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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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Szeretetteljes karácsonSzeretetteljes karácsonyt,yt,
és elégedettségre és elégedettségre 
eleelegendô okgendô okot adóot adó
új esztendôt kívánunk!új esztendôt kívánunk!
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Békesség most tinéktek, emberek.
Örvendezzél, derék világ,

Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák.

Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
Bóduljunk tömjénnek szagán!…

Szép dolog ez!… Így kell csinálni
Minden karácsony-éjszakán…
Hejh, szép az istenes legenda,

A csillag, a jászol, az élet,
Ki lehetne még vele húzni

Talán még néhány ezer évet…
Békesség hát néktek, emberek,

Örvendezzék a vak, a béna:
A jászol benne van a legendában

S a jászolban benne a széna…
Különben is az élet csupa vígság,

Útvesztôkbôl csillag vezet ki,
A pásztorok és bölcs királyok

Szinte futnak – egymást szeretni
S a betlehemi félhivatalosban
Miként egykor meg vala írva:
Mindenkit jászolánál várja

Az arany, a tömjén, a mirrha…
Örvendezzél, derék világ,
Harsogjatok, jó, égi villik,
Örvendezzél, derék világ,

Te meg vagy váltva tudniillik.
Lobogj, kis gyertya! Meg nem árthat

Ennyi kis fény tán a világnak.
Odakint szörnyû nagy a kétség,

Odakint szörnyû a sötétség.
Odakint szörnyû vaksötétben
Sirály sikoltoz, vércse vijjog,

Bagoly huhog, kóbor eb szûköl…
Odakint valami nagy titkot

Rejteget a sötét világ,
Jó lesz mormolni szaporábban

A szent zsolozsmát, bibliát.
A föld könnyektôl terhesült meg

S a terhesült föld ing, remeg,
A vajudó kínnak gyümölcse

Nem lehet más, csak szörnyeteg…

Ami sóhaj, nyögés, kín, szenny volt
És rettentett a földgolyón,

Vad orkánban kitörni készül,
Világot törve, rombolón,
Évezredes tragédiának
Bosszuló vége fenyeget,

Vad-éhesen, vad harcra készen
Állnak iszonyú seregek…

A Messiást nem várják immár,
Nem kell többé a Messiás,
Hazug a megváltás meséje,
Szentségtelen a szentírás,

Hazug minden, amit az ember
Évezredekkel istenné tett,

Csak egy igazság – közös jussú
S egyenlô végû – ez az: élet…
Ám ne nézz ki az éjszakába,
Örvendezzél, derék világ,

Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák,

Ne halljátok a föld-dübörgést,
Menjen tovább a szürke élet,

Közelg a földi végitélet…
Addig lobogj csak, kicsi gyertya,

Harsogjatok csak, égi villik,
Örvendezzél, derék világ,

Te meg vagy váltva tudniillik.
(1903)

ADY ENDRE – BÉKESSÉG ÜNNEPÉN
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„Együtt vagyunk
erôsebbek”

A Pro Typographia a jövôben BEST PRINT
Hungary néven folytatja a megôrzésre érdemes
hagyományokat, és teret biztosít a XXI. század…

Új év, új verseny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. oldal

Dr. Horváth Csaba: Mintha, de sok még…  . . . . . . . .17. oldal
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Nyomdászok civilben – 10.

„…Nagyinak meggyôzôdése volt, hogy
egy rendes nyolcadik kerületi kislánynak
– akkoriban a Mária utcában, egy kör-
folyosós házban laktunk – kell tudnia
balettozni. Mondanom sem kell, hogy
amolyan vadóc kislányként…” 

Dr. Peller Katalin  . . . . . . . . 28–30. oldal

MagánMagáninfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. oldalApróApróinfo

„A normális emberek nem
szemetelnek, a többieknek…”

Grafit Pencil
„…valamennyi tagja betartja a saját maga
által megalkotott elôírásokat, de…”

Korok Péter . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

KözKözinfo

„Meggyôzôdésem, hogy kellene,
és meggyôzôdésem, hogy…”

Regiszter Plakát Nyomda
„…Bármelyik etikai irányvonalat is
tekintem, egyiknél sem más a helyzet, mint
annak idején…”

Horváth Mihály  . . . . . . . . . . . . 20–21. oldal

KözKözinfo

fedprint.hufedprint.hu

Menedzserkonferencia – 2014  (2. rész). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–9. oldal KözKözinfo

*„…a valóban felelôs piaci magatartás,
amibe a képzés éppúgy beletartozik, mint
a megrendelôk korrekt kiszolgálása, és

persze ennek – beleértve a vállalási árakat is –
valamennyi vetülete. És hát igen: a meghatározó,
nagy nyomdáknak, nyomdaipari vállalkozásoknak
ezekben az élen kell járnia, példát kell mutatnia, mert
– ahogy Churchill fogalmazott – …”

„Az etika nem az árakkal
kezdôdik…”

Pauker Nyomda
„…ezek kétirányú dolgok, amelyek vissza is
üthetnek! –, hanem valamifajta elvárható
tisztesség korlátai közé tereljük…”

Vértes Gábor  . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal

KözKözinfo

„…nem hiszem, hogy túl nagy
lelkiismeretfurdalást…”

Alföldi Nyomda
„…üzleti etika mentén mûködjön, miközben
jogilag se adjon támadási felületet. Reális
megvalósíthatóságát azonban…”

György Géza  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. oldal

KözKözinfo

„Azért választottuk a KORREKT
nevet, mert…”

Korrekt Nyomda
„…magától értetôdônek kell lennie. Persze
nem az. Ezen azonban az sem változtatna…”

Barkó Imre  . . . . . . . . . . . . . . . .13–14. oldal

KözKözinfo

„…a bit elszáll,
a papír megmarad”

Az Antalis Hungary ajánlja szíves figyelmükbe  . . . . 23. oldal

KözKözinfo

Kossuth Nyomda –
130 éves lenne…

Kossuth Nyomda céhkorsó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. oldal

KözKözinfo

Egy szívet melengetô
történet…

Budai család  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal

KözKözinfo
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Menedzserkonferencia – 2014 (2. rész)
Ígéretünkhöz híven folytatjuk beszámolónkat a Nyomda- és Papíripari Szövetség 2014. november 6-án

megrendezett Menedzserkonferenciájáról. Némileg borítjuk azonban az elôadások sorrendjét.
A kronológia ugyanis azt kívánná, hogy Boros Péter, a Béflex vezérigazgatójának elôadásával

folytassuk, de mivel annak témája kapcsán megkérdeztük az ipar néhány további szereplôjét is, így a
logika azt diktálja, hogy ezeket a meglátásokat, véleményeket összefüggôen kapcsolódva adjuk közzé:

egybe tartozzon, ami egybe tartozik…

66
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Csomagold újra – trendek a csomagolástervezésben
Nagy Alexandra formatervezô (Paqart Design Stúdió)

Az ebédet követô elsô elôadásban Nagy Alexandra,
Ferenczi Noémi-nívódíjas, illetve számos nemzetközi
elismerést elnyerô csomagolástervezô ismertette meg a
jelenlévôkkel a csomagolástervezés trendjeit, valamint
némi ízelítôt kapott a társaság abból is, hogy egyáltalán
maga a csomagolóanyag-gyártás merre megy, várhatóan
milyen új, illetve újszerû megoldásokat igényel a piac,
milyen kihívásokkal kell szembe nézni a gyártóknak is,
illetve proaktív módon milyen megoldásokat kínál maga a
csomagolóipar a piac számára.

