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A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda
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„ÉLMÉNYJAVAK” BIRTOKLÁSA
Nem gondoljuk, hogy materiális világunkban figyelmen kívül lehetne hagyni az
anyagiakat, ezzel együtt mélységesen hisszük, hogy az élet minôsége nem
a megvásárolható javakon múlik, nem a pénzen megvehetô dolgok azok, amelyek
teljessé teszik a létezést. Persze, nem lehet azt az egyszerû tényt figyelmen kívül hagyni,
hogy a kenyérért fizetnünk kell, ám nem válunk jóllakottabbá, ha több kenyeret veszünk,
mint amennyit meg tudunk enni.
A Dalai Láma budapesti látogatásakor egyebek mellett arról is beszélt, hogy a jelenkor
embere azért nem találja a boldogságát és elégedettségét, mert azt vásárolni akarja:
még nagyobb autó, lakás és nyaraló, még drágább óra, ruha és cipô, még több ékszer,
részvény és bankbetét. S miközben gyûlnek anyagi javai, a keresett boldogságot és
elégedettséget egyre inkább nem leli…
Március elején meghívást kaptam a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermébe
Tomcsányi Pál akadémikus (aki egyébként dr. Tomcsányi Péter nagypapája)
kilencvenedik születésnapja tiszteletére rendezett felolvasó ülésre. A beszédekben
az ünnepelt úttörônek minôsülô munkásságát és egyben több területen is elért igen
sikeres életpályáját méltatták – messzemenôkig okkal és joggal, ôszinte és mély
tisztelettel az elôadók. És természetesen felszólalt Tomcsányi Pál is, aki a hosszú és
rendkívül változatos, izgalmas életének tanulságait összegezve arra jutott, hogy az élet
teljességét, magát a kiteljesedését nem az anyagiak, hanem az „élményjavak”
birtoklása jelenti. Persze, ebbe beletartoznak a sikeres munkából fakadó élményjavak
is, sôt ez a terület jelenti az egyik legnagyobb forrást. Az élet azonban ezen kívül is
megszámlálhatatlan élményjavat kínál, amelyek kiélvezéséhez, begyûjtéséhez még csak
pénzre sincs szükség, ugyanakkor korlátlanul bôvíthetô a mennyisége.
Hisszük, hogy a Dalai Lámának és a kilencvenéves Tomcsányi Pálnak is mélységesen
igaza van. A boldogsághoz, az elégedettséghez, az élet kiteljesedésének átéléséhez
ugyanis – szerintünk – három egység szükségeltetik: a lélek (ha tetszik: szív), a szellem
(de mondhatnánk észt vagy elmét), és persze az anyagiak (test, matéria). Ám egyik sem
helyettesíthetô a másikkal, vagy annak túlsúlyával. A szív ügyeit sem a szellem, sem az
anyagiak nem tudják intézni, a szellem dolgaival sem a lélek, sem a pénz nem tud mit
kezdeni, és tény: az anyagiakat nem lehet szívvel vagy elmével pótolni.
A három rész egymást nem kiváltható módon, és egyenlô arányban alkot egyet, s ez
biztosítja, hogy az életünk olyan legyen, amilyent szeretnénk, és úgy éljünk, hogy ha
bármikor is, és bármi okból kifolyólag is visszatekintünk, ne érezzük azt, hogy valamit
is elmulasztottunk.
Ja, és mindegyik „részegység jobban is mûködik”, ha a másik kettô rendben van.
Ügyeljenek tehát az arányokra, s pótolják, ahol pótolandó!
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Flexó Szimpózium 2014 (2., befejezô rész)

Inkjet CtP – DigiFlex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. oldal

Csomagolóipari trendek. . . . . . . . . . . . . . 9–10. oldal

Élelmiszer-csomagolások új kihívásai. . . 7–8. oldal

Csomagolóipari kilátások. . . . . . . . . . . . 10–11. oldal

Cég info

A világon nyolcvanhatodikként,
a régióban ismét elsôként

Cég info

a Müller Martininél

HP 10000-es
a Prime Rate-nél
● …Ezek szerint a Prime Rate is nyit a
csomagolóanyag-gyártás felé?
– Nem, dehogy! Kizárólag együttmûködésekre szeretnénk törekedni a
csomagolóanyagokat, ezen belül például címkéket, exkluzív, luxuskivitelû
dobozokat gyártó nyomdákkal, vagy éppen display-re
szakosodott cégekkel…”
Beszélgetés dr. Tomcsányi Péterrel . . . . . . . . . . .12–13. oldal

fedprint.hu

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

„…Várjon tehát mindenki nyugodtan az íróasztala mögött arra,
hogy a konkurense bezárjon, az állam átalakítsa az összes
bennünket érintô szabályzót, bejöjjenek a nagyok után a kisebb
külföldi konkurensek is…”
Egy kérdés, amit szinte soha senki… . . . . . . . . . . .14. oldal
Gazdasági konferencia és közgyûlés
Célkeresztben a cégvezetô – az új Ptk. . . . . . . .14. oldal
Vezetôi-felelôsség biztosítások . . . . . . . . . . . . .15. oldal
Exportfejlesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal
Tankönyvpiaci helyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal
Print Power Magazin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

Cég info

Minden, ami dekor, az röviden:

OSG
„…vadidegen kelet-közép-európai cég,
amelyik óriásplakátot akar rendelni,
ráadásul franciául. „Na jó, adja” –
mondta akkor ô, s ezzel elindult a munkakapcsolatunk. Ha két perccel késôbb
hívjuk a céget, meglehet, hogy minden –
legalább is az OSG Hungary története
feltétlenül – egészen másként alakul…”

Beszélgetés Mile Csabával . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–18. oldal
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Nyílt Nap
és egyben világpremier
…Ennek okán, illetve a rannersdorfi
Müller Martini képviselet 40 éves
fennállásának alkalmából a cég Nyílt
Nap rendezvénnyel kívánt ünnepelni a
régióhoz tartozó ügyfelekkel. A teljes
kelet-európai régióból körülbelül 150
ügyfél – közöttük 26 magyar cég képviselôje – vett részt az ünnepségen…

Beszámoló a rendezvényrôl . . . . . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal

Köz info
Spartvis: Gessler kalapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal
PNYME-hírek
Légrády Nyomda/Zrínyi Nyomda . . . . . . . . . . 23. oldal
Call for Papers – felhívás . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal
Egyesületi honlapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal
„1%” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal
Közgyûlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

Magán info Nyomdászok civilben – 4.
● …Család, illetve még a család elôtti
élet… A sakk mellett jutott idô a nagybetûs életre? Csajozós volt?
– Jutott idô a nagybetûs életre… És
igen, a hölgyek is jelentôs helyet
foglaltak el az életemben, noha egyáltalán nem voltam – és persze nem is
vagyok – egy szépfiú…
● Viszont – legalábbis a jelenbôl
kiindulva – a „dumája”, a társasági
stílusa…
– Tény: soha nem tudtam senkit „felszedni” diszkóban, mert
ott nem hallották, mit mondok…”
Kamarás Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–25. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26–27. oldal
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Ahol a fejlôdés üteme nem lassul: a flexó változatlanul növekedési pályán

Flexó Szimpózium 2014 (2., befejezô rész)
Folytatjuk és egyben be is fejezzük a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület idei Flexó
Szimpóziumáról szóló beszámolónkat, amely 2014. március 6–7-én zajlott Sarlóspusztán.

Inkjet Ctp – DigiFlex
Giampaolo Zani – Digiflex European Chanel,
Horváth Gergely – Hesse Trade
Ebbôl az elôadásból egy igen érdekes és innovatív
berendezést ismerhetett meg a hallgatóság, mégpedig
az inkjet technológián alapuló flexó CtP-t, a DigiFlexet. A dolog újdonságát, mondhatnánk meglepô voltát,
az is jól mutatja, hogy ez az elôadás váltotta ki a jelenlévô flexós szakemberekbôl a legnagyobb arányú
hozzászólást, illetve kétkedést… Tényleg jó lett volna,
ha a helyszínen kipróbálható a berendezés, de mivel
egy sajátságos malôr következményeként nem érkezett
meg, az elôadók ígéretet tettek, hogy bárki számára
lehetôvé teszik – akár hozott digitális anyagból – egy
mintaklisé elkészítését. Nyilván sokan fognak élni ezzel a lehetôséggel, hiszen a bemutató elôadás alapján
„ígéretesnek” tûnik ez a kétkomponensû festék által
kialakított nyomóforma-készítési eljárás, amely egyébként egyedülálló, szabadalmaztatott technológia. Az elôadó – összehasonlítva a filmes, illetve bizonyos lézeres
technológiákkal – számos elônyére világított rá, amelyek
közül talán az egyik legfontosabb, hogy ezzel az eljárással a pontok teteje teljesen sima, amelynek köszönhetôen
sokkal jobb vele dolgozni, egyszerûbb beállítani, továbbá
20 százalékos festékmegtakarítás érhetô el, miközben
határozottabbak a kontúrok és szebbek a csúcsfények. A
DigiFlex Inkjet CtP berendezéssel készült nyomóformák
jó fedettséget, magas optikai denzitást biztosítanak, és
akár a mindössze 10 mikronos pontméretet is képesek
kinyomni. A használata, kezelése egyszerû, és könnyen

termegkft@t-online.hu
6

beilleszthetô a már meglévô gyártási rendszerbe. Giampaolo Zani természetesen kitért arra is, hogy mindez mekkora invesztícióval jár. Mint hangsúlyozta, a berendezés
beruházási és üzemeltetési költsége alacsony: 85 százalékos kihasználtság mellett körülbelül 9 hónap alatt térül
meg az ára. A hozzá szükséges segédanyagok is olcsóbbak a filmes, illetve lézeres technológiákhoz képest, nincs
szervizátalány, egy évig teljes körû garanciát vállalnak a
berendezésekre, utána pedig kifejezetten alacsony a karbantartás költsége. Nos, kétségtelenül jól hangzott mindaz, amit az elôadó, illetve a hazai képviseletet ellátó Hesse Trade munkatársa, Horváth Gergely mondott a berendezés kapcsán, ám ugyanakkor tény, hogy a valódi megmérettetés – legalábbis Magyarországon – majd csak
most következik… ■

www.aranyozas.hu
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Ratkovics Péter – partners Kft.
Az EU 1169/2011 számú rendelete
az idei év végén lép életbe, és ez nem
kis kihívás elé állítja az élelmiszeripari termékek csomagolásával foglalkozókat. Az unióban ugyanis rendkívül
nagy gondot kell fordítani a vásárlók
pontos és részletes tájékoztatására, így
a rendelet részletekbe menôen szabályozza, milyen információknak milyen
formában kell megjelennie az élelmiszeripari termékek csomagolásán.
Mindebbôl következik, hogy a csomagolóanyagokat át kell tervezni. Természetesen az élelmiszer gyártójának,
illetve forgalmazójának felelôssége,
hogy a csomagolások ebbôl a szempontból is megfeleljenek az elôírásnak, ám a kivitelezôk számára is elemi
érdek, hogy ezek a változások és többletinformációk egyrészt hibátlanul és a
rendeletben elôírt módon jelenjenek
meg, másrészt gyorsan történjen meg
az „átállás”. A történetet tovább bonyolítja – ahogy azt Ratkovics Péter
elôadásából megtudtuk –, hogy
ugyanazon árucikk ezernyi különbözô
változatú csomagolásban kerülhet fel
az üzletek polcaira, aminek nem más
az oka, minthogy a csomagolás az
egyik leghatékonyabb marketingeszköz, tehát a fogyasztókért való küzdelemben a gyártók, illetve forgalmazók elôszeretettel „bombázzák” a vásárlókat különféle vonzó látványelemmel, pénztárcanyitásra késztetô hatással. Igen ám, de mindez azt is maga
után vonja, hogy cseppet sem egyszerû ezeknek a verzióknak az áttervezése, márkatulajdonosokkal történô jóváhagyatása, kezelése és kézben tartása, a csomagolóanyag-rendelések beazonosítása, illetve gyártása, valamint
természetesen az archiválása.

