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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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MIBEN AZ IGAZSÁG?

Hááát… Hajlamos vagyok azt hinni, tényleg a borban, és úgy érzem, igaza van Woody
Allennek, aki – már nem tudom, melyik filmben – azt mondta: „Az értelmiség elôtt két
út áll: az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan…” Hogy miért érzem így, annak
alapvetôen az az oka, hogy lassan olyan tempót diktál az élet, amelyet képtelenség
felvenni. Mindenünnen harsog korunk jelszava: csak a változás örök, és
a dinoszauruszok sem a jégkorszak beköszönte miatt haltak ki, hanem azért, mert nem
tudtak alkalmazkodni a változó körülményekhez. Na, de kérem! Lehet alkalmazkodni
a jégkorszakhoz? És lehet felvenni a ritmusát egy olyan gyors változásnak, amely
messze lekörözi az ember ergonómiai képességét?
Bármerre is nézek, azt látom, szinte mindenki szalad maga után. Az impulzusok közben
lüktetve sarkallnak: fejlessz, mert lemaradsz, ne fejlessz, mert belebuksz. Támpont, igaz
út nincs – illetve: van! A józan észre mindig lehet számítani, de hogy meghalljuk
a hangját, lassítani kell a tempón! Mert rendben, hogy változik a világ, de – mint
mindenben és minden téren – itt is a mérték határozza meg egészséges voltát, jóságát.
Ahogy a túlzott szeretet káros és ártalmas, úgy a változás hiper gyorsasága, túlpörgése
sem vezet semmi jóra. Igen, tudom: magunknak pörgettük fel a ritmust, ám ezzel együtt
kétségtelen, hogy leállítani mégsem tudjuk. A Nyugat-Európában terjedô Slow-
mozgalom egyfajta megoldást ígér, ám ugyanúgy szélsôséget képvisel, mint az, ami
ellen tiltakozik. És egyébként is: a „mozgalmak” jellegüknél fogva rövid életûek,
amennyiben nem belülrôl fakadó jogos igényt képviselnek. Márpedig a „szélsôséges
lassulás” sem sajátja az embernek.
A világ gyors változása kapcsán – ha tetszik, az örökös kihívásra – sokan mondják,
hogy nincs mit tenni, fel kell venni a ritmusát. Paradigmaváltás – hangoztatják –, ez
a minimum. De leginkább csak elméleti szinten konstatálják azt a helyzetet, amit
egyébként – szintén elméleti síkon – mindenki jól ismer… A lényeget, azaz a hogyant
és mikéntet tekintve, azonban nincs megfelelô útmutató. Az viszont meggyôzôdésem,
hogy a megfelelô válasz nem a pörgés abszurd módon gyors tempójának felvétele, mert
ez mélységesen ellenkezik az embert meghatározó fizikai, szellemi és intellektuális
adottságokkal. Sokkal inkább gondolom úgy, hogy lassítani, lefékezni kellene, már csak
azért is, mert egyébként a pörgés – a maga szabályának megfelelôen – nem rajta tart
a pályán, hanem kirepít róla.
Mivel azonban egyelôre nem nagyon látok esélyt az általános lassulásra – noha 
a magam részérôl igyekszem a féken tartani a lábam –, kezd járhatatlanná válni az út.
Marad a másik… Egészségünkre! 

PRINTinfo

mastertan289 május-II GMN  2014/05/27  10:46  Page 3



Konferenciamegnyitó, Alföldi Nyomda. . . . . . . . . 6. oldal

Az új Ptk. vezetôkre vonatkozó…. . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Vezetôifelelôsség-biztosítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. oldal

Exportlehetôségek – HITA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oldal

Termékdíj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9. oldal

Átalakuló tankönyvpiac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. oldal

Középfokú nyomdászképzés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. oldal

Gálavacsora, díjátadók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 – 1 1 . oldal

44

PNYME: „Innen nézve”, Vándorgyûlés  . . . . . . . . . . 24. oldal
Spartvis: Ó-ír rúnával, és nem…  . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal
Könyvajánló – Kner-könyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal
Légrády-Zrínyi Nyomda – Eiffel Palace  . . . . . . . . . . 26. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. oldalApróApróinfo

A luxusipar mindenhol
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Nyomdászok civilben 
Technikai okok miatt jelen lapszámunkból kimarad ez a
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mégsem olvashatják. Kinek jó, kinek rossz a hír – de folytatjuk.
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Océ: Business  Days
…A nyomógépek (…) önmagukban

kevesek az üzleti sikerhez, a hangsúly
az üzleti modellen van, éppen ezért
a szervezôk e téma köré építették fel
a programot…
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KBA: Open House
…ez a kétnapos program a csoma-

golóanyagokat gyártó nyomdákra fókuszált,
nekik kívánta bemutatni a KBA legújabb és
leginnovatívabb megoldásait…
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Stanctechnik másképp
– digitálisan is

… a cég eme új üzletágát azonban
már nem ô vezeti, hanem átadta a
mûködtetését az új generációnak:
leányának…
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Minden adott, csillog a jövô
– ha lesz hozzá ember… 

Elanders Hungary
…Mert nem egyszerû: vezetô beosztá-
sú munkatársakat keresünk összetett
feladatra, és tény: az… 

Beszélgetés  . . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal
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„A logika azt diktálná…” 

Invenció
„…Továbbá az is gond, hogy jó néhány
cégnél a beszállítók kiválasztása ki
tudja, milyen szempontok alapján
történik…” 

Beszélgetés . . . . . . . . . . . . . .22–23. oldal

CégCéginfo

CégCéginfo
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Gazdasági konferencia
Debrecen, 2014. május 22.

A Nyomda- és Papíripari Szövet-
ség szokásos, évenként megrende-
zett Gazdasági Konferenciájára az
idén Debrecenben, május 22-én
került sor. 

A délután kettôkor kezdôdô ren-
dezvényre több mint 60 fô regiszt-
rálta magát, akik között egyaránt
megtalálhatók voltak szövetségi
tagsággal rendelkezô, illetve nem
rendelkezô cégek képviselôi is. Mi-
után dr. Peller Katalin fôtitkár kö-
szöntötte a társaságot, átadta a
szót a házigazdai tisztséget felvál-
laló Alföldi Nyomda vezérigazga-
tójának, György Gézának.

György Géza röviden visszate-
kintett az 1561-ben alapított nyom-
da mintegy 453 éves múltjára, illet-
ve beszélt arról is, hogy a privati-
záció, azaz a menedzsment, illetve

dolgozói tulajdonba kerülése óta milyen óriási változások történtek a
cég életében, mind az általuk gyártott termékféleségek, mind az alkal-
mazott technológiák vonatkozásában. A 2008-as válság természetesen
ôket is megrázta: árbevételük egy jelentôs részét elveszítették, jövedel-
mezôségük pedig igen alacsony lett. Ennek ellenére – a lehetôségeken
belül – fejlesztettek és fejlesztenek, és újabb piacok felkutatásának
eredményeként 2012-ben elkezdôdött a válságból történô kilábalásuk.
A 2013-as évben már meglehetôsen kedvezôen alakult a nyomda meg-
rendelés-állománya és helyzete, 2014-re pedig több mint ígéretessé
vált volna a helyzetük, ha… Ha nem hoz ez az esztendô két, az Alföldi
Nyomda számára (is) kedvezôtlennek tûnô fordulatot. Az egyik, hogy
legnagyobb megrendelôjük, a könyvpiacot mintegy 40 százalékban
uraló Alexandra Kiadó tulajdonosa Matyi Dezsô és az OTP-vezér
Csányi Sándor között kitört a konfliktus, a másik pedig a tankönyv-
kiadás területén végbemenô államosítás, illetve ennek folyományaként
a gyártás körül kialakult, kialakuló, de mindenképpen sok bizonyta-
lanságot tartalmazó helyzet. „Ez két olyan problémaforrás, amelynek
megoldására sem az Alföldinek, de még a teljes nyomdaiparnak sincs
semminemû ráhatása, ugyanakkor alapjaiban befolyásolja a teljes
nyomdász szakma helyzetét. És csak reménykedni lehet abban, hogy a
végkifejlet nem fogja nagyon hátrányosan érinteni iparágunk egészét”
– mondta György Géza. Felesleges ugyanis azt gondolni, hogy a
probléma kizárólag a könyvnyomdákat érinti, és megáll náluk. Ahogy
azt már korábban is írtuk: érvényesül a pillangószárny-hatás, sôt, tur-
bósítva, azaz az ágazat számára leginkább egy harci helikopter rotorja
keltette szélvihar hatásának felelne meg, amennyiben a könyvnyomdák
felszabaduló kapacitása megjelenne a nyomdaipar egyéb piaci
szegmenseiben. És ez bizony, egy cseppet sem derûs kilátás… A komor
tartalom ellenére is igen szellemes házigazdai bemutatkozót,
gondolatokat követôen elkezdôdtek a konferencia „hivatalos”
elôadásai. ➧

Nem
olyan
forró,
de azért
nem kicsit meleg…

Az új Ptk. cégvezetôkre
vonatkozó változásai
Dr. Osvald Csilla címzetes ítélôtáblai bíró,
Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága

Ahogy arról nyilván értesültek már a médiá-
ból, ágazattól függetlenül nagy port kavart a
cégvezetôk felelôsségére vonatkozó új Ptk-sza-
bályozás. Nem mondanám, hogy teljesen alap-
talanul. Azonban – mint általában – most is a
részletekben rejlik ezúttal azonban nem az ör-
dög, hanem az angyal. Dr. Osvald Csilla címze-
tes ítélôtáblai bíró elôadása éppen azt hivatott
elôsegíteni, hogy az érintettek tisztán lássanak a
kérdésben, illetve megismerjék azokat a jogsza-
bályi lehetôségeket, amelyek alkalmat teremte-
nek egyfajta elôzetes „kármentesítésre”, azaz a
vezetô tisztségviselôk anyagi felelôsségének vé-
delmére, mérséklésére. Fontos megjegyezni,
hogy ez nem a felelôtlenek kibúvás kategóriájá-
ba tartozik, hanem az ésszerûtlen kockázatválla-
lást segíti elkerülni.

A bírónônek nem volt egyszerû dolga, hiszen
a jogi szabályozás és nyelvezet átlag halandó
számára kimeríti az értelmezhetôség határát, ám
ezzel együtt legalább némi támpontot kaptak a
jelenlévôk ahhoz, hogy a csûrés-csavarás bo-
nyolult világában merre induljanak, ha jót
akarnak.
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„Ahol a fejed – ott legyen a ke-
zed!” – hangzott az elsô jó tanács,
amit még édesapjától tanult a bírónô,
és igazából azt jelenti, hogy – legyen
bármirôl is szó – rutinból, megszo-
kásból soha senki ne írjon alá semmit,
mindig vegye a fáradságot, és „legyen
képbe” a témát illetôen, illetve min-
dent papírozzon le, bizonylatoljon.
Különösen igaz ez a vezetôi felelôs-
séget is szabályozó munkaszerzôdé-
seknél, merthogy a jogszabály lehe-
tôséget biztosít a különféle – belsô,
külsô, hitelezôkkel (harmadik szemé-
lyekkel) szembeni – felelôsségek sza-
bályozására. A mentesülésnek több
vállfaja is létezik – felmentvény, szer-
zôdésben történô szabályozás, mun-
káltatói átvállalás, biztosítás stb. –,
ezt azonban elôre kell kikötni, dekla-
rálni. Más kérdés, hogy a tulajdonos –
ahogy azt hozzászólásában Mile Gá-
bor felvetette – mibe megy bele, mit
diktál az ô érdeke… Ez azonban már
a felek közötti érdekérvényesítési
tárgyalások tárgya és függvénye.

Ezt követôen dr. Osvald Csilla be-
szélt az egyetemlegesség kérdésérôl
is, illetve a vélelmezô szabályok al-
kalmazásának mikéntjérôl, a stróma-
nok elleni szabályozásról, valamint
arról, hogy mivel még nincs bírói
gyakorlat az új szabályozást illetôen,
sok bizonytalanság van e téren az íté-
leteket illetôen. Majd néhány jogese-
tet is ismertetett, illetve szerzôdési
mintákat mutatott be a vezetô tiszt-
ségviselô felelôsségének mérséklésé-
re vonatkozólag. A bírónô elôadása
végezetéül pedig újra felhívta a fi-
gyelmet, hogy ügyeljenek az érintet-
tek a lepapírozásra, mert az mindig és
minden körülmények között segítsé-
get jelent az esetleges vitás kérdések
eldöntésében a vezetôi felelôsség
terén is. (Itt jegyeznénk meg, hogy e
témát tekintve a szövetségen keresztül
további felvilágosítást kaphatnak a
bírónôtôl.) ■

„Menedzserszavatosság”

Vezetô tisztségviselôk felelôsségére
vonatkozó biztosítási lehetôségek
Tóth László ügyvezetô, BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft.

