus „boríték” azért jól jön…) Egy személy csak egyetlen alkalommal kaphatja meg a díjat és a
vele járó közel 4 gramm súlyú arany kitûzôt. A jelölt személyére a szövetséggel tagsági viszonyban álló cég vagy szervezet tehet javaslatot, évente egy
alkalommal, írásban az adott év március 31. napjáig. A felterjesztés alapján magának a díjnak az odaítélésérôl az elnökség az ülésén szótöbbséges
határozattal dönt. A díjátadó ünnepségre a szövetség éves rendes közgyûlésén kerül sor a tagság és a szakmai sajtó jelenlétében. A díjazottról
beszámoló jelenik meg egyrészt a szövetség honlapján, másrészt a szakmai sajtóban. A díj odaítélésének feltétele a jelölt személy kiemelkedô
szakmai tevékenysége, amellyel jelentôsen hozzájárult a jelölô cég sikereinek eléréséhez, és legalább ötéves munkaviszonyban áll vagy – nyugállományba vonult dolgozó esetében – állt a tagvállalattal.
Ezúton is emlékeztetnénk tagvállalatainkat: ne feledkezzenek meg azokat a kollégákat felterjeszteni, akiket méltónak találnak a Hess András-díjra.
Online is megtehetik a szövetség honlapján, a www.fedprint.hu, Díjazottak/Díjszabályzatok link alatt. A jelöléseket 2014. március 31-ig várjuk.
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ÖKO-vakítás
Azt gondoljuk, nemcsak a szövetséghez dedikáltan érkeznek olyan e-mailek, amelyek
alján ilyen vagy ehhez hasonló szöveg olvasható: Mielôtt kinyomtatná ezt az e-mailt,
gondoljon a környezetre!
Hogy finoman fogalmazzunk: több ez, mint öko-vakítás. Kicsit durvább
megközelítésben: nem más ez, mint „ál zöld-ség”, azaz „zöld-köpönyegbe” bújtatott
valótlanság, és egyben ékes példája annak, hogy a téveszmék, a butaság, az
információhiány miként festett és fest környezetkárosító képet a papír-, illetve
nyomdaiparról, valamint a nyomtatott termékekrôl. Az elektronikus médiák környezeti
kockázati hatásai ugyanis cseppet sem alacsonyabbak a papíralapú médiákénál. Túl a használatukhoz, mûködtetésükhöz szükséges
energiaigényen, abba nagyon kevesen gondolnak bele, hogy mi történik például a kidobott mobiltelefonokkal, tévékkel, számítógépekkel
stb., amelyek alkatrészei elenyészô mértékben hasznosíthatók újra. Pedig, ha csak egy kicsit is elméláznának rajta az emberek,
nagyságrendekkel javulna a nyomtatott médiák megítélése. És ami még szomorúbb, hogy nemcsak a laikusok vélekednek környezeti
szempontból kedvezôtlenül a papír-, illetve nyomdaiparról, hanem alkalmasint kvázi a „szakemberek” is.
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Legutóbb például a Hulladékhasznosítók Országos Egyesületétôl, nevezetesen Héjja Eszter környezetvédelmi menedzsertôl, és egyben a
nemzetközi kapcsolatok felelôsétôl kaptunk egy olyan e-mailt, amelynek témája a következô volt: Papírhulladék hulladékstátuszának
megszûnése – Az Európai Parlament leszavazta az európai rendeletet. A levél végén ott állt a fentiekben idézett „jóindulatú”
figyelmeztetés.
Mint a szövetség fôtitkára, nem bírtam megállni, hogy ne reagáljak rá. Az alábbiakban olvashatják a vonatkozó e-mailemet, illetve az erre
érkezett választ.
Kedves Eszter,
köszönettel vettem tájékoztatását. Azonban engedje meg, hogy
felhívjam a figyelmét a levele legalján szereplô figyelmeztetésre.
Hozzám küldött email üzenetét az alábbi mondattal fejezte be:
„Mielôtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondoljon a környezetre!”.
Ez a mondat pontosan visszatükrözi a nyomtatott kommunikációval
kapcsolatos, manapság divatos és széles körben elterjedt
sztereotípiákat. Azt üzeni az e-mail címzettjének, hogy a papír a
felelôs az erdôpusztításokért; magas széndioxid-lábnyoma miatt
használata káros hatással van a környezetre; az elektronikus
kommunikáció (e-mail, internet) környezetkímélôbb megoldás. És
még sorolhatnánk az ehhez hasonló papírellenes tévhiteket.
A valóság ezzel szemben az, hogy:
– a világ fakitermelésének 80 százalékát az energiatermelés és az
építôipar használja fel, a papíripar mindösszesen 11 százalékot;
– Európa területén csak fenntartható erdôgazdálkodásból származó
alapanyagú papír használható fel;
– öt és fél perc internethasználat ugyanannyi széndioxidot bocsát ki,
mint egy színes A4-es papír kinyomtatása és postázása;
– az Európában keletkezô elektronikus hulladéknak csak elenyészô
részét tárolják és hasznosítják megfelelôen, túlnyomó többsége
Afrika vagy Ázsia szegényebb országaiba kerül, az ottani
környezetet szennyezve és komoly közegészségügyi problémákat
okozva.
A fentiek nemcsak állítások, hanem adatokkal alátámasztott tények,
amelyek valódiságáról Ön is meggyôzôdhet a nemzetközi Two
Sides kampány magyar nyelvû honlapján (www.hu.twosides.info),
vagy a Nyomda- és Papíripari Szövetség Mítoszok és tények címû
kiadványából.
Kérem, hogy a továbbiakban a fenti érveket is vegye figyelembe
névjegye kialakításánál!
Üdvözlettel:
dr. Peller Katalin fôtitkár
Ha tényleg védeni akarja a környezetét, akkor elolvasás után
nyomtassa ki ezt az e-mailt, és kapcsolja ki a számítógépét!

És érkezett a válasz, amelyet már a Hulladékhasznosítók Országos
Egyesületének ügyvezetôje, Sárosi Eszter írt:
Kedves Katalin!
Köszönjük az érdekes adatokat tartalmazó szíves tájékoztatást,
amely megerôsített minket abban, hogy helyesen tüntetjük fel a
felesleges nyomtatás elkerülésére szóló felhívást. Ugyanis az
elektronikus levelezés és számítógép-használat Ön által is
bemutatott környezeti terheit felesleges lenne tovább terhelni azzal,
hogy amit elolvashatunk e-mailben, azt még ki is nyomtassuk.
Szerintünk a nemzetközileg széles körben alkalmazott, elektronikus
aláírás alatt szereplô kis zöld üzenet csak a pazarlás elkerülésére
hívja fel a figyelmet, amivel a magunk részérôl csak egyetérteni
tudunk. Természetesen nem áll szándékunkban a papíripart rossz
színben feltüntetni, ezért ha jobb megfogalmazásra van javaslata,
örömmel fogadjuk!
Üdvözlettel,
Sárosi Eszter ügyvezetô igazgató
Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete (HOE)

Alatta mottójuk:
„A múzeumok a múltat ôrzik meg, a hulladékhasznosítók a jövôt.”
(T. Ansons)
illetve a deklarált téveszme:
„Mielôtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondoljon a környezetre!”