Nos, az Esko ennek hatékony, gyors
és biztonságos lebonyolításához is kínál megoldást.
„Az Eskónak nemcsak olyan programja van, amely a csomagolások
strukturális tervezését, grafikai megvalósítását, ellenôrzését és mutációk
egyszerû létrehozását, valamint a
csomagoláson megjelenô márkaszínek
pontos reprodukálását támogatja, hanem mindezeket összeköti egy könnyen
kezelhetô adatbázisban. Különbözô
szinten biztosítja az adatok hozzáférhetôségét a grafikus, a nyomda és a
megrendelô számára, egyúttal megteremti online felületen a folyamat szereplôi közötti pontos kommunikációt,
ugyanakkor kiküszöböli a félreértéseket, az idôcsúszásokat és a selejtgyártást” – hangsúlyozta az elôadó. Majd
ezt követôen arról beszélt, hogy a mai
piaci igények kiszolgálásához elengedhetetlenül hozzátartozik egy ilyen
rendszer alkalmazása, mert ezáltal tökéletesen áttekinthetôvé válnak a jóváhagyási, a termeléstervezési, valamint a kalkulációs folyamatok. A
megrendelô számára pedig folyamatos
rálátást biztosít aktuális munkájának
pillanatnyi állapotára, a várható szállítási határidôkre, illetve jelzi a felmerülô problémákat is. Gyakorlatilag a
teljes csomagolóanyag-gyártási folyamatot egyetlen számítógép elôtt ülve
áttekinthetôvé teszi.
Az Esko csomagolásmenedzsment
rendszerének részei az egymással integrálható WebCenter (egy webbázisú
platform a gyártás-elôkészítés, jóváhagyás, projektéletciklus és eszköztár
menedzselésére) és az Automation
Engine (automatizált munkafolyamattervezô/-vezérlô rendszer). Az adott

cég vállalatirányítási rendszerével
(MIS) integrálva biztosítható, hogy a
terméktervezés és -gyártás minden
résztvevôje, végrehajtója, felelôse
vagy adminisztrátora jogosultságának
megfelelôen egyetlen rendszerbôl kapja a folyamatosan frissített információkat, és kizárólag a neki engedélyezett mûveleteket hajtsa végre. A rendszer maga egyébként egy egyszerû
webböngészô alkalmazáson keresztül
férhetô hozzá.
Ratkovics Péter külön kitért a „színkérdésre” is. Mint mondta: „A megrendelôk egyik legérzékenyebb pontja
a termékekhez, márkákhoz rendelt
színek pontos használata, amelyhez az
Esko átfogó szoftverrendszere által
támogatott Pantone Live nyújt teljes
körû megoldást. A Pantone Live az
egész beszállítói lánc színkommunikációját támogatja a »brand« és
Panton színek spektrális adatainak
biztonságos felhôalapú tárolása révén, a hozzájuk tartozó (ugyancsak
felhô alapon tárolt) egyéb standardokkal együtt, amelyek a specifikus
nyomtatási folyamatnak és körülmé-

Közinfo

Élelmiszer-csomagolások új kihívása – és a megoldás
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nyeknek, valamint festékeknek felelnek meg. Ez lehetôvé teszi, hogy a
csomagolás teljes tervezési/gyártási
folyamatában minden fázisban a
megfelelô, ellenôrizhetô színnel dolgozzunk. Mindennek köszönhetôen a
színellenôrzés és -korrekció számos
fordulója egyetlenegyre csökken le!

Összességében a rendszer használatával kevesebb, mint felére csökkenthetô a termék biztonságos piacra
vitelének ideje, emellett segíti a termék mutációinak automatizált elôállítását, a verziók archiválása révén
egyszerûvé teszi az esetleges hiba- és
felelôsségkeresést, az adminisztratív

Az elôadás apropóján arról faggattam Ratkovics Pétert,
hogy ezek a „fût-zenél-világít” okos szoftverrendszerek
mennyire elterjedtek a hazai piacion, illetve a hazai
flexósoknak valóban „csillog-e a jövô”?
● Gyakorlatilag nincs olyan elôrejelzés, amely ne azt
prognosztizálná, hogy a csomagolóanyag-gyártás – és
ezen belül természetesen a hajlékonyfalú is – egy növekvô piaci szegmenst jelez…
– Ez valóban így van, de kizárólag azok a csomagolóanyag-gyártó cégek tudnak a piacon megerôsödni, egyáltalán fennmaradni, amelyek képesek az igényeket gazdaságosan, hatékonyan, gyorsan, rugalmasan és persze
minôségileg kifogástalanul kiszolgálni. Okos szoftverek
nélkül azonban erre esély sincs, hiszen jellemzôen multinacionális nagyvállalatok a megrendelôk, amelyek elvárják a professzionális szintet a beszállítóiktól is.
● Rendben, hogy elvárják, de egy beruházás kapcsán
mindenki kénytelen azt is nézni, hogy hol és mikorra
térül meg az invesztíció…
– A menedzsmentrendszereknél természetesen van egy
olyan, úgynevezett „puha” rész, amelynél lehetetlen megmondani a megtérülést, ugyanis ember nincs, aki ki tudná
mutatni, hogy egy termék biztonságos és gyors piacra
vitelében „mennyit ér” a csomagolás munkafolyamatának
automatizálása. Az viszont már kôkeményen kimutatható,
hogy „mennyit veszít” egy cég, ha nincs egy ilyen rendszere… S noha valóban nem lehet egész pontosan meghatározni a megtérülést, az bizton állítható, hogy egy éven
belül van.

információk egyszeri rögzítésével
kizárja a figyelmetlenségbôl elôforduló hibákat, folyamatos átláthatóságot biztosít – azaz: lényegében lenullázza a selejt és hibás gyártás kockázatát.”

● Jószerint azonban addigra megjelenik az új, és még
okosabb szoftver, tehát lehet újra invesztálni…
– A rendszer telepítését követôen gyakorlatilag egy
jelképes összegért – évente az eredeti beruházási összeg
12–15 százalékáért – megrendelhetô a folyamatos támogatás, követés és frissítés, tehát szó nincs arról, hogy mindig újra és újra meg kell venni a legújabb verziókat. Jellemzô módon egyébként szinte valamennyi partnerünk él
is az upgrade lehetôségével.
● Elterjedt Magyarországon az Esko csomagolásmenedzsment rendszere, vagy elterjedôben…?
– Inkább fogalmaznék úgy, hogy elterjedôben… Viszonylag sok helyen mûködik is már, de sokan érdeklôdnek is iránta. Kétségtelen, hogy egy rendszer – legyen az
bármilyen – bevezetése megkövetel a cégek részérôl egyfajta átgondoltságot és eltökéltséget, hiszen egy nem létezô, vagy éppen nem szabályozott struktúrát és szisztémát
kell „rendbe rendezni”. Jó hír viszont, hogy ha tú esnek a
kezdeti nehézségeken, lényegesen egyszerûbbé, átláthatóbbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá válik a gyártás
teljes folyamata, s ez stabilizáló erôvel hat a cég piaci
helyzetére. Mert bármennyire is növekvô szegmenst jelent
maga a csomagolóanyag-gyártás, ez kizárólag azon cégek
számára igaz, amelyek képesek lépést tartani a megrendelôk által elvárt igényekkel, sôt, megelôzve az elvárások
megfogalmazását, maguk teszik még egyszerûbbé, automatizáltabbá, biztonságosabbá a munkakapcsolatot, és
persze a gyártást. ■

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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Nagy Miklós fôtitkár – CSAOSZ

Fotó: Viki

Termékdíj
Kilencedik változtatásán van túl a
csomagolószerekre vonatkozó termékdíjas szabályozás, de csak alakul
még mindig, s a tökéletestôl igencsak
messze van. Mindazonáltal hatályban
van, tehát az érintetteknek dolguk
van vele, és nem is kevés. A legutóbbi változtatás eredményeként néhány
fogalom pontosabbá vált, némileg
bôvült az átvállalási lehetôségek köre, és ami egy meglehetôsen lényegi
változás, hogy bevezették a kereskedelmi és az ipari termékdíjraktár
intézményrendszerét. Ez gyakorlatilag úgy mûködik, mint a vámraktár:
tehát az ebben a rendszerben tárolt
termékdíjköteles termékek után kizárólag akkor kell megfizetni a termékdíjat, amikor valójában továbbértékesítésre/felhasználásra kerülnek.
További változás az idei évben még a
gyártási selejt újból termékdíjmentessé tétele, a termékdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályozások
törvényi szintre emelése, illetve az,
hogy a csekély kibocsátók körét valamennyi termékdíjköteles termékáramra kiterjesztették.

Szóval, alakul-alakul a termékdíj,
de általános iparági meglátás, hogy a
2012 elôtti rendszer hatékonyabb és
egyszerûbb volt, és nagyobb egyezôséget mutatott a Nyugat-Európában
mûködô szisztémákkal. A hazai termékdíj-szabályozásban azonban tetten érhetô az a kormányzati szándék,
hogy egyrészt állami felügyelet alá
kerüljön teljes egészében a rendszer,
másrészt érdemi összeg folyjék be a
termékdíjból. Tulajdonképpen akceptálható is mindkét akarat, de kétségtelenül üdvözítôbb lenne, ha mindennek következtében nem növekedtek
volna meg igen komoly mértékben az
ügyben érintett cégek adminisztratív
és pénzügyi terhei. Ahogy a szakmában fogalmaznak: „egyszerûbb lenne
egy méltányos »zöldadót« kvázi minden után megfizetni, semmint a jelenlegi szabályozás bonyolultságai miatt
minimum két emberrel többet foglalkoztatni”.
Információnk szerint egyébként a
CSAOSZ kitartóan lobbizik azért,
hogy a termékdíjjal kapcsolatos szabályozás egyszerûsödjön, és ne rójon
felesleges terheket a vállalkozásokra.

Navigare Necesse est –
Csomagolni pedig kell
Csomagolási trendek
itthon és külföldön
Elöljáróban leszögezhetô, hogy
mind a csomagolástervezés, mind annak kivitelezése terén igen versenyképes a hazai „felhozatal”. Ennek bizonyításául Nagy Miklós olyan itthon
készült termékcsomagolásokat vonultatott fel, mutatott be, amelyek mind
ötletben, mind kivitelezésben kivív-

Közinfo

Csomagolóipari trendek, illetve
– még mindig – termékdíj-ügy
ták a hazai szakma elismerését,
ugyanakkor megdöbbentô hasonlóságot mutatnak a nemzetközi WordStar csomagolási világverseny díjnyertes termékeivel, pedig azoknál
korábban készültek…
A hazai csomagolóipar tehát jó érzékkel érez rá a trendekre, a gyártói
felkészültség pedig messzemenôkig
rendelkezésre áll. Az elôadó azt is
kiemelte, hogy noha kvázi a csomagolást „büntetik” – például az elôbbiekben tárgyalt termékdíjjal –, csomagolás nélkül ma már nem létezik
semmilyen termék, hiszen a csomagolás – túl minden más funkcióján –
egyben a termék védelmét is szolgálja…
Ezt követôen részletesen ismertette
a csomagolás tendenciáit és preferenciáit. Egyértelmû, hogy a csomagolóanyag-gyártás további növekedés
elôtt áll, ugyanakkor ezen belül strukturális változások mindenképpen
várhatók. A növekedés egyik legfôbb
oka a városiasodás, azaz gyakorlatilag mindenki mindenféle terméket
már a boltban vesz, és fokozottan
igényli a nagyobb kényelmet nyújtó –
például adagolható, visszazárható,
hordozható – megoldásokat. Ugyanakkor az egyre kisebb létszámú háztartások terjednek leginkább, és ez
maga után vonja a kisebb csomagolási adagnagyságok iránti igény növekedését. Megváltozott az életstílus is:
például a háztartások mûszaki berendezésekkel, gépekkel való felszerelése erôsödött és erôsödik, vagy említhetnénk a vásárlók egészségtudatosságának széles körû elterjedését,
amely az egészségipar (gyógyszerek,
testápolási, kozmetikai és háztartásvegyipari cikkek) termékei iránti ke-
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reslet növekedését eredményezi. Ezzel párhuzamosan új csomagolóanyagok és csomagolástechnológiák is
kifejlesztésre kerültek – például FCPP csomagolóanyag, nano-réteggel
bevont PET+opak PE, magas záróképességû mûanyag: 3 év eltarthatóság
–, és a környezettudatos, valamint az
úgynevezett aktív és intelligens csomagolási megoldások iránt is egyre
fokozódik az igény.
A növekedés természetesen különféleképpen érinti az egyes csomagolószereket.
A merev falú mûanyag csomagolóeszközök iránti igény erôteljes
emelkedésével kell számolni elsôsorban az italok, a kozmetikumok, a piperecikkek, a háztartás-vegyipari és
személyi higiénés termékek forgalmának bôvülése következtében.
A hajlékony falú mûanyag csomagolószerekkel szemben hasonlóan
fokozódó kereslettel lehet kalkulálni.
A romlandó áruk, az egészségügyi
cikkek, a kényelmi (fogyasztásra, fôzésre-sütésre kész) élelmiszerek és

különbözô iparcikkek jelentik a felvevôpiacot.
A hullámtermékek esetében a
keresletet a feldolgozott élelmiszerek
mellett elsôsorban a non-food termékek, a háztartási és vegyipari, elektromos, elektronikai berendezések jelentik.
A karton csomagolószerek bôvülô piacát az egészségügyi cikkek, a
hûtött, valamint gyorsfagyasztott
áruk jelentik.
Az egyes csomagolóanyagok pedig
várhatóan a következôképpen oszlanak meg: a papíralapú volt 2010ben a legjelentôsebb, és az elôrejelzések szerint vezetô szerepe továbbra
is megmarad: 2016-ra 40 milliárdos
növekedéssel várhatóan eléri a 250
milliárd dolláros értéket.
A merev falú mûanyag csomagolószerek képezik a második legfontosabb piacot, 144 milliárd dolláros
forgalmuk 21 százalékos piaci részesedést jelent. 2016-ra viszont 200
milliárdra fog növekedni ez a szegmens.