Nem szép dolog az elôadóval szemben, de legkevesebbet
a tervezés trendjeirôl írok: letisztult, egyszerû, ugyanakkor
elegáns dizájn, fehérdominancia, esetleg némi akvarelles
motívum, illetve jellemzô még a kontrasztos színek,
valamint a geometriai elemek használata. A hallgatóságot is
és lapunk olvasóit is – lévén többségükben nyomdaipari
szolgáltatók – azonban inkább érdeklik a gyártással
összefüggô információk. Az egyik legfontosabb hír, hogy
ugyan „ezerféle” csomagolás létezhet és létezik, merthogy
„mindenfélét kitalálnak azért, hogy a csomagolás eladja az
árut” (sic!), de a legtöbb csomagolás azért a nyomott és
nyomatlan hajtogatott dobozokról szól – hangsúlyozta az
elôadó. Ugyanakkor ezen belül is olyan megoldások
jelentek és jelennek meg – a hamisítás elleni védelemtôl
kezdôdôen, a beszélô csomagoláson át a hûtô, fûtô,
fôzhetô, illetve egyéb intelligens csomagolásig –, amelyek

gyártására az ágazatnak
külön fel kell készülni.
További trend, hogy
növekszik az egyszemé-
lyes háztartások száma,
és ez a csomagolóanyag
gyártására is kihat:
kisebb lesz maga a
csomagolás, viszont
fajlagosan magasabb a
példányszám.

Az élelmiszerek
hosszabb eltarthatósága
érdekében ismét kezd
éledezni a konzervdo-
bozok, azaz a fém csomagolóeszközök iránti igény, és az is
egy erôteljesen kitapintható trend, hogy egyre szélesebb
körben terjed a környezetvédelmi szempontoknak messze-
menôkig megfelelô csomagolások iránti igény.

Az elôadás végén azt is megtudtuk, hogy még egy nagy
márka esetében is, nagyjából 3-4 évente változtatnak a
dizájnon, és ez azt is jelenti, hogy egy-egy termék esetében
– még akkor is, ha maga a termék nem is változik – új
csomagolóanyagra van szükség. Ebbôl kifolyólag a fajlagos
példányszámok tehát továbbra is inkább csökkenni,
semmint növekedni fognak. ➧

mastertan295 dec GMN  2014/12/09  16:25  Page 6



K
öz

in
fo

in
fo

Pénzügyi és számviteli (fitness) saláta
Litvai Enikô könyvvizsgáló (A-Geni Kft.)

Litvai Enikô nem elô-
ször tartott elôadást pénz-
ügyi, számviteli témában
az ágazat számára, és
például a rendeletek,
jogszabályok, elôírások,
illetve azok változásainak
értelmezésében – na meg
persze az apróbetûs
kitételek „galádságaira”
történô figyelemfelhívás
miatt is – mindig igen
hasznos információkat
osztott meg a hallgatóság-
gal. Ezúttal sem történt
másként. Noha az eredeti
felkérés szerint a jövô

évre vonatkozó adóváltozások ismertetése lett volna a
téma, erre nem kerülhetett sor, ugyanis majd csak a
„Mikulást követôen dönt ezzel kapcsolatosan az
országgyûlés. A beterjesztéssel pedig nem érdemes
foglalkozni, mert azt – a tapasztalatok szerint – vagy
elfogadják változtatás nélkül, vagy nem…”

Beszélt viszont az ez évi pénzüggyel és számvitellel
kapcsolatos változásokról, mert joggal feltételezte,
hogy a jellemzôen salátatörvényként – több más tör-
vénnyel együtt, kvázi egy csomagban – életbe léptetett
új szabályzók, akár el is kerülhették az érintettek figyel-
mét. Hét olyan változást, illetve tudnivalót említett,
amelyekre kiemelten fontos figyelni. 

Nézzük sorjában! 

Reklámadó: errôl mi magunk is írtunk a PRINTinfo
ez év szeptember 9-én megjelent 291. számában, tehát
ehelyütt nem térnénk ki rá. Tôkeemelés: kötelezôen 3
millió forint lett a minimum, aminek egy része lehet
apport is, ám nincs halasztási lehetôség a teljesítésére.
Lízingfogalom: az új Ptk. alapjaiban változtatta meg a
lízing fogalmát, és ez nagymértékben befolyásolja a
számviteli besorolást, az elszámolás módját. A szerzôdés
dönti el, hogy mikor mi minôsül annak. Nagy a káosz
körülötte, ezzel együtt minden 2014. március 15. után
kötött szerzôdésre már ez vonatkozik. Behajtásiköltség-
átalány: minden külön értesítés nélkül, a számla kifi-
zetésének akár 1 napos késésekor is felszámolható 40
euró/nap összeg a késedelembe esô partner felé. Nem
muszáj ugyan érvényesíteni, ám szerzôdésben kizárni
sem lehet. Önellenôrzési szabályok: nagyon fontos
odafigyelni, hogy egyáltalán mit lehet önellenôrzéssel
korrigálni – az „elfelejtett bevallást” például nem! –, és
vezetni kell úgynevezett önellenôrzési nyilvántartást is,
mert ennek hiányát a NAV keményen szankcionálja.
Elektronikus számlázás: nem attól elektronikus a
számla, hogy pdf-ben küldik, még akkor sem, ha rá van
írva, hogy aláírás és bélyegzô nélkül is érvényes!
Iparûzési adó: kapcsolt vállalkozások szintjén kell néz-
ni, kiszámolásának módja évi 500 millió forintig válto-
zatlan maradt, a fölött viszont sávos lett az adó alapja.
Végezetül pedig az elôadó megosztotta a jelenlévôkkel
azt is, hogy kiemelten mely tevékenységek esetében vár-
hatók 2015-ben NAV-ellenôrzések: étterem, mozgó ven-
déglátás (5610), mérnöki tevékenység, mûszaki tanács-
adás ((7112), immateriális javak kölcsönzése 7740).

Kártyakedvezmény üzemanyagra
Kovács Dóra kártyamenedzser (MOL Nyrt.)