„A biztosítók felkészültek az új Ptk. vezetô
tisztségviselôk felelôsségét érintô biztosításá-
ra, számos elôzetes – úgynevezett menedzser-
szavatos – ajánlatot dolgoztak ki, ennek elle-
nére a várt roham elmaradt. Úgy tûnik, nem
idegesek emiatt a cégvezetôk” – tudtuk meg a
következô elôadásnak rögvest az elején.

Az elôadó, Tóth László idestova 24 éve
intézi a szövetségen keresztül a tagvállalatok
igény szerinti mértékben kiszélesített bizto-
sítását, amelybe természetesen a vezetôifele-
lôsség-biztosítás is immáron beletartozik,
beletartozhat.

A vonatkozó szabályozás igen friss – már-
cius 15-én lépett hatályba –, nyilván ez is oka,
hogy még elvétve köttettek ilyen jellegû bizto-
sítások. Ráadásul – ahogy az elôadásból meg-
tudtuk –, mivel új dologról van szó a hazai

biztosítók praxisában, nagyon óvatosan és körültekintôen kell, kellene el-
járni, hogy egyáltalán kivel kötnek az érintettek biztosítást. De nemcsak ez
a probléma, hanem – ahogy arról nap, mint nap hallhatunk – erôteljesen
átalakulóban a hazai biztosítási piac: nem igazán lehet tudni, melyik sze-
replô marad, melyik vonul ki, azt meg fôleg nem, hogy egy újdonságot
tekintve melyiküknek, mennyire korrekt az ajánlata…

A szövetséggel szerzôdéses jogviszonyban lévô BAG Biztosítási Alkusz
Kft. egyfajta garanciát is biztosít arra, hogy ne maradjon hoppon az ügyfél
a biztosításával kapcsolatosasan. Tóth László elmondta, hogy ôk az AIG
Biztosító vonatkozó ajánlatát tartják egy igen elônyös konstrukciónak,
amely kétféle – egyetemleges és egyénre szóló – biztosítási megoldást is
lehetôvé tesz, és természetesen ezen belül is alakítható a biztosítási összeg
nagyságrendjéhez is. Kötheti maga a cég, és az ügyvezetô egyénileg is. A
biztosítási fedezet két irányba is mutathat: jogos kárigény felé, illetve ver-
senytárs felôl érkezô jogtalan, jogosulatlan támadás esetére. Ráadásul, a
biztosítói segítség nem várja meg a bírósági, peresített szakaszt, hanem
már azt megelôzôen hatékonyan segít a meg-, illetve kiegyezésben.
Összességében elmondható, hogy a vezetô tisztségviselôk biztosításának
módja, mikéntje, idôbeli kiterjesztése és persze – mind a biztosítás díját,
mind a biztosítandó érték nagyságrendjét figyelembe véve – összegszerû-
sége egyéni megbeszélés kérdése, így bárkinek is felkeltette az érdeklô-
dését a lehetôség, a szövetségen keresztül fel tudja venni a kapcsolatot
Tóth Lászlóval. Azután majd dönt, döntenek, hogy kit, mit, hogyan és
mennyiért éri meg biztosítani… ■
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Gyakorlatilag a világ bármely részére

Exportpiaci lehetôségek
és támogatások
Barna Zsuzsanna tanácsadó,
Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2011-
ben jött létre, és szinte kizárólagos célja,
hogy segítse a hazai vállalkozások – közte
a nyomdaipari cégek – exportpiacra törté-
nô kijutását. A HITA-nak a világ mintegy
49 országában, összességében 63 helyszí-
nen vannak gazdasági szakdiplomatái,
akik segítségével élô kapcsolatot lehet ki-
alakítani az adott térség potenciális üzleti,
megrendelôi körével. A megvalósításhoz
többféle üzleti platform is rendelkezésre
áll: például kiutazó-beutazó delegációk,
konkrét partnerségi közvetítések, külföldi
szakkiállításokon való részvétel stb. 

Mindehhez a HITA egyrészt kapcsolati
tôkét, másrészt konkrét anyagi támogatást
is biztosít. A szövetség és a HITA között
megkötött együttmûködés is azt a célt

szolgálja, hogy a szövetség tagvállalatai minél elônyösebb feltéte-
lek mellett vehessék igénybe mindazokat a szolgáltatásokat, lehe-
tôségeket, amelyekkel a Külgazdasági Hivatal rendelkezik. (Itt je-
gyeznénk meg, hogy a nemrégiben lezajlott Interpackon például a
CSAOSZ tagvállalatai is így jutottak egy kedvezô bemutatkozási
lehetôséghez egy úgynevezett nemzeti standon.)

Pillanatnyilag a nyomdaipar számára két lehetôség is nyílt a
nemzetközi piacon történô megjelenésre: ez egyik az elsôsorban
csomagolóanyag-gyártókat érintô PLMA kiállításon való részvétel
Amszterdamban (ez már lezajlott). A másik pedig a Hungarian
Print Show, amelyre szeptemberben kerül sor a Berlini Magyar
Nagykövetség aktív közremûködése mellett, és amelyen mintegy
tíz hazai nyomda mutatkozhat be az általuk elôre meghatározott
potenciális megrendelôi kör elôtt. 2015-ben és 2016-ban is folyta-
tódik a két szervezet – szövetség, HITA – között az együttmûkö-
dés, és a tervek szerint a Párizsban megrendezésre kerülô Pharma-
pack, a nürnbergi Fachpack, a brüsszeli Labelexpo és egy bécsi
szakmai kiállításon túl a 2016-os drupán való részvételhez is támo-
gatást nyújt a HITA a szövetség tagvállalatainak. Mindezeken kí-
vül egyéb szolgáltatásokat is – például üzletfejlesztési támogatás,
kereskedelemfejlesztési pályázatok, KKV Akadémia stb. – kínál a
hazai nyomdaipar számára (is) a Nemzeti Külgazdasági Hivatal –
tudtuk meg Barna Zsuzsanna tanácsadótól. ■

Nem nyugszik

Nyomdaipari termékdíj
– újabb jogszabályi változás
Nagy Miklós fôtitkár, CSAOSZ

Kilencedik
módosításán van
túl a termékdíj-
törvény, és még
közel sem mond-
ható tökéletes-
nek. Ennek nyil-
ván az is oka,
hogy az érintet-
teket – legalább-
is a csomagoló-,
illetve nyomda-
ipar szereplôit –
nem vagy csak
alig vonták be a
szabályozás ki-
dolgozásába, a
módosítások egy

részére viszont már némileg hatást gyako-
rolhattak. 2014-ben további öt hatálybalé-
pési idôponttal kell kalkulálni, és immá-
ron a reklámhordozó papírok után a ter-
mékdíj mértéke 64 forint kilónként. A
kormányzat 2012-ben egyébként mintegy
60 milliárd forintot várt termékdíjból, a
valós bevétel azonban 54 milliárd lett, ami-
nek nagyjából a 10 százalékát tette ki a
reklámhordozók után megfizetett összeg.

Nagy Miklós fôtitkár a 2014. évi válto-
zásokról szólva elmondta, hogy alapvetô-
en négyféleképpen jellemezhetô. Hibael-
hárítások: újra kikerült az a tévedésbôl be-
került passzus, miszerint termékdíjat kell
fizetni a gyártási eselék után – nem kell!
Pontosították a reklámhordozók definíció-
ját; finomhangolásokat végeztek: például,
kibôvítették, mikor nem kell termékdíjat
fizetni, újrafogalmazták az átvállalási le-
hetôségeket, pontosították a termékdíj-
átalányt, átszabályozták azújrahasználható
csomagolóeszközök termékdíj-mentessé-
gét, illetve foglalkoztak az újrahasznosít-
ható csomagolóeszközök bérleti rendsze-
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rével is. És ez évtôl létrejön a
termékdíj-raktár intézménye
is, amely hasonlóképpen mû-
ködik, mint a vámraktárok, és
kétféle típusa létezik: a keres-
kedelmi és az ipari. Informá-
ciónk szerint azonban nem lesz
egyszerû ezek „használata”…

A CSAOSZ továbbra is erô-
teljesen lobbizik azért, hogy
egyszerûsítsék a termékdíj
rendszerét, amely a „csomago-
lósoknak” talán még bonyolul-
tabb, mint a pusztán reklámki-
adványok elôállítása miatt
„termékdíjazó” nyomdáknak.
Ám nekik sem egyszerû, ép-
pen ezért az ágazat szinte egé-
sze – élén a Nyomda- és Papír-
ipari Szövetséggel – továbbra
is és joggal szorgalmazza,
hogy a reklámhordozók után
fizetendô termékdíj-rendszert
váltsa fel a papíralapú hordo-
zók után fizetendô termékdíj-
rendszer, mégpedig aképpen –
tudtuk meg szövetségi forrás-
ból –, hogy a papírt, mint alap-
anyagot terheljék a jelenlegi
mértéknél sokkal kisebb – 2–3
forint/kg – összegû termékdíj-
jal. Igaz ugyan, hogy ebben az
esetben minden nem reklám-
hordózó nyomdatermék ára is
megemelkedne, ám összegsze-
rûsége elviselhetô, szinte ész-
revehetetlen lenne bárki szá-
mára. Arról meg nem beszélve,
hogy mennyivel egyszerûsöd-
nének a nyomdák adminisztrá-
ciós terhei, és a NAV felôli
ellenôrzés is sokkal egzaktabb
és átláthatóbb lehetne. Az az
ellenvetés pedig, hogy ez sújtja
az „értékes beltartalommal
bíró” papíralapú nyomdaipari
termékeket – például könyvek,
tankönyvek stb. –, igazából
mondvacsinált, hiszen például
a mûsoros CD-k után is egy-
ségesen meg kell fizetni a
„giccsadót”, függetlenül attól,
hogy Kodály kórusmû, vagy
lakodalmas rock van rajta…
Hát, nagyon nem lenne baj, ha
sikerülne a szövetségnek ter-
mékdíj ügyben sikert elérni. ■

Sokkoló mértékben
Átalakuló tankönyvpiac
Kovács János elnökhelyettes, 
Nyomda- és Papíripari Szövetség

Kovács János, mint a szövetség elnökhelyettese, és úgy-
is, mint az ez idáig a tankönyvkiadás terén a legnagyobb –
mintegy 30 százalékos – piaci részesedést magának tudó
Mozaik Kiadó leányvállalatának, a Dürer Nyomdának ügy-
vezetôje, igen közelrôl ismeri a tankönyvpiac helyzetét. A
Dürer a Mozaik tankönyveinek gyártásán kívül is jelentôs
beszállítónak számít ezen a piacon, s a többiekkel együtt
nem kis aggodalommal figyeli a változásokat. Ahogy azt
György Géza, az Alföldi Nyomda vezérigazgatója rövid
beköszöntô beszédében is fogalmazott: a tankönyvpiacon
történt átalakulások nem kis mértékben érintik a tanköny-
vek elôállításával foglalkozó nyomdákat (és – nem gyôzzük
ismételni – a többieket is!), igazából mégcsak körvonala-

zódni is alig körvonalazódik, hogy mi fog ebbôl kisülni, melyik nyomdának mit hoznak,
és kitôl, mit visznek a változások…

Kovács János elôadásában áttekintette a nyomdaipari megrendelés szempontjából mint-
egy 3,5–4 milliárd, a papír-, festék- és egyéb beszállítok számára további 2 milliárd forin-
tot jelentô tankönyvpiac jelen állapotát, amelynek összességében több mint 12 milliárd
kiadványt jelentô igényét 15 jelentôs, továbbá számos kisebb nyomda elégíti ki. Majd ar-
ról beszélt, hogy a szövetség milyen erôfeszítéseket tesz, milyen lobbitevékenységet fejt
ki annak érdekében, hogy ezen a piacon kellô erôvel érvényesítse a nyomdák érdekeit. Az
egyik legproblémásabb kérdés a kigyártáshoz szükséges idô biztosítása. Elméletileg akár
egész évben, egyenletes tempóban lehetne gyártani a tankönyveket – van erre nem egy
nyugat-európai példa –, de ez itthon messze nem így történik: amikor sokfélék voltak
még a tankönyvek, akkor is késve kapták az anyagot a nyomdák, ugyanakkor például a
KELLO is rajtuk próbálta behozni a megrendeléskor elfecsérelt idôt. A mostanra kialakult
állami tankönyvkiadás termékei pedig még kísérleti stádiumban leledzenek, ennek megfe-
lelôen félkész állapotban vannak még a megírásukat tekintve is… A nyomdák számára
tehát az átfutási idô nemhogy hosszabbodik: egyre rövidebb lesz. Ígéret ugyan van, hogy
idôvel beáll egyfajta rend, ám tankönyvekre addig is szükség van – és lehetôleg idôben…
S noha a jelen hazai nyomdai kapacitás bôven elegendô a vonatkozó igények kielégítésé-
re, alkalmasint félô, hogy részben a késôi megrendelés, részben az ötször húszezer könyv
helyett kétszer ötvenezer darab gyártása miatt az idô kevésnek bizonyul az elkészítéshez,
és kikerül(het) a gyártás külföldre. Márpedig kormányzati szándék, hogy a hazai vállalko-
zásokat kell segíteni, elônyben részesíteni, a hazai nyomdáknak pedig természetesen ele-
mi érdeke is, hogy a gyártás itthon maradjon. Ezzel együtt az is teljesen egyértelmû, hogy
nincsen szükség további tankönyvgyártói kapacitás létrehozására…

A tankönyvek gyártásához szükséges kéziratok idôben – megjelenés elôtt 4–6 hónappal
– történô leadása, megoldaná az iskoláknál szinte évente jelentkezô, igaz, átmeneti jellegû
tankönyvhiányt. Az pedig nagyon kívánatos lenne, ha a hazai tankönyvek mindegyike
deklaráltan „Magyar Nyomdatermék” lenne, azaz megfelelne annak a kritériumnak, hogy
megjelenhessen benne a szövetség által létrehozott védjegy. Változó intenzitással, de
folyamatosan jelen van a tartós tankönyvek kérdése is, ami ellen számos érv szól, és nem-
csak a nyomdaipari megrendelések csökkenése miatt, de persze azért is… – ezért a szö-
vetség ezen a téren is próbál kellô érvrendszert felsorakoztatni a bevezetése ellen. 