A hajlékony falú mûanyag csomagolószerek esetében a kutatások
130-ról 163 milliárdra növekvô értéket jeleznek elôre.
A fém csomagolószerek 2010-ben
mért 15 százalékos piaci részesedése
2016-ra 14 százalékra mérséklôdik,
elsôsorban a merev falú mûanyag csomagolóeszközök térnyerésének következtében. Az üveg csomagolóeszközök felhasználásának növekedési
üteme lassul, a 2010. évi 45 milliárd
dollárról 2016-ra 53 milliárd dolláros
forgalmat várnak az elemzôk.
Elôadása befejezéseképpen Nagy
Miklós azt is elmondta, hogy a
CSAOSZ kiállítóként vesz részt az
Interpack 2014 szakvásáron, ahol
néhány tagvállalatával – Flexo Innovációs Klaszter, Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft., Mátrametál Kft.,
Picopack Zrt., Reményi Csomagolástechnika Kft. és a Rollbox Trade Kft.
– együtt közös standon várják az érdeklôdôket az újabb exportpiaci lehetôségek kiépítésének reményében. ■

Csomagolóipari kilátások:
3 év – 25 százalékos növekedés
Interpack 2014
Máté Szilvia – BD-Expo Kft.
Az idei Interpack kiállításra 2014.
május 8–14. között kerül, sor természetesen Düsseldorfban. Máté Szilvia, a Messe Düsseldorf hazai képviseletét ellátó BD-Expo ügyvezetôje
ezzel kapcsolatosan tartott egy figyelemfelhívó prezentációt. A szakvásár
szlogenje – „Egyetlen szakvásár sem
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kínál többet” – ugyancsak helytálló,
hiszen az idén 19 csarnokot szentelnek a legújabb feldolgozó és csomagolóipari gépeknek, és mindennek,
ami a csomagoláshoz kapcsolódik.
A kiállítók 59 országból érkeznek,
és mintegy 2700 cég vonultatja fel –
új ötletek forrásaként – újdonságait.
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de megkülönböztetett figyelmet szentel a szakkiállítás az innovatív csomagolási megoldásoknak, valamint a fémalapú csomagolási ágazatnak és beszállítóinak is.
Az erôforrások hatékony
felhasználásában az innovatív megoldások – optimalizált komponensek, automatizált gépvezérlések, új
technológiák a kevesebb csomagolószer használatára, súlycsökkentett csomagolások, újrahasznosított rendszerek stb. – jelentik a hajtóerôt. Ezeket
mind-mind felvonultatja az idei kiállítás. Az innovatív csomagolási megoldásokra pedig összpontosító, átfogó
koncepciót kínál a vásár ideje alatt
megrendezésre kerülô külön bemutató.
Ehhez és egyben a „jövôhöz” kapcsolódik a Components fórum, amely
az Interpack elsô három napján – május 8–10. között – kerül megrendezésre, és amely pódiumbeszélgetésekkel,
szakmai elôadásokkal és prezentációkkal világítja meg a csomagolóipar teljes beszállítói környezetét.
A „metálosok” számára pedig a Metal Packaging Plaza kínál tájékozódási
platformot, ahol a legújabb különleges
témákhoz kapcsolódó háttérinformációkhoz juthatnak az érintettek, illetve
megismerkedhetnek az új és innovatív
fémalapú csomagolási megoldásokkal.
A legfontosabb témája a szakkiállításnak – és egyben a világ egyik legégetôbb kérdése – azonban a SAVE
FOOD, amely az ENSZ Élelmezési
világszervezet (FAO) és a Messe Düsseldorf vásártársaság közös nemzetközi kezdeményezése az élelmiszerpazarlás és -selejtezés ellen.

Közinfo

Az elôzô (2011-es) Interpack-kal kapcsolatos felmérések pedig azt mutatják,
hogy egyrészt a látogatók 97 százaléka
elégedetten nyilatkozott a szakvásárról,
másrészt 84 százalékuk vesz részt a
vállalati döntésekben.
Szóval: a csomagolással foglalkozók, így a flexósok számára is kétségtelen, hogy az Interpack egy kiemelkedôen fontos és jelentôs vásár, arról
meg nem is szólva, hogy a csomagolás
növekvô piaci szegmenst jelent továbbra is. Ennek bizonyítására Máté Szilvia – az Euromonitor International,
VDMA forrásra hivatkozva – elmondta, hogy a csomagolt élelmiszerekre és
italokra fordított kiadások a világpiacon 2013-ban 2 715 milliárd euró volt,
s az elôrejelzések szerint ez az összeg
2017-re körülbelül 25 százalékkal fog
növekedni, azaz 3 392 milliárd euró
lesz. Természetesen a világ egyes térségeit figyelembe véve eltérô lesz a
növekedés mértéke.
A prognózis szerint Közel-Keleten/Afrikában: + 19,5, Ázsiában: +
16,2, Latin-Amerikában: + 13,5, Kelet-Európában: + 5,1, Ausztráliában: +
3,6, Nyugat-Európában: + 3,0, ÉszakAmerikában: + 1,8 százaléknyi növekedés várható. Ezzel párhuzamosan
növekszik az élelmiszer- és csomagolóipari gépek iránti kereslet, illetve a
gyártók kivitele. A „tortából” jelenleg
Németország és Olaszország 22-22, az
USA 7, Kína és Hollandia 5-5 százalékkal részesül. Az összes többi ország
teszi ki a maradék 38 százalékot.
Az idei Interpack fókuszában egyrészt az erôforrások hatékony felhasználása áll, másrészt a SAVE FOOD,
amely az ENSZ Élelmezési világszervezet (FAO) és a Messe Düsseldorf
vásártársaság közös kezdeményezése,

15:54

A SAVE FOOD célkitûzése a megromló és elpazarolt élelmiszerek
mennyiségének csökkentése szerte a
világon. Ennek érdekében a kezdeményezés négy kiemelt stratégiai célt
fogalmazott meg: tudatosság fokozása;
együttmûködések kiépítése; alapvetô
stratégiák és programok fejlesztése;
konkrét beruházási programok és projektek támogatása. A minél szélesebb
körben történô megvalósítás következô mérföldköve a SAVE FOOD kongresszus, amellyel indul is az Interpack
2014, és amelyen bemutatásra kerülnek az élelmiszer-veszteség és az
élelmiszer-hulladékok csökkentésére
kínált megoldások a csomagolási
értéklánc teljes vertikumában.
Ezt követôen Máté Szilvia néhány, a
kiállítással kapcsolatos – úgymond –
praktikus információt is megosztott a
hallgatósággal: ismertette a csarnokkiosztást, illetve felhívta a figyelmet,
hogy az Interpack honlapján
(www.interpack.com) milyen információk (például kiállítói jegyzék, ágazati
hírek, utazási és szálláslehetôségek
stb.) és szolgáltatások (például belépôjegyek rendelése stb.) találhatók. ■

Ilona

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

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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A világon nyolcvanhatodikként, a régióban ismét elsôként

HP 10000-es
a Prime Rate-nél
Sokadik alkalommal vállalkozott dr. Tomcsányi Péter,
a Prime Rate tulajdonos-ügyvezetôje arra, hogy olyan
technológiát vagy berendezést állítson üzembe, amellyel
nemcsak Magyarországon, hanem a kelet-közép-európai
régióban is úttörônek számít. A tavalyi év beszerzése
a 3D UV nyomtatásra kifejlesztett digitális nyomógép,
a Scodix volt, amellyel szó szerint kiemelkedô és egyben
lenyûgözô nyomatokat lehet elôállítani. Most április
közepén pedig egy HP 10000 típusú digitális nyomdagép
áll üzembe a Prime Rate-nél, amelybôl az egész világon
mindössze 86 mûködik, és amelybôl a régióban egyetlen
egy sincs.
A beruházás kapcsán ismét dr. Tomcsányi Péterrel
beszélgettem.

● Amikor értesültem a hírrôl, az
elsô gondolatom az volt, hogy miért… Miért? Tudom, hogy nem lehet nem fejleszteni, de…
– Egy cég növekedésében, de akárcsak a stabilitásában – foglalkozzék
bármivel is –, elsôrendû szerepet játszik, hogy mennyire képes a gyorsan
változó piaci igényekhez alkalmazkodni, illetve elébe menni ezeknek a
változásoknak. Pár éve már tart ez a
folyamat, és még egy pár évig biztos,
hogy folytatódni is fog. Azt gondolom,
hogy ha csak azt csináljuk, ami az elmúlt tíz évben bevált, akkor rövid idôn
belül azzal kell szembenéznünk, hogy
elment mellettünk a piac.
Három évvel ezelôtt én is nagyon
megijedtem ettôl, hiszen addigra tényleg mi lettünk a régió legnagyobb digitális nyomdája, de egy kicsit leragadtunk ott. Az „ijedelem” okán különféle
irányokba – export fokozása, belsô hatékonyság növelése, fotókönyvgyártás,
3D UV-nyomtatás – kezdtünk el fejleszteni, s tulajdonképpen ennek a
koncepciónak lett a következô állomása a most beszerzésre került HP 10000
digitális nyomdagép.
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● Tehát, ha az ember felköti a „kolompot”, akkor kolompolnia kell…
– Tulajdonképpen, igen. Persze,
sokféle választás lehetséges, és nincsen egyetlen igaz út, illetve mindenkinek mást jelent az igaz út. Vannak –
ahogy mi is –, akik kísérletezôk és
úttörôk, és vannak a követôk. Számomra különösen fontos, hogy bebizonyítsam magamnak – és kizárólag
magamnak! –: a tehetségem nemcsak
addig tart, amíg felépítem a céget, hanem képes vagyok idôrôl idôre megújulni, és mindig megtalálni azt az
utat, amelyen stabilan elôre megy a
Prime Rate.
● Ennek soha nincs vége…
– Nincs, de pár év múlva el lehet
dönteni, hogy miután így vagy úgy
bizonyított az ember önmagának, mihez is akar kezdeni: megy a kiépített
úton, vagy nem, vagy esetleg részben
vagy egészben új irányba fordul…
Mindenesetre most úgy ítéltem meg,
hogy a fejlôdésünkhöz elengedhetetlen egy olyan professzionális és a régióban egyedülálló berendezés, mint
amilyen a HP 10000-es.