Apróság – gondolhatná bárki – ki figyel oda az ilyen kis
mondatokra? Azonban meggyôzôdésünk, hogy a nyomtatott
kommunikáció jövôje ilyen apróságokon is múlik. Ágazatunk minden
szereplôjének közös feladata, hogy tegyünk érte.
Ezért kérünk mindenkit, hogy a saját eszközeivel – akár ilyen vagy
ehhez hasonló figyelemfelhívó levekkel – harcoljon a téveszmék
ellen. Talán a közös erôfeszítéseknek köszönhetôen elérhetjük,
hogy a vakítást a tisztánlátás váltja fel. És akkor valóban megvédjük
a környezetet!
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Az ország elsô Heidelberg XL 105 nyomógépe

az FSD Packagingnál
Az FSD Packaging kifejezetten doboz-, illetve displaygyártásra szakosodott, s gazdasági válság ide vagy oda,
az elmúlt két évben közel 20 százalékos növekedést
realizált, s mindemellett mintegy 350 millió forintos
beruházáson van túl. Új HP FB500-as nyomtató,
valamint egy tekercsrôl ívre vágó berendezés, két Bobst
gép, egy ablakozó berendezés, valamint egy Heidelberg
XL105-5-LX ötwerkes nyomógép is került a céghez,
s március végén egy CtP is üzembe áll.
De a fejlesztéseknek még közel sincs vége, legfeljebb
egy rövid szünetet tart Palik Endre, a cég tulajdonosügyvezetôje… Vele beszélgettem.
● Tényleg növekszik az igény a
csomagolóanyag-gyártás iránt,
vagy önök nagyon ügyesek?
– Az igazság nyilván középen van,
vagyis: is-is. Tény, hogy némileg növekszik a csomagolóanyagok, nevezetesen a kasírozott dobozok iránti
kereslet, és az is tény, hogy mi magunk is egyre nagyobb piacot fedünk
le, egyre több cég számára gyártunk
elsôsorban nyomtatott, kasírozott
dobozokat, valamint hullámkartondobozokat, illetve a display iránt is
van kereslet, és nemcsak belföldön,
hanem számos külföldi partnerünk is
akad.
● Legutoljára nagyjából két évvel
ezelôtt beszélgettünk, de azóta nagyon sok minden történt önökkel,
önöknél…
– Beszerzésre került egy tekercsvágó, amellyel nyitott hullámot tudunk
ívre vágni, aminek minimum két elônye is van. Az egyik, hogy ezáltal
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nem lemezként kell megvásárolnunk az alapanyagot, hanem mi magunk
szabjuk le, emiatt nem
vetemedettek az ívek,
mint a kész hullámlemezek esetén. A másik
elôny, hogy az általunk
leszabott nyitott hullámú
alapanyagra közvetlenül tudunk kasírozni, így egy réteggel kevesebb a felhasznált anyag, ami viszont komoly
megtakarítást eredményez. További
fejlesztésként egy „hullámos” Bobst
is került a céghez, azaz egy olyan
gép, amellyel hullámtermékeket tudunk elôállítani, továbbá vettünk egy
hatpontos ragasztógépet, egy Bobst
Dominót, egy ablakozó gépet, egy HP
FB500-as UV-digit nyomtatót, és persze a Heidelberg gépet.
● Alig pár napja, hogy üzembe állt
az ugyan használt, de messzemenôkig a legmodernebb Heidelberg
XL105-ös, ám e nélkül is évi közel
20 százalékot fejlôdtek. Miért gondolta úgy, hogy szükségük van erre
a gépre?
– Mivel az utóbbi két évben jelentôs energiát fordítottunk az értékesítésre, egyre több multinacionális partnerünk lett, akik szeretnek körbenézni ott, ahol a termékeik készülnek.
Hozzánk is természetesen eljöttek,
mindennel nagyon meg voltak elé-

gedve, ám hiányolták a nyomógépet,
s nyugtalanságot keltett bennük, hogy
a nyomtatás nem házon belül történik. Tehát, valahol muszáj volt ez
irányba is beruházni. Amikor elindult
a gép, az egyik szemem nevetett, mert
lenyûgözô a tudása, és a mienk, a másik szemem azonban sírt, hiszen nem
kis anyagi terhet jelentett.
Ezzel együtt ma már ott tartunk
– pontosabban, a hamarosan üzembe
állított Suprasetter CtP-vel ott fogunk
tartani –, hogy minden munkafázist
házon belül tudunk elvégezni, és ez
rendkívül megnyugtató, nemcsak a
partnereinknek, hanem számunkra is.
● A most üzembe állított Heidelberg XL105-nek szó szerint nincs
párja, legalábbis itt, Magyarországon…
– Ez valóban így van, hiszen ez a
legnagyobb formátumú ötwerkes
Heidelberg nyomógép, ami a magyar
piacon mûködik. Tény: nem vadonatúj a gép, de abszolút jó állapotú, és
kifogástalanul mûködik. A formátu-
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ma bôvített B1-es – 740 x 1050 mm
méretet tud kinyomni –, és az 1 milliméter vastag kartont is gond nélkül
viszi. Beigazításához mindössze
60–100 ívre van szükség, a teljesítménye pedig 18 000 ív/óra. És ami
még nagyon fontos, hogy ez a Heidelberg XL105-ös is rendelkezik
inpress-controll-lal, ami azt jelenti,
hogy inline méri a gép az íveket,
vagyis a gépen belül van a színmérô
egység, ami 40 ívenként ellenôrzi az
ívek színhelyességét, regiszterét.
Rajtunk kívül csak egyetlen hazai
nyomdánál mûködik hasonló gép. A
március vége felé beüzemelésre kerülô CtP-vel pedig a colormenedzsmentünk is tökéletessé válik.
● A beruházások maguk után vontak létszámnövekedést is?
– Természetesen: két évvel ezelôtt
harmincan dolgoztak a cégnél, a mai
létszám több mint 50 fô. Most még
ugyan jellemzôen egy mûszakban
dolgozunk, illetve van olyan terület –
például a stancolás –, ahol szükséges
a több mûszak, de ezzel együtt rugalmasan alkalmazkodunk a mindenkori
leterheltséghez.
● Értem én, hogy a fejlôdés, a növekedés fontos egy cég életében.
De egyben nem kis veszélyt is rejt,
rejthet magában…
– Meggyôzôdésem, hogy egy bizonyos nagyságra szüksége van egy
cégnek ahhoz, hogy ne legyen sérülékeny, továbbá a termelés mennyiségi
tényezôje kedvezôbb vállalási árakat
eredményez, azaz piaci stabilitáshoz
vezet. Ezen a területen is nagyon erôs
az árverseny: kizárólag a „sûrû fillér”
alapján lehet és kell eredményt elérni. Ámbár szegmensenként változó a
helyzet: egyrészt van olyan termékkör, amelyet hajlandó megfizetni a
megrendelô, másrészt, ha megnézzük
az úgynevezett ár–minôség–határidô
hármas kritériumát, akkor kiderül,

hogy nem mindig az ár számít! Ha a
konkurenciánk ugyanis három-négy
hétre szállít, mi pedig képesek vagyunk ugyanezt négy-öt napra vállalni, akkor ártól függetlenül alkalmasint a magasabb ár ellenében is bennünket választanak. A minôségrôl
azért nem beszélek külön, mert ma
már ennek kifogástalansága a piacon
alapelvárás.
● Gondolom, egy idôre most vége
a fejlesztéseknek… De – szokásához híven – nyilván már most tudja, hogy mi lesz a következô lépés?
– Természetesen tudom, hogy milyen irányban fogunk tovább fejleszteni, sôt azt is tudom, hogy „igen
nagy durranás” lesz mind a piac,
mind a konkurencia számára…
● Gyaníthatóan hiába is kérdeznék rá a konkrétumokra…
– Hiába! A megvalósításhoz azonban el kell érnünk az évi 1–1,5 milliárdos forgalmat. Úgy gondolom,
nagyjából két év múlva érünk el
idáig.
● Nem kis növekedést – minimum
duplájára emelni a jelenlegi for-