Összességében elmondható, hogy a szövetség erôteljesen lobbizik az illetékes intézmé-
nyek – EMMI, Nemzetgazdasági Minisztérium, KELLO stb. – döntéshozóinál – Balog
Zoltán miniszter, Hoffmann Rózsa és Cséfalvay Zoltán államtitkárok, Arany Tamás, a
KELLO ügyvezetôje, Hegedûs István miniszteri biztos –, sôt a parlament összes képvise-
lôjénél is, annak érdekében, hogy a tankönyvgyártás úgy alakuljon, hogy a hazai nyom-
dák számára egy megbízható, kiszámítható és biztos piacot jelentsen a jövôben is. ■
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Talán még nem égett
a nyomdaipar körmére
a megfelelô szakember-
utánpótlás biztosítása,
de nem sok hiányzik
hozzá. Fôleg akkor, ha
nem vesz tudomást ar-
ról, hogy az ügyben
tennie kell valamit. Év-
rôl évre kevesebb fiatal
választja ugyanis a
nyomdaipari képzés
valamely irányát, és az
is tény, hogy – ritka ki-
vétellel – ôk sem a to-
vábbtanuló ifjúság

krémjét jelentik… Pedig akár jelenthetnék is, csak hát
megkopott a szakma fénye, elvesztette vonzerejét. Ezen
nincs mit sápítozni: helyre kell állítani a renomét.

Molnár György, az alapítványi keretek között mû-
ködô egri IQ Pont szakiskola helyzetét bemutatva, ép-
pen arra kívánta felhívni a jelenlévôk figyelmét, hogy
ugyan ôk még képeznek középszinten nyomdaipari
szakembereket, de egyre nehezebb megfelelô létszámú
évfolyamokat indítani. Az állami szabályozás kedve-
zôtlen változásai – támogatások szûntek meg, szak-
mák sorolódtak át, jogosultságokat vontak meg stb. –
tovább nehezítik a dolgukat, s amennyiben az iparág
nem áll támogatólag a képzés mögé, rövidesen nem lesz
szakember-utánpótlás. Nem pénzt kért a hallgatóságtól
– bár arra is nagy szükségük lenne –, hanem például
tanulószerzôdésekre, azaz gyakorlati hely biztosítására,
fejlett nyomdaipari technológiákkal való megismerke-
dés lehetôségére lenne szükségük, illetve elsôsorban
arra, hogy megfelelô utánpótlás jelentkezzen nyomda-
ipari képzésre. „Fogjunk össze – hangsúlyozta Molnár
György –, mert csak közösen tudjuk biztosítani a nyom-
daipar jövôjét.”

Az elôadást követô hozzászólások azt tükrözték,
hogy a szakma jelenlévô képviselôi átérzik a megfele-
lô utánpótlás biztosításának fontosságát, és mind anya-
gilag, mind tevôlegesen hajlandók rá áldozni, hiszen
pontosan felismerték, hogy ha nincsenek szakmailag
felkészült emberek, akkor önmagában hiábavaló a
mégoly korszerû géppark. ■

Ezzel véget is ért a szövetség idei gazdasági konfe-
renciája, és dr. Horváth Csaba elnök zárószavait kö-
vetôen az esti gálavacsoránál találkozott újra szerve-
zett keretek között a népes társaság. ➧
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Rövidesen komoly gond lesz

Középfokú nyomdászképzés
Molnár György kuratóriumi elnök, 
IQ Pont Középiskola

Gálavacsora,
és díjátadók

A gálavacsorára
elegáns társaság
érkezett, hiszen
mindenki tudta,
hogy igen jelentôs
eseményre, a
„nyomdaipar
Oscarjának” (sic!
Szentendrei Zol-
tán), azaz a „Ma-
gyar Nyomdá-
szatért” díj átadá-
sának ünnepélyes
ceremóniájára is
sor kerül az este
folyamán, illetve
további kitünteté-
sek – Díszoklevél,
Pro Foederatio
díjak – is gazdára
találnak. 

Az idén a szak-
ma Szentendrei
Zoltánnak, a Prospektus Nyomda tulajdonos-ügyvezetôjé-
nek ítélte a Magyar Nyomdászatért díjat. S noha – ahogy az
Oscar esetében is – nem mindig találkozik a kritikusok (je-
len esetben a felterjesztôk, illetve döntnökök) véleménye a
közönség megítélésével, Szentendrei Zoltán esetében egé-
szen biztosak vagyunk abban, hogy a szakma legszélesebb
körének egyöntetû véleményét tükrözi az elismerés. 

Mindezt az is jól mutatja, hogy hosszan tartó vastaps kö-
szöntötte a kitüntetettet. Mélységes meggyôzôdésünk egyéb-
ként, hogy korábban csak azért nem kapta meg e díjat, mert
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nem kaphatta meg: hosszú-hosszú évekig volt ugyanis a szövet-
ség elnökségének tagja, és e pozíciójánál fogva nem lehetett még
csak felterjeszteni sem… (Információnk szerint, azért évrôl évre
többen is megpróbálták…)

Díszoklevéllel köszönte meg a szövetség dr. Patkó István-
nak, az Óbudai Egyetem dékánjának azt a hozzáállást és segítsé-
get, amelyet tett a felsôfokú intézmény és a hazai nyomdaipar
együttmûködésének további mélyítéséért.

A Pro Foederatio díjat pedig György Gézának és Mile Gábor-
nak ítélte a szövetség, mégpedig elnökségi tagként végzett mun-
kájukért: mindkettôjüket tíz éven keresztül, azaz a maximális idô-

tartamig választotta újra a tagság, és mindketten
igen sokat tettek azért, hogy a szövetség ma egy
erôs és biztos bástyája a nyomdaiparnak.

Az est eme ceremóniákkal természetesen nem
ért véget, hanem – szokás szerint – több mint re-
mek hangulatban folytatódott – kinek meddig. A
legkitartóbbaknak hajnali háromig…

Másnap reggel 10 órakor pedig kezdetét vette a
közgyûlés, valamint annak befejezéseként ismét
díjátadóra, ezúttal a Hess András-díjak átadására
került sor.

(Következô, 290. lapszámunkban részletesen
beszámolunk a közgyûlésrôl, és
bemutatjuk a Hess András-díja-
zottakat is – a fôszerk.) ■

Ilona
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A luxusipar mindenhol és mindig növekszik

Europapier Budapest – Kreatív Klub
A gazdasági recesszió a világ vala-

mennyi országát – eltérô mértékben
ugyan – ma is jellemzi. Ennek ellenére
tény, hogy a luxus iránt nemhogy csök-
ken, hanem növekszik az igény: legyen
szó méregdrága óráról, kocsiról, ruháról,
ékszerrôl vagy bármirôl – a luxustermé-
kek eladhatók, a kereslet pedig folyama-
tosan nô. Sôt, még az árakon sem gondol-
kodnak a vevôk: egyszerûen kell nekik…

A nyomdatermékek esetében is beszél-
hetünk luxustermékekrôl, vagy azért
mert megmunkálásukban, elôállításuk-
ban, vagy azért mert alapanyagukban el-
képesztô és különleges szépséget, értéket
hordoznak – és most tekintsünk el az
esetleges belbecstôl. Az Europapier Bu-
dapest Kreatív Klubja sok-sok évvel ez-
elôtt azért jött létre, hogy a luxuskategó-
riás nyomdatermékek iránt jelentkezô
igény megvalósításához az alapanyago-
kat tekintve segítséget nyújtson, és per-
sze nem volt titkolt az a szándék sem,
hogy egyfajta fórumként, alkotói mû-
helyként generálja a vonatkozó igénye-
ket. A Murai Gabriella és a fúzió óta
Godány Zsuzsa termékmenedzserek
nevével fémjelzett Kreatív Klub igencsak
„kinôtte magát”: az egyik legmeghatáro-
zóbb rendezvényévé vált az Europapier
Budapest Kft.-nek. Mostani, 2014. május
15-én, a Római parti Holiday Beach
Hotelben tartott rendezvényükön is több
mint 110 meghívott vendég vett részt, és
ezúttal sem volt híján a mindenféle téren
– elôadások, program, vacsora, meglepe-
tésmûsor – jelenlévô kreativitásnak…

A program házigazdája – ahogy a kez-
detek óta – Kaszás Géza színmûvész
régi ismerôsként üdvözölte a társaság
zömét, akik között grafikusokat, kiadókat
éppúgy találhattunk, mint reklámügynök-
ségek, nyomdák döntéshozóit, ügyveze-
tôit.

Az elôadások pedig a hordozók három
különbözô kreatív világába engedtek töb-
bet, mint bepillantást tenni. A cseppet
sem „száraz” szakmai programot a krea-
tív újdonságok ihlette vacsora követte,
majd felkerekedett a társaság, és a hotel
saját kikötôjébôl induló hajóra szállva

megtekintette az esti Budapest lenyûgözô
látványát. A hajókázás alatt pedig – szo-
kás szerint – játékos totó kitöltésével
mérhette fel saját tudását a kreatív hordo-
zókkal kapcsolatosan, és nyerhetett egy-
úttal ajándékokat is. Visszatérve a hotel-
be, meglepetésmûsor várta a vendégsere-
get: lézerfénytánc szórakoztatta búcsú-
zóul a jelenlévôket.

Trendek a kreatív
papírok piacán
ArjoWiggins – Tomasz Peret

Az ArjoWiggins kreatív papírjait –
Curious, Conqueror, Keaykolour, Rives
termékcsaládok – igen jól ismeri és ked-
veli a hazai szakma. Tomasz Peret elô-
adása nem az egyes típusok részletes be-
mutatására fókuszált, hanem kifejezetten

a jelen, illetve a
közeli jövô –
2015., 2016. év –
várható trendjeivel
ismertette meg a
hallgatóságot. A
kreatív hordozók
világa olyan, mint
a divat világa: év-
rôl évre változik, s
noha vannak ben-
ne „örök dara-
bok”, nem lehet
nem tudomást
venni az új irány-
zatokról. Ettôl (is)
közvetítenek ex-
kluzivitást, ettôl
(is) emelkednek ki
a tömegtermékek-
bôl, vagyis ettôl
(is) vállnak az eb-
bôl készített
nyomdatermékek
luxuskategóriá-
júvá, és nem elha-
nyagolható módon
eladhatóvá. Hogy
mikor, mi a trend,
azt – ugyanúgy,

mint a divatszakmában – a trendalkotók
(trendszetterek) határozzák meg, és nem-
csak a hordozók, hanem a tipográfia, il-
letve a nyomtatás tekintetében is. Mint
kreatív papírgyár, az ArjoWiggins is fo-
lyamatosan új kollekciókkal jelentkezik,
de nemcsak a divatáramlatok határozzák
meg fejlesztéseit, hanem kiemelt figyel-
met fordít a környezetbarát megoldások-
ra, mind a gyártás során, mind pedig
késztermékeit tekintve. Mindazonáltal a
legfontosabb a cég kreatív papírjait ille-
tôen, hogy bármi legyen is az aktuális
trend, kínálatukban megtalálható az ah-
hoz leginkább illô hordozó, amely nem-
csak méltó módon illeszkedik az üzenet-
hez, hanem ki is emeli, fel is erôsíti azt.
Végezetül Tomasz Peret ismertette az
ArjoWiggins Big Contest (Nagy Ver-
seny) kiírásukat, amelynek gyôztese láto-
gatást nyer a cég Skóciában található
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trendszetter központba, de a második
és harmadik helyezett is értékes aján-
dékkal gazdagodik. (Részletes infor-
mációért hívják az Europapier Buda-
pest kreatívtermék-menedzsereit!)