● Miért? Mit akarnak gyártani
vele? Milyen piaci rést talált, amelyet ezzel a géppel lehetne kiaknázni?
– Stratégiai szempontból volt szükségünk egy csúcsminôségû, B2-es
méretû digitális nyomdagépre, ez az,
ami hiányzott ahhoz, hogy továbbfejlesszük azoknak a nyomdatermékeknek a körét, amelyek a piac számára
egyedülálló lehetôséget teremtenek.
A tapasztalatok ugyanis azt mutatják,
hogy egyrészrôl a különleges megoldások (például 3D), másrészrôl a
nagyobb méretek érintik meg a kereskedelmi nyomtatványok terén a fogyasztók „ingerküszöbét”. Egy szokványos megoldás – legyen az bármilyen igényes kivitelû is – nem váltja
ki a megrendelô célcsoportjából az
elvárt reakciót. Ráadásul a 3D UV
berendezésünk is B2-es, így a két gép
tudásának „mixébôl” valóban olyan
nyomdatermékek születhetnek, amelyek igen erôs, más technológiával el
nem érhetô reklámhatást generálnak.
De önmagában az a tény is, hogy
digitálisan B2-ben tudunk nyomtatni,
egyrészt újabb piaci lehetôséget teremt például a plakátnyomtatásban,
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● Világviszonylatban nyolcvanhatodikként, a régiót tekintve elsôként
állítják üzembe a HP 10000-t. Ez
egy erôsen kétélû helyzet: a siker
éppúgy benne van, mint a kudarc…
– Tény, hiszen valami újdonsággal
a piacra lépni – mindig kockázatos
dolog. Viszont, ha jól fogadja a piac,
vagy tudunk generálni hozzá piacot,
akkor mire a többiek észbe kapnának,
és ebbe az irányba kezdenének fejleszteni, mi már komoly helyzeti
elônyre tettünk szert, és stabilan beágyazódtunk. Egy ideje már fontolgattam ezt a beruházást, s hogy feltehetôleg jó irányban gondolkodtam,
azt az is mutatja, hogy a HP-nál egyrészt meglehetôsen hosszú várakozási
idôvel lehet csak ilyen géphez jutni,
másrészt az ára is igen „borsos” –
másfél millió euró listaáron –, bôven
vetekszik egy modern, színes tradicionális nyomógép árával.
● Szabad ennyi pénzt beletolni egy
digitális gépbe?
– Nyilván szabad, ha már 86 cég
döntött úgy, hogy megteszi, és további nem kevés áll sorba, hogy megtehesse… De nekem egyébként szerencsém volt, ugyanis az idén júniusban
Budapest ad otthont a HP professzionális digitálisnyomógép-tulajdonosok
mintegy 400 taggal rendelkezô klub-
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jának, a Discoop soros európai konferenciájának. Mivel a HP-nek érdeke
volt, hogy ennek apropóján a helyszínen egy mûködô gépet bemutasson,
ezért hajlandó volt extra feltételeket
biztosítani. De ettôl persze, még nagyon-nagyon sokba került… Ugyanakkor vitathatatlan, hogy ez a gép világszinten is a topok között van, nemcsak a régióban számít annak.
● Mindenképpen egy elképesztôen
nagy beruházás…
– A mi léptékünkhöz meg fôleg!
Ezzel együtt felkészültek vagyunk arra is, hogy megteremtsük, kialakítsuk
a piaci igényeket, vagyis rendelkezünk elég fedezettel és kitartással a
bevezetésre, és – hála istennek – akkor sem rendülne meg anyagilag a
Prime Rate, ha nem váltaná be a reményeinket. Persze, a cél mindenképpen az, hogy beváltsa…
● Jut eszembe: mi a helyzet az
Easy Mailinggel, a fotókönyv-biznisszel, illetve a 3D UV nyomtatással, továbbá az idôközben felvásárolt „ofszetlábukkal”?
– Az Easy Mailing nem hozta azokat az eredményeket, amiket vártunk:
csalódás. A fotókönyv-megrendelések alakulnak, ennek egyébként az
alfája és omegája az, hogy miként
tudunk elérni minél szélesebb közönséget – és ezen van még csiszolnivaló. De dolgozunk rajta, s a nem
kevés pénz és energia mellett, amit
eddig belefektettünk, továbbiakra van
szükség, így akkor talán jövôre elérjük a nullszaldót.
Az „ofszetláb” szerencsés döntésnek bizonyult, hiszen a mi portfóliónkban gyakran elôfordul, hogy egyegy termék elôállításához, vagy éppen egy megrendeléscsomagban
mindkét technológiát érdemes alkalmazni. Nagy és pozitív meglepetés

viszont a 3D UV-nyomtatás piaci
fogadtatása. Ezt eredetileg igazából
saját reklámfogásnak, amolyan figyelemfelhívó „kopogtató” marketingeszköznek gondoltam, amivel esetleg
újabb ajtókat lehet megnyitni, ezzel
szemben egyre növekszik iránta a
piaci igény. És külön érdekesség ezzel kapcsolatosan, hogy még az árán
sem alkudoznak a megrendelôk: ha
van rá anyagi fedezetük, szó nélkül
kifizetik, ha nincs, akkor egyelôre
lemondanak róla, de abban a reményben, hogy rövidesen megengedhetik
maguknak…

Céginfo

másrészt a már meglévô munkáinkat
– amelyeket eddig SRA3 méretben
nyomtattunk– tudjuk a nagyobb formátum okán gazdaságosabban elôállítani. És nem titkolt célunk az sem,
hogy mivel akár 400 g/m2 hordozót is
meg tudunk nyomtatni a HP 10000sel, a csomagolóanyag-nyomtatásban
is van, lenne keresnivalónk, de itt
szigorúan az iparban tevékenykedô
nyomdákkal szeretnénk együttmûködni, és nem az ügyfeleket direkt
megkeresni.

15:54

● Oké, térjünk vissza az új HP
10000-hez, illetve az ebben lévô új
piaci lehetôségekhez! Az elôbbiekben említette, hogy a csomagolóipari felhasználás is szóba jöhet.
Ezek szerint a Prime Rate is nyit a
csomagolóanyag-gyártás felé?
– Nem, dehogy! Kizárólag együttmûködésekre szeretnénk törekedni a
csomagolóanyagokat, ezen belül például címkéket, exkluzív, luxuskivitelû
dobozokat gyártó nyomdákkal, vagy
éppen display-re szakosodott cégekkel. Nekünk sem piaci ismeretünk,
sem semmilyen utófeldolgozó kapacitásunk nincs ezen a téren, és nem is
szándékozunk kialakítani. Viszont ezzel a géppel olyan nyomtatási megoldásokat – alacsony példányszám,
megszemélyesítés, 3D-ben, akár metálfénnyel történô nyomtatás, és mindez a HP nyomatok magas minôségében – tudunk biztosítani egy együttmûködés keretei között, amelyek az ô
piaci pozíciójukat is erôsítik, az általuk kínált lehetôségek tárházát szélesítik. Ez egyébként egy tipikusan
win-win pozíciót eredményezne, és
ha valamire, akkor erre mindenkinek
szüksége van. ■
Ilona
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK
Egy kérdés, amit szinte soha senki nem tesz fel…
Amikor tavaly megválasztották a Nyomda- és Papíripari Szövetség új elnökségét – köztük engem is –, egyebek mellett azt is vállaltuk/vállaltam, hogy megpróbáljuk növelni a
tagság létszámát. Hogy miért? Mert komoly szervezete van az ügyvédeknek, orvosoknak és gyógyszerészeknek, de még a pékeknek is. Miért ne lehetne ilyen meghatározó,
a saját érdekei mellett kiálló szervezete a nyomdászoknak is? Egy év eltelt, és nem
tudunk érdemi sikerekrôl beszámolni. Miközben nagy hírû régi tagjaink esnek el a napi
versenyben, az újakat, a többieket nem tudjuk egy közös ernyô alá vonzani.
A mindent átható letargián és érdektelenségen túl van, aki azt mondja, hogy nem lép be
olyan szervezetbe, ahol kommunisták vannak (no comment!). Az egyik nagy nyomda
jegyzetten jómódú tulajdonosa nem szán pénzt – különösen „ilyen sok pénzt” – erre
(szintén no comment!). Ezzel együtt, ezek korrektnek minôsülô válaszok, mert legalább
konkrétak, még ha az én ízlésem szerint kicsit méltatlan azoktól, akiktôl kaptuk. A
legtöbbször persze olyan válaszokat kapunk, amelyek valójában kibúvók: „igen, majd
átgondolom, megbeszélem a feleségemmel vagy a lányommal”, és egyéb odázásra,
kerülésre, kitérésre alkalmas nagyformátumú megfogalmazás… Eszembe jut az is, hogy
az elmúlt években próbaképpen elindult a „nem fizetô vevô” információcsere, ám még ez
sem mozgatta meg igazán a szakma tagjait…
Azután ott van az állandó kérdés, amit viszont mindenki feltesz, akivel csak a szövetségbe történô belépés kapcsán beszéltünk: miért jó ez nekem? Jó kérdés, és ezt nem is könnyû megválaszolni… Várnék ugyanakkor én is
egy kérdést, amelyet azonban szinte soha senki nem tesz fel. Így hangzik: mit kell tennem, mit vagy miben segíthetek? „Ne azt kérdezd,
mit tehet érted Amerika, hanem azt, mit tehetsz te Amerikáért!” – mondta beiktatási beszédében Kennedy 1961-ben. Az azóta elhíresült
parafrázis a szakmánkra, a nyomdászatra is érvényes: mit vár az a közösségtôl, aki önmaga semmit nem tesz érte! Érdemben tenni
azonban kizárólag közösen lehet. És igenis bele lehet egy szakma életébe szólni akár pénzügyi, akár még törvénykezési kérdésekben is –
ha annak a szakmának van ereje, és képes összefogva megmutatni azt. Gondolják el: még így is ért el a szövetség kisebb eredményeket,
hogy a nyomdásztársadalom nagyobbik része nem tagja a szövetségnek. Az eredményeket persze, az ágazat egésze élvezi, tehát az is,
aki nem tesz érte semmit, csak ring a farvízen…
Várjon tehát mindenki nyugodtan az íróasztala mögött arra, hogy a konkurense bezárjon, az állam átalakítsa az összes bennünket érintô
szabályzót, bejöjjenek a nagyok után a kisebb külföldi konkurensek is. Addig is maradjon a piaci küzdés, az egymás és persze, önmagunk
gyilkolásának egyetlen fegyvere, amelyet még a 90-es évek elején Szentmihályi Csaba használt szlogenjében és vezetett be: „Olcsón
nyomok”. Ámbár, manapság azokra az árakra irigykedve és sóvárogva gondolunk, és keserûen vesszük tudomásul, hogy soha nem látott
mértékben lett valóság napjainkra az „olcsón nyomok” versenye.
És különben is: eddig is volt, ezután is lesz majd csak valahogy. Vagy lehet, hogy egyszer csak mégsem?
Vértes Gábor elnökségi tag

Van mit megbeszélni, van min gondolkodni

Gazdasági konferencia
és Közgyûlés
Debrecen, 2014. május 22–23.
2014. május 22–23-án Debrecenben kerül sor a Szövetség szokásos tavaszi gazdasági konferenciájára,
illetve évi rendes közgyûlésére. Ha visszafogottan fogalmazunk, akkor is nyugodtan kijelenthetô, hogy bôven
van mit megbeszélnünk, bôven van min gondolkodnunk az idei konferenciánkon (is). Témáink között biztos,
hogy szerepelni fog a tankönyvhelyzet, az exportpiacra való jutás lehetôségeinek bemutatása, valamint
természetesen a Ptk. cégvezetôi felelôsségre vonatkozó új törvényi szabályozásának részletes tárgyalása,
és az ezzel kapcsolatos új biztosítási lehetôségek ismertetése.

Célkeresztben a cégvezetô – az új Ptk. szabályozásai

fotóKata

Nyilván köztudott tény, hogy 2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári törvénykönyv (Ptk.), amely
nyolc könyvbôl áll, és szinte minden jogviszonyt érint. Noha az új Ptk. a régi törvénykönyv mintegy felét
lényegében változtatás nélkül hagyta, a másik felét részben vagy egészben megújította: mintegy 1596 új
paragrafus született, és ehhez kapcsolódóan további mintegy 180 törvény módosításáról döntött az Országgyûlés tavaly év végén. Az új Ptk. több ponton is módosította a vezetôi felelôsség szabályait. A Szövetség
által felkért elôadó, dr. Osvald Csilla – aki mint a Cégbíróság címzetes táblabírója, avatott szakértôje a témának – elôadásában ezeket a
cégvezetôket érintô törvényi módosulásokat ismerteti, illetve foglalja össze.
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Vezetôi felelôsség – biztosítási
lehetôségek
Az új Ptk. a vezetôi felelôsség szabályozásából fakadó
és alkalmasint több mint kellemetlen ódiumának ellensúlyozására a biztosítók biztosítási ajánlatokat dolgoztak ki. Természetesen ezek az ajánlatok az egyes biztosítókat tekintve eltérôek. Felkért elôadónk – Tóth László, BAG Kft. – segítségével a résztvevôk átfogó ismereteket kapnak arra vonatkozólag, hogy kinek, mikor és
milyen biztosítást érdemes választani.

Exportfejlesztés a HITA-val
együttmûködve
A nyomdák számára kétségtelenül egyfajta elôremenekülést jelenthet az exportpiacra való jutás. Azonban
messze nem egyszerû elérni, kiépíteni ezt a piacot, éppen ezért együttmûködésre léptünk a HITA-val (Nemzeti
Külgazdasági Hivatal), amely szakértelmével, kapcsolatrendszerével és anyagi forrásokkal tud hozzájárulni a
hazai nyomdák ebbéli sikeréhez. Meghívott vendégünk,
a HITA nyomda- és papíripari fôosztályának képviselôje,
aki arról fog elôadást tartani, hogy még ebben az évben
milyen lehetôségek vannak a hazai nyomdák külföldi
bemutatkozására, továbbá ismerteti a 2015-re vonatkozó elképzeléseket és terveket, illetve a 2016-os évre
szóló – például drupás – lehetôségek is szóba kerülnek.