➧

Ahogy azt a fôtitkár asszony felvezetô-
jébôl megtudtuk, egy ideje tárgyalásokat
folytatnak a MOL illetékeseivel annak
érdekében, hogy tagvállalataik számára
kedvezményes üzemanyag-beszerzésre
nyíljon lehetôség. Ismeretes, hogy az
áramot és a földgázt illetôen a szövetség
évekkel ezelôtt sikeres energiabeszerzési
társulást hozott létre, ez a mai napig
mûködik, és lehetôvé teszi, hogy az ahhoz

csatlakozók, abban résztvevôk alkalmasint
jelentôs árelônnyel jussanak az energiá-
hoz. Az üzemanyag kapcsán szintén nem
ártana egy kis „ármérsékléshez”, esetleg
egyéb kedvezményekhez hozzájutni.

A konferencia következô elôadója, a
MOL képviseletében Kovács Dóra kártya-
menedzsment-szakértô az általuk az úgy-
nevezett vásárlói közösségeknek – ami-
lyennek például a szövetség tagsága is
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Csomagolási hulladékok helyzete
Kovács Dániel (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség)

minôsülhet – kínált lehetôségek
elônyeivel ismertette meg a jelen-
lévôket. Nos, az ágazat számára
szóba jöhetô kártyákhoz kétségte-
lenül tartoznak, tartozhatnak olyan
plusz szolgáltatások – például bizto-
sítás, esetleg utólagosan történô
elszámolás és fizetés stb. –, amelyek
meglehetôsen elônyösek. A cég
mellett szól az is, hogy kártyáit tíz
országban lehet használni, belföldön
pedig mintegy 363 töltôállomás áll
rendelkezésre országszerte.

Ám a literenkénti 3 forintos ked-
vezmény, amit jelen elôadás során
megajánlott a MOL, meglehetôsen
„sovánkának” tûnik, tûnhet az ágazat
számára… De a tárgyalások még
tartanak, tehát még bármi – és annak
az ellenkezôje is – megtörténhet…
Egyébként is: hogy kinek, mi éri
meg, vagy éppen mi jelent számára
kedvezményt, vonzó ajánlatot, az
egyéni preferencia kérdése. ➧
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Az Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség (ÖHÜ) képviseletében elhang-
zott elôadás meglehetôsen átfogó képet
adott a szervezet mûködésérôl, feladatairól
és persze az ezzel kapcsolatos gondjairól,
illetve jövôbeli céljairól.

A jelenlévôket azonban sokkal inkább az
izgatta – ahogy azt dr. Horváth Csaba el-
nök hozzászólásában meg is fogalmazta –,
hogy az ágazattól beszedett reklámhordo-
zók után fizetett, és nem kis terhet jelentô
termékdíj összege miként kerül felhasz-
nálásra. Kovács Dánieltôl megtudhattuk,
hogy valóban arra fordítódik-e – például az
ilyen formában keletkezett hulladék
visszagyûjtésére, kezelésére, egyáltalán
környezetvédelemre –, amire hivatkozva
bevezették. 

Nos – ahogy az sejthetô is volt –, nem. A környezetvédelmi termékdíj-
ból évente nagyjából 55 milliárd forint folyik be az államkasszába, ebbôl
12–13 milliárd forintot kap az OHÜ a hulladékgazdálkodási feladatok
elvégzésére. Ebbe azonban nem tartozik bele semmiféle reklámkiadvá-
nyokkal kapcsolatos teendô, ebben az esetben ugyanis az állam semmit
nem kompenzál, nem ad rá egyetlen fillért sem. Pestiesen szólva: a
nyomdáktól beszedett pénz bizony „le van nyúlva”. Ennyi. ➧

Köszönjük partnereink egész éves
megtisztelô bizalmát cégünk
szolgáltatásai iránt!

Minden kedves régi és leendô új
megrendelôinknek

Békés, boldog, szeretetteljes
karácsonyt, valamint
gond nélküli, mosolygós
új évet kíván

a Stancforma Kft. csapata

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
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„Csak azt tedd másokkal, amit elviselnél,
ha veled tennék” 
Normák, értékek szerepe a gazdaságban,
és ennek iparági aktualitásai
Boros Péter vezérigazgató (Béflex Zrt.)

Ahogy azt elôzô
(294.) számunkban
ígértem, külön fog-
lalkozunk a mene-
dzserkonferencián
negyedikként elhang-
zott elôadással, és a
témával kapcsolato-
san egyúttal több

iparági szereplô véleményét is megosztjuk Önökkel.
Nyilván emlékeznek rá, hogy nem elôször vetôdik fel,

fogalmazódik meg az az ágazati igény, hogy valamifajta
etikai mérce és iránymutatás – „mi a helyes, mi a jó” –
mellett kellene az iparágnak mûködnie. Boros Péter, a
Béflex vezérigazgatójának elôadása pontosan ezzel
foglalkozott: felelôs piaci magatartás; alapanyagár alatti
vállalási árak; minimálár; felelôsségvállalás, beleértve az
oktatás kérdését is; etikus üzleti magatartás; a farkastör-
vény következményei – gyakorlatilag mind-mind felvetôd-
tek, pontosabban ezzel kapcsolatosan annak a sürgetô
igénye, hogy kidolgozásra kerüljön egyfajta etikai kódex. 

Az elôadó néhány sarokkritériumot is megfogalmazott:
például olyan közös alap, amely mindenki számára elfo-
gadható, egyszerû és egyértelmû megfogalmazás, minden
szereplô számára win-win helyzetet eredményez, és alap-
iránytûként mûködik. A felvetés megvalósítása rendkívül
összetett és bonyolult, aligha van valakinél is a bölcsek
köve, hogy egyedül megalkossa, kidolgozza ennek alapjait,
rendszerét. Nyilvánvaló, hogy valamifajta össziparági
akarat szükségeltetik az etikai iránymutatás kidolgozásá-
hoz, és még több össziparági akarat ahhoz, hogy ez ne csak
írott malaszt maradjon, hanem elkötelezettség mellett
mûködô napi gyakorlattá váljon minél szélesebb körben.
„Csak azt tedd másokkal, amit elviselnél, ha veled tennék”
– ezzel az idézettel fogalmazta meg az etikai kódex
lényegét Boros Péter, és ebben tökéletesen igaza is van.
Tulajdonképpen ezt betartva, ennyire egyszerû is lehetne
létrejötte, hiszen jellemzôen általánosan elfogadott érték-
rendre épül. Olyanokra például, mint: a jogszabályok betar-
tása, a határidôre történô fizetés, a nemcsak szlogenszintû
környezetvédelem és társadalmi felelôsségvállalás, transz-

parens mûködés stb. Ezeket – legalábbis elméleti szinten –
senki nem kérdôjelezi meg… Hogy mikor, mit és miért ír
felül mégis a pillanatnyi gazdasági érdek vagy kényszer –
az azonban egy egészen más dolog… Pedig az ágazat
egésze – és benne az adott cég is – csak akkor lesz képes
hosszabb távon is piaci szereplô maradni, továbbá minden-
kori fejlôdésének feltételeit megteremteni, ha nem kizáró-
lag önös win-pozícióra törekszik – olykor bármi áron –,
hanem kollektív win-win helyzetet teremt. 