Melléktermékbôl
minôségi alapanyag 
Favini – Caroline Wagner
és Michele Posocco 

Az olasz Favini cég határozottan
meghökkentô alapanyagokból, ráadá-
sul gyakorlatilag értéktelen mellékter-
mékekbôl (kávé, mogyoró, mandula,
olajbogyó, kivi, citrusfélék, kukorica)
készíti kreatív papírjait, amelyeket
CRUSH márkanéven kínál. Ahogy
Caroline Wagner elmondta: korunkban
jellemzôen olyan papírféleségek iránt
növekszik az igény, amelyek emóció-
kat, életstílusokat közvetítenek már
önmagukban is. A CRUSH ilyen.

A Favini cég még a kilencvenes
évek elején kezdett kísérletezni azzal,
hogy szokatlan alapanyagokból – pél-
dául Velence lagúnáiból származó al-
gából – gyártson papírokat, ráadásul
magas minôségben. A sikeres fogadta-
táson felbuzdulva egyre többféle, álta-
lában leginkább kidobásra kerülô me-
zôgazdasági melléktermék – korpa,
narancshéj stb. – vált a kezük között a

határozottan egyedi, zárványokat tar-
talmazó és azokat meg is mutató krea-
tív papírjaiknak alapanyagává, leg-
alábbis részben. Az olasz elôadópáros
azonban nem nagyon szaporította a
szót, inkább a helyszínen, konyhai
eszközök segítségével a gyakorlatban
is bemutatta, miként történik a gyártás.
A CRUSH termékcsalád valóban egy
minden tekintetben egyedülálló krea-
tív hordozó, mert túl a papírok egyedi-
ségén, sajátságos struktúráján és felü-
letén, a gyártásához teljes egészében
megújuló alapanyagot használnak, és
száz százalékban megújuló energiával
állítják elô.

Tyvek®-trendek
a nyomdaiparban  
DuPont – Kovács András 

Ahogy azt Kovács András elôadá-
sából megtudhattuk, a DuPont cég kö-
zel kétszáz évvel ezelôtt a füst nélküli
puskapor gyártásával robbant – de
csak a szó átvitt értelmében – a világ
meghatározó gyárai közé. Azóta azon-
ban rendkívül kiszélesedett – jellem-
zôen a vegyipar különbözô ágaiban – a
termékpalettájuk, és számos fejlesztést
is magukénak tudhatnak. A Tyvek®

igazából egy fejlesztés mellékterméke-
ként „látta meg a napvilágot” még a

hatvanas évek közepén, és azóta nem
kis karriert futott be. Mindez annak
(is) köszönhetô, hogy a felhasználása
rendkívül sokrétû: az építôipartól kez-
dôdôen a munkavédelmi ruházaton át
a gyógyászati vagy éppen ipari csoma-
golásig, igen sok területen találkozha-
tunk ezzel az anyaggal. (Például Mu-
rai Gabi és Godány Zsuzsa fotón lát-
ható ruhája is ebbôl készült.) 

Természetesen az ágazat szereplôi
számára sem ismeretlen a Tyvek®, hi-
szen – például – igen sokan nyomtat-
nak címkét erre az alapanyagra. De
készülnek belôle térképek, különféle
karszalagok, vagy éppen biztonsági
nyomtatványok, borítékok is. Gyakor-
latilag tényleg csak a fantázia, a krea-
tivitás szab határokat annak, hogy mi
készüljön ebbôl az alapanyagból –
akár nyomdaipari termékeket tekintve
is. Mindez annak köszönhetô, hogy a
Tyvek® bármilyen nyomtatási techno-
lógiával nyomtatható, szerkezeti struk-
túrájának köszönhetôen rendkívül ko-
pásálló rajta a nyomat, nagy szakító-
szilárdságú, könnyû, de erôs anyag,
víz- és UV-álló, bírja a 70 fokos hide-
get, de a 130 fokos meleget is.Szóval,
Kovács András ezt az alapanyagot
csak a figyelmébe tudta ajánlani min-
denkinek, akibe egy kis kreativitás is
szorult… Merthogy: az a lényeg! ■

Ilona
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Két turnusban, 2014. május 13–14-
én, illetve 20–21-én Poingba, az Océ
fellegvárába invitálta partnereit –
összességében közel 60 embert – a
Canon Hungária Kft., hogy bemutas-
sa azokat a lehetôséget, amelyeket a
cég kínál a digitális nyomtatással
foglalkozók számára.

Noha a résztvevôk természetesen
és szó szerint kívülrôl-belülrôl szem-
ügyre vehették a különféle berende-
zéseket, igazából nem ez állt a prog-
ram középpontjában. A nyomógépek
– legyenek azok bármilyen kitûnôek
is – önmagukban kevesek az üzleti
sikerhez, a hangsúly az üzleti model-
len van, éppen ezért a szervezôk e
téma köré építették fel a programot.
Ahogy azt a menedzsmenttôl hallhat-
tuk a rövid beköszöntôben, az Océ
négy üzleti szférában – tranzakciós
nyomtatás, klasszikus nyomdaipari
termékek, csomagolás, illetve új le-
hetôségek – látja a biztosítékát, lét-
jogosultságát a digitális nyomtatás-
nak, s e területek mindegyikéhez kí-
nál minden szempontból hatékony
megoldást. A hatékony megoldás
azonban nem merül ki a gépek le-
gyártásában és eladásában, hanem
üzleti modellek bemutatásával –
amolyan továbbképzésként, ötletadó-
ként – segíteni kívánja partnerei piaci
pozíciójának erôsödését.

A klasszikus üzletfilozófiát követ-
ve, az Océ – mint a Canon Group
tagja is – vallja, hogy a partnerek üz-
letét elômozdítva, mindenki a saját
üzletét is növeli. 

Az elsô elôadás is ennek jegyében
hangzott már el, ugyanis inkább volt
mondható egy tréningnek, üzletfej-
lesztô coachingnak, semmint szoro-
san vett szakmai prezentációnak. Az
elôadó, Peter Fisk (túloldali képün-
kön), a Genius Works képviseletében
arról beszélt, arra figyelmeztette a
hallgatóságot, hogy napjainkra a
kommunikáció terén alapjaiban
„megváltozott a játék”, azaz a világ-
ban zajló hihetetlen változásokról
nem lehet nem tudomást venni, ha-
nem ebben az új szabályok szerint
mûködô új piacon kell megtalálni a
nyomtatott termékek helyét

mindenkinek, aki egyáltalán a piacon
akar maradni. Újra kell gondolni a
nyomdáknak az üzleti modelljüket, és
merni kell akár vakmerônek is lenni.
„Ideje megváltoztatni a játékot, meg-
alkotni egy új üzleti modellt, felvenni
az új ritmust” – mondta elôadása vé-
gezetéül Peter Fisk.

Ezt követôen az elôadások különfé-
le szekciókban folytatódtak, és min-
denki érdeklôdésének megfelelôen vá-
laszthatott, melyiken vesz részt. A pre-
zentációk egy részét az Océ munkatár-
sai tartották, bemutatva a legújabb fej-
lesztéseket – például a web-to-print
evolúciójáról, az új generációs Jet-
scriptrôl, a nagysebességû tintasugaras
nyomtatás jövôbeli alkalmazásairól,
az új tintasugaras, illetve száraz tone-
res eljárásról, és természetesen a
csúcsteljesítményû digitális csomago-

lóanyag-gyártásról –, de
számos esettanulmány is
ismertetésre került, még-
pedig a legautentikusabb
elôadóktól, az inkjet-tech-
nológiát használó osztrák,
német, holland, angol,
olasz nyomdák képviselôi-
tôl. És képviseltették ma-
gukat mind a rendezvé-
nyen, mind az elôadók kö-
zött azok a cégek is – pél-
dául a Mondi, a Metsä
Serla, a manroland, az
MBO –, amelyek vagy
alapanyagaikkal, vagy

OCÉ: Global Commercial Printing –
Business Days
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mint finishing berendezéseket szállítóként szoros együttmû-
ködésben állnak a Canon Océ üzletágával. Aki pedig éppen
nem talált érdeklôdésének megfelelô elôadást, az alaposan
szemügyre vehette a mintegy 6000 négyzetméteres bemuta-
tócsarnokban mûködés közben látható Océ-gépeket – Va-
rioStream, ColorStream, JetStream termékcsaládokat –, il-
letve a legújabb, csomagolóanyag-gyártásra fejlesztett Infi-
niStream Technology-t is. De természetesen gyárlátogatásra
is volt lehetôség, amelynek során – egyebek mellett – azzal
is szembesülhetett a társaság, hogy az automatizálás ered-
ményeként sokkal kevesebben gyártják a berendezéseket,
mint ahányan – beleértve a cég vezetését, a marketinget, a

szervizszolgáltatást is –
foglalkoznak azok érté-
kesítésével…

A világban tényleg
új játékszabályok van-
nak, tehát a nyomdá-
szoknak nagyon is idô-
szerû Peter Fisk elô-
adásának címét –
„Changing the game of
communications” –
nemcsak tudomásul
venni, hanem annak
megfelelôen váltani,
változtatni. Már, ha jót
akarnak… ■

Ilona

Az Elanders Hungary Kft.,
multinacionális nyomdaipari cég

zalalövôi munkavégzéssel az alábbi
teljes munkaidôs, határozatlan

munkaviszonyú munkatársat keresi:

TERMELÉSI VEZETÔTERMELÉSI VEZETÔ
Elvárások:
▼ középfokú végzettség,
▼ legalább 5 év nyomdaiparban szerzett

vezetôi tapasztalat,
▼ kommunikációs szintû német és/vagy

angol nyelvtudás, 
▼ felhasználói szintû számítógépes

ismeretek (MS Word, Excel, Outlook),
▼ erôs, határozott személyiség,
▼ jó csapatjátékos, magasfokú

rugalmasság,
▼ kiváló stressztûrô és problémamegoldó

képesség.

Elôny:
▼ felsôfokú végzettség,
▼ vállalatirányítási rendszerek ismerete.

Feladatok:
▼ termelési csoport irányítása,
▼ folyamatfejlesztés,
▼ termékek gyártásának felügyelete.

Amit kínálunk:
▼ versenyképes jövedelem,
▼ lakhatási támogatás,
▼ fiatal és dinamikus csapat,
▼ választható juttatási csomag.

Székhely (munkavégzés helye):
8999 Zalalövô, Újmajor utca 2.
Telefon: 92/572-502

Fényképes magyar és német/angol 
nyelvû önéletrajzokat a

timea.sustik@elanders.com
e-mail címre várunk.

Céginfoinfo

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

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

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

Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

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

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

Csomagolás. Kompetencia. Network. 2014.
KBA – Open House

2014. május 14–15. között Német-
országban, egész pontosan a Rade-
beul-i gyárban került sor a KBA
Open House rendezvényére. „Teljes
arccal a csomagolás felé” is lehetett
volna akár a mottója a rendezvény-
nek, hiszen ez a kétnapos program a
csomagolóanyagokat gyártó nyom-
dákra fókuszált, nekik kívánta bemu-
tatni a KBA legújabb és leginnovatí-
vabb megoldásait. Az Open House-ra
olyan cégek vezetôi, illetve a dönté-
seket befolyásoló mûszaki szakem-
berei kaptak meghívást, ahol vagy
már jelenleg is KBA-gépeken folyik
a gyártás, vagy  szeretnék, ha a jövô-
ben e mellett a gyártó mellett dönte-
nének. A rendezvény felvállalt célja
volt, hogy be- és megmutatva a

KBA-gépek kiemelkedô képességeit
a csomagolóanyagok nyomtatásához,
növeljék meglévô és potenciális part-
nereik vásárlói kedvét. A KBA hazai
kizárólagos képviseletét ellátó Pro-
system Print szervezésében Magyar-
országról három nyomdából 5 fô ér-
kezett az Open House-ra, amelyen
egyébként összességében közel száz
országból 450 vendég vett részt.

A program a csomagolóanyag-
gyártás mind a négy nagy területét –
élelmiszer-, szépség- és gyógyszer-
ipar, valamint non-food termékkör –
felölelte: a jelenlévôk reggel 10-tôl
délután 16 óráig elôadásokon és
bemutatókon vehettek részt. A párhu-
zamosan (is) futó programok gaz-
dagsága miatt alkalmasint meglehe-

tôsen nehéz is volt a döntés az érdek-
lôdôk számára. 

Miután a KBA képviseletében Ralf
Sameck, az íves divízió vezetôje kö-
szöntötte a résztvevôket, elsôként is-
mertetésre kerültek a csomagolási
trendek, illetve neves végfelhaszná-
lók elôadásában arról esett szó, hogy
a márkatulajdonosok felôl milyen el-
várások fogalmazódnak meg a nyom-
dák felé, továbbá milyen új kihívá-
sokkal kell szembe nézniük a csoma-
golóanyag-gyártás jövôjével kapcso-
latosan. A Procter & Gamble francia-
országi vezetôje által tartott elôadás
kimondott üzenete volt, hogy a cso-
magolóanyag-gyártóknak is tudomá-
sul kell venniük: mmééddiiaaeesszzkköözztt  ggyyáárr--
ttaannaakk..
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Ezt követôen a jelenlévôk választ-
hattak, hogy mely elôadáson vesznek
részt: az online finishing, a különbö-
zô nyomathordozók feldolgozását
lehetôvé tevô technológiák, a net-
working, illetve a beállítási idô- és
selejtcsökkenést célzó fejlesztések té-
makörét érintôn.