galmat – tûzött ki célul. Van még
ekkora „tartalék” a piacban?
– A hazai piacon is van még növekedési lehetôség: egyrészt az igények
emelkedése miatt, másrészt nagyobb
szeletet szeretnénk kihasítani a meglévô „doboztortából”. A másik perspektivikus terület pedig az export
további fejlesztése. Számos nemzetközi kiállításon vettünk és veszünk
részt, amelyek jellemzôen „meghozzák az árukat”, vagyis születnek új
üzleti kapcsolatok és megrendelések,
illetve az interneten keresztül is sokan találnak ránk a szomszédos országokból. Dolgozunk Ausztriába,
Szlovéniába – csak hogy a két legjelentôsebb felvevô piacunkat említsem. Mivel az elmúlt két év beruházásaink eredményeként á-tól z-ig
mindent házon belül, saját magunk
tudunk elvégezni, legyártani, ez nem
kis elônyt biztosít, illetve fog biztosítani számunkra. Most eljött annak az
ideje, hogy az értékesítésre még erôteljesebben fókuszáljunk annak érdekében, hogy a cél ne csak kitûzve legyen, hanem – ahogy eddig – el is
érjük. ■
Ilona
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„Szocifogi” XX – XXL tégelystancolás
A szociális foglalkoztatók szinte részét képezik az ágazatnak, hiszen jellemzô módon valamennyi ilyen
intézmény végez kvázi „nyomtermék elôállításához kapcsolódó” feladatot. Az iparág fejlôdésébôl,
automatizálásából fakadóan egyrészt ugyan egyre kevésbé van szükség ezekre a tevékenységekre,
bizonyos területen viszont nagyon is. Minden olyan területen ugyanis pótolhatatlanok, amelyek nem
automatizálhatók, nem gépesíthetôk. Hogy mást ne említsünk: hajtogatás, ragasztás, zsinórfülezés;
spirálozás, lyukasztás, bígelés, perforálás, mellékletek behúzása; csomagolás stb. S noha a szociális
foglalkoztatók elsôdlegesen valóban arra „szakosodnak”, hogy a kizárólag kézi munkát igénylô
feladatokat lássák el, alkalmasint gépparkkal is rendelkeznek. Nem állítom, hogy a legmodernebbel,
ám akad ezek között a gépek között igazi „kincs” is. A Pesterzsébeti Önkormányzat Szociális
Foglalkoztatójában például egy tégelysajtó, amely a maga impozáns méretével kuriózumnak számít,
egyben majdhogynem hiánypótló szolgáltatást tesz lehetôvé.
László Andrással, a XX. Kerületi Szociális Foglalkoztató részlegvezetôjével beszélgettem.
● „Régi motoros” a szakmában,
hogyhogy itt találkozunk?
– Az intézményvezetô keresett
meg, és ajánlotta fel, hogy vezessem
a szociális foglalkoztatójuk részlegét,
ahova a nyomda, illetve a papírfeldolgozó is tartozik. Boldogan elvállaltam, hiszen – mint oly sok, „hozzám hasonló” kisebb léptékû nyomda
– én is nagyon megéreztem a gazdasági válság negatív következményeit.
Tavaly nyár óta irányítom a részleget,
s magam sem gondoltam volna, hogy
ilyen jó a csapat.
● Mit jelent az, hogy „jó a csapat”?
– A szociális foglalkoztatók soksok évvel ezelôtt elsôsorban azért
jöttek létre, hogy munkát adjanak
fôleg a megváltozott munkaképességû emberek számára. Ez a cél ugyan
megmaradt, de annyival kibôvült,
hogy ma már bedolgozókat is
foglalkoztatunk, és az idôk során az
is szemponttá vált, hogy a foglalkoz-
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tató költségeinek minél nagyobb
hányadát azért meg is termeljük.
Nálunk itt, a Pesterzsébeti Önkormányzat Szociális Foglalkoztatójában is dolgoznak megváltozott munkaképességûek, valamint bedolgozók, az irányítást és vezetést pedig
természetesen közalkalmazottak –
köztük jómagam – látják el. Azt
gondolná az ember, hogy ez így bizony elég „vegyes” társaság, és
hogyan lehet ilyen felállásban versenyképes szolgáltatást nyújtani…
Lehet: ugyanis az itt dolgozók egy
része gyakorlott, kvázi szakembernek
számít – például az a hölgy is, aki a
tégelysajtón dolgozik –, továbbá a
munkák jellegébôl fakadóan inkább
az akarat és a hozzáállás a fontos,
semmint a szakértelem. Az pedig
megvan! Ezért mondtam, hogy jó a
csapat.
● Gondolom, önök is „tipikus szocifogi” tevékenységet végeznek…

– Persze, pontosabban azt is, tehát:
hajtogatunk, csomagolunk, mellékleteket húzunk be, ragasztunk, zsinórfülezünk, illetve bármi olyan munkát
elvállalunk, amelyet kézzel kell –
mondanám: lehet csak – elvégezni.
Ezen kívül azonban vannak nyomógépeink is – igaz, Romayorok –,
amelyeken elsôsorban az önkormányzat részére különféle nyomtatványokat állítunk elô.
● És van az igazán impozáns méretû – 800 x 1100 mm-es – tégelysajtó… Azt mire használják?
– Hát igen: ez ugyan nem egy mai
darab, viszont – ahogy szokták mondani – benne van az anyag, azaz nagyon masszív és ráadásul hibátlanul
mûködik. A kartontól a mûanyagon
át a különféle habosított, illetve többrétegû merevlemezekig igen sokféle
anyagot stancolunk vele. A hazai
piacon egyébként – legalábbis úgy
tudom – nemigen van ekkora tégely-
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sajtó. Amelyik stancoló
berendezés ekkora
méretben képes dolgozni,
az általában cilinderes.
Márpedig a cilinderes
berendezések nem
minden esetben a
legmegfelelôbbek, hiszen
„megtörik, megtörhetik”
az anyagot, legyen szó
akár egy vastagabb kartonról, akár mûanyagról,
akár többrétegû lemezrôl.
● Beszélgetésünk nem
titkolt célja, hogy felhívja az ágazat figyelmét az „XXL-es tégelysajtós” szolgáltatásukra…
– Ez így van: szeretném, ha az ipar szereplôinek minél
szélesebb köre értesülne róla, hogy
van egy ilyen berendezésünk, van
szabad kapacitásunk, és szívesen
állunk rendelkezésükre. Az áraink
pedig – éppen szociális foglalkoztató
mivoltunkból fakadóan – igen kedvezôek. Azt gondolom, sokaknak lehet
mindaz jó hír, hogy van egy hibátlanul mûködô és ekkora méretû tégelysajtó, hiszen lett volna korábban is
szükségük rá, csak nem tudtak róla,
ráadásul abszolút megfizethetô áron
vehetô igénybe a szolgáltatás. És persze az is igaz, hogy nekünk is jól jönnének újabb megrendelések.

termegkft@t-online.hu

● Szó esett a minôségrôl – ami hibátlan, az árakról – amelyek kedvezôek. Na és a határidôk?
– Jellemzôen egy mûszakban dolgozunk, azaz reggel 7-tôl, délután 4ig tart „normál” esetben a munkaidô.
Ugyanakkor lehetôség van egyrészt
túlórára, másrészt rugalmasan igazodni a megrendelô elvárásaihoz,
illetve az elvégzendô feladat „sürgôsségi fokához”. Attól, hogy szociális
foglalkoztatóként tevékenykedünk,
igazodnunk kell – és igazodunk is –
a versenyszféra elvárásaihoz. ■
Ilona

www.aranyozas.hu
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Objektív szubjektivitás
– szubjektív objektivitás?