Ehhez azonban nemcsak megalkotni kell(ene) az etikai
kódexet – és önmagában ez sem egyszerû –, hanem akarat
és elkötelezettség is szükséges a betartására. Majd így
folytatta: „Elôször is: az iparág valamennyi szereplôjének
egyöntetûen be kellene tartani bizonyos – jogi és gazdasági
– normákat. Másodszor: a nagyjából azonos beszállítói,
illetve piaci körülmények hasonló mértékben érvényesül-
jenek az árképzésekben, illetve a hozzáadott értékek érvé-
nyesítésérôl sem szabad megfeledkezni. Harmadszor: a cég
szakmai múltja és tradíciója egyben egyfajta garanciaként
szolgáljon a megrendelô felé. Ez utóbbi kapcsán mostaná-
ban éppen az ellenkezô-jét tapasztalom… Negyedszer
pedig: a valóban felelôs piaci magatartás, amibe a képzés
éppúgy beletartozik, mint a megrendelôk korrekt kiszolgá-
lása, és persze ennek – beleértve a vállalási árakat is –
valamennyi vetülete. És hát igen: a meghatározó, nagy
nyomdáknak, nyomdaipari vállalkozásoknak ezekben az
élen kell járnia, példát kell mutatnia, mert – ahogy
Churchill fogalmazott – »a felelôsség a nagyság átka«, de
teszem én hozzá: a lehetôsége is” – mondta Boros Péter, s
egyúttal deklarálta, hogy a Béflex egészen biztosan köte-
lezô érvényûen betartandónak fogadna el magára nézve egy
konszenzuson alapuló etikai kódexet.

Sok-sok évvel ezelôtt, ha jól emlékszem, 1998-ban
Pintér Dezsô, a Tv2 akkori igazgatója így fogalmazott:
„Nem igaz, hogy csak egymás kárára boldogulhatunk”.
Merem remélni, hogy igaza van… Vagy egyszer igaza lesz
– és a nyomdaiparra vonatkozóan is…

És akkor ismerjék meg a következô oldalakon néhány
cég képviselôjének meglátását, véleményét az etikai
kódexszel kapcsolatosan! ➧
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„Nem elôször merül fel annak a
kérdése, hogy valamifajta etikai
kódex mentén mûködjön a hazai
nyomdaipar. S noha magával az
elvvel teljes mértékben egyetértek,
kétségeim vannak afelôl, hogy
miként lehetne megvalósítani. Ha
csak azt az alapvetô különbséget
veszem figyelembe, hogy még
azonos technológián belül is komoly
eltérések vannak – nagyon nem
mindegy, hogy például 16 vagy 64
oldalas az a rotációs gép, illetve
mekkora az óránkénti kapacitása
egy könyvkötô berendezésnek – az
egyes nyomdák felkészültsége között
már kérdésessé válik, hogy lehet-e
bármifajta olyan közös nevezôt
találni, amely a különbözôség
ellenére minden érintett számára
elfogadható.

És ha – mondjuk – elfogadható
is, akkor még mindig ott vannak a
további kérdések: ki az, mely cég az,
amely/aki ténylegesen elfogadja, és
persze be is tartja…? Az élet olykor
produkál olyan helyzetet – és a
nyomdaipar számára sajnos ez

egyáltalán nem ismeretlen –, amikor
egy nyomdának a túlélése múlik
azon, hogy alkalmasint elképesztôen
alacsony áron vállaljon el egy-egy
munkát. Egyrészrôl tehát nem látom
annak realitását, hogy egyáltalán
kidolgozható maga az etikai
rendszer, azon belül valamiféle
minimál- vagy ajánlottár-szerûség,
létrehozható-e egy közös platform,
és ha igen, kiállja-e a mindennapok
próbáját, amelyben a legnagyobb
kényszert a gazdasági közeg jelenti.
Másik nagy kérdése az ügynek, hogy
mit lehet kezdeni azokkal, akik eleve
nem is csatlakoznak a céhben
történô mûködéshez, azaz még elvi
síkon sem deklarálják, hogy
magukra nézve elfogadják az etikai
kódex szabályait, de fogalmazzunk
inkább úgy: iránymutatásait. És
még mindig csak a legális
mûködésnél vagyunk, szó nem esett
a „szürke” szféráról…

A megrendelô felé történô kom-
munikálása annak, hogy számára
valaki „piszkos áron” dolgozik,
vagy éppen ô maga kényszerít ki

„piszkos árat”, nem hiszem, hogy
túl nagy lelkiismeretfurdalást
eredményezne. Nem érdekli, ha
érdekelné, már eleve nem „szívat-
ná” 10 filléres árkülönbségekkel a
beszállítóit, nem élne vissza helyzeti
fölényével…

Teljesen jogos igénye az ágazat-
nak, hogy saját, jól felfogott érde-
kében – sôt, mondhatnám védelmé-
ben –, végre valamifajta rend,
elfogadható üzleti etika mentén
mûködjön, miközben jogilag se
adjon támadási felületet. Reális
megvalósíthatóságát azonban én
nem látom, persze attól még
elképzelhetô… Véleményem szerint
nem lehet olyan iránymutatást,
rendszert kidolgozni – legfeljebb
bizonyos termékcsoportokat illetôen
–, amelyhez a legkisebb nyomdától
a legnagyobbig egyformán tudna
igazodni minden cég. Ha pedig
kevésbé egzaktak az iránymutatá-
sok, túl tágan maradnak az értel-
mezhetôségek, akkor annak semmi
értelme: ott vagyunk, ahonnan
elindultunk.” ■

„…nem hiszem, hogy túl nagy
lelkiismeretfurdalást eredményezne”
Alföldi Nyomda –
György Géza vezérigazgató

A legnagyobb ajándék,
amit üzletfelednek adhatsz

az, hogy ôszintén figyelsz rá.

Békés, boldog karácsonyiBékés, boldog karácsonyi
ünnepeket és új esztendôtünnepeket és új esztendôt

kívánunk mindenkinek!kívánunk mindenkinek!
DUPAREC Kft.

+36 1 278-8666
+36 1 278-8662
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● Szóval, nem látja értelmét, hogy
a nyomdaiparon belül valamifajta
etikai iránymutató kerüljön
kidolgozásra, merthogy úgysem
tartják be…
– A nyomdaiparban is akad az

„arisztokrácia” néhány olyan utolsó
példánya, akinél az etika ér is valamit,
de azért ôk is tudnak „csibészek”
lenni… Arról meg nem beszélve,
hogy mindenki kvázi a saját nézô-
pontjából határozza meg, hogy mi fér,
férhet bele az etikus viselkedésbe.