Tankönyvpiaci helyzet
Igazából az látszik, hogy nem látszik semmi… Foglalkoznunk azonban mindenképpen kell a témával. A tankönyvkiadásban történt és várható változások nyomdaiparra gyakorolt hatása ugyanis nem áll meg a tankönyvgyártó nyomdáknál, hanem szinte valamennyi
nyomdaipari szolgáltatással foglalkozó céget, azaz az
ágazat egészét érinteni fogja. Túl azon, hogy az állami
kiadás jelentôsen átrendezheti magát a tankönyvgyártást is, Hoffmann Rózsa az InfoRádió Aréna címû mûsorában elmondta: fokozatosan alakul át a tankönyvrendszer, tankönyvpiacról pedig már nem lehet a régi értelemben beszélni, majd hozzáfûzte, hogy a digitalizálás
irányába mozdul a tankönyvrendszer. „Az újgenerációs
tankönyvek, amelyeket az Oktatáskutató és Fejlesztô
Intézet kísérleti tankönyvként fog kialakítani, megjelennek már a következô tanév kínálatában. És ezek lényegesen olcsóbbak lesznek, mint voltak. A régi értelemben
vett tankönyvpiacról már nem beszélhetünk” – hangsúlyozta a köznevelési államtitkár.
Nem szeretnénk találgatni a tankönyvek kapcsán: sem
rémképeket nem akarnánk festeni, sem rózsaszínû felhôket…
Azonban azt mindenképpen áttekintenénk a konferencia
keretei között, hogy jelenleg miként is áll, mit is jelent a
nyomdák számára a tankönyvgyártás, és szóba kerül az
is, hogy a szövetség az ágazat érdekében milyen további érdekvédelmi lépéseket tegyen.

A gazdasági konferencia részletes és tematikus
programját hamarosan közzétesszük a honlapunkon, illetve közvetlenül is megküldjük a tagjainknak.

Print Power Magazin
nemzetközi összefogás
a nyomtatott kommunikációért
Szövetségünk három évvel ezelôtt,
2011-ben csatlakozott ahhoz a nemzetközi mozgalomhoz, amelynek
célja, hogy mind a megrendelôkben,
mind a szélesebb közvéleményben
tudatosítsa mindazon értékeket,
amelyekrt a nyomtatott kommunikáció képvisel, illetve segítse elô a
nyomdai termékek beillesztését az új
rendszerbe, azaz a keresztmédiaalkalmazásba. A Print Power alapvetôen két konkrét üzenetet szeretne
részben a printrôl döntéshozó rétegnek, részben a közvéleménynek
eljuttatni. Az elsô: „zsebbevágó”
financiális érvekkel, vagyis egyértelmûen bebizonyítja, hogy a nyomtatott
kommunikációra fordított összeg nem kidobott pénz, és ezt nagyon
sok felmérés és tanulmány igazolja. A Print Power másik üzenete a
nyomdaipar környezettudatosságára, fenntarthatóságára helyezi a
hangsúlyt. A projekten belül külön kampány, a Two Sides feladata,
hogy a papír- és nyomdaiparral kapcsolatos, alapvetôen téveszméken nyugvó környezetkárosító képet megváltoztassa.
A kampány további célja, hogy egyáltalán felhívja a nyomtatott termékekre a figyelmet, újra vagy újonnan fókuszáltassa a piacot az
abban lévô lehetôségekre, tudatosítsa az érintettekben, hogy a
nyomdaipar nem egy halódó ágazat, hanem együtt alkalmazva az
újmédiákkal, nagyon ár-érték arányos, mással érdemben nem pótolható eszközt jelent a hatékony kommunikációban.
A kampány részeként a 13 ország – köztük a szövetségünkön keresztül Magyarország – részvétele mellett nemzetközi összefogásban idô-rôl idôre megjelenik a helyi Print Power magazin is, amelyet
valamennyi résztvevô tagállamban – nálunk is – névre szólóan juttatnak el mindazon cégek döntéshozóihoz, akik kiemelten érdekeltek, érintettek a különféle kommunikációs eszközök – közöttük a
print – használatában.
Ezidáig már három magazin jelent meg Magyarországon is, amelyekben különbözô cégek kommunikációért felelôs vezetôi beszéltek
arról, hogy mit jelent ma számukra, illetve az általuk képviselt
vállalat, intézmény számára a print média, mit várnak el tôle, hogyan
látják a jövôjét. Jelenleg már készül a Print Power negyedik száma,
amelynek külön érdekessége, hogy tartalmilag ugyan megôrzi az
elôzô számok gyakorlatát – azaz helyi újságírók készítenek helyi
cégek kommunikációs szakembereivel interjúkat –, ám szerkesztését és kivitelezését központilag intézi a Print Power stáb, és ami a
lényeg, hogy a kampányban részt vevô országok mindegyikében
egyszerre kerül majd kipostázásra a legeslegújabb Print Power
Magazin, vagyis Európa-szerte kölcsönösen erôsítik egymást, és
ezáltal valamennyi nyomdát.
Szövetségünk azzal, hogy felvállalta a Print Power kampányban való
részvételt, illetve az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzését, nemcsak a tagvállalatainak, hanem egyúttal az ágazat egészének erôsíti
piaci létjogosultságát, és segíti elô üzleti boldogulását.
Legyünk együtt erôsebbek!
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Minden, ami dekor, az röviden:

OSG

Az OSG Hungary gyökerei a kilencvenes évek elejéig nyúlnak vissza,
amikor Mile Csaba és barátai – akik egyébként azóta is üzlettársai –
gyakorlatilag kalandvágyból arra vállalkoztak, hogy közterületi
plakátokat gyártsanak, gyártassanak a hazai piac számára.
Kalandvágyat írtam, merthogy egyiküknek sem volt semmi köze sem
a reklám-, sem a nyomdaiparhoz: ketten informatikusi végzettséggel
rendelkeztek. Mile Csaba például adatbázis-kezelésbôl írta
diplomamunkáját, másoddiplomát pedig menedzserismeretekbôl
szerzett… Mindenesetre ez nem akadályozta meg ôket abban, hogy ne
ismerjék fel az éppen alakuló hazai piacgazdaság növekvô reklámpiaci
igényeit, s találják meg hozzá a megoldást. Így indult tehát néhány
évvel késôbb az OSG Hungary, ami már egy ideje az egyik legnagyobb
beszállítója a közterületi reklámcégeknek, illetve gyakorlatilag
a dekorációs piacnak, beleértve az eladáshelyi reklámeszközök gyártását is. Mile Csabával beszélgettem.
● Hogy lesz egy adatbáziskezelô informatikusból, illetve egy dedikált menedzserbôl a közterület „kirakatrendezôje”?
– A barátom barátnôjének munkahelyén merült fel az igény, hogy informatikai rendszert kellene készíteni a közterületi plakáthelyek nyilvántartásához. Mivel én éppen adatbázis-kezelésbôl írtam a
diplomamunkámat, szólt a barátom, hogy
nem segítenék-e benne. Segítettem: gyakorlatilag az összes közterületi médiacég
informatikai rendszerét a mai napig az a
cég készíti, amelyet akkor hoztunk létre,
és ma is ez a barátom vezeti, ugyanis ô
maradt a számítástechnika területén. Így
találkoztam az óriásplakátokkal, s egyúttal jöttem rá, hogy ez a rész sokkal jobban érdekel, mint az informatika. Márpedig ha érdekel, akkor ezzel akarok foglalkozni.
Kezdetben az Avenir cég mellett foglalkoztam az óriásplakátokkal, majd létrehoztunk egy nyomdaipari részleget is, s
elkezdtük felvállalni a munkákat. Ha jól
emlékszem, ez 1993-ban történt.
● Gépparkjuk viszont egyáltalán nem
volt…
– Nem bizony! Sôt, Magyarországon
akkoriban nem is volt olyan gép, amelyeken le lehetett volna gyártatni az óriásplakátokat, legalábbis ofszettechnológiával. Avenir-méretet pedig még a környezô országokban sem tudtak gyártani.
Milánóban akadtunk rá végül is az OSG
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cégre, és vettük fel velük a kapcsolatot.
Késôbb mesélte el a vezérigazgató és
egyben többségi tulajdonos, hogy már
éppen jött el a cégtôl, amikor utánaszólt
a titkárnôje, hogy itt van a telefonban egy
teljesen vadidegen kelet-közép-európai
cég, amelyik óriásplakátot akar rendelni,
ráadásul franciául. „Na jó, adja” – mondta akkor ô, s ezzel elindult a munkakapcsolatunk. Ha két perccel késôbb hívjuk
a céget, meglehet, hogy minden – legalább is az OSG Hungary története feltétlenül – egészen másként alakul…
● Erre mondják: jókor, jó helyen…
– Azt is késôbb mesélte el a tulajdonos, hogy voltak benne kétségek aziránt,
hogy egy „isten tudja, milyen sötét keleteurópából” érkezô cég a megrendelést
vajon ki fogja-e fizetni. De úgy volt vele,
hogy legfeljebb elbukja… Kifizettük,
azután alig egy hónap elteltével újra rendeltünk, és újra rendben fizettünk, azután
egyre sûrûsödtek a megrendeléseink, és
egyre erôsebb lett a munkakapcsolatunk.
Éveken keresztül dolgoztunk együtt ilyen
formában, mígnem egyszer – azt hiszem,
1995-ben – meghívott bennünket a céghez, s gyakorlatilag ehhez a pillanathoz
köthetô az OSG Hungary létrejötte, noha
a maga valóságában csak késôbb alapítottuk meg a közös céget.
● 1996–97 környékén már voltak hazai vállalkozások is óriásplakát nyomtatására. Hogy másokat ne is említ-

sünk: a Kajtárék vagy éppen a Print
Amerika…
– 1998-ban már volt róla szó, hogy közös üzemet hozunk létre Magyarországon az olasz OSG-vel, de éppen azért,
mert addigra már itthon is többszereplôs
lett ez a piac, és igazából nem lehetett
látni, hogy merre és hogyan alakul, döntöttünk úgy, hogy egyelôre lemondunk
róla. Egy-két év alatt el is dôlt, hogy az
addigi 5-6 cég közül többen felhagytak
ezzel a tevékenységgel, ugyanakkor a mi
gyártói bázisunkat jelentô olasz OSG
fuzionált egy másik milánói nyomdával,
és ezáltal – GPP néven – még jelentôsebb lett a gyártói támogatásunk.
● Most mégis itt beszélgetünk egy
zöldmezôs beruházás keretei között
épült, több mint 4000 négyzetméteres
üzemben…
– 1999-ben ültünk a Lago di Maggiore
partján, és azon tanakodtunk, hogy merre
is legyen az elôre. És akkor az OSG legidôsebb, nyugdíjazás elôtt álló (!) mûszaki igazgatója, signor Gecci azt mondta,
hogy hagyni kéne az óriásplakátoknál az
ofszettechnológiát, helyette: digitális,
digitális, digitális! Mivel informatikusként végeztem, igazán nem állt távol tôlem a terület, ezzel együtt – természetesen – fogalmam sem volt arról, hogy ez a
nyomtatás terén mit is jelent…
Mindenesetre az olaszok két nap alatt
leszerveztek Európában egy olyan „felderítôtúrát”, amely keretei között alapo-
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san megismerkedhettem a digitális
kínálattal. Az egyik gyártónál például
ugyan csodálatosak voltak a nyomatok, ám szinte steril laboratóriumi körülmények között kellett volna mûködtetni a berendezést.
A másik cég az általa kínált berendezést egy kicsit lepukkant gyártelepen
mûködô lyoni nyomdában mutatta be,
ahol a gépmester gyakorlatilag staubbal a szájában állt a gép – sôt gépek –
mellett, és nyomtatott, ezzel együtt
kifogástalanok voltak a nyomatok. No
– gondoltuk – Magyarországon ez
életszerûbb, és azonnal megvettünk
egy ilyen gépet, amelyet akkor még –
de már nem sokáig – Scitexnek hívtak.
Néhány évvel késôbb ugyanis a HP
felvásárolta a Scitexet.
Mi pedig 2000. január 6-án üzembe
állítottuk Magyarországon az elsô
nagyformátumú digitális nyomtató berendezésünket, amelyet azóta is szinte
évrôl évre egy-egy újabb követett.
● És azóta is kizárólag HP berendezéseken dolgoznak.
– Egyszer „megcsaltuk” a HP-Scitexet, azután kiderült, hogy mégsem.
Történt ugyanis, hogy már nagyon
nagy szükségünk lett volna egy új ötméter széles UV-s nyomtatóra, és a HP
csak hitegetett bennünket, hogy várjunk még egy kicsit, mindjárt az ô kínálatukban is fellelhetô lesz. De eljött
az a pillanat, hogy nem tudtunk tovább
várni, és – nagy konspirációk közepette – kiutaztunk a NUR-hoz, hogy vegyünk tôlük egy ilyen gépet. Ez egy
pénteki nap volt, és a NUR egy olyan
árat mondott, amire egészen egyszerûen ostobaság lett volna nemet mondani. Meg is kötöttük az üzletet, azután a
rákövetkezô hétfôn a HP bejelentette,
hogy felvásárolta a NUR-t…