Topa Dénes Imre
igazságügyi és
mûszaki szakértô
Több mint kellemetlen ügy, ha az üzleti életben a felek között
vita kerekedik, és ráadásul mindkét fél „köti az ebet a
karóhoz”, azaz nem tudnak „zöld ágra vergôdni”, vagyis
megegyezni. Ilyenkor merül fel, hogy szakértôhöz kellene
fordulni: döntsön, illetve véleményezzen ô. Amennyiben még
nem került peresítésre az ügy, úgy egyfajta mediátori szerepe
is van egy szakértônek: elmondja/leírja a szakvéleményét, ám
egyik fél részére sem kötelezô annak tudomásulvétele. Ilyen
esetben a felek egyébként akár meg is egyezhetnek, hogy –
végzettségtôl és „jogosítványtól” függetlenül – kit tekintenek szakértônek… Viszont, ha már a bíróságon
folytatódik a nézeteltérés tisztázása, akkor a bíró kizárólag igazságügyi szakértôt kérhet fel
a véleményezésre, vagyis olyan személyt, aki rendelkezik vonatkozó képesítéssel, „hivatalosan is
felhatalmazott” a szak- és tényszerû megállapításokra. A mûszaki szakértés egy egészen más jellegû
feladatot jelent: ehhez is szükségeltetik a megfelelô végzettség, ám ebben az esetben kvázi „nem
igazságot kell tenni a felek között”, hanem jellemzô módon szakmai, technológiai
és piaci szempontokat figyelembe véve és összevetve, valamirôl valamit felelôsségteljesen kijelenteni.
A kétféle szakértôi végzettség nem feltétele egymásnak: vagy az egyiket vagy a másikat külön is meg
lehet szerezni. Topa Dénes Imre azonban mindkettôvel rendelkezik a nyomtatás, a papír, illetve
a nyomdai berendezések tekintetében. Errôl és persze másról is beszélgettünk.
● Annak idején kéziszedôként indult
az Athenaeumban, majd elvégezve a
fôiskolát, nyomdaipari üzemmérnökként dolgozott számos helyen. Csakhogy néhány munkahelyet említsünk:
Vico Lapnyomda, Díjbeszedô Nyomda,
Révai, Offset és Játékkártya Nyomda.
Legutóbbi munkahelye pedig a papírfeldolgozással, illetve csomagolóanyag-gyártással foglalkozó Pyroll
volt. Eddigi pályafutása alatt azonban
nemcsak a nyomtatás különbözô technológiáiban, hanem az elôkészítés és a
kötészet területén is komoly gyakorlatot szerzett. Mindebbôl egyenesen következik, hogy az emberbôl szakértô
lesz?
– Nem, de lehet. Mindig is érdekelt a
szakértés, és amikor annak idején, 2000-
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ben a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület keretei között lehetôség nyílt
egy vonatkozó képesítésre, megszereztem azt. Ez azonban nem „örökérvényû”,
azaz ötévenként meg kell újítani. Ám
amikor eljött ennek az ideje, az egyesületnél megszûnt a vizsgáztatás. Tény,
hogy az általuk kiadott oklevél csak „sima” szakértésre, nem pedig igazságügyi
vagy éppen mûszaki szakértôi tevékenységre jogosított, így meglehetôsen
korlátos volt a mozgásterem.
Gondoltam, nem hagyom annyiban:
utánanéztem, hogy hol és milyen feltételekkel lehet egy „igazi” igazságügyi,
illetve mûszaki szakértôi végzettséget
szerezni. Így jutottam el a tavalyi évben a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz, ahol a szükséges végzettséget és

tapasztalatot igazoló iratok beadását követôen részt vehettem egy eljárásra, illetve jogra vonatkozó szakirányú képzésen,
és a záróvizsgát követôen immár hivatalosan is igazságügyi szakértô lettem.
A mûszaki szakértôi bizonyítványt pedig a Mérnöki Kamara adhatja ki, ahol
egyrészt szintén igazolni kell a végzettséget és a tapasztalatot, másrészt itt is van
egy képzés, amelynek a végén természetesen vizsgázni is kell. Ezt az idén abszolváltam.
● Volt már felkérése?
– Persze: több is, és „mindhárom minôségemben”. „Egyszerû” szakértôként
nem újdonság számomra, hogy felkeresnek ilyen vagy olyan problémával, és
amennyiben nem peresített még egy eljá-
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rás, akkor legfeljebb elvi síkon van jelentôsége, hogy igazságügyi szakértô vagyok vagy sem. Ám a bíróság egy per során
kizárólag igazságügyi szakértôt kérhet fel egy adott ügyben,
azon a fórumon ugyanis nem elég a szakmai ismeret, tudás és
felkészültség, elengedhetetlen a kompetencia deklarált megléte
is. Visszatérve a kérdésére: igen, bíróság részérôl is kaptam már
megbízást. Mûszaki szakértôként pedig fôleg lízingcégek, illetve bankok kérnek fel elsôsorban fedezeti érték megállapítására.
● Mennyire döntô egy szakértôi vélemény?
– Nem peresített esetben egyértelmûen nem kötelezô: a felek
vagy elfogadják, vagy nem… Igazságügyi téren tulajdonképpen a bíróság is megtehet valami hasonlót: például, kikérhet az
ügyben egy másik szakértôi véleményt is, és ha az nem egyezik
az elsôvel, akkor egy harmadikat is felkérhet…
● Te jó isten! Ez azért meglehetôsen macerás ügy, és ezek
után talán joggal merül fel a kérdés, hogy egyáltalán szükség
van-e szakértôre, érdemes-e bevonni…
– Hát igen: magam is úgy gondolom, hogy jobb nem eljutni
a bírósági fázishoz. Az azonban kétségtelen, hogy amennyiben
mégis vitás helyzet merülne fel, akkor még a per elôtt érdemes
egy hozzáértô „harmadik felet”, azaz egy szakértôt bevonni, aki
amolyan mediátorként segíti, segítheti a peren kívüli megegyezést, és ez mindkét fél számára – legalábbis a tapasztalataim
alapján – lényegesen kedvezôbb megoldást, kimenetet jelent.
● Rendben, de valamelyik félnek meg kell bíznia, vagyis
fizetnie kell a szakértôt, és felmerül a kérdés, hogy akkor
mennyire marad „pártatlan” a szakértés. Ahogy szól a
mondás is: „nem illik beleharapni abba a kézbe, amelyik
enni ad…”
– Ez valóban így van, de amennyiben érzem és látom – vagy
esetleg konkrétan meg is fogalmazódik –, hogy valaki azért kér
fel, mert szeretné, ha számára kedvezô módon adnék „szakértôi
véleményt”, akkor az a tisztességes eljárás – legalábbis én ehhez tartom magam –, hogy nem vállalom el az ügyet.
● Gondolom, a nagyon egyértelmû és nyilvánvaló ügyek
nem kerülnek egy szakértô elé, hiszen nagyon egyszerûek:

Az Antalis
Hungary Kft.
a következô
munkakörbe
keres munkatársat:

Termékmenedzser
– Nyomdai papírok üzletág –
Feladatok:
• kapcsolatfelvétel és -tartás a vállalat
ügyfeleivel,
• értékesítési munkatársak munkájának
támogatása,
• rendelésfelvétel, ajánlatok kidolgozása,
igények felmérése,
• termékárlista karbantartása,
• készletek figyelése,
• szállítókkal történô kapcsolattartás,
• látogatási riportok, beszámolók készítése.
Elvárások:
• minimum középfokú végzettség,
• kiváló kommunikációs és kapcsolatépítô
képesség,
• meggyôzô, magabiztos fellépés,
• önálló munkavégzés és proaktív
gondolkodásmód,
• eredményorientált, dinamikus személyiség,
• MS Word, Excel, Power Point, Outlook
felhasználószintû kezelése,
• B típusú vezetôi engedély.
Elôny:
• felsôfokú szakirányú képzettség,
• ügyfélkapcsolat-tartásban, értékesítésben
szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem,
• vállalati gépkocsi, laptop és telefon,
• folyamatos szakmai és értékesítési képzés,
• stabil vállalati háttér.
Munkavégzés helye: Magyarország egész
területe.