● Pont az lenne a lényege, hogy ez
a „mérce” közösen meghatározott
elvek mentén kerüljön kidolgozás-
ra, olyan alapot jelentsen, ami
mindenki számára elfogadható. 
– Az ember alapvetôen ugyan nem

alkalmatlan arra, hogy olyan közös-
séget hozzon létre, amelynek vala-
mennyi tagja betartja a saját maga
által megalkotott elôírásokat, de a
való világban kevés ember alkalmas
rá. A nyomdaiparnak is volt próbálko-
zása erre vonatkozóan: például a
Védegylet, amelyben arra nem
voltunk képesek, hogy a saját jól
felfogott üzleti érdekünkben, legalább
a megbízhatatlannak minôsülô
megrendelôinkre figyelmeztessük a
többieket, és ugyanez igaz a késôbb
létrejött Nyomdászok Baráti
Társaságára is. 

Azt kell mondanom, hogy olyany-
nyira „igazi hülyék vagyunk”, hogy,
még ha az egzisztenciális létezésünk
is függ tôle, sem állunk össze… 

● De – esetleg – szóba jöhetnének
például a munkaerôvel kapcsolatos
szabályozások is…
– A munkatörvénykönyv elôírja a

kötelezô felmondási idôt, így –
elméletileg – senki nem hagyhatja
pácban a munkáltatóját, és szegôdhet
el egy másik nyomdához egyik
pillanatról a másikra… Ha pedig úgy
összeveszik valaki a fônökével, hogy
az azonnali távozás mellett dönt,
akkor jobb is, ha nem dolgoztatják le
vele a felmondási idôt, mert abban
köszönet úgysem lesz. Ezzel együtt,
mi is minden körülmények között
feltesszük a kérdést egy újonnan
jelentkezô dolgozónak, hogy honnan
és miért jött el, de a válaszát elfogad-
juk, és nem nyomozgatunk az
elôzmények után. Pontosabban: van
nagyjából tíz nyomda, amelyek
tulajdonosával, ügyvezetôjével olyan
a kapcsolatunk, hogy amennyiben
onnan jelentkezik bárki is, rákérde-
zünk, és kikérjük a véleményüket.
Ezzel együtt: ha nekem kell egy
ember, akkor felveszem. Ne játsszunk
már Mátyás királyt…

„A normális emberek nem szemetelnek, 
a többieknek meg tilos!”
Grafit Pencil –
Korok Péter ügyvezetô

A Grafit Pencilt is igen
érzékenyen érintette a
gazdasági válság, ám az idei
évet tekintve már elmondható
róluk, hogy teljes mértékben
„magukhoz tértek”, sôt
kifejezetten elégedettek
lehetnek, és a kilátások is
több mint biztatók. Nemcsak
munkájuk van bôven, hanem
fejlesztésre is futja: nincs egy
hónapja, hogy vadonatúj
teherautókat állítottak
üzembe a szállításokhoz.
Technológiai beruházásra
ugyan nem került sor, de
ennek kizárólag az az oka,
hogy e téren teljes mértékben
rendben vannak.
Amikor „etika ügybôl”
kifolyólag idôpontot
egyeztettem Korok Péterrel,
már jelezte: véleménye szerint
ha valaki – úgymond –
íratlan törvényként nem tart
be alapvetô etikai normákat,
akkor az az írotthoz sem fogja
tartani magát.
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● A Grafit Penciltôl nem „szoktak
embert lopni”?
– De igen: folyamatosan szipkázzák az

embereinket. Van olyan gépmesterünk, aki
már negyedszerre jön vissza.

● Miért megy el, ha aztán meg
visszajön, és önök vissza is fogadják?
– Több pénzt ígérnek neki, amirôl aztán

vagy kiderül, hogy mégsincs úgy, vagy
egész egyszerûen hiába lett valójában
magasabb a fizetése, a munkakörülmé-
nyek, a kollégák, a hangulat nem jó.
Persze, hogy visszafogadjuk, mert
tisztességesen távozott, jó szakember, jó
kolléga. Az pedig mindenki részérôl egy
teljesen érthetô motiváció, hogy anyagilag
többet akar, és ezért alkalmasint vált. Azt
gondolom egyébként, hogy ha egy
nyomda nem akar egyik napról a másikra
munkaerô nélkül maradni, akkor házon
belül kell annak a feltételét megterem-
tenie, hogy az emberei ne hagyják ott.
Erre semmifajta etikai szabályozás nem
ad garanciát.

● Összegezve elmondható, hogy egy
cég mindenkori helyzete, körülményei,
érdeke egyszerûen felülírhatnak egy
esetleges etikai kódexben foglaltakat?
– Én azt gondolom, hogy jelen pilla-

natban is érvényben van egy etikai kódex,
igaz nem írott szövegen, hanem „csibész-
törvényen”, betyárbecsületen alapul. És
azzal a nagyjából tíz nyomdával, ame-
lyekkel egyébként üzleti együttmûködés-
ben vagyunk, egymás között be is tartjuk.
Ezt nem egyikünk vagy másikunk alkotta,
hanem az élet teremtette. Kényszeríteni
azonban senkit, semmilyen módon nem
lehet arra, hogy betartson bizonyos
becsületbeli normákat, mert ez ember-,
illetve kapcsolatfüggô. Aki nem ilyen,
annak színielôadásként is elô lehet adni,
akkor sem fogja – vagy akarja – érteni,
betartani meg pláne nem.

● A kívánatos tehát az lenne, hogy
mindenkiben saját indíttatás okán
legyen egyfajta betyárbecsület,
amolyan belsô etikai kódex…
– Errôl az jut eszembe, amit nálunk, az

erdôben egy táblára írtak:
„A normális emberek nem szemetel-

nek, a többieknek meg tilos!”
A Grafit Pencil nem szemetel… ■

„Azért választottuk a KORREKT nevet,
mert azok is vagyunk…”
Korrekt Nyomda –
Barkó Imre ügyvezetô
● Tudom, hogy azért ez a neve a
nyomdának, hogy ezzel is dekla-
rálja etikai normáját. Attól még az
iparág számára esetleg üdvös
lenne egy olyan etikai kódex, amit
– remélhetôleg – minél többen be
is tartanak…
– Annak természetesnek kellene

lennie mindenki számára, hogy nem
„csábítjuk át” egymás embereit, nem
teszünk a másiknak tudatosan
keresztbe, nem becsmérelünk senkit,
és alkalmasint szinte papíráron –
vagy éppen az alatt – nem vállaljuk
el a munkákat.