Persze, a döntésekben nem elha-
nyagolhatóak sem a gazdasági, sem a
mûszaki szempontok, tehát ennek
megfelelô elôadások is elhangzottak.
A vonatkozó prezentációk egyrészt
maguknak a gépeknek a gazdaságos
és hatékony mûködésére, mûködteté-
sére hívták fel a figyelmet: például
inline befejezô megoldásokra – lak-
kozás, hidegfóliázás stb. –, másrészt
mindarra a szolgáltatásra – például
távfelügyelet, colormenedzsment,
egyedi színadatbázis stb. –, amellyel
a gyár áll partnerei rendelkezésére.

A csomagolóanyag-gyártáshoz fej-
lesztett KBA gépek nagy elônye,

hogy rendkívül rugalmas a hor-
dozók tekintetében: a VariDry
szárítási technológiának kö-
szönhetôen karton, hullámpapír,
mûanyag fólia egyaránt nyom-
tatható rajtuk. További fejleszté-
seik például – a teljesség igénye
nélkül – a DriveTronic SPC
(szimultán lemezcsere az összes
nyomómûben 50 másodperc
alatt), DriveTronic SIS (oldal-
mérték nélküli szenzoros ívbe-
húzás), Anilox Loader/Anilox
Sleeve (a felületnemesítést cél-
zó lakkozási folyamat rövidítése

érdekében, a raszterhengerek gyors
cseréjét lehetôvé téve ezzel), Quali-
Tronic rendszerek (inline színmérés
és nyomatellenôrzés), Venturi ívszál-
lítás, teljesen automatikus non stop
logisztika stb. eredményeként pedig
jelentôs teljesítményjavulást is elér-
tek az egyes gépeknél.

A közös ebédet követôen a délután
a gépbemutatóké volt. Itt a különbö-
zô csomagolóanyagokkal kapcsolatos
nyomtatási demonstrációk zajlottak,
a B2-es formátumú KBA Rapida 75-
tel kezdôdôen a Rapida 106-os gépe-
ken át, a Rapida 145-öst érintve a Ra-
pida 164-es nagyformátumú gépéig. 

A technikai bemutatók természete-
sen aélcsoportok szerint voltak fóku-
száltak, hiszen egész más elvárások
fogalmazódnak meg egy élelmiszer-
csomagolással vagy éppen egy koz-
metikai csomagolással kapcsolato-
san, ebbôl következôen a KBA, mint
gépgyártó, ennek megfelelô megol-

dásokat fejleszt és kínál a csoma-
golóanyag-gyártó professzionális
nyomdai piac számára. 

A Training Centrumban a luxus
kozmetikai iparág számára beszállító
csomagolóanyag-gyártók ismerked-
hettek meg a kifejezetten erre a célra
fejlesztett RA 106-CF-6+LTTL Infi-
go nyomógéppel, az Assembly Hall-
ban pedig az ipari tömegtermelésû
non-food területre szállítók számára
kínált RA 164-6+LTTL berendezés
került bemutatásra. A Demo Centre-1
az élelmiszeripari, azon belül a
„Green food” csomagolást gyártókat
várta, hogy megismertesse velük az
RA 145-6+L nyomógépet, a Demo
Centre-2-be pedig azok látogattak el,
akik egyaránt érdekeltek mind a
gyógyszer, mind az élelmiszer, mind
pedig a non food csomagolás terén,
hisze itt több gép – RA 75-5+L; RA
106-CF-6+L ; RA 106-5+L – rész-
letes ismertetésére is sor került. 

A rendezvény arra is kitûnô lehetô-
séget biztosított, hogy az azonos pro-
filú nyomdák egymás között megvi-
tathassák az ôket érdeklô témákat,
véleményt és információkat cserél-
jenek, illetve esetleges együttmûkö-
dések alakuljanak ki közöttük.

Az egész napos szakmai progra-
mot a pazar esti rendezvény tette
teljessé, amelyen immár kötetlen, ba-
rátságos és nyugodt légkörben töltött
együtt az igencsak népes társaság. ■

(Sil–)

Cég
in

fo
in

fo

1177

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

mastertan289 május-II GMN  2014/05/27  10:47  Page 17



1188

C
ég

C
ég

in
fo

Stanctechnik
másképp –
digitálisan is

A Könyvfesztiválon jártamkor némileg
meglepôdve vettem észre a Stanctechniket,
mint kiállítót. Jó, jó, hogy mint független
kötészet alaptevékenysége a könyvek
kötése, tehát nagyon „van köze”, sôt erôsen
kapcsolódik a könyvszakmához, na de
mégis: a kiadók komplett könyveket
rendelnek meg, és természetesen
a nyomdáktól, egyáltalán nem jellemzô,
hogy ôk intéznék külön a kötészetet…
Azután „leesett a tantusz”: a Stanctechnik
is – mint oly sokan az ágazatban – keresi
az új lehetôségeket, hiszen a klasszikus
nyomdaipart már egy jó ideje elérte
a paradigmaváltás kényszere. Hermann
Tibor, a cég ügyvezetôje a digitális
könyvgyártásban látta és látja azt a
„lábat”, amely a meglévô profilt nemcsak,
hogy jól kiegészíti, hanem – látva a
trendeket – akár meghatározó szegmenssé
is válhat a cég jövôjét illetôen. A cég eme új
üzletágát azonban már nem ô vezeti,
hanem átadta a mûködtetését az új
generációnak. Leánya Hermann Nikolett
(képünkön: jobbra) „viszi a boltot”, tehát
az ô dolga – beleértve az új piaci
lehetôségek felkutatását és természetesen az értékesítést is – a teljes körû irányítás, Kôrösi
Tímea (képünkön: balra) pedig fôleg mûszaki kérdésekben bír komoly szakmai tudással.
Persze, mindketten „bele-bele kóstolnak” a másik területébe is… 
A két hölggyel beszélgettem.

● Eredményes volt a kiállításon való
részvétel?
H. N. – Tulajdonképpen igen: számta-

lan kiadóval vettük fel a kapcsolatot, és
jó néhány árajánlat-adáson vagyunk már
túl. Az persze, túl szép lett volna, ha
megrendelésekkel teli zárhattuk volna a
kiállítást…De tény: egyetlen potenciális
partner sem zárkózott el az általunk be-
mutatott, digitálisan történô könyvelôál-
lítás lehetôségétôl, az árainkon pedig
meglepôdtek.

● Jó vagy rossz értelemben?

H. N. – Sokkal drágábbnak gondolták:
tehát a meglepetés abszolút pozitív volt,
nyilván ennek is köszönhetô, hogy nem-
csak „elgondolkodnak” a digitálisan törté-
nô könyvgyártásról, hanem – úgy tûnik –
konkrétan lépnek is a megvalósítás felé.

● Önökön kívül is van jó néhány cég a
piacon, amelyik digitális nyomtatással,
azon belül könyvgyártással (is)
foglalkozik. Mitôl tud a Stanctechnik
„meglepôen jó árat” adni?
H. N. – Minden bizonnyal azért, mert

nálunk úgy valósult és valósulnak meg –

merthogy még nem tartunk teljesen a
végén – a vonatkozó fejlesztések, hogy a
lehetô legoptimálisabb feltételek mellett
tudjuk elvégezni a gyártást. Mivel mi a
kezdetektôl, azaz jó két évvel ezelôtt
nemcsak digitális nyomtatásban, hanem
egybôl komplett megoldásban gondol-
kodtunk – amihez természetesen hozzá-
tartozik az elôkészítés, de fôleg a digitá-
lis ívekhez való kötészet is –, adott volt a
beruházás optimalizálása, amelyhez per-
sze pályázati forrásokat is igénybe vet-
tünk. 

K. T. – A színes (Canon) és a fekete-
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fehér (Océ) gépeken készült íveket
egy nemcsak, hogy digitális és of-
szettechnológiával nyomtatott ívek
feldolgozására is alkalmasra Ibis kö-
tészeti géppel dolgozzuk fel, hanem
egy olyannal, amely kifejezetten a mi
igényeink szerint került legyártásra.
Ez a gépsor képes arra, hogy a ki-
nyomtatott ívekbôl, attól függôen,
hogy mire van igény, kész könyvtes-
tet gyártson: számtalan hajtogatási
megoldást lehet programozni rajta,
természetesen össze is hordja az íve-
ket, illetve a borító kötészeti kivitele-
zésének megfelelôen – keménytáblás
PUR ragasztott, keménytáblás cérna-
fûzött, ragasztókötött vagy cérnafû-
zött brosúra – készíti elô a könyvtes-
tet, de alkalmas irkafûzésre is. Tehát
oly mértékben vált, válik hatéko-
nyabbá a gyártás, amely már jelentô-
sen kedvezôbbé teszi magának a
könyvnek az árát is.

● Noha a digitális nyomógépek
már egy ideje letelepítésre kerül-
tek, az Ibis kötészeti gép csak nem-
régiben állt üzembe. Fogalmazha-
tunk tehát úgy, hogy igazából mos-
tanra lett komplett a Stanctechnik
digitális könyvgyártó részlege.
Apropó! Az új profilt nem igazán
tükrözi a cég neve, bár kétségtelen,
hogy régóta ismert és elismert
brandnév… Mégis: nem gondol-
kodtak egy, a tevékenységre jobban
utaló elnevezésben, akárcsak –
úgymond – „mûvésznévként”? 
H. N. – Felmerült a névváltoztatás

kérdése, és igazából én szerettem is
volna, hogy egy új, profilba vágó ne-
vünk legyen, de igazat kell adnom
édesapámnak, aki ragaszkodott a
Stanctechnik névhez. Egyrészt a pá-
lyázatok esetén is kedvezô volt, hogy
egy patinás múlttal rendelkezô cég
fejleszt, másrészt a potenciális part-
nereink számára egy ismert és jól
csengô név megelôlegezi a bizalmat

felénk. Mára már nemhogy megszok-
tam, hanem kifejezetten meg is sze-
rettem, hogy „mi is Stanctechnik”
vagyunk. 

● Vágya volt, hogy „stanctechni-
kes” legyen?
H. N. – Már egészen kis koromtól

kezdve rendszeresen jártam be dol-
gozni apuhoz az üzembe, így gyakor-
latilag valamennyi területtel, munka-
fázissal megismerkedtem. S noha
eredetileg a jogászi pályával kacér-
kodtam, végül is úgy alakult, hogy a
közgazdász–marketing diplomát fo-
gom megszerezni jövô januárban, és
amikor családi körben felmerült,
hogy merre tovább, két oka is volt,
hogy édesapám cége mellett döntöt-
tem. Az elsô és legmeghatározóbb
ok, hogy számára ez a cég olyan,
mintha a gyereke lenne, és nagyon
fontos, hogy legyen valaki, aki meg-
nyugtató módon viszi tovább. A má-
sik ok, hogy én magam is megláttam
benne a perspektívát és lehetôséget.
Már több mint két éve dolgozom itt
„hivatalosan”, és nagyon örülök a
választásomnak. Fôleg így, hogy a
digitális részleget jószerint egyedül
vezethetem az összes kihívásával,
örömével és persze felelôsségével
együtt. De azért az is jó, hogy az aput
ott tudhatom a hátam mögött…

● És önnek, Tímea? 
K. T. – Vidéken születtem, és min-

denképpen szerettem volna felkerülni
Budapestre. A lehetôségek úgy hoz-
ták, hogy az Óbudai Egyetemre nyer-
tem felvételt, majd a nyomda–média
szakirányt választottam. Az egyetemi
oktatóim, fôleg Tóth György tanár úr
miatt nagyon megszerettem ezt a
területet, fôleg a kötészeti részt. Neki
köszönhetem egyébként azt is, hogy
diplomamunkám kapcsán a Stanc-
technikhez kerülhettem, ahol nem-
csak a szakdolgozat megírásához

kaptam segítséget, hanem egyúttal
dolgozhattam is, ami azért volt külö-
nösen fontos, mert én az egyetemi
évek alatt is saját magamat tartottam
el. A sikeres vizsgákat követôen fel-
ajánlotta a cég, hogy maradjak. Ter-
mészetesen nagy örömmel éltem a le-
hetôséggel. Annak meg különöskép-
pen örülök, hogy Nikivel közösen
most kipróbálhatjuk magunkat a digi-
tális könyvgyártás területén. 