Ha szeretne tagja lenni vállalatunk fiatal
csapatának, kérjük, küldje el fényképes
szakmai önéletrajzát 2014. március 31-ig
az antalis@antalis.hu címre.
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Hírek az egyesület
háza tájáról

nincs rajtuk mit vitatkozni. A
vitás ügyek sajátja viszont, hogy ha
innen nézem, akkor „van rajta kalap,
ha onnan, akkor nincs”, magyarán:
az objektív tényeket befolyásolhatja –
alkalmasint jelentôsen is – a szubjektív „sarokválasztás”. Mennyire lehet
egyáltalán objektív egy szakértôi vélemény?
– A lehetô legnagyobb mértékben törekedni kell az objektivitás megôrzésére:
a széles körû szakmai tudás, ismeret és
tapasztalat hozzásegít – mondhatnám
garancia – ahhoz, hogy ne egy bizonyos
„sarokból” ítéljem meg az ügyet, hanem
az objektív véleményalkotáshoz szükséges információk alapján.
● Mûszaki szakértés sem lehet túl
egyszerû manapság. Ki tudná felelôsségteljesen megállapítani például,
hogy menynyit ér egy használt gép.
Egy dolog az amortizációt figyelembe
vevô nyilvántartási érték, és egy másik, hogy mennyit adna érte valójában
a piac…
– Ezen a téren is sokat segít a szakmai
ismeret és a tájékozottság, mert – úgy,
ahogy mondja – nincsenek kôbe vésett
támpontok, rendkívül sok tényezôt kell
számításba venni egy felelôsségteljes
szakvélemény kialakításához. De ugyanez igaz például akkor is, amikor az árak
kerülnek a vita középpontjába, ugyanis
„ahány ház, annyi szokás”, azaz ahány
nyomda, annyiféle árképzés. És mégis:
kell tudni hitelt érdemlô és megalapozott
szakvéleményt adni. Ettôl szakértô a
szakértô.
● Jelenleg szabadúszó, azaz – eltérôen a korábbi évektôl – nem jár be nap
mint nap dolgozni egy nyomdába…
Nem hiányzik?
– De igen! Szívesen elhelyezkednék
az iparban akár a csomagolóanyag-gyártás, akár a digitális nyomtatás területén.
● Mi lesz akkor a szakértôséggel?
– A két tevékenység messze nem zárja
ki egymást, sôt: mindkettôbôl csak profitálhat a másik terület. ■
Ilona
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Tagsági adatlap és tagdíj
A Magyar Grafikával együtt postáztuk tagjainknak zárt borítékban a tagsági
adatlapokat. Kérjük, nézzék át, hogy helyesek-e az adatok, és ha változás történt,
vagy hibát találnak, azt javítsák, illetve a hiányzó adatoka pótolják. Ezt megtehetik
a javított adatlap visszaküldésével, de legegyszerûbben a tagsági kódjukkal
belépve a www.pnyme.hu honlapunkon. Az éves tagdíj 2014-ben is változatlan!
Aktív dolgozóknak 5 000 Ft, míg a nyugdíjasok, munkanélküliek, nappali
tagozaton tanuló diákok, GYES, GYED és más ellátásban lévôké vagy egyéb
okból nehéz anyagi helyzetben lévôk tagdíja 2 500 Ft. Aki még nem tette, azt
kérjük, minél elôbb utalja el!
Bankszámlaszámunk: 10300002-20109761-00003285

Új szer v err e költözött a www.mgonline.hu
Új szerverre költözött a Magyar Grafika honlapja, a www.mgonline.hu. Elképzelhetô, hogy ez egyes böngészôk beállításainál esetenként némi zavart okozhat.
Kérjük, teszteljék le, és ha szükséges, a honlap címének ismételt beírásával lépjenek be, és mentsék le az elérést.
A szervercserére a hírlevelünk és egyéb körleveleink idônként jelentkezô kézbesítési problémái miatt került sor. Reméljük, ezzel megszûnik a probléma és a címzettek mindig megkapják az e-mail küldeményeinket. A „TESZTÜZEM” tapasztalatai alapján valószínûleg az egyesület többi honlapjánál is elvégezzük a szervercserét, amit az oldalaink látogatói remélhetôleg észre sem vesznek.

A+CS – végleges idôpont!
Az A+CS az Óbudai Egyetem és a PNYME közös szervezésû hagyományos
csomagolóanyag-ipari szakmai napja 2014. május 20., kedd. Helyszíne változatlanul a Rejtô kar Médiatechnológiai Intézet Doberdó út 6. szám alatti épülete.

1%
Köszönjük mindenkinek, aki az „1%” adófelajánlásáról korábban is az egyesület javára rendelkezett! Ezzel az ingyenes gesztussal nemes célt támogatnak, és
nem ismeretlen hátterû ügyekhez, hanem a szakmai közvélemény elôtt zajló, jól
átlátható, a szakmáink javát szolgáló nyilvános tevékenységhez adják támogatásukat! Továbbra is számítunk adóforintjaikra! Kérjük, adóbevallásában ne feledjen
el rendelkezni errôl, és ha teheti, egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként!

Adószámunk: 19815929-2-41
Önnek semmibe nem kerül, az egyesületnek mégis nagy segítség!

Inter pack 2014
– szakmai utazások egyéni kiutazással –
Már csak két hónap van a több mint 2 700 kiállítót felvonultató, a Save
Food jegyében a csomagolások újraértelmezését is bemutató, a világ talán legnagyobb „csomis” szakvásáráig.
INTERPACK 2014 – szakmai utazások egyéni kiutazással, de csoportos
szállodai elhelyezéssel. Használja ki az önállóság, de a „kollégákkal, barátokkal
egy szállodában” történô elhelyezés elônyeit.
A korábbi Interpack, drupa és más alkalmakkor kipróbált és bevált szálláslehetôségek közül választhatnak: a részletes ajánlatokat a honlapunkon,
a www.pnyme.hu oldalon megtalálják!
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Aranyoskáim! Bele a közepébe,
hogy csak úgy fröccsköljön! A mindenki által annyit szidott Révai – platty,
benne a lecsóban. Az elôzmények és a
körülmények ismeretében, a dolog
nem volt váratlan, csupán meglepô.
Csak ki fog derülni, hogy ki nevet a
végén. Gondolom a hitelezôk nem.
Mekkora lesz a dominóhatás? A 2012es mérleg alapján nem voltak kispályások, és a 2013-as számokat még nem
ismerjük. Kérdés, hogy nyújt-e valaki
segítôkezet? Mindenesetre, az így még
monolitabbá vált utolsó nagy heatseterôd mennyire fogja legalább a maga
számára rendbe rakni a piaci árakat…
Más, de hasonló. Egy igazi magyar sikertörténet, ami remélhetôleg
az is marad. Tulajdonképpen az se lenne baj, ha csak kisebbet durranna, mint
az elsô. A sztorival elôször 1997 nyarán találkoztam a pécsi belváros egyik
kis utcájának még kisebb üzlethelyiségében. Talán egy kis papír-írószerbolt
volt. Két hölgy kért nagy titokzatoskodva árajánlatot használt A3-as gépre
és új, soktornyos B1-esre. Ki tudja
alapon csináltunk ajánlatokat. Megkérdeztem, hogy kinek-minek lesz, de titkolóztak. A végén csak mondtak egy
nevet. Évek múlva megláttam egy csillogó-villogó üvegmonstrumot az ipari
parkban. Helyi barátom mondta, hogy
kié. A cég egyre csak nôtt és nôtt.
Mondom, ez volt az egyik magyar
siker sztori. Mindent túlburjánzott,
mindenhol minél nagyobb pompában
jelen volt. Aztán hallani lehetett, hogy
állítólagos pénzügyi gondjai miatt kivonul a labdarúgásból. Panaszkodott
az egyik hazai kisbankra, aztán a legnagyobbra. Mindenki összeesküdött
ellene: hitelígérvényeket vontak viszsza, támadták. Jó lenne, ha megúszná,
mert nem hiszem, hogy az érintett
könyvnyomdák és azok beszállítói,
sôt, az egész nyomdaipar túlélné. És
ha még figyelembe vesszük a tankönyvgyártás központosítása miatt a
piacon megjelenô kapacitásokat is…