● Fôleg ez utóbbi esetben fordul
elô, hogy a gazdasági, vagy még
inkább túlélési kényszer, felülírja
az etikai normákat…
– Ez így van, de mégsincs így! A

válság – amit inkább neveznék piaci,

gazdasági körülménynek – hozott
egy olyan helyzetet, hogy a piac
alacsonyabb árat visel csak el, mint
azelôtt. Erre fel kell készülni, vagyis
megteremteni a feltételeket – például
tovább automatizálni a folyamatokat,
vagy többwerkes, esetleg nagyobb
formátumú nyomógépeket üzembe
állítani –, hogy jóval hatékonyabban
lehessen dolgozni. Ezeket
megteremtve, már alacsonyabb
vállalási ár mellett is nyereségesen
mûködik, mûködhet a nyomda. A
versenytársak felôli olvasatban
viszont tûnhet úgy a helyzet, hogy
kvázi „leverem az árakat”. Pedig szó
nincs róla: csak sokkal hatékonyab-
ban, szervezettebben dolgozunk!
Sôt, a fejlesztéseink is rendszerint
azon alapulnak, hogy egy-egy
árajánlatkérés kapcsán találkozom a
miénknél alacsonyabb ajánlattal, s ha

Mintha a Korrekt Nyomdát
elkerülte volna a válság,
ugyanis nemhogy stagnáltak
az elmúlt években, hanem évrôl
évre egyre több munkájuk van. 
A növekvô hazai
megrendeléseken kívül, egyre
jelentôsebb az exportjuk is,
úgyhogy lassan-lassan
kapacitáshiánnyal küzdenek.
Illetve, nem fognak… Ám nem ez
jelen beszélgetésünk tárgya,
mivel Barkó Imre ügyvezetôt is
az etikai kódex kapcsán
faggattam.
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az nem extrém módon alacsony –
vagyis nyilvánvaló, hogy aki adta,
nem számolt még papírárat sem –,
akkor elkezdem vizsgálni, mivel
lehetne a hatékonyságunkat tovább
növelni, és ezáltal az árainkat még
piacképesebbé tenni.

Ez az egyik fele a dolognak, a
másik, hogy a válság miatt az ember
sokkal jobban odafigyel a költségeire,
sokkal körültekintôbben és pontosab-
ban tervez. Ez nálunk úgy történik –
és igazából így történt az alatt a 25 év
alatt, amióta létezünk –, hogy egyre
precízebben számoljuk az árainkat.
Mint a GPS: ahogy letérsz az útról,
újratervez – ezt kell csinálni a
nyomdáknak is. Mi is mindennap
újrakalkuláljuk az árainkat, mert
változnak a tényezôk. Ez tette és teszi
lehetôvé, hogy folyamatosan
elôrelépjünk.

Nagyon sok olyan nyomdáról
tudok, amelyiknek saját kalkulációja
nincs is, mindig a másikhoz képest ad
árat… Azt gondolja, ha a másiknak
megéri, akkor neki is, mert lehet,
hogy ugyan nem tíz lesz a haszna,
hanem csak öt, de az is rendben van.
Közben pedig már rég veszteségbe
fordult, és amikor erre ráébred, a
többieket szidja… Az egyébként egy
jellemzôen „magyar habitus”, hogy
ahelyett, hogy valaki azon gondol-
kodna, miként tehetné saját cégét
hatékonyabbá, inkább árminimumo-
kat vezetne be… Ugyanakkor az is
tény, hogy jó néhány nyomdatulajdo-
nossal kifejezetten jó barátságban
vagyunk a „fehér asztalnál”, de az
üzleti életben kemény konkurenciát
jelentünk egymásnak, és néha úgy
versenyzünk egy-egy megrendelésért,
hogy nem is tudjuk: egymás árait
nyomjuk le. 

● Az árakon tehát nem nagyon van
mit „etikuskodni”…
– Semmit!

● És egyéb téren?
– Annak – ahogy említettem – ma-

gától értetôdônek kell lennie. Persze

nem az. Ezen azonban az sem változ-
tatna, ha létezne idevágó etikai
iránymutatás. Ameddig vannak olyan
kollégák, akik nem riadnak vissza
attól sem, hogy kvázi beépítsenek
embereket konkurens nyomdákba,
addig deklarálhatunk mi bármiféle
etikai kódexet… 

● Esetleg a munkaerô, az alkalma-
zottak terén?
– A Korrekt Nyomdában meglehe-

tôsen stabil csapat dolgozik, ha
szükségünk van új munkaerôre, akkor
azt igyekszünk tisztességgel megol-
dani. Fordítva ez már nem annyira
igaz: jó párszor fordult elô, hogy el
akartak vinni tôlünk embert. Ilyenkor
felhívom az adott nyomda vezetôjét,
tulajdonosát, és egy nagyon kelle-
metlen beszélgetés veszi kezdetét…
(Mellesleg sajnos, sok esetben kide-
rült, hogy az emberi és szakmai
értékek mellett még egyéb informá-
ciót is vártak az elôzô munkáltatóról
a nagyreményû munkahelyek.)

● Az etikai kódex esetleg arra is jó
lenne, hogy azon nyomdák,
amelyek elfogadják magukra nézve
kötelezônek, akár a megrendelôi
körben is elônyt élvezhetnének az
üzleti életben való fair-ségük okán.
Egyfajta társadalmi felelôsségvál-
lalás dokumentuma lehetne…
– Egy nyomda vagy eléri, kivívja

önmaga számára az elismerést, vagy
nem, és ez olykor nem is a nyomda
hibája, mert esélyt sem kap rá. Az
azonban egészen biztos, hogy a
megrendelôt egyetlen dolog gyôzi
meg: ha elégedett a nyomdával. És
nemcsak a termékek minôségével,
hanem magára a munkakapcsolatra, a
kiszolgálásra, a megbízhatóságra is
gondolok. Kétségtelen: kicsit róka
fogta csuka, csuka fogta róka a
helyzet, mivel addig nem kapok
munkát, amíg nem bizonyítok, de
csak akkor tudok bizonyítani, ha már
legalább egyszer megrendeltek tôlem
valamilyen nyomdaterméket…
Emiatt is van, hogy nem könnyû új

megrendelôt szerezni.  A hazai piacon
egyébként leginkább ajánlás alapján
keresnek meg bennünket új megren-
delôk, az exportpiacon természetesen
más a helyzet. Nem volt egyszerû
betörni erre a piacra, mert – partne-
reink elmondása szerint – néhány
régi, „nagynevû” nyomda eljátszotta
a bizalmat: nem szállítottak idôben,
olykor a minôséggel is baj volt, az
esetleges reklamációkat pedig nem
úgy kezelték, ahogy az elvárható lett
volna stb. A magyar nyomdákkal
szemben így kialakult rossz tapasz-
talatok után kellett bizonyítanunk,
hogy mára már meglehetôsen komoly
exporthányadunk lehessen.