● Térjünk is vissza a Stanctechnik
digitális könyvgyártó üzletágához!
Mivel tulajdonképpen induló vál-
lalkozásról van szó, milyen ered-
ménnyel lenne elégedett erre az
évre Niki?
H. N. – Tény, hogy mostanában

tudtunk teljes gôzzel indulni, noha
eddig is gyártottunk jó néhány digi-
tálisan készült könyvet. Az idei év-
ben pedig megkaptuk a Canontól azt
a megtisztelô kérést, hogy a Digitá-
liskönyv Pályázatra mi állítsuk elô a
könyveket. Ezzel együtt azt gondo-
lom, hogy ennek az évnek a reális
célkitûzése az lehet, hogy minél több
kiadó ismerje meg a Stanctechnik
nevét úgy is, mint digitális könyv-
nyomdáét. Ennek megvalósítása ér-
dekében nemcsak egyesével keressük
fel a potenciális megrendelôi kör
képviselôit, hanem – terveink szerint
– rendszeresen szeretnénk itt a hely-
színen bemutatókat, szakmai progra-
mokat szervezni, amelyeken a meg-
hívottak a saját szemükkel gyôzôd-
hetnek meg arról, hogy a Stanctech-
nik a digitális könyvgyártás terén (is)
egy minden tekintetben jó választás.
Azután év vége felé, de legkésôbb
jövôre – remélhetôleg – már „be is
fog érni” a befektetett munkánk és
energiánk gyümölcse, azaz némi
nyereséget is sikerül majd produkál-
nunk, már csak azért is, hogy legyen
fedezet a további fejlesztésekre. ■

Ilona
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Múltkori (288.) lapszámunk Fedprint
oldalán olvashattak egy rövid interjút
Háry Szabolccsal, az Elanders Hungary
gyárigazgatójával. A cikkben különösen
nagy hangsúllyal jelent meg a képzés és
továbbképzés fontossága. Mindez arra
engedett következtetni, hogy az Elanders
hazai cégének, ha egyáltalán akad
bárminemû gondja, akkor az feltehetôleg
a megfelelô szakképzettségû és fejlôdni
akaró szakemberek hiánya. Gondoltam,
rákérdezek Háry Szabolcsnál, és ha már
beszélgetünk, akkor nem maradunk
ennél az egy témánál.

● Az Elanders arról „híresült el” az
ágazatban, hogy elsôsorban kezelési,
használati utasításokat, kézikönyveket
gyártott és gyárt, hol ofszet-, hol digi-
tális technikával. Kevesekben tudato-
sodhatott, hogy az elmúlt pár évben
elképesztô ofszetfejlesztéseket (is)
végrehajtottak, aminek eredményeként
Magyarország egyik legnagyobb kapa-
citású íves nyomdájává váltak. A ka-
pacitás azonban csak egy dolog, ami
ennél sokkal fontosabb, hogy egyben
minôségileg is talán a legigényesebb
nyomda lett az Elanders.
– Alapvetôen az Elanders németorszá-

gi értékesítési csapatának megrendelésé-
re dolgozunk, és jellemzôen a legneve-
sebb német autógyárak számára készí-
tünk katalógusokat, kézikönyveket, mû-
szaki leírásokat. Egyszerûen szóba nem
jöhet, hogy ezek a legmagasabb minôsé-
gi igényeknek – akárcsak egy picit is –
ne feleljenek meg. A kezdetektôl mind-
két – ofszet és digitális – technológiával
rendelkezünk, és mindkét téren olyan
berendezésekkel és szakmai felkészült-
séggel, amely mindezt lehetôvé teszi –
ráadásul mennyiségtôl függetlenül. A
megrendelônek ugyanis teljesen mind-

egy, hogy milyen
technológiával
történik a nyom-
tatás, amennyi-
ben minôségileg
hibátlan és az ára
is megfelelô. A
nyomda számára
viszont alapvetô
fontosságú, hogy
mind a költségeket, mind a rugalmasságot,
mind az idôt tekintve optimalizálni tudja a
gyártást, azaz a lehetô leghatékonyabban
történjen a termelés.

● Hány fô dolgozik az Elanders hazai
vállalatainál, és mekkora az éves for-
galmuk?
– Két termelôüzemünk van: az egyik

Zalalövôn, itt közel 200 fô dolgozik, a
másik Jászberényben található, ahol 12
fô az alkalmazotti létszám. Éves szinten
mintegy 25 millió euró a forgalmunk,
ami forintban majdnem 8 milliárd forint.

● Múltkori lapszámunkban megjelent
interjúban kifejezetten hangsúlyozta a
szakemberképzés, a továbbképzés fon-
tosságát. Az embert általában az fog-

lalkoztatja, ami megoldandó feladat-
ként, problémaként jelentkezik…
– Nem titkolom, hogy valóban gondot

jelent a megfelelô felkészültségû, tudású
és fejlôdésre nyitott szakember utánpót-
lása mind a nyomtatás, mind a kötészet
területén. Az Elanders Hungary egyre
jelentôsebb szereplôje, beszállítója mind
a német, mind a hazai nyomdaipari piac-
nak, gépparkja is folyamatosan növek-
szik. Újabb és újabb gépek kerülnek te-
hát a céghez, amelyek mûködtetéséhez,
kezeléséhez – és ami talán a leglényege-
sebb – a fejlesztések irányának meghatá-
rozásához szakemberekre van/lenne szük-
ségünk, ám egyre nehezebben találunk.

● Pedig a hazai nyomdászokat jellem-
zôen jó szakembernek tartják…

Minden adott, csillog a jövô – ha lesz hozzá ember…

Elanders
Hungary
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– Háát… Nem mondom, hogy
egyáltalán nincs így, de tény, hogy
megfelelôen képzett, többéves gya-
korlattal rendelkezô, fejlesztésre és
fejlôdésre nyitott szakembert manap-
ság egyre nehezebb találni. Igazából
olyan kollégákra lenne szükségünk,
akik képesek „sajátjuknak érezni” a
nyomdát, azaz nemcsak a munkáju-
kat végzik el magas színvonalon,
hanem a „jó gazda szemével” azt is
meglátják, hogy hol vagy mivel le-
hetne azt az adott területet – legyen
szó nyomtatásról vagy kötészetrôl –
fejleszteni, esetleg átszervezni, szó-
val még hatékonyabbá tenni.

Persze, azért nem „készen” várunk
ilyen embert, embereket, hanem kü-
lönféle tréningekkel, felkészítések-
kel, képzésekkel segítünk is benne,
hogy elsajátítsa, elsajátítsák ezeket a
tudásokat, képességeket is. Amit mi
elvárunk, hogy – az alapos technikai-
mûszaki felkészültség mellett – nyi-
tott legyen, legyenek ez irányba is.

● Magyarország „fejnehéz”, azaz
erôteljesen Budapestre koncentrá-
lódik minden, beleértve – inkább
többé, mint kevésbé – a  jó szakem-
bereket is… További problémát je-
lenthet, hogy a munkaerô migrá-
ciós készsége nálunk meglehetôsen
alacsony…
– Némileg vitatkoznék, mert ugyan

tény, hogy valóban Budapest-centri-
kusság jellemzi az országot, de jó
szakember – legalábbis a nyomda-
iparban – sok térségben van. Nyom-
dászaink több mint fele az ország tá-
volabbi felébôl érkezett, és nemcsak
fiatalok vannak közöttük, hanem kö-
zépkorú családos emberek is, és vala-
mennyien kitûnôek a szakmájukban.
Ennek ellenére inkább választottak
bennünket, ahol a nyomdaipar csúcs-
technológiáival készült termékekkel

találkozhatnak, ahol stabil és ver-
senyképes bérezést biztosító munka-
helyen dolgozhatnak, ahol adottak
mind a vállalat, mind az egyén fejlô-
désének lehetôségei, semmint esetleg
elmenjenek egy pesti céghez… A
lakhatáshoz – bérlés, szolgálati lakás
–, illetve az utazáshoz pedig termé-
szetesen segítséget nyújtunk.

● Ezzel együtt mégis némileg gond-
ban vannak a megfelelô munkaerô
biztosításával kapcsolatosan…
– Mert nem egyszerû: vezetô be-

osztású munkatársakat keresünk
összetett feladatra, és tény: az ilyen
kvalitású szakember ritka, mint a
fehér holló, jellemzô módon meg is
becsülik ôt ott, ahol éppen dolgozik.
Ezért van különösen nagy jelentôsége
annak, hogy képzéssel, továbbkép-
zéssel biztosítva legyen egy megfele-
lô felkészültséggel rendelkezô szak-
embergárda-utánpótlás. 

● Úgy tudom, mind közép-, mind
felsôszinten léteznek ilyen jellegû
képzések…
– Léteznek, ám – tapasztalataink

szerint – nem biztosítják az ismeretek
olyan szintû elsajátításának lehetôsé-
gét, amilyenre nekünk szükségünk
van. Eddig is, és még pillanatnyilag
is ezt úgy oldjuk meg, hogy német
szakemberek segítségét vesszük
igénybe a továbbképzéseknél. Azt
gondolom azonban, hogy ez egyrész-
rôl nagyon drága, másrészrôl nyilván
nemcsak nekünk lenne szükségünk
olyan szakemberekre, akik valóban a
legújabb, legmodernebb fejlesztése-
ket is ismerik, naprakész tudással
rendelkeznek, hanem az ipar többi
innovatív szereplôjének is. Tehát
elemi szükséglet, hogy itthon is meg-
teremtôdjön ennek a fajta képzésnek,
továbbképzésnek a lehetôsége. 

De szakemberre addig is szüksé-
günk van, mert sok a feladat, sok a
munka. 

● Akkor „megy” az Elandersnek…
– Igen: már második éve elmond-

hatjuk, hogy „elég jól tele vagyunk”
munkával, ezért további fejlesztésbe
is fogtunk. Rövidesen például 2000
négyzetméterrel megnöveljük az üze-
mi területet, és persze újabb gépek,
berendezések is kerülnek a céghez.

● A fejlesztés iránya?
– Noha szoros együttmûködésünk

van egy független kötészettel, és
mindkettônk számára gyümölcsözô is
ez az üzleti kapcsolat, van néhány
olyan kötészeti terület, amelyet há-
zon belül érdemes csak elvégezni, és
itt lassacskán szûknek bizonyul a ka-
pacitásunk. Természetesen a nyomó-
kapacitás bôvítése is tervben van: rö-
vid távon az ofszet, közép- és hosszú-
távon pedig a digitális…  

● Ezek szerint, az Elanders hisz a
print jövôjében.
– Persze! Ez azonban nem azt je-

lenti, hogy nem alakul és még inkább
nem fog alakulni a printpiac. Egészen
biztos például, hogy a digitális nyom-
tatás még jobban teret fog nyerni, a
minôség iránti igények még maga-
sabbak lesznek, komplett kiszolgálás
nélkül esély sincs a piaci jelenlétre, a
különféle médiák közötti együttmû-
ködés még hangsúlyosabbá fog válni.
Abban egész biztosak vagyunk, hogy
a printtermékek nem fognak – leg-
alább is belátható idôn belül – eltûnni
a piacról. Az egy másik kérdés, hogy
milyen, melyik technológiával fogjuk
elôállítani… De legyen az bármelyik
is, jó szakemberre szükség van és
lesz hozzá. ■

Ilona
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„A logika azt diktálná…”

Invenció
Az Invenció Kereskedelmi Kft.
tulajdonos-ügyvezetôje, Dobos Tibor
annak idején – majd’ 25 évvel ezelôtt –
azért alapította cégét, hogy olyan
gépeket és berendezéseket forgalmaz-
zon, amelyek ugyan nem – úgymond –
alapgépek, ám mégis nélkülözhetet-
lenek egy nyomda gazdaságos és
hatékony mûködtetéséhez. Az évek
során persze folyamatosan változott,
egészült ki a kínálatuk, és természe-
tesen az utóbbi idôkben a digitális
nyomtatással készült ívek utófeldol-
gozásához illeszkedô berendezések is a
palettájukra kerültek. Ôk forgalmazzák
például a Vacuumatic ívszámlálókat, a
DeLuxe Stitcher fûzôgépeket, a
Morgana cég sorszámozóit, hajtogató-
gépeit, bígelô automatáit, az EBA
vágó-, és megsemmisítô gépeket,
Zacares sorszámozófejeket
hagyományosan és digitálisan elôállított ívek utófeldolgozásához, és persze az ezekhez
szükséges kellék- és segédanyagokat is raktárról kínálják. Azt gondolná az ember, hogy
mostanság, amikor a nyomdák nem igazán mernek nagy fejlesztésekbe kezdeni – rész-
ben azért, mert már túl vannak rajta, részben azért, mert a gazdasági közeg sem a
hitelkonstrukciók, sem a kiszámíthatóság felôl nem mondható kedvezônek – ugyanak-
kor a piaci helyzet arra szorítja ôket, hogy a hatékonyságot karakteresen növeljék,
kereslet-élénkülés lesz minden olyan kiegészítô gép iránt, amely ezt elôsegíti. A dolog
azonban nem így mûködik, egész pontosan: nagyjából sehogyan nem mûködik… 
Dobos Tiborral beszélgettem..

● Visszafogottan fogalmazva is, nem
éppen rózsás a hangulata…
– Nincs okom az elégedettségre: nem

mutatkozik semmi stabilitás üzletileg, ami
a válság elôtt volt. Olvasom az optimista
nyilatkozatokat, hallgatom a médiából,
hogy a gazdaság növekszik, erôsödik, és
az égadta világon semmit nem érzékelek
belôle, sem a saját, sem a partnereim üzle-
ti életében. Nem tudom, kire-mire igaz…
Tapasztalataim szerint a fejlesztések erô-
teljesen megtorpantak, pályázat elvétve
akad, de azzal is – valahol érthetô módon
– nagyon óvatosan mernek csak élni a
nyomdák, és még azok a cégek is huszon-
ötször meggondolják, fejlesszenek-e, ame-
lyek tôkeerejüknél fogva megtehetnék. 