Más. Széchényi óta tudjuk, hogy a
gazdaság egyik motorja a hitel. Nemzeti Bankunk meg is hirdette a Növekedési hitelprogramot, közismertebb
nevén az „ingyen hitelt”. Elsô körben
a hitelfelvevôk teljesen jogosan kiváltották a drága forint és devizahiteleiket, devizaalapú lízingjeiket, „komoly
károkat okozva” az eredeti hitelnyújtóknak, akik valószínûleg nem merték
érvényesíteni a finanszírozás idô elôtti
megszüntetésébôl eredô kárukat.
Örömmel hallom, hogy az „ingyen hitel” második lépcsôjében már lízingcégek is beszállhatnak a nonprofit
bankingba. Nem tudom, mit jelent ez a
nonprofit dolog, de a lényeg, hogy
forogjon a pénz, mint a viccben: amikor Kohn és Grün nekivág a sivatagnak. De ezt inkább a következô számban mesélem el. Már, ha nem felejtem
el.
Más. A nyomdászok a szép békeidôkben mindig is a munkásosztály
krémjét képviselték. Általában mûvelt,
olvasott emberek voltak. A legokosabb
gyerekekbôl lettek a szedôk, az erôs,
ügyes okosokból lettek a gépmesterek,
és a kevésbé okosakból a könyvkötôk.
A nagyon butákat általában suszternek
adták, és belôlük lettek késôbb a funkcionáriusok. A kedvenc pesti piacom
galériáján méri kedvenc MILF-kávéfôzônôm szerintem Pest legjobb kávéját. Hetente akár kétszer is bezarándokolok hozzá: ugye, a kávé, a kávéfôzônôkbôl sugárzó romlottság és korruptság (emlékeztek 50 filléresre a blokk
alatt, hogy jó kávét fôzzön, amit gyermekkorom óta csodálok?) – na meg
gyakran futok össze ismerôsökkel is.
Mint a múltkor is, amikor egyik korifeusunkkal futottam össze. Meg is
jegyezte, hogy szívesen olvassa ezeket
a szösszeneteket, már amikor megérti.
Inkább nem szóltam, hogy Haiman
sem véletlenül volt az irodalomtudományok doktora.

Más szempontból is szomorúan
indult az év. Megint búcsút kellett
vennünk néhány kollégától. Kérdezte
is az egyik konkurensem: igaz-e, hogy
a Karcsi meghalt. Sem megcáfolni,
sem megerôsíteni nem akartam, hiszen
az fb-oldala még üzemelt. Utánanéztem: az özvegy használta néha üzenésre. Nem akarok mélyebben belemenni,
de végül is a szidott és átkozott közösségi oldalak mindenkit örökkévalóvá
tesznek, amíg ki nem neveznek egy
égi moderátort vagy rendszergazdát,
aki becsekkoláskor a jogosultság alapos ellenôrzése után deletálja a delikvenst az oldalról.

Közinfo

Nonprofit banking,
de legalább a pénz forog

Más. A forradalom halála a kispolgár és a provincializmus. Hidas,
Fejes, Csurka és Örkény is rengeteget
foglalkozott a témával. A szûklátókörûség is a nyárspolgár röghöz kötöttségét mutatja. Olvasom, hogy a Pekingbe utazó delegációnak tagja volt egy
borász, aki bort is vitt magával. Tavaly
50 ezer palackot exportált. Pekingben
ötéves szerzôdést kötött, amelynek értelmében, akár évi 100 ezer palackra is
nôhet az export. Tudjátok, mennyi Kína borimportja? Majdnem 1700 milliárd üveg. Értitek…
Egy kicsit visszavágytam Európába. A többség még az „Álmos vezérrel”, a „Turullal” és a Sólyom Airways
többi, azóta kultikussá vált gépével
tért meg Levédiába. Rám, aki akkor
még relatív fiatal, de tapasztalt és nagy
tudású voltam, még három év munkanélküliségnek volt szükségem, mielôtt
nekivághattam az új óhazának. Mivel
Kazár területre kerültem, bizonyos
kibuctagoknak járó juttatások engem
is megilletnek, így a Törzsi Tanács
megszavazta az utazásomat. Most a
repülôtéren rovom az arsinokat, hogy
megérkezzem a staten island-i befogadóállomás jellegû „kapuhoz”. Onnan
jól látni a rakétakilövô silókat, ahonnan a Szíriuszra áttelepítô rakéták fognak indulni… De egyébként jól vagyok, csak már második hete prüszkölök. Na, jobbulást! ■
Spartvis

23

Nyomdászok civilben

mastertan286 márc gmn B

2014/03/10

15:57

Page 24

A legkisebb fiú…

Szentendrei Zoltán
Azt gondolom, hogy az ágazatnak igazán nem
kell bemutatni Szentendrei Zoltánt, a Prospektus
Nyomda tulajdonos-ügyvezetôjét. Legyen szó
akár saját cégének technológiai és nem
technológiai fejlesztésrôl, akár a nyomdaipar
egészét érintô szakmai és nem szakmai
közügyekrôl, mindig ott található az élen. Számos
technológia „honosítása” fûzôdik a nevéhez, és
az ágazat közösségi életének talán legönzetlenebb
és legaktívabb szereplôje. Ha „kívülrôl”
szemléljük mindazt, amit elért, ahol tart, mesébe
illônek tûnik/tûnhet a történet. És valóban, van is
benne valami meseszerû: a veszprémi
Szentendrei család legkisebb és egyben késôi
gyermekeként, 1954 karácsony másnapján
született fiú ambíciója és bizonyításvágya ugyanis
hatalmas volt, azzá fejlôdött, és járva a maga útján, sikert sikerre, eredményességet eredményességre
halmozott.
Ám azért ez csak a mesében ilyen egyszerû…
● Ha valakirôl, akkor önrôl igazán azt gondolja az ember, hogy
már totyogós kisgyerek korában
nyomdásznak készült. Igazam van?
– Nincs. Nem emlékszem egyébként, hogy kisgyerekkoromban lett
volna valami vágyam, hogy ez vagy
az legyek. Még „tûzoltó, katona, vadakat terelô juhász” sem akartam
lenni… Sôt, sem az általános, sem a
középiskola alatt nem volt semmiféle
hasonló célkitûzésem.
● Akkor mi volt?
– Kizárólag a sport érdekelt, minden erômmel és kitartásommal arra
törekedtem, hogy ezen a területen
érjek el minél nagyobb sikereket,
mégpedig azért, hogy bizonyítsak a
szüleimnek.