És ezt a „csatát” nekünk is meg
kellett vívnunk sok más „elôre
menekülô” nyomdával, céggel együtt.
Ebben senki nem is tudott volna
segíteni, hiszen egyrészt önmagunk
érdekében csináltuk, csináljuk,
másrészt pedig sem a hazai, sem a
külföldi megrendelôket az adott
nyomdával kapcsolatosan – lehet
annak bármirôl bármilyen papírja –
nem gyôzi meg semmi és senki más,
mint az ô személyes tapasztalata,
legfeljebb némileg befolyásolhatja
egy-egy olyan ajánlás, amit egy
másik megrendelôtôl kap. Persze,
sokszor a megrendelôk kényszerítik a
nyomdákat gyilkos árharcokba, de azt
mindenkinek el kell tudnia dönteni,
hogy, milyen áron vállalható el egy
adott munka.

● Tehát a nyomdáknak nincs más
lehetôségük, mint egyedül és a sa-
ját etikai mérce szerinti mûködés.
– Így van, és legfeljebb bízni lehet

abban, hogy az a mérce, amelyet egy
adott nyomda állít önmagának, a
többiek számára is elfogadható. Vagy
ha mégsem, akkor meg éppen az
etikátlánsága okán (is) idôvel –
remélhetôleg gyorsan – kihullik,
akinek ki kell hullani… Kívülrôl
történô szabályozással ez se nem
megoldható, se nem siettethetô, tehát
teljesen felesleges. ■
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55 évvel ezelôtt indult útjára a Pro Typographia verseny.  Az eltelt
idô alatt a nyomtatott kommunikáció elképesztô változásokon ment
keresztül. Ideje volt, hogy a versenyt is alaposan átformáljuk. 
A Pro Typographia a jövôben BEST PRINT HUNGARY néven
folytatja a megôrzésre érdemes hagyományokat, és teret biztosít a
XXI. század újdonságainak. Az újítások célja, hogy dinamikát és
friss lendületet adjunk a nyomtatott kommunikáció
megmérettetésének. 
Az új névvel és arculattal nemcsak marketingszempontból
szeretnénk vonzóvá tenni a versenyt, de valódi nyitást jelent az új
technológiák és a különleges nyomdai megoldások irányába.
A versenykategóriák kibôvítésével – többek között – várjuk a flexó-
és a szitatermékeket, valamint a kiadványszerkesztôk, grafikusok
printmegoldásait. Külön kategóriában versenyezhetnek a
különleges kiadványok. Szeretnénk az iskolákat is nagyobb
mértékben bevonni.
Átalakítjuk a díjakat is. A hagyományos kategóriadíjak mellett a
verseny különdíját osztjuk ki a legjobb elôkészítési, nyomtatási és
kötészeti munkákért.
Habár a verseny fókuszában változatlanul a print áll, külön
weboldalt hozunk létre a BEST PRINT HUNGARY számára
www.bph.hu webcímmel. Itt nemcsak a verseny összes
dokumentumai lesznek megtalálhatók, de a nevezôk online
formában is leadhatják nevezéseiket. 
A nevezési díjak többségének csökkentésével szeretnénk
megkönnyíteni a döntést a cégeknek, hiszen minden
versenyzô számára akkor válik értékessé a gyôzelem, ha
azt erôs mezônyben éri el.

Kicsit módosulnak a határidôk. A jövôben az elôzô év januárja és
decembere közötti termékekkel lehet nevezni február közepéig. És
még április hónapban kihirdetjük a gyôzteseket.
Talán az egyik legfontosabb változás a verseny kommunikációja a
megrendelôk irányába. A jövôben nem a gyôztes termékek
kiállítása lesz a díjátadó ünnepség kísérô eseménye, hanem
fordítva. Kiállítjuk az összes benevezett terméket és a kiállítás
csúcspontja lesz a díjátadó. Ezáltal tudunk átfogó képet nyújtani az
elôzô év nyomdai kínálatáról. Fontosnak tartjuk, hogy a szûkebb
szakmai közvéleményen túl a megrendelôk széles köre és a
printhez lazábban
kötôdô sajtó is
értesüljön az
eseményrôl.
Szeretnénk, ha valódi
kulturális eseménnyé
nôné ki magát a BEST
PRINT HUNGARY.
Bebizonyítjuk, hogy
a print él, és a verseny
a print legkiválóbb
magyarországi
képviselôinek és
termékeinek ünnepe.

Új év, új verseny –
BEST PRINT Hungary
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Mintha a gazdasági fellendülés nyomokban tapasztalható lenne az iparágunkban is,
és a hazai ágazat számára végre némileg kedvezôbben, nyugodtabban alakult volna
ez az év, mint a korábbiak. Megállni látszik a nyomdatermékek iránti igények
csökkenése, sôt már-már növekvô tendenciáról beszélhetünk: a nyomdák
többségének többé-kevésbé elegendô munkája van, még ha hektikus eloszlásban is.
Persze, ez nem azt jelenti, hogy nyugodtan hátra lehet dôlni. 
Bizony nem! Sok még a dolog…
Az a fajta átalakulás, aminek lennie kell, amire az iparág jövôjének érdekében
feltétlenül szükség van, az erôteljesen késik. Ma már a nyomdaipar igazából nem
nyomda, és nem ipar.
A grafikus kommunikáció megnevezés sokkal jobban fejezi ki tevékenységét, sokkal
többet árul el lényegérôl és többletértékérôl. Ezt azonban a megrendelôi piac felé is
kommunikálni, tudatosítania kell – mindenkinek egyesével, de fôleg közösen.
Szövetségünk is mindent elkövet annak érdekében, hogy az ágazat megítélése
erôteljesen javuljon, hiszen mi, szakmabeliek mindannyian tudjuk, hogy mindazok a
berögzülések, illetve vádak, amelyekkel illetnek bennünket, téveszméken alapulnak.
Megkérdôjelezik környezetbarát-voltunkat, és egy nyomdát sem úgy képzel el a
közvélemény, amilyen a valóságban, sokkal inkább gyárként, ahol – pejoratív
értelemben – „melósok melóznak”. És ahelyett, hogy mint más, élelmesebb felsôfokú intézmények
tervezôgrafikusokat képeznénk, mi kiadványszerkesztôket… Azt persze nem tudom, hogy a „gépmester”
elnevezést milyen vonzó elnevezésre lehetne cserélni…
De vitathatatlan, hogy ezek miatt sem vagyunk például vonzóak az új generáció számára: kevesen jelentkeznek,
hogy kitanulják ezt a szakmát. Márpedig, ha ez így marad, belátható idôn belül mind közép-, mind felsôfokú
szakembereket tekintve munkaerôhiánnyal fog küzdeni a szakma.
Tennünk kell, és közösen, hogy ez ne történjen meg. Van jövôje a szakmánknak, de ehhez – ahogy Széchenyi
István nevezi – „kimûvelt emberfôkre” is szükség van, szükség lesz. A szövetség az idei évben létrehozta
alapítványát, amelynek célja, hogy – egyebek mellett – új alapokra helyezze az oktatási rendszert, illetve
megteremtse az ahhoz szükséges anyagi feltételeket.
Ehhez azonban nem nélkülözheti a széles körû iparági összefogást.
Ezzel párhuzamosan a jelen nyomdai vállalkozásainak is sokkal inkább tudomásul kell vennie, hogy meglévô
tudását folyamatosan bôvítenie kell. Nemcsak a technológiai újdonságokra gondolok, hanem fôleg azokra a
trendekre, amelyek meghatározzák, hogy merre megy, mi jelenti a nyomtatás, a nyomdatermékek és a melléjük
nyújtott szolgáltatások jövôjét. Hiányzik még az ágazat szereplôibôl – kivétel a kivétel –, hogy nyitott szemmel
nézzenek körül e téren Európa nyugatabb részén, és ne csak a már meglévô technológiai és kapacitásbéli
felkészültségüket akarják eladni, hanem vegyék észre az új üzleti lehetôségeket, és „honosítsák” azt. Nem kell –
ahogy szokták mondani – feltalálni a melegvizet: ami jó és elôremutató, azt át lehet – és kell is – venni… 
Szövetségünk a jövô esztendôre is olyan célokat tûzött ki és kíván megvalósítani, amelyek ebben is, és még sok
minden másban is érdemben segítik a teljes ágazatot, azon belül természetesen elsôsorban tagságát. (De itt
jegyezném meg: az ajtónk mindenki elôtt nyitva áll…) Folytatjuk például a nemzetközi összefogás keretei között
zajló Print Power és a Two Side kampányát a hazai megrendelôi körben, sôt van egy saját elképzelésünk is,
hogy országos szinten mivel és hogyan tudnánk a nyomda, a nyomtatás, a nyomdatermékek világát
népszerûsíteni, eloszlatni a körülöttük lévô tévhiteket, és vonzóvá tenni minél szélesebb körben. 
Természetesen lesznek konferenciáink, amelyeken – ahogy eddig is – kizárólag olyan témák kerülnek fókuszba,
amik pluszinformációt jelentenek a mindennapok üzleti gyakorlatában. BEST PRINT Hungary néven megújul a
Pro Typographia versenyünk, és nemcsak külcsínében: új kategóriák létrehozásával kiszélesítettük a lehetséges
nevezôk körét is.
A PPDExpón sem „pusztán” résztvevôk leszünk, hanem érdekes programokat szervezve szeretnénk rávenni az
ágazat minél több szereplôjét, hogy látogasson ki a rendezvényre. 
És hát, nem titok: a szövetség és az egyesület között egy ideje tárgyalások folynak a két szervezet
összeolvasztásáról. És noha meglehetôsen széles körû ágazati vélemény, hogy szervezeti szinten nincs szükség
kettôre, a hogyan és a miként körül még sok a kérdôjel…
Szóval, sok még a dolog, de  – úgy vélem – a szövetség, a tagságával egyetemben, lendületbe jött és – remélem
– abban marad jövôre is, fennállása 25. évében. Egyre több döntéshozóban az is tudatosulni látszik, hogy együtt
vagyunk erôsebbek.

Dr. Horváth Csaba elnök

fedprint.hu

Mintha, de sok még a dolog…
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„Az etika nem az árakkal kezdôdik…”
Pauker Nyomda –
Vértes Gábor ügyvezetô

„Mi nyomdászok,
nyomdatulajdonosok, ha
szóba kerül az ágazaton belül
az etika, mindig az árakról
kezdünk el beszélni, pedig
az etika nem az árakkal
kezdôdik…” – mondta Vértes
Gábor, amikor az etikai kódex
ismételten felmerülô
megalkotása kapcsán
leültünk beszélgetni. 
Ez a legfájdalmasabb pont
valamennyi cég életében, 
ez veszélyezteti leginkább a
boldogulását – vetettem ellen.

● Mitôl szenvedett leginkább a
Pauker ebben az évben?
Munkaellátottság, hektikusság,
nem fizetô megrendelôk, árharc a
versenytársakkal…?
– Na, ettôl mind! Illetve azért ez

így nem igaz, hiszen munka van, bár
kétségtelen: nagyon hektikus az
ellátottság. Van, hogy ki sem látszunk
belôle, máskor meg jószerint nem
tudom, hogy mivel töltsük ki a
mûszakokat. De ez – azt gondolom –
így is marad: ez lett a „normál tem-
pó”. A megrendelôk továbbra is
hosszú határidôre és nehezen fizet-
nek, viszont – jó órában mondjam –
fizetnek. Velük kapcsolatban a legna-
gyobb probléma, hogy nagyon gyak-
ran rossz minôségû az általuk leadott
anyag. Évente mintegy tizenhatezer
oldal leadását ismétlik meg az ügyfe-
lek. Ez egy óriási hibaforrás. Persze
lehetne minden egyes anyagot ellen-
ôrizni, ennek nem kevés költségét
azonban nem lehet elôre a vállalási
árba beépíteni. Marad az a megoldás,
hogy az ügyfél a teljes anyagot
újraküldi, vagy – amit most léptetünk
életbe – igenis elkérjük ennek a
felelôsséggel járó munkának az ellen-
értékét, vagyis oldalanként 5–600 fo-
rintot. 

A nyomdák közötti árharcok, árle-
törések pedig ugyanolyan kemények
és elkeseredettek, mint eddig voltak. 

● Mit segíthet ezen a helyzeten egy
etikai kódex?
– Ezen semmit, azon viszont

nagyon is sokat, hogy a mûködés
jelen és jövôbeni körülményeit és
feltételeit ne nehezítsük egymás
számára – sokan elfelejtik: ezek
kétirányú dolgok, amelyek vissza is
üthetnek! –, hanem valamifajta
elvárható tisztesség korlátai közé
tereljük. Ha csak azt elérnénk
például, hogy egyik napról a másikra
ne vegyünk fel egy ez idáig másik
üzemben dolgozó gépmestert, mert
nyilvánvaló, hogy ahonnan ilyen
rapid módon jön el, ott ezzel komoly
problémát okoz, már nagyot lépnénk
elôre…

Boros Péter felvetése az etikával
kapcsolatosan is minden másról szólt,
csak nem az árakról. És nagyon
helyesen, mert az legfeljebb a vége,
oda kellene egyszer eljutni, ha
egyáltalán el kell jutni…  

Nem gondolom egyébként, hogy
az árakat bármilyen módon szabá-
lyozni lehetne, vagy érdemes, ha
másért nem, akkor azért, mert valaki

Hengerstanc, kasírozó, flexógép gyártása
Hengerszabályzás, szervizelés, javítás

Mindez egy helyen – a gyártónál!
Leányvár, Bécsi úti ipartelep, t.: 06-20/9520-417, e-mail: varvedo@t