● Ha jól tudom, 2000 elején, amikor önök elkezdték digitálisan gyártani az óriásplakátokat, messzemenôkig úttörônek számítottak.
– Olyannyira, hogy többen hülyének
néztek amiatt, hogy miért veszünk
százmillióért egy olyan piacra gépet,
ami nincs is. Tény, akkoriban a hazai
megrendelôi kör számára abszolút ismeretlen volt egyrészt maga a technológia, másrészt ebbôl kifolyólag a benne lévô lehetôségek is. És akkor elkezdtünk, elkezdtem járni a potenciális
megrendelôket, s mutattam be nekik,
hogy ez a technológia milyen elônyöket hordoz magában, milyen új piaci
lehetôséget teremt számukra. És sikerült: egyre több és több megrendelésünk lett, nekünk pedig egyre több és
több ötletünk született, hogy hol és
miként lehetne még élni a technológia
adta lehetôségekkel, és bombáztuk
vele a piacot. S noha közben alakult
konkurenciánk is, igazából nem zavart
bennünket, ugyanis mi – ahogy említettem – nem egyszerûen csak nyomtattunk, hanem az ötlettôl kezdôdôen a
gyártáson át a kihelyezésig mindent
elvégeztünk. Így gyorsan „hírünk szaladt”, és egy idô után már nem is nagyon kellett munkák után menni: bennünket kerestek, hívtak meg különféle

pályázatra, amelyeket rendre meg is
nyertünk. Ilyen volt például a 2000-es
olimpia kapcsán a magyar gyôztesek
plakátjának napilapokat megelôzô elôállítása és kihelyezése a közterületeken, az Erzsébet-híd EU-csatlakozásra,
majd az 56-os forradalom emlékére
való dekorálása, a „híres” GigaGyurcsány-féle építési háló az M3-as bejáratánál, és sorolhatnám. Az OSG Hungary mind a termékek, mind a technológia, illetve géppark tekintetében úttörônek számított és tulajdonképpen
számít ma is. Szinte az összes gépünkrôl elmondható, hogy itthon az elsô
volt, de nem kevés olyan gépet is állítottunk az idôk során üzembe, amely
nemcsak Magyarországon, hanem
világviszonylatban is elsô volt. És jó
néhány olyan ötletünket valósítottuk
meg, amelyet ma sem tud más.
● Mindig „megkínálja” a piacot az
ötletekkel?
– Igen: alakulásunk pillanatától
kezdve mindig az volt a stratégiánk,
hogy olyan reklámötletekkel keressük
meg a partnereinket, amelyek számukra jelentenek karakteres megjelenést,
kitûnést. Tehát soha nem a nyomtatási
kapacitásunkat, tudásunkat akartuk
nekik eladni, az csak ahhoz kellett,
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hogy a kivitelezést el tudjuk
végezni. A másik erôsségünk,
hogy gyakorlatilag nem ismerünk lehetetlent: egyik példa erre az az
építési háló, amelynek felülete 1612
négyzetméter volt, és ezt egyetlen darabból helyeztük ki. De az utóbbi években
már nemcsak a közterületi produkciókra,
hanem a teljes OutOfHome területre igazak ezek az állítások. Bármit képesek
vagyunk megvalósítani, aminek valamilyen módon köze van a kültéri és beltéri
dekorációkhoz vagy nyomtatott produkciókhoz. A POS terület az elmúlt idôszak
nagy fejlôdése számunkra.
● Tényleg, mekkora felületet nyomtatnak egy évben?
– Tavaly 750-800 ezer négyzetmétert,
persze ebben nincsenek benne azok az
ívek, amelyek ofszettel készülnek.
● Ja, a négyverkes giga Roland…
– 2007-ben döntöttünk úgy, hogy szükségünk van egy saját ofszetnyomógépre,
és ideális megoldást jelentett a Roland
800-as, amellyel 160 x 120 cm íveket tudunk nyomtatni, és amely azóta is kifogástalanul mûködik.
● De miért kellett a saját gép, hiszen
adott volt a maga nem kis kapacitásával és minôségigényességével az
„olasz háttér”…
– Ebben az idôben azért már kiélesedett a hazai versenyhelyzet az óriásplakátpiacon, és sem az árba, sem az idôbe
nem fért bele, hogy ne helyben készüljenek az ofszetnyomatok. Bár 2010 óta
legalább akkora szolgálatot tesz a gép
egyéb kasírungok tekintetében is.
● És a hazai cégekkel való együttmûködés?
– Próbálkoztunk, próbálkozunk, de
nem csak jó tapasztalataink voltak: egy
bizonyos idô elteltével ugyanis néhány
esetben a hátunk mögött direktben keresték meg a megrendelôinket, vagy az
irigység vetett véget az együttmûködésnek… Ezért aztán teljes egészében kialakítottunk házon belül egy olyan gépparkot, hogy ne szoruljunk semmilyen alvállalkozóra. És ez igaz az idôközben
létrehozott többi OSG cégünkre is.
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● Ezek szerint több lábon állnak…
– Igen: van az OSG Hungary, amely
51 százalékban olasz tulajdonban van.
Azután van egy másik cégünk, az OSG
Form, amelynek 51 százalékban az OSG
Hungary a tulajdonosa, és ebben kizárólag papírból készült display-ket gyártunk,
amelyben a cégcsoporton belül jelen pillanatban a legnagyobb fejlôdési potenciál
mutatkozik. Harmadikként ott van az
OSG KeyComm, amelynek 100 százalékos tulajdonosa az OSG Hungary, és
amely egy printprodukciós ügynökség,
illetve van az OSG Austria, amelyben 80
százalékos az OSG Hungary tulajdonrésze.
● Hogyan érintette önöket a 2008-ban
bekövetkezô és gyakorlatilag azóta is
alig enyhülô gazdasági válság?
– Természetesen rettenetesen rosszul,
ráadásul akkortájt változott a reklámhelyi
szabályozás, aminek következtében például az autópályák melletti óriásplakátok, illetve nem sokkal késôbb a villanyoszlopra helyezhetô hirdetések is eltûntek. Annyira kedvezôtlenül változtak a
szabályozások, és egyébként is annyira
átpolitizálódott a közterületi reklámpiac,
hogy kicsit elegem lett az egészbôl, és
némileg kivonulva a cégbôl, elkezdtem
egyéb területekkel – például az internettel – foglalkozni. Nem kellett volna,
ugyanis mindennek folyományaként
2012-re jelentôsen visszaesett a forgalmunk, és súlyos veszteséggel zártuk az
évet. Még szerencse, hogy ott volt a
„többi lábunk”, így stabilan talpon tudtunk maradni, illetve volt támasz újra
megerôsíteni az OSG Hungaryt. Teljes
erôbedobással visszatér-tem tehát a céghez. 2012 közepére sikerült a zuhanást
megállítani, majd 2013-ra már újra nyereségesek lettünk, és gyakorlatilag azóta
ismét növekedési pályán vagyunk.
● Hogyan sikerült talpra állítani a céget? Mit csinált?
– Akkoriban több mint száz alkalmazottja volt a hazai OSG-cégeknek, s bizony kénytelenek voltunk néhányuktól
megválni: az OSG Hungary-ben például
a hetven feletti létszámot ötvenegynéhányra csökkentettük, és azóta is ennyien
dolgozunk… És újra a kezembe vettem

egyrészt az üzletszerzést, másrészt az
operatív irányítást, mûködtetést.
● Tehát igaz az önök esetében is, hogy
bármennyire is „szalad a szekér”, önmagától nem megy… Meg hát – mint
tudjuk – a gazda szeme…
Milyen az idei év? Választások vannak…
– Természetesen megnövekedett a
munkák mennyisége, de a választásoknak köszönhetô mennyiség közel sem
olyan mértékû, mint négy évvel ezelôtt…
A kampány is jóval rövidebb volt a közterületen, valamint kevésbé koncentrálódott hozzánk… Bár az utolsó hetekre
azért nem panaszkodhatunk…
● Beszélgetésünk alapján számomra
úgy tûnik, hogy – különféle szabályozások és prioritások miatt – a hazai
közterületi reklámpiac mérsékelten
perspektivikus. És akkor még nem
esett szó a LED-falakról… Mennyire
„bántja” a világító, mozgó reklámtábla, vagyis a LED-fal a hagyományos
plakátpiacot?
– Mint minden kvázi újdonságnak, ennek is van egy varázsa a megrendelôk
szemében, de ezzel együtt mélységesen
azt gondolom – és nemcsak „hazabeszélek” –, hogy a nyomtatott megoldásoknak is bôven helye marad a közterületi
reklámban is. Annyi, máshogyan nem
kivitelezhetô kreativitás van benne, hogy
a piac részérôl egy óriási ostobaság lenne
errôl lemondani, ezt nem kiaknázni…
Bár igen fontos terület számomra ez, de
meg kell jegyeznem, az OSG már messze
nem csupán a közterületrôl szól, bár ezek
mellett sem állítanám, hogy ne lennének
perspektívák itthon a közterületben…
● Merre van az elôre? Milyen tervei
vannak?
– Kezdjük rendesen kinôni a telephelyet, úgyhogy ezen a téren biztosan elôre
kell lépnünk. És természetesen vannak
üzletfejlesztési elképzeléseim is, viszont
senkinek nem adnék ötletet. Majd csinálják utánunk – ha tudják… ■
Ilona
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Nyílt Nap és egyben világpremier
a Müller Martininél

A Müller Martini konszern a tavalyi
év során a MMReform keretein belül
újrastrukturálta mûködési és szervezeti
felépítését. Ennek köszönhetôen a régiókat is ésszerûsítették, ezzel segítve
a meglévô szinergiák legmagasabb
szintû kihasználhatóságát. A Müller
Martini osztrák képviselete – amely
Schwechat mellet, Rannersdorfban
található – lett a kelet-európai régió
központja. Ennek okán, illetve a rannersdorfi Müller Martini képviselet 40
éves fennállásának alkalmából a cég
Nyílt Nap rendezvénnyel kívánt ünnepelni a régióhoz tartozó ügyfelekkel.
A teljes kelet-európai régióból körülbelül 150 ügyfél – közöttük 26 magyar
cég képviselôje – vett részt az ünnepségen. A tekintélyes létszámú vendégsereg egyben azt is jelzi, hogy a nyomdaipar válságból való kilábalása már
nemcsak a régiót tekintve, hanem a
magyar piacon is érezhetô.
Az ünnepségen Roland Henn, a régióközpont ügyvezetôje mondott beszédet, amelyben abbéli reményét is
kifejezte, hogy nemcsak a télnek van a
rendezvény napján vége, hanem mind
az ügyfeleiknek és barátaiknak, mind
pedig a Müller Martini számára elérkezik a várt gazdasági tavasz és felvi-
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rágzás. A cég egyébként a 23 országból
álló régióban 680 aktív ügyféllel áll kapcsolatban, akiknél
mintegy 540 millió
euró értékû Müller
Martini gyártmányú
gép dolgozik. Ezt követôen átadta a szót
Rudolf Müllernek, a
Müller Martini konszern igazgatósági elnökének, aki rövid
köszöntôjében elsôsorban azt hangsúlyozta, hogy az ausztriai központot KeletEurópa kapujának
tekintik. Kifejtette továbbá, hogy a
Müller Martini teljes mértékben tisztában van a hagyományos nyomdai
piacot jellemzô csökkenô példányszámokkal, ezért fontos célnak tûzték ki
maguk elé, hogy az egyre nagyobb
piacot nyerô digitális nyomtatás utáni
feldolgozásban is piacvezetôként
legyenek jelen.

GRANIT,
az új háromkéses,
automata vágógép
A Nyílt Napon világpremierként
került bemutatásra az új GRANIT háromkéses automata vágógép, amely a
korábbi Esprit típust váltja a Müller
Martini palettáján, ezzel a cég kínálatában minden teljesítménykategóriában elérhetôvé vált a legmodernebb
technológia, amelyet a Müller Martini
szervotechnológiája jelent. Ahogy az
ismeretes, a korábbi gépeknél egy fômeghajtásról történt a gép minden
egységének meghajtása, ám a GRANIT hat szervomotorral rendelkezik,
amelynek több fontos szerepe is van a
gép mûködésében. Az egyik legszembetûnôbb, hogy amennyiben nem érkezik könyv a vágómûbe, akkor a vá-

gási ütem el sem indul. Ugyanennek a
technológiának köszönhetô, hogy a
korábbi préselési eljárással szemben
nem egy nagy és folyamatos erôvel
történik a könyvek préselése, hanem a
szabadalmaztatott SmartPress eljárással a préslap elôször nagy sebességgel
megközelíti a könyvet, majd szinte
megáll, és csak azt követôen, egy
folyamatosan növekedô erôvel préseli
ki az ívek közötti levegôt, így a levegônek nem egy „pillanat” alatt kell
távoznia. Az újfajta technológiai megoldásnak köszönhetôen teljesen kiküszöbölhetô, elkerülhetô a gerinc deformálódása. A préserô egyébként fokozatmentesen állítható, így a kényes
borítók feldolgozása is problémamentesen végezhetô el. A szervotechnológia további nagy elônye, hogy ugyan a
több szervomotor valamelyest drágább, de számos tekintetben jelentôs
költségcsökkentést jelent. Ilyen például, hogy az egy fômotoros meghajtásnál minden egyes egységnek mechanikus kihajtása van, ami minden egyes
csapágynál, láncoknál és fogaskeréknél az elektromos energia fölösleges
hô- és súrlódási energiává való átalakítását eredményezi, ami egyértelmûen veszteséget okoz. Az elôbbieket
figyelembe véve fontos továbbá, hogy
– tekintettel arra, hogy nincs szükség a
kiváltott helyeken kenôanyagokra, valamint a láncok és a csapágyak cseréjére – a szervomotorok alkalmazásával
lecsökkennek a karbantartásra fordítandó kiadások. Ennek köszönhetôen
azonban nemcsak anyagiakban jelentkeznek az elônyök, hanem a kiesô
karbantartási idôk miatt a termelésre
fordítható idô, valamint a gép rendelkezésre állása is megnô. A gépet felszerelték egy „elektronikus kézi kerékkel” is, amelynek köszönhetôen a formátumállítás utáni próbavágásokat
egy gomb forgatásával lassú mozgatásban ellenôrizni lehet, és egy esetleges géptörés elkerülésére a mûveletet
azonnal meg lehet állítani, és a gépet
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visszafelé forgatni. A GRANIT természetesen integrálható a használó
információs rendszerébe, így a hálózaton keresztül képes információkat és
statisztikákat adni a futó, illetve korábbi munkák állapotáról, és természetesen a CIP4 adatok fogadására is
alkalmas.

MMService üzletág
A Nyílt Nap keretei között a látogatók részletes információt kaphattak a
Müller Martini cégcsoport 2010 óta
folyamatosan bevezetésre kerülô
MMService üzletágáról is, amely az
ügyfelek által korábban megvásárolt
gépek életciklusát hivatott jelentôsen
megnövelni. A központi felügyelet alá
vont szervizinformációs-adatbázisnak
köszönhetôen a világszerte felhalmozódott tudás alapján olyan gépellenôrzési listák összeállítása vált lehetôvé,
amely óriási segítséget nyújt abban,
hogy amennyiben a meglévô gépek
teljes körû átvizsgáláson esnek át,
semmilyen apróság ne kerülje el a
szerviztechnikus figyelmét. Csakhogy
érzékeltessük, mirôl is van szó, milyen
precíz átvizsgálást tesz lehetôvé: például egy 8 állomásos irkafûzôsorhoz
mintegy 900 ellenôrzôpontból álló
lista áll rendelkezésre. Az átvizsgálás
után az ügyfél egy olyan kiértékelést

kap, amelybôl mind a vezetôség, mind
a mûszaki osztály, mind pedig természetesen a termelési részleg láthatja a
gép állapotát, mégpedig a következôkben felsorolt öt fô szempont szerint
csoportosítva: személyi biztonság,
átállítási idô, megbízhatóság és rendelkezésre állás, termelékenység, termékminôség. A jelentés részletes listát
tartalmaz a feltárt hibákról, hiányosságokról, ezt követôen a menedzsment
eldöntheti, hogy mely szempontok
alapján kívánja a gépet javítani. Az
évrôl évre történô átvizsgálás pedig –
mivel ugyanazon szempontok alapján
történik a kiértékelés – lehetôvé teszi
az életciklus megfigyelését.
A központi átláthatóságnak köszönhetôen az ügyfelektôl és képviseletektôl érkezô jelzésekbôl up to date eszközök összeállítására nyílt
lehetôség, amelynek segítségével a meglévô gépeket a
jelenkor technikai és technológiai elvárásaihoz lehet
közelíteni.

avatása is. A Müller Martini az ügyfelek számára így olyan gépekkel tud
szolgálni, amelyek ugyan meglehet,
hogy nem a legújabb technológiai
szintet képviselik, viszont még a maguk kategóriájában és tudásában kitûnôen alkalmasak a feladatok elvégzésére, amennyiben hozzáértô felújításon esnek át. A most átadásra került
Használt Gépek Gyári Felújító Központ a legmagasabb megbízhatósági
szint mellett akár hat hónap garanciával szavatolja mindezt. Ehhez a cégcsoport már nemcsak az értékesítés
során beszámított eszközöket használja fel, hanem a használtgép-piacról is
szerez be eszközöket.
A Müller Martini a gyakorlatban is
bemutatta, hogy a korábban említett
ellenôrzô lista szerint dolgozva, milyen mélységekben történik a felújítás.
A látogatók megtekinthettek egy már
félig felújított ragasztókötô-gépsort,
valamint jó néhány, már teljes felújításon átesett gépet is, amelyek közül
többet az Up to date üzletágban rendelkezésre álló frissítésekkel is bôvítettek, így ezek a berendezések már
nemcsak egyszerûen felújítottak, hanem jóval többet tudnak a gép eredeti
konstrukciójához képest. ■
Horeczki András

Használt Gépek
Gyári Felújító
Központja
Szintén ezen a napon történt a régió Használt Gépek
Gyári Felújító Központjának

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô

CTP lemezlevilágítás B/1-es méretig

á r o n

Filmlevilágítás B/1-es méretig

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu
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Gessler kalapja
A múltkori számban egy viccet
ígértem, de végül is az ember tervez, és a gazdaság végez: még egy
nagy hagyományokkal rendelkezô
nyomda kért csôdvédelmet. Hála az
internet nyújtotta nyilvánosságnak, a
csôdnek nem a ténye, hanem az idôpontja volt kérdéses. Olvasom a közleményt, amely rögtön egy pozitív és
egyben egy „negatív” példával is szolgál. A csôdeljárásból lehet fônixként
újjászületve és megerôsödve, de a
„semminél ez is több” szindrómával is
kijönni. Van természetesen egy harmadik út is, amire szakmánkban több
hazai és nemzetközi példa van: a terheket balanszként a süllyedô hajón
hagyni, és a mentôcsónakban új életet
kezdeni. Lesznek hozzá partnerek.
Kérdés, hogy egy olyan régióban, ahol
a nyomdaipar szinte megszûnt, mi lesz
a hajón maradt dolgozókkal. Talán itt
besegít a város nagy lobbiyerôvel rendelkezô vezetése.
Más. Beindult, sôt lassan le is zárul a választási kampány, ami évtizedek óta a nyomdászok eldorádója
volt. Választások elôtt tarolt az ipar.
Nézem a várost, nézem a postaládát.
Hát igen: csak szegényes a felhozatal.
Aztán lassan jönne a tankönyvszezon.
Azon ugyan meggazdagodni nem lehet, de a nyári pangásban legalább a
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költségeket fedezi, egy szerény nyereség mellett. Feltéve, hogy tényleg
igaz: nem fogják a tankönyvgyártást
központosítani. Az már ismert, hogy
kevesebb idô áll rendelkezésre az
ugyan csak két fajta tankönyv elôállítására, ami elméletileg hatékonyabbá
tenné a gyártást, de ki tudja, milyen
többletráfordításra kényszerülnek a
nyomdák a termék idôben és megfelelô minôségben történô legyártása érdekében, hogy az állam ne kényszerüljön
a gyártási rugalmasság és a költséghatékonyság érdekében ennek a stratégiai terméknek az elôállítását is társadalmasítani.
Olvasom, hogy nemcsak a magyar
nyomdászok panaszkodnak. Ausztriában is megy a sírás-rívás, sebeknek
nyalogatása. A magyar nyomdászok,
akik egy nyelvi szigeten végzik kultúraformáló tevékenységüket, még úgyahogy könnyû helyzetben vannak,
szemben osztrák kollégáikkal, akiknek
a nagy nyelvi testvér, Németország
árnyékában kell megvívni harcukat,
ahol a nyomdaipar csak úgy szárnyal.
Ez lenne a nyelvi imperializmus?
Gondolom, a német exportra dolgozó
magyar nyomdák elônye, hogy nem
tudják elolvasni, mit is nyomnak.
Emlékszem, a ’80-as évek elején, az
akkor nagyon ellenzékinek tartott

Mozgó Világot, mint a forró krumplit,
úgy dobálták egymás között a nyomdák. Tördelôszerkesztôje mesélte,
hogy az elôzô nyomdában az igazgató
munkásgyûlést hívott össze, amelyen
elítélték a lap tartalmát. Meg is kérdeztem, hogy mi hogy-hogy elvállaltuk. „Az igazgatótok azt mondta, hogy
ti nem olvassátok, hanem nyomtatjátok
a lapot.”
Csatatereken, nagy természeti katasztrófák és társadalmi mozgások
után mindig megjelennek a keselyûk,
a hiénák, a hullarablók és fosztogatók.
Láttam már egy-két dolgot életemben,
és tudom ugyan, de nem akarom tudomásul venni, hogy a csôdök után is
megjelennek a gazdaság sakáljai. Emlékszem egyik régi barátom esetére,
akit csôdje után szinte azonnal levetkôztettek a „megmentôi”. Minap hívott volt ügyfelem, hogy nehéz helyzetében, miután rengeteg pénzt tolt a
cége megmentésébe – lásd a csôdök
koreográfiáját –, már csak a GÉPÉT
kellene megmenteni, és minden rendbe jön. Felvetésemre, hogy mindig a
bank nyer, csak annyit mondott, hogy
jobbat ajánlottak. Ismerem a megmentôket. Nem a Kerek Asztal gáncs nélküli lovagjai… Ilyenkor egyébként a
szakmánk egymást alákínáló, majd
egymásra mutogató nagyjai is eszembe jutnak. Na mindegy, meglátjuk, mi
lesz a Révai nélkül. ■
Spartvis
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Hírek az egyesület
háza tájáról
Elkészült! Gyönyörû lett!
Gyönyörûen felújítva, nemcsak a külsô homlokzat, de az eredeti belsô kovácsoltvas szerkezet megtartásával és beépítésével elkészült az egykori Légrády Nyomda/Zrínyi Nyomda helyén (Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 78.) az Eiffel
Palace multifunkciós irodaház. De ami a számunkra a legfontosabb, hogy ezen
belül létrejött egy nyomdászemlékhely is. A hivatalos avatására 2014. április 26án (szombaton) 17–20 óra között kerül sor, amely egyúttal a 3. Zrínyi Nyomda
baráti találkozó, valamint az egyesület Hagyományôrzô és Szakírók Társaságának
összejövetele is.
A megnyitóra szeretettel várunk minden egykori és mai zrínyis kollégát,
a HSZT tagjait és a szakmai hagyományok ápolása iránt elkötelezetteket.
Elôzetes regisztráció: a PNYME honlapján, vagy la persojo@freemail.hu címen.

Call for P apers – felhívás elôadások tartására
Hagyományosan tavasz végén/nyár elején szervezzük a Környezetvédelem a
Nyomda- és a Papíriparban konferenciánkat. Az idén a szokásosnál nagyobb elôzetes érdeklôdés mellett többen jelezték, hogy kisebb jelentôségû témákkal, de
hozzászólnának egy-egy nagyobb témakört átfogó elôadáshoz. Mivel nem szándékozunk teljesen „vegyes saláta” konferenciát rendezni, ezért a nemzetközi gyakorlatot átvéve, széles körben meghirdetjük az elôadás, vagy nagyobb volumenû más
bemutató lehetôségét, és a beérkezett javaslatok alapján állítjuk össze a végleges programot. Jelentkezni nemcsak már kész címekkel, elôadásokkal lehet,
hanem várjuk a témafelvetéseket és az elôadókra tett javaslatokat is!
titkarsag@pnyme.hu

Egy esületi honlapok
Ahogy korábban már jeleztük, problémamentesen átköltözött az új szerverre a
Magyar Grafika honlapja, a www.mgonline.hu. Ha bármi problémát észlelnek,
akkor annyi a teendô, hogy a honlap címének ismételt beírásával lépjenek be, és
ezt az elérést mentsék le. Mivel a tesztüzem jól zárult, ezért az egyesület többi
honlapjánál is – pnyme.hu, ppdexpo.hu, ppfest.hu – elvégezzük a szervercserét. Erre vélhetôleg április második felében kerül sor, amit viszont az oldalaink látogatói remélhetôleg észre sem vesznek majd. Ha a www.pnyme.hu oldal megnyitásánál mégis problémák adódnának, akkor ugyanaz a teendô, mint fentebb írtuk.

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!

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

Közgyûlés
Budapest, 2014. április 24., 11.00 óra
A közgyûlés minden tagunk számára nyilvános, de szavazati joggal a küldöttek
vesznek részt. A végleges program 2 héttel a közgyûlés elôtt, az egyesület honlapján lesz elérhetô.
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„Szerencsés vagyok…”

Kamarás Péter
Kamarás Péter tôsgyökeres kereskedôcsaládból
származik – szinte hetedíziglen. Pontosabban
majdnem, merthogy édesapja operaénekes volt,
a Magyar Operaház tagja, így ô meglehetôsen
„kilógott” a sorból. Az egyke Kamarás Péter azonban
zsigerében hordozta és hordozza a mai napig mindkét
– kereskedôi, énekesi – családi örökséget.
Gyermekként énekelt a Botka Valéria–Csányi László
vezette Magyar Rádió Gyermekkórusában,
rendszeresen lépett fel a Magyar Operaházban,
és a mai napig is szívesen énekel. Kereskedôi
képességeit és pályafutását pedig igazán nem kell
bemutatni az ágazatnak. Azt viszont csak a jó isten
tudja, hogy sakk- és pókervénáját kitôl örökölte…
● Meglehetôsen köztudott az ágazatban a sakk, illetve a póker iránti
szenvedélye, ami nem pusztán hobbi, hiszen mindkét területen profiként, de fél profiként feltétlenül van
vagy volt jelen. Hobbija még, hogy
felvásárolja volt munkahelyét…
– Ez utóbbi érzelmi kérdés volt…
● Kizárólag?
– Jószerint igen. Számomra fontosak az érzelmek, és sok esetben jelenti ez a motivációt az üzleti életben
is. Szerencsém volt ezzel együtt,
hogy lehetôségem nyílt megvásárolni
– ahogy fogalmazott – volt munkahelyemet, ami persze üzletileg sem volt
egy rossz döntés…
● Térjünk át a „magán” Kamarás Péterre. Egyke volt…
– Sajnos, mert noha remek gyermekkorom volt, a két fiamon látom,
milyen jó, ha valakinek van testvére.
Nekem igazából a sakkozók világa
jelentette – vagy pótolta? – a közösséget, ugyanis még nem voltam négyéves, amikor elkezdtem sakkozni, és
abba sem hagytam egészen 27 éves
koromig. Közben felvettek a Magyar
Rádió Gyermekkórusába, illetve gyerekszínészként az Operaházba is „felkérést” kaptam, és még fellépti díjam
is volt: esténként 40 forint.
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● Az nem volt kevés
akkoriban, hiszen a
hatvanas évek elejeközepérôl beszélünk, amikor egy
átlagfizetés 600-800
forint volt… Fontos egyébként a
pénz, az anyagi javak az Ön számára?
– Egyáltalán nem okozott gondot,
amikor nem volt, merthogy nem mindig volt. Ezzel együtt persze, sokkal
jobb, ha van, és törekszem is rá, hogy
legyen. De az például egy cseppet
sem izgat, hogy a kilencvenes évekhez képest, ma lényegesen kevesebbet keresek. Szerencsés voltam, hogy
annak idején én is azok közé tartoztam, akik komoly üzleti és anyagi sikert érhettek el.
● Gyakran szoktam idézni – forrásmegjelölés mellett – azt a mondását, miszerint: „örüljünk annak,
hogy részünk volt az aranykorban,
de teljesen felesleges siránkozni
rajta, hogy elmúlt, vagy számon
kérni, hogy most miért nincs…”
Mindig úgy fogadja el az életet,
ahogy jön?
– Igen, és azon belül keresem és
találom meg, hogy mit tegyek, tehetek. De görcsölni, idegeskedni semmi
miatt nem érdemes, azzal egyrészt

nem változik a helyzet, másrészt a
napi szinten jelentkezô bosszúságok,
kellemetlenségek igazán nem számítanak húsz év múlva, nem ezeknek
kell tehát befolyásolni az élet
minôségét.
● Mi az, ami számít?
– Például az egészség, a család, a
barátok, az, hogy jól érezzük magunkat a bôrünkben.
● Önrôl süt, hogy jól érzi magát a
bôrében…
– Tényleg jól érzem magam, pedig
– megvilágítva, hogy mire is gondoltam az elôbb azzal, hogy nem a napi
bosszúságoknak kell befolyásolni az
életünket – alig egy hónapja, ellopták
a kocsimat, és még a vérnyomásom
sem emelkedett meg, amikor szembesültem ezzel. Nem mondom persze,
hogy örültem neki, de némi veszteség
mellett a biztosító megtéríti a káromat. Kétségtelen: ehhez a fajta hozzáálláshoz azért szükség van biztos
egzisztenciális háttérre, de – szerencsére – ez adott.
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● Viszont – legalábbis a jelenbôl
kiindulva – a „dumája”, a társasági stílusa…
– Tény: soha nem tudtam senkit
„felszedni” diszkóban, mert ott nem
hallották, mit mondok… Azután találkoztam egy lánnyal, a késôbbi
feleségemmel, és már nem akartam
mást levenni a lábáról a dumámmal.
S noha – mint általában minden házasságban – nekünk is volt hullámvölgy a kapcsolatunkban, szerencsémre megmaradtunk egymásnak.
Két fiunk született: a nagyobbik ma
már 25, a kisebbik 22 éves.
● A fiúk közül „kacsingat” valamelyik a családi örökség, azaz a
kereskedés felé?
– A nagyobbik fiam a vendéglátásba van beleszerelmesedve, végzi az
egyetemet, és kizárólag ez érdekli. A
kisebbik szintén egyetemista: ô üzleti
ismereteket tanul, de még nem lehet
tudni, hogy valójában mivel fog foglalkozni.
● Többször említette beszélgetésünk alatt, hogy „szerencsére, szerencsés”. A mondás szerint azonban mindenki a maga szerencséjének a kovácsa…
– Ez nyilván így is van, de ahhoz,
hogy kovácsolni tudjuk a szerencsénket, elôtte kell, hogy egyáltalán
legyen szerencsénk – hogy legyen
mit kovácsolni…
● Oké, világos: akkor nézzük a
„kovácsolásokat”! Sakkozóként
messzemenôkig profinak számított,
és emiatt Keletre, Nyugatra egyaránt utazhatott…
– Túl azon, hogy természetesen
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rettenetesen szerettem sakkozni, és
élveztem minden pillanatát, ennek
köszönhetem azt is, hogy – még az
„átkosban” – valóban nagyon sokat
utazhattam, és Európa számos tája
felé, feltéve, hogy volt ott sakkverseny. És ha már utaztam, akkor
persze üzleteltem is: kifelé keletnémet sakkórát, sakk-könyvet, konzumexszes cigarettát, befelé pedig számítógépet, alkatrészeket, bakelitlemezt és kazettákat hoztam, és ki
tudja ma már, mi mindent még…
● És a póker, abból is a fél profi
szint, hogy lett a szenvedélye?
– A sakkot – legalábbis a versenyszerût – egy idô után abbahagytam:
elértem egy bizonyos szintre, ami
nem volt alacsonynak nevezhetô, de
annál feljebb már csak akkor tudtam
volna lépni, ha hihetetlenül sokat
tanulok, és ehhez nem volt kedvem.
1991-ig ugyan még az Országos Bajnokság elsô osztályában versenyeztem, de akkoriban már elindítottam a
saját cégemet, és nagyon nem fért
bele az életembe, hogy hét közben
nem keveset dolgozok, a hét vége
meg versenyzéssel telik. A sakknak
köszönhetem egyébként a pókert,
ugyanis egy országos sakkbajnoki
döntôn találkoztam és szerettem bele,
és nyilván ez is hozzájárult ahhoz,
hogy késôbb viszonylag magas szinten kezdtem el vele foglalkozni.
Évente több európai és amerikai versenyen is részt veszek, s igazán nem
kell szégyenkeznem az eredményeim
miatt.
● Na és az éneklés? Ígéretesen indult, akár édesapja nyomdokaiba
is léphetett volna…
– Szerettem és a mai napig is szeretek énekelni, noha manapság ez
már kizárólag a fürdôszobára korlátozódik… Az énekesi pálya valóban sokáig ígéretesnek tûnt, de nem kristályosodott ki egyik hangnemben sem
az énektudásom. Én – ahogy édesapám – basszus szerettem volna lenni, de igazából bariton voltam és vagyok. De nem igazán vigyáztam a

hangomra, és az is igaz, hogy nem,
éreztem azt, hogy az átlagos hivatásos énekesnél kimagaslóbb vagyok,
emiatt aztán az elhivatottságom is
hiányzott.
● Az élet más területére is igaz,
hogy csak akkor foglalkozik vele,
csak akkor megfelelô az Ön számára, ha az átlagosnál magasabb
szinten van?
– Azt gondolom, igen. Nagyon
szeretek például utazni, de csak akkor teszem meg, ha nem kell közben
számolgatnom, hogy mire futja, és
mire nem… Ha nem gondtalan az
utazás, akkor inkább maradok itthon.
És persze, az ételekhez és italokhoz
való viszonyomat is mélységesen
jellemzi az ínyencség…

Nyomdászokcivilben

● Család, illetve még a család
elôtti élet… A sakk mellett jutott
idô a nagybetûs életre? Csajozós
volt?
– Jutott idô a nagybetûs életre…
És igen, a hölgyek is jelentôs helyet
foglaltak el az életemben, noha egyáltalán nem voltam – és persze nem
is vagyok – egy szépfiú…

15:54

● USA-fun, most is az amerikai
Friday’s hazai éttermében beszélgetünk, ahol persze és természetesen kitûnôek az ételek…
– Számomra valóban lenyûgözô
Amerika: a sokszínûségével, a végleteivel, a hihetetlen energiájával, a
lehetôségeivel. 1987-ben voltam elôször, és azóta ahányszor csak tudok
két-három hetet kint töltök. Ott is otthon érzem magam.
● Mit tart a leghátrányosabb tulajdonságának?
– Azonnal, gondolkodás nélkül
mindent kimondok ôszintén. Ámbár
mostanában az üzleti kapcsolatoknál
igyekszem legalább egyszer átgondolni, hogy kinek mit és hogyan
mondok… De szinte reménytelen
próbálkozás visszafogni magam, és –
úgymond – diplomatikusan fogalmazni! Nyilván ez azért is van, mert
amit a leginkább nem szeretek, nem
tudok semmilyen körülmények között elfogadni és senki részérôl, az az
ôszintétlenség.
● És bírja, ha valaki ugyanígy
nyilvánul meg Ön felé?
– Igen, sôt el is várom! ■
Ilona
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B1

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

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS
Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
K l i s é k é s z í t é s : 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

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

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

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

Keresünk
TERMÉKMENEDZSERT
szerviztechnikai képességgel

kötészeti munkatársat keres

az ország bármely részérôl
egész Magyarország területére.
Fôállás, mellékállás, vállalkozói
jogviszony is lehetséges.

Hárommûszakos munkarendben
önállóan dolgozni tudó duplo-, összehordó,
irkafûzô, hajtogató és vágógépeken.

Alapvetô elvárásaink:
* Minimum középfokú mûszaki végzettség
* Tárgyalási szintû szakmai angol nyelvismeret
* Értékesítése területén szerzett szakmai tapasztalat
* Felelôsségteljes, önálló munkavégzés
* B kategóriás jogosítvány, utazási hajlandóság
Elôny:
* német és/vagy francia nyelvismeret.
* Már meglévô ügyfélkör a szitázás területén
(felhasználók/viszonteladók)
Amit kínálunk:
* Home Office-ban végezhetô irodai munka
* Alapfizetés + eladásarányos jutalék
* Céges autó/saját autó költségtérítése
Jelentkezés az állásra:
Fényképes önéletrajzát és motivációs levelét várjuk a
info@tecaprint.hu e-mail címre, mindkettôt magyar
és angol nyelven.

IX. kerületi nyomda szakképzett
azonnali kezdéssel.

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

2014
További megjelenések:
május 5., május 29.,
június 19.
– nyári szünet –
szeptember 9., október 2.,
október 22., november 14.,
december 15.

Eladó használt
félautomata bálázógép
Típus: KAMPWERTH CC30 M
Évjárat: 2006
Tömörítô erô: 300 kN
Kézi, polietilénszalagos kötözésû
Irányár: 20 000 euró (szalaggal együtt)

Érdeklôdni lehet: STI Group, Ujváry Bálint
+36 76 518 319, balint.ujvary@sti-group.com
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Stancolás tégelysajtón,

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

2142 Nagytarcsa, Naplás út 16.
Tel.: 06-1/9-200-026, 9-200-027
Mobil: 06-70/385-6507
e-mail:
bzsstanckft@bzsstanc.hu
web: www.bzsstanc.hu

Eladó
2001-es évjáratú,

Maxima 115
típusú,
programozható,

egyenesvágó-gép.
Érdeklôdni:
06-20/935-0453

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

TAMPOPRINT cég képviselete

Meleg síkfóliázás,
stancolás,
szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés
Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.
UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés

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
TAMPON-MIX Kft.

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

REACTO

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

Kiváló állapotú, keveset futott, B2-es

Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

CtP és hívó eladó.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.

Viola-rendszer, Pro-V lemezekhez.
Magyarországon üzembe helyezett.
Mûködése megtekinthetô.
Érdeklôdni lehet:
+36 70/775-2863, violactp@gmail.com

Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

Eladó használt gépek
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
HEIDELBERG
Printmaster 52-4
négyszínes nyomógép
2000
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
További információk: www.prosystem.hu
Érdeklôdni lehet: Tel: 06 27 537-877, usedmachines@prosystem.hu
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