● Mit akart ilyen elszántan bizonyítani?
– Késôn és – ahogy szokták mondani – „véletlenül” születtem, emiatt
úgy éreztem, hogy be kell bizonyítanom, hogy nem afféle „maradék” vagyok, hanem a bátyáim mellett büszkék lehetnek rám is. Születésemkor a
legidôsebb bátyám 17 éves volt, a középsô 14, a legfiatalabb pedig 11. A
szüleim is elég idôsnek számítottak,
és nagyon nem hiányzott nekik egy
újszülött…

nagyobb energiát. A bátyáim is sikeresen sportoltak, egyikük távolugrásban elért iskolai rekordját egyébként
14 év elteltével én döntöttem meg.
De az atlétika mellett sakkoztam is,
és ebben is eredményesnek bizonyultam. Atlétikai számokban azonban
számos városi, megyei versenyt nyertem, illetve csapatban nyertünk,
rekordokat döntöttem, döntöttünk, és
országos versenyeken is kitûnô eredményeket értem el, a magyar válogatott kerettagságig jutottam.

● És miért pont a sport terén
akart bizonyítani?
– Nem voltam valami jó tanuló,
meglehet persze, hogy azért, mert korán megtaláltam a sport terén az örömöt és a sikerélményt, tehát ösztönösen erre figyeltem, ebbe fektettem

● Mi ment jobban az egyéni vagy
a csapatjáték?
– Az egyéni megmérettetésnél hajtott a vágy, hogy „megmutassam”,
mit tudok én, Szentendrei Zoltán.
Csapatban pedig mindig úgy éreztem, hogy maximálisan „oda kell ten-

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô

CTP lemezlevilágítás B/1-es méretig

á r o n

Filmlevilágítás B/1-es méretig
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● Az élet minden területén maximalista?
– Szeretem kihozni a dolgokból,
amit egyáltalán ki lehet…
● Megéri folyamatosan 100 helyett minimum 120 százalékon teljesíteni?
– Ezen nem gondolkodtam: egyszerûen elkap a hév, és ami nincs
bennem meg esetleg tehetségként
vagy alapadottságként, azt pótolom
kitartással, szorgalommal és akaraterôvel. De mindezt nem tudatosan
teszem, hanem ez egy magától jövô
reakció bennem.
● Nem mintha az üzleti életben
nem jönne jól, de ez a fajta mentalitás mégis elsôsorban a profi
sportolókra jellemzô. Az eddigi
beszélgetésünkbôl számomra egyértelmû, hogy igazából annak is
készült…
– Valóban, sokáig úgy nézet ki,
hogy a korszak szokásainak megfelelôen – akkoriban nem voltak hivatalos profik – lesz ugyan valamiféle
hivatalos elfoglaltságom, állásom, de
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alapvetôen a sportolás fogja kitölteni
az életem. A vegyipari szakközépiskolát követôen sportösztöndíjat ajánlott fel a Ganz MÁVAG, s ugyan hivatalosan a Zrínyi Nyomdában tanultam gépmesternek, ám továbbra is a
sport jelentette a jövôt. Azután kiderült, hogy az addigi túlterhelt edzésmunka következtében annyira beérzékenyedett az Achillesem, hogy nem
folytathatom az aktív, professzionálisnak minôsülô sportolást. A világ
dôlt össze bennem: azt hittem, belepusztulok. Nagyon mély depresszióba estem: ott álltam 19-20 évesen, és
minden, amiért addig éltem, amiben
sikeres voltam, ami ígéretes volt a
jövômre nézve is, az egy pillanat alatt
szertefoszlott.

nem számított a „hozott” pont, merthogy – lévén nem remekeltem az iskolákban – úgy kevés lett volna, hanem a felvételi eredményét szorozták
be kettôvel, és így gond nélkül felvettek. Mindig erôs voltam ugyanis
matekból, és a vegyipari szakközép
miatt kémiából, illetve fizikából is…

● Nagyon meg tudom érteni: rettenetes lehetett, és egy ilyen lelki törés után iszonyú nehéz újra talpra
állni, valami fogódzót találni.
– Természetesen én is hihetetlen
önsajnálatot éreztem, mígnem egyszer a Marczibányi tér mellett vitt el
az utam, egész pontosan ott, ahol már
annak idején is egy intézet volt a súlyos mozgássérültek számára. Nagyon szép idô volt, ezért sokan tartózkodtak a kertben, s azt láttam,
hogy ezek az emberek – többségük
kerekesszékben – milyen boldogok,
nevetgélnek, udvarolnak egymásnak,
sôt csókolóznak, egyáltalán: képesek
örülni az életnek. És akkor felhagytam az önsajnálattal: hiszen mit akarok én, akinek mozog keze-lába, szabadon járhat-kelhet, szedjem össze
magam.

● A mai napig megôrizte ezt a tulajdonságát, hiszen szinte nincs
olyan szakmai rendezvény, program, elôadás vagy éppen törvényi
szabályozás, elôírás, amelynek
kapcsán ne fogalmazná meg a kivétel nélkül mindig helytálló és jogos észrevételét, véleményét, ráadásul nem egyéni, hanem „nyomdászközösségi” szempontból. Mindig ilyen volt? Mindig erôs volt
önben az igazság-, illetve a közösség iránti felelôsségérzet, és ezért
„ki is nyitotta a száját”?
– Már az általános iskolában is jellemzô volt rám, és ezt a „jó szokásomat” folytattam nemcsak a tanintézményekben, hanem a késôbbi munkahelyemen, a Veszprémi Nyomdában is. A „szám” miatt például az
általános, illetve középiskolai nem túl
fényes bizonyítványt olyan „káderlapok”, azaz a tanárok által adott jellemzések, megjegyzések kísérték,
amelyek nagyon nem segítettek volna
elô semmiféle karriert… Igazából
úgy váltam önálló vállalkozóvá is,
hogy miután visszatértem Veszprémbe, és elkezdtem dolgozni a Veszprémi Nyomdában, a munka, illetve a

● Hogy úgy fogalmazzak: az élete
bizonyítja, hogy nagyon is sikerült
„összeszednie magát”… Az érettségi mellett megszerezte a gépmesteri végzettséget is, majd a fôiskolára került.
– Az volt a szerencsém a fôiskolai
felvételivel, hogy addigra nálam már

● Gara tanár úrnál ez bizony jól
jött…
– Jól kijöttem a tanár úrral, kedvelt, pedig meglehetôsen nagy szám
volt. Például, ha valami nem tetszett
a fôiskolán, vagy igazságtalannak,
esetleg megalázónak éreztük, akkor a
többiek nevében is én nyitottam ki a
szám. Nyilván értékelte, hogy a legjobb tanuló voltam az évfolyamban.