● Tény, hogy az elmúlt évek gazdasági
történései fokozott óvatosságra készte-
tik a nyomdászokat, ezért aztán ma
már a „hideg vizet is megfújják”…
– Tulajdonképpen igazuk van, ám az is

igaz, hogy fejlesztések nélkül egyre
csökken a hatékonyságuk, és elôbb-utóbb
emiatt veszítik el a piacaikat. Mi olyan
gépeket, berendezéseket kínálunk, ame-
lyek nem többszáz-milliós beruházást
jelentenek, ugyanakkor jelentôsen gyor-
sabbá, hatékonyabbá teszik az utófeldol-
gozást, illetve mindazokban a munkafá-
zisokban jelentenek elônyt, amelyek hoz-
zátartoznak a nyomdatermékek elôállítá-
sához. Ilyen például az ívszámláló-gép,
de említhetném a sorszámozót, a fûzô-

gépet vagy éppen a bígelô-hajtogató
automata gépeinket, vágógépeinket. 

● Valahol nemcsak a nyomógépekre,
hanem ezekre a kisebb utófeldolgozó
berendezésekre is igaz, hogy akinek
szüksége volt ilyenre, az már korábban
beszerezte. Ugyanakkor nincs többre
vagy másikra szüksége, mert nincs ho-
vá fejlôdni, hiszen a hagyományos
nyomdatermékek piaca jó esetben
stagnál. A digitálisan elôállított termé-
kek iránti kereslet ugyan növekedést
mutat, de ennek a termékkörnek a
részaránya a teljes nyomdaipari pia-
cot tekintve, meglehetôsen alacsony.
Nem véletlen, hogy a nagy nyomda-

mastertan289 május-II GMN  2014/05/27  10:47  Page 22



2233

Céginfoinfo

gép-forgalmazók kivétel nélkül „pót-
lábakat” növesztettek, azaz egyre erô-
teljesebb üzletágat jelent számukra a
kellék- és segédanyagok forgalmazá-
sa, illetve a szervizszolgáltatás. 
– Természetesen az Invenció is fog-

lalkozik a gépeihez mind kellék-, mind
segédanyagok forgalmazásával, illetve
szervizszolgáltatással is. Azonban a be-
rendezések jellegébôl adódóan, és meg-
bízhatóságuk miatt, ez nem tud akkora
forgalmat generálni, hogy megfelelô be-
vételt biztosítson egy cégnek. Pár éve
még 6–7 fô volt a dolgozói létszám, má-
ra lecsökkent háromra, és az internetes
ügyintézés miatt „home office” üzem-
módban üzemelünk, a cég ingatlanát
bérbe adtuk.

● „Ínséges idôkben” felértékelôdik a
gépek, berendezések üzembiztonsága,
azaz a szervizszolgáltatás. Mi a hely-
zet e téren?
– A logika azt diktálná, hogy a nyom-

dák a meglévô gépparkjukra különösen
odafigyeljenek, azaz rendszeresen kar-
bantartsák, karbantartassák. Ám a ta-
pasztalataink szerint elvétve akad ilyen
cég, és még akkor sem fordulnak elsô
körben hozzánk, ha tényleges meghibá-
sodás történik. Maguk „buherálják”
meg, azután, amikor már nagyobb a baj,
hívnak bennünket.

● Csak azokat a gépeket javítják,
amelyeket önök forgalmaznak?
– Régi szakemberekbôl áll a csapa-

tunk, és noha a szakmai felkészültsé-
günk és múltunk messzemenôkig lehetô-
vé tenné, hogy bármilyen nyomdagépet
javítsunk, szervizeljünk, általában csak
az általunk forgalmazott gépekre terjed
ki a tevékenységünk. Ennek nincs más
oka, minthogy a többi gép, illetve beren-
dezés esetében a javításokhoz esetleg
szükséges alkatrészeket, mûszaki doku-
mentációt a forgalmazótól a tapasztalat
szerint nem tudjuk gyorsan beszerezni. 

● Térjünk vissza a gépekhez, beren-
dezésekhez! Túl azon, hogy a nyom-

dák pénzügyi okok miatt vagy nem
akarnak, vagy nem tudnak fejleszteni,
pusztán szakmai kíváncsiságból azért
érdeklôdnek?
– Nagyon rosszak e téren is a tapasz-

talataink. Mondok néhány példát. Isme-
rünk olyan digitális nyomdát, ahol még
mindig karos ollóval vágják körül a
nyomatokat, ahelyett, hogy vennének
egy kis hidraulikus vágógépet. De említ-
hetném a Morgana cég kifejezetten digi-
tálisan nyomtatott ívek felületnemesíté-
sére, fényes, illetve matt lakkozására
kifejlesztett bevonatoló berendezését,
amely iránt a kutya sem érdeklôdik.
Vagy például az általunk kínált amerikai
fûzôfejek szinte valamennyi drótfûzô
gépbe használhatók, kiváló a minôségük,
ráadásul az árfekvésük jóval – mintegy
30 százalékkal – kedvezôbb a legtöbb
konkurensénél, általában mégsem tôlünk
rendelik meg… 

Szóval, nagyon úgy látom, hogy a
nyomdaipar nemcsak a kedvezôtlen gaz-
dasági körülmények következtében szen-
ved, hanem önmaga hibájából is. Tûnnek
el – talán azért is, mert nem becsülik
meg kellôképpen ôket – a felkészült
szakemberek, a feltörekvô új vállalkozói
generációnál pedig a szakmaiság nem
annyira központi kérdés. Továbbá az is
gond, hogy jó néhány cégnél a beszállí-
tók kiválasztása ki tudja, milyen szem-
pontok alapján történik… Elôfordul,
hogy közvetítô útján jut el a gépünk a
felhasználóhoz, miközben a mi ajánla-
tunk is az asztalán van…

● Merre van, lesz az „elôre” az
Invenció számára?
– Én alapvetôen pesszimista va-

gyok… Abban reménykedem, hogy a
nyomdaiparon belül elôbb-utóbb helyre
áll az értékrend: becsülete lesz újra a
szakmai felkészültségnek, a tisztességes
üzleti magatartásnak, a megbízható üz-
leti partnerségnek, amelybôl a nyomda-
ipar profitál, és akkor nekünk itt, az
Invenciónál is jobb dolgunk lesz… ■

Ilona
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VándorVándorgyûlés + Pgyûlés + Papírfeldolgozóapírfeldolgozó
NapokNapok

Gyôr, 2014. június (18)–19–20.
2014. június 18., szerda – „Nulladik nap”:
Délelôtt: Érkezés, regisztráció Sárváron, 

a Nádasdy Vármúzeumban 
Délután: Évszázadok magyar nyomdászatának tanulságai

a napjaink problémáival küzdô utódoknak.  

2014. június 19., csütörtök:
Délelôtt: Érkezés, regisztráció Gyôrben,

a Hotel Famulusban

Délután: Plenáris ülés, majd szekcióülések
a hotel konferenciatermeiben 

Tervezett témák, elôadások:
Export a nyomdaiparban (Interpress); Grenke finanszírozás
a nyomdaiparban; Gyorsan száradó ofszetfestékek (Sun
Chemical); Ofszetnyomtatás (Heidelberg); A nemzetközi
helyzet fokozódik – Interpack után, drupa meghirdetve!;
PPDExpo/PPFest – 2015
Este: Bankett, zenés baráti találkozó

2014. június 20., péntek:
Délelôtt: Üzemlátogatások: Lapcom, Palatia Nyomda

Részletes felvilágosítás: az egyesület titkárságán.

A Print-
info közéleti
szerepét egy
új rovattal
szeretnénk
gazdagítani,
amelyben a
mûszaki
egyesületben
aktív, vezetô-
szerepet is
felvállaló
szakemberek

a szakmáink jelenérôl, jövôjérôl alko-
tott elképzeléseiket megosztják az
olvasókkal. Hogy ki, mirôl és hogyan
ír majd, az nyilván attól is függ, hogy
kinek-kinek mi a szakterülete, és mi-
lyen az aktív szakmai kapcsolatrend-
szere, de a szemüveget (akár, ha kell,
mikroszkópot is) az egyesület adja
majd hozzá.

Mert az egyesületeknél tartalmilag
és formálisan is mások a rendezô el-
vek, mint például a szövetségeknél. A
PNYME is sok olyan feladatot ellát,
amelyek messze túlmutatnak tagsága
közvetlen és fôleg pillanatnyi érdeke-
in. A feladatai is sokkal általánosab-
bak. „Innen nézve” tehát remélhetô-
leg olyan összefüggések is láthatóvá
válnak majd, amelyek sokak számára
talán nem is észlelhetôek.

Mivel engem ért a megtiszteltetés,
hogy elsô kiválasztottként írhatok,
ezért én szélesebb platformról szeret-
nék indítani, mint az egy-egy szakte-
rületen mélyebben érintettek.

Csapongó, mégis
egy irányba mutató
gondolatok – avagy:
Quo vadis Domine?

Kezdjük talán azzal, hogy az el-
múlt 25–35 év technikai/technológiai
fejlôdése világszerte teljesen átren-
dezte a nyomtatott termékek gyártói-
nak feladatait, lehetôségeit, helyét és
szerepét a gazdaságokban. És tulaj-
donképpen ezzel párhuzamosan a tár-
sadalomban elfoglalt pozíciói is alap-
vetôen változtak. Divatos kifejezéssel
élve: populárissá vált a korábban fel-
tétlen elit szakmának számító nyom-
dászat szinte minden szegmense.

Feltehetjük a kérdést, hogy a szu-
pergyors információhoz-jutás és a
mindenre alkalmas szoftverek, azaz
az internet korában, egyáltalán mi a
szerepe a szakmai szinten gyakorolt
nyomdászatnak? 

– Van egy okostelefonod? Van ben-
ne kamera? Van egy számítógéped,
és rajta legalább egy Word? – Akkor
állíts össze saját kezûleg fotóalbu-
mot! Találsz hozzá sablonokat! De
ne ijedj meg, nem lesz olyan, mint a
szomszédé, mert pár, elôre elkészített
és egy klikkeléssel kiválasztható és
szintén egyedileg torzítható grafikai
elemtôl egyedi lesz! Addig variáld,
míg jó nem lesz! Ez nem kerül semmi-
be! – Van egy színes printered? – Hát
nyomtasd ki magadnak! DE! Ha igé-
nyesnek tartod magad, akkor a sarki
fûszeresnél profi minôségben is kinyo-
mtathatod! És ha ennél igényesebb

vagy, pár perc alatt a kiválasztott bo-
rítóba be is köti neked a pénztáros!

Ugye fájó ezt olvasni? De, ha ezt a
pár mondatot valaki kívülállónak
mutatjuk – fôleg, ha az illetô az Y ge-
nerációhoz tartozó –, nem is fogja
érteni, hogy ezzel most mi a problé-
ma? Minek ide egy egész iparág,
amikor a könyvesboltok talán legdrá-
gább termékeinek, az albumoknak
elôállítását is bárki, pár perc alatt
elsajátíthatja? A nyomdász pedig
lassan ugyanolyan csodabogárnak
számít majd, mint mondjuk a férfi-
szabó. Vagy az órásmester – hogy
mégiscsak egy technikai területtel
példálózzunk!

De, ahogy a virtuális valóság nem
valóság, a hályogkovács nyomdász-
kodás sem fog új értéket teremteni!
Alkalmazza az évszázadok során
kimunkált elvek és gyakorlat szerint
„szoftveresített” megoldásokat és a
fullautomatizált, ember nélküli (azaz
embertelen) berendezéseket.

A kérdés persze: ezzel csak nekünk
van bajunk? Ha igen, akkor az, ma-
gánügyünk. De nem alaptalanul fel-
tételezzük, hogy a probléma ennél
szerteágazóbb.

És itt kell belépnie a képbe a szak-
mai egyesületnek. Megteremteni azo-
kat a formákat és fórumokat, ahol
bölcs és elkötelezett szakemberek el-
fogulatlanul, nem a pillanatnyi üzleti
érdekeik szerint képesek együtt gon-
dolkodni, majd a kiforrott gondola-
tok megvalósításának lehetôségeit is
megteremteni. Innen csapongnék
tovább a következô Printinfóban!