Nyomdászokcivilben

nem magam”, mert rajtam nem múlhat a kevésbé jó eredmény. Emlékszem egy négyszer négyszázas váltóversenyre, ahol – mint a csapattagok
közül talán a leggyengébb futó – elsôként én indultam, és olyan sprintet
vágtam ki, hogy elsôként adtam át az
utánam következônek a stafétabotot.
Ô szintén rávert az ellenfelekre még
néhány métert, majd következett a
harmadik, aki tovább növelte az
elônyt. Azután jött negyediknek a
köztünk lévô legjobb futó, aki viszont jószerint csak végigkocogta a
távot, ám így is elsônek ért be, merthogy akkora elônyt dolgoztunk neki
össze. Rá is támadtam, hogy miért
lazsált, mire ô: ez is elég volt a gyôzelemhez. Mire én: jó, jó, de most
miattad nem született új rekord…

15:57

25

Nyomdászok civilben

mastertan286 márc gmn B

2014/03/10

15:57

Page 26

munkavégzés kapcsán néhány dolgot
– azt gondolom, joggal – „véleményeztem”, és ez odáig „fajult”, hogy
inkább kiléptem, és megalapítottam a
saját cégem.
● Érte olyan dologban kudarc,
ami kifejezetten magán múlott?
– Érdekes dolog ez, merthogy kizárólag akkor fordult elô velem ilyen,
amikor egyetlen és megismételhetetlen esélyt hoz elém az élet. Így voltam például a Középiskolás Bajnokság országos döntôjében is. Évekig
erre a versenyre készültem, nagyon
szerettem volna megnyerni. Ahogy
említettem, addigra már nagyon érzékeny volt az Achillesem, azzal pedig
nagyon fájdalmas hármasugrást ugrani. Az elsô sorozatban egy biztonsági ugrással biztosítottam a helyem
a döntôbe, aztán az utolsó ugrásnál
összeszorított foggal mindent beleadtam. Amikor a homokba értem, már
tudtam, hogy megnyertem a versenyt.
Aztán kiderült, hogy az elugrásnál
néhány millimétert beléptem. A dobogó felsô foka és a hatalmas siker
helyett negyedik helyet értem el. A
verseny alapján hiába lettem válogatott, nemhogy nemzetközi versenyen
nem indultam, de soha többet hazai
versenyen sem tudtam szerepelni. A
mai napig nem gyógyult meg a lábam.
És ugyanez történik akkor is, ha kapok egy olyan nyomtatványt, amelybôl kizárólag egyetlen áll rendelkezésre: tuti, hogy elszúrom. Viszont, ha
tudom, hogy ott van egy „biztonsági
tartalék”, akkor elsôre hibátlan a dolog, nem kell a második esély…
● Nyilván ez is oka, hogy az üzleti
létezésében – annak ellenére, hogy
úttörôként nem egy technológiát

vezetett be, honosított meg Magyarországon – érezhetô az átgondoltság, a biztonságra, megtámasztódásra való törekvés. Na, és
az élet „léhább” oldala? Mennyire
fért/fér bele az életébe?
– Ha ez embernek saját vállalkozása van, akkor a munkaideje nem reggel 7-tôl délután 6-ig tart, hanem ébredése pillanatától az elalvásáig.
Nem mondom, hogy ifjú koromban
nem jártam bulizni, és egy-egy jobban „sikeredett” alkalommal nem
hánytam ki az ablakon… Mindez
hozzátartozik az ifjúság szertelenségéhez, de nem voltam úgynevezett
„nagy bulizós”. Elvégezve a fôiskolát, visszamentem Veszprémbe, hiszen ott laktak a szüleim. Mivel a két
idôsebb bátyám akkor már réges-rég
Amerikában élt, a legfiatalabb testvérem pedig idôközben meghalt, én figyeltem, vigyáztam rájuk: addigra én
váltam az „egyszem” gyerekükké,
legalábbis, akire naponta tudtak számítani. Persze, eljártam szórakozni,
kalandjaim is akadtak, azután megismerkedtem a jelenlegi feleségemmel,
Sacival, összeházasodtunk, jöttek a
gyerekek, éltük a „felnôttek” életét.
Ô biztosította a családi háttér biztonságát, levett a vállamról gyakorlatilag
minden ezzel kapcsolatos feladatot.
Lehetôvé tette, hogy maximálisan a
nyomdának éljek. És én annak éltem.
● Nem haragszik, ha azt mondom,
hogy ez azért távol áll a „léha örömöktôl”, noha annál kétségtelenül
sokkal értékesebb… Semmi alkohol,
semmi hobbi, semmi szenvedély?
– Még csak jártunk Sacival, amikor egyszer kicsit többet ittam a kelleténél, és arra a kérdésemre, hogy
így is szeret-e, azt válaszolta, hogy

nem. Ez annyira sokkoló volt, hogy
megegyeztünk a „berúgások” számában. Persze, ô úgy emlékszik, hogy
kétévenként egyszer, szerintem meg
évente kétszer. De bármiben is
egyeztünk meg, ma már a „kétévenként egyszer”-t is könnyû betartanom, ugyanis nagyon megvisel a
másnaposság. Hobbim tényleg nincs,
a szenvedélyem pedig a nyomda.
● Nyilván ez az oka, hogy mindig
olyannak tûnik, mint akinek soha
nincsenek gondjai. Tele van energiával, kiegyensúlyozott. Nyugodt
még akkor is, ha valami éppen nem
tetszik, és ennek hangot is ad.
Tényleg nincsenek „rossz napjai”?
Tényleg mindig tudja, mit akar, és
persze azt is, hogy miként? Vagy
olykor „Oscar-díjra érdemes alakítást lát öntôl a közönség”...?
– Nekem is vannak természetesen
rossz periódusaim, ez olyankor fordul elô, amikor elértem az általam
kitûzött célt, és még nem látom, hogy
mi, és merre van a következô. Minden homályos, és hiába is akarom,
nem tisztul a kép. Azután egyszer
csak határozott kontúrt kapnak a dolgok, hirtelen kirajzolódik a cél, tudom, hogy mit akarok, és ebben a
pillanatban érzem, ahogy feltöltôdöm, és élvezem – a nehézségeivel és
problémáival együtt – a megvalósítását, elérését. Most, így belegondolva,
meglehet, hogy nekem nem is a célok
a fontosak, hanem az odáig vezetô út.
● Mi az, amit sajnál az életében?
– Hogy nem tudom az édesapámnak és az édesanyámnak megmutatni
a mostani nyomdámat. ■

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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2049 Diósd
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30/221 7770
30/330 2946

info@dpdstancuzem.hun
30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
Flexibilistábla-készítés; Melegfóliázás;
dpdstanc@t-online.hu

UV-lakkozás; Stancolás; Gépi dobozragasztás;
BeMelegfóliázás
vontdoboz-gyártás; CD-tok-ragasztás;
UV
Szelakkozás
rszámkészítés; Kézi kötészet

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

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

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

Árajánlatkérés:
László András részlegvezetô
Tel.: 06-30/815-7981
Erdei Szilvia menedzser
Tel.: 06-30/867-2576
Pesterzsébet Önkormányzat
Szociális Foglalkoztató
1201 Bp., Baross u. 91–95.
erdeiszilviszoci@freemail.hu
www.szocifogixx.hu

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás

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

Stancolás tégelysajtón,
akár többrétegû merev
anyagokból, maximum
800 x 1100 mm méretig!

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

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

B1

- es ívig
A névjegytôl a
– automata üzemmódban,
teljes felületen –
fogadjuk megrendeléseiket.

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS

REACTO

kreatív
kreatív kartonok!
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

TAMPON-MIX Kft.

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

Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
K l i s é k é s z í t é s : 06-30/212-6457

Raktárkészlet-kisöprés!
Bígcsatornák
2500 Ft/doboz áron!

1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

T.: 30/333-4455
doboz2000@t-online.hu

– 2014
További megjelenések: április 10., május 5.,
május 29., június 19., – nyári szünet –
szeptember 9., október 2., október 22.,
november 14., december 15.
Kéziratzárás: a megjelenés elôtti 10. nap.
Köszönjük, ha bizalmával
megtisztel bennünket 2014-ben is!

IX. kerületi nyomda szakképzett

kötészeti munkatársat keres
azonnali kezdéssel.
Hárommûszakos munkarendben
önállóan dolgozni tudó duplo-, összehordó,
irkafûzô, hajtogató és vágógépeken.

Önéletrajzokat – fizetési igény megjelölésével –
a nyomdaminfo@gmail.com e-mail címre kérjük.
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