Pesti Sándor

Hírek az egyesület háza tájárólHírek az egyesület háza tájáról
Innen nézvInnen nézv ee
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Emlékeztek, a legutóbbi lap-
számban, hogy kiakadtam az uniós
támogatások pillanatnyi, átmeneti le
nem állítása miatt. A hírt felkapta a
sajtó is. Fô oknyomozó lapunk végül
is „ki-fô-oknyomozta”, hogy hát per-
sze, hogy elfogyott az a fránya uniós
lóvé. Há’ még szép, hogy nem kérnek
számlákat. Bezzeg a többieknek az-
tán magyarázkodhatnak, simlisked-
hetnek. Elég rövid határidôt szabtak a
kérdések megválaszolására, de vala-
hogy kijáró emberünk most nem uta-
zott oda, pedig állítólag várták. Aztán
a megmondó ember megmondta,
hogy csak úgy árad a lé megint. A
katasztrófavédelemnek ki is osztották
az energiaitalt, hogy legyen mivel
védekezni a gátakon. De aztán valami
kekec skribler megírta egy – úgy
ahogy – tekintélyes lapban, hogy
mégsem igaz. Illetve, csak részben
igaz, de a bizottság pozitívan áll hoz-
zánk. Július tájékán már meg is álla-
podhatunk.

Sokáig éltem az iparból, és nem
is rosszul. Aztán rájöttem, hogy a pa-
pírnak rengeteg felesleges felhaszná-
lási módja van, ami ellen a világ ke-

resztény felén már fölvették a harcot:
emlékszem, amikor elôször utaztam
vízum nélkül az USA-ba, nem nyom-
tattam ki a regisztrációs számomat,
hanem apró betûkkel beírtam az út-
levelembe (az USA-ban ugyanis van
egy törvény, ami szerint nem kény-
szeríthetnek a papír használatára).
Máshol meg nem mûködik: ha nem
papíron viszed a becsekkoláshoz a
beszállókártyádat, jó esetben leszúr-
nak, rosszabb esetben még fizettetnek
is. Ja, és már minden személyes in-
formáció a hálón van. Tavasszal
összevesztem az egyik nagy légitár-
sasággal. Mindent tudtak rólam, még
a mail-címemet is, pedig nekik nem
is adtam meg.

Más. Olvasom az internetes hír-
portálokat, és kínlódom a rengeteg
felugró reklámmal: jönnek, ha vélet-
lenül mellényúlsz az érintôképer-
nyôn, de ugranak azok maguktól is,
lehetôleg úgy, hogy ne találd az „x”-
et. Emlékszem, gimis koromban
apám mindennap hazahozta a nyugati
napilapokat, amelyek minimum fele
hirdetésbôl állt. Olvasás közben za-
vartak, hiszen az újságok is meglehe-

tôsen nagy alakúak voltak, ezért az
én feladatom volt a lakás hirdetés-
mentesítése. Elôször elkezdtem ôket
gyûjteni a szobámban, és amikor jött
a következô papírgyûjtési akció,
bevittem a suliba. A helyi MÉH-bôl
szirénázó rendôrautó hozta haza a
cuccost. A következô ötlet volt a
szemétledobó. Onnan is visszahoz-
ták. Végül – részben már büntetésbôl
– álltam a szemétledobóban és apró
fecnikre téptem a felgyülemlett újsá-
gokat. Ja, és az újságok attól nem
voltak olcsóbbak, mert annyi hirdetés
volt bennük. A hirdetéses site-ok pe-
dig legalább ingyenesek.

Egyszer az egyenlôk között az
ország elsô embere megmondta,
hogy nincs már messze az idô, ami-
kor az adóbevallásra elég lesz egy
söralátét. Majdnem igaza lett.Mond-
juk, egy kicsit nagyobb, de szinte el-
hanyagolható a különbség. Egy baja
van: a szöveg és a magyarázatok is ó-
ír rúnával és nem székely ékírással
vannak. Miáltal megfejtésük egy adó-
szakértôvel együtt több mint egy
órába telt. ■

Spartvis

Ó-ír rúnával, és nem székely ékírással…

KNER-KÖNYV – A KÖNYVMÛVÉSZET MESTEREI

„Persovits József igen tiszteletre méltó feladatra vállalkozott, amikor elhatározta, hogy
bemutatja a magyar nyomdászat kiemelkedô alakjainak életútját. A Nyomdász könyvtár
sorozatban jelentek meg Heltai Gáspár, Misztótfalusi Kis Miklós és a Magyar betûmûvészek
címû munkái. E sorozat következô darabja a Kner-család tagjainak munkásságát mutatja be.
A Kner név sok ember számára cseng ismerôsen. A nyomdaalapító és elsôszülött fia
nyomdászatban-könyvmûvészetben betöltött szerepe közismert, ám a család több tagjának
munkássága kevésbé. Azért is fontos Persovits József Kner-könyve, mert ez az elsô olyan
publikáció, ahol a Kner-család három generációjához tartozó személyek életútját egy
kötetben, együtt olvashatjuk. (Természetesen, csak a nyomda- és könyvmûvészethez köthetô
családtagok kerülnek bemutatásra.)
Nem klasszikus családtörténet ez, de az apa–gyermekek–unokák sorsán keresztül
bepillantást nyerhetünk egy nyomdászcsalád életébe. Három generáció, hét személy élete
tárul elénk: a klasszikus cégalapító Kner Izidor és a „mûvet” folytató gyermekei: Kner

Imre és Kner Endre, az önálló szakmai sikereket elérô Albert és Erzsébet munkássága, az unokák közül Haiman György és ki nem
bontakozott, fiatalon, tragikusan elhunyt Kner Mihály élete.
Életfilozófiájuk – a munka, szakmaszeretet, a komolyság, az értékek, az elvárások önmagukkal és másokkal szemben – ma is
példaértékû. A könyv segít bennünket, hogy jobban megismerjük a szakmájukat mesterként-mûvészként végzô, elkötelezett
embereket, és megértsük törekvéseiket.” Füzesné Hudák Julianna

Optima Téka Kiadó; Nyomdász könyvtár sorozat 4. kötet; Alak: 180 x190 mm; Terjedelem: 125 oldal; Ára: 1950 Ft
Kapható: Írók Boltja, Ráday Könyvesház, Huszár Gál Könyvesbolt, Libri könyvesbolt, PNYME titkárság
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Kettôs megemlékezés színhelye volt
2014. április 26-án a Nyugati tér sarkán
nemrég felépült Eiffel Palace irodaház
aulája. Itt rendezték a
„régi” Zrínyi Nyomda
dolgozóinak nyomdász-
találkozóját, amelyre
mintegy kétszázötvenen
regisztráltak, valamint sor
került az épület elôcsar-
nokában berendezett
Légrády Nyomda – Zrí-
nyi Nyomda nyomdász-
emlékhely avatására is.

A mai Eiffel Palace iro-
daház helyén nem olyan
régen még nyomda mû-
ködött, amelynek történe-
te több mint százéves múltra tekint visz-
sza. 1894-ben adták át a korabeli Buda-
pest egyik legpatinásabb épületét, a Lég-
rády testvérek új lapnyomdáját, az akkori
Váci körút, Klotild utca és Sólyom utca
(ma Bajcsy-Zsilinszky út, Stollár Béla
utca, Bihari János utca) határolta kettôs
saroktelken. Az ezt követô több mint
száz év során sok névvel illetett újságpa-
lota 120 évig adott otthont a hazai nyom-
daipar egyik zászlóshajójaként a napilap-
és könyvkészítésnek, a nyomdászatnak. 

A Légrády Testvérek Rt. kiadó, szer-
kesztôség és nyomdaépületét kezdetben
háromtornyú palotának hívták, amely el-
nevezést az épületet díszítô kupolákról
kapta. 1945-ben, Budapest ostromakor a
tornyok megsemmisültek, és késôbb már
nem építették vissza azokat. A nyomdát
kétszer is államosították: 1919-ben a ta-
nácskormány alatt, majd 1948-ban. Ezt
követôen Légrády Nyomda Nemzeti Vál-
lalat néven jegyezték, és lapnyomdaként
mûködött. 1950-ben a Honvédelmi Mi-
nisztérium hatáskörébe kerülve felvette a
Vörös Csillag Nyomda nevet. Az 1956-
os forradalom idején Október 23. Nyom-
da névre változott a neve, itt nyomtatták
a Magyar Honvéd címû lapot, amelyre a
ház falán lévô emléktábla utal. 1957 ja-
nuárjától a Könnyûipari Minisztérium
felügyelete alá tartozott, azóta a Zrínyi

Nyomda nevet viseli.1997-
ben privatizálták, ezt köve-
tôen a nyomda kiköltözött a

központi épületbôl csepeli
telephelyére. 

A központi nyomdaépü-
let a Nyugati tér sarkán ti-
zenöt évig üresen állt. A
2013-ban indult építkezés során lebontot-
ták, majd közel egy év alatt a külsô fala-
kat megtartva eredeti küllemében, a belsô
kovácsoltvas szerkezetet felújítva és visz-
szaépítve, ötvözve a 21. századi funkcio-
nalitással, építészettel, újjáépítették.
2014 márciusában készült el az Eiffel
Palace irodaház.

Sokan eljöttek az Eiffel Palaceban ren-
dezett nyomdásztalálkozóra, hogy talál-
kozzanak rég nem látott kollégákkal,
egykori munkatársak, akik éveket-évtize-
deket dolgoztak a Zrínyi Nyomdában,
sokan itt tanultak, a zrínyis tanmûhely-
ben sajátították el a nyomdászat alapjait. 

E sorok írója köszöntötte a résztvevô-
ket, majd Kovács Attila, az Eiffel Palace
tulajdonosi kör nevében szólt az épületrôl,
az építkezésrôl, valamint hivatalosan átad-
ta és megnyitotta a Légrády Nyomda–Zrí-
nyi Nyomda emlékhelyet. A nyomdagé-
pek, szedô-, géptermi, kötészeti berende-
zések és a vitrinekben látható eredeti re-
likviákon mellett, a fali üvegtáblákon ol-
vasható az épület és a nyomda története.
Az aulával egybenyíló Eiffel Bistróban is
helyet kapott néhány nyomdai tárgy.

Pesti Sándor, a
PNYME ügyvezetôje
szót kérve méltatta a
kezdeményezést, és
szólt arról, hogy e so-
rok íróját eddigi több
évtizedes szakmai,
írói, újságírói munká-
ja, valamint szakma-

közéleti tevékenysége elismeréseként
Földi László-díjban részesítette az egye-
sület. 

Manapság kiemelt figyelemre méltó és
megbecsülendô ritkaságnak számít, hogy
az Eiffel Palace építtetô-tulajdonosai, a
DVM Group-Horizon Development, fon-
tosnak tartja emléket állítani annak, hogy
egykor e falak között 120 évig nyomda
mûködött – és erre pénzt is áldozott. Kö-
zel tízéves elhatározásból eredôen, mint-
egy másfél éves konstruktív együttmû-
ködés eredményeként született meg az
emlékhely. Ennek során e sorok írója
vállalta, hogy összegyûjti azokat a ma
már múzeumi ritkaságnak számító gépe-
ket, berendezéseket, eszközöket, nyom-
tatványokat, amelyek még elérhetôk, és
emlékeztetnek arra, hogy a 19. század
végétôl a 20. század végéig egykor itt
nyomdászat folyt, és a fekete mûvészet
mesterei szolgálták a kultúra ügyét.
Köszönet annak a harminc kollégának,
akik nyomdászrelikviákkal gazdagították
a gyûjteményt, ezzel is segítve az emlék-
hely létrejöttét. ■

Kép és szöveg: Persovits József

Nyomdásztalálkozó és nyés nyomdászomdász-
emlékhelyavatás az Eiffel PEiffel Palace-banalace-ban
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RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa
––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

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

TAMPON-MIX Kft.
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VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

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

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

www.rcontact.hu

SSttaannccoollááss  ttééggeellyyssaajjttóónn,,
aakkáárr  ttööbbbbrréétteeggûû  mmeerreevv
aannyyaaggookkbbóóll,,  mmaaxxiimmuumm
880000  xx  11110000  mmmm  mméérreettiigg!!

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

Kollégáink segítségével Ön bármikor megtalálhatja
a legmegfelelôbb ragasztót munkájához. Rendelkezésre
álló mintáink segítségével pedig azonnal ki is próbálhatja
a kiválasztott anyagot.

TTéérrjjeenn  bbee  hhoozzzzáánnkk!!TTéérrjjeenn  bbee  hhoozzzzáánnkk!!
Ragibolt: 1134 Budapest, Apály utca 2/c
Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

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

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

iinnffoo@@ddppddssttaannccuuzzeemm..hhuunn

3300//222211  77777700
3300//333300  22994466

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

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

Meleg síkfóliázás,
stancolás,

szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés

Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.

UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.

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

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   
DD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SSDD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SS

KKiivváállóó  mmiinnôôsséégg,,  ggyyoorrss  ááttffuuttáássii  iiddôô!!
KKlliisséékkéésszzííttééss::KKlliisséékkéésszzííttééss:: 0066--3300//221122--66445577
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.

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

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 12 400 partner-
rel 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

B0-ás Rabolini tégelystanccal,
1400 x 2000 hengerstanccal
várjuk megrendeléseiket!várjuk megrendeléseiket!

Tel.: 278-4050,
e-mail: regiszter@plakatnyomda.hu

További megjelenések – 2014:
június 27. – nyári szünet –
szeptember 9., október 2.,
október 22., november 14.,

december 15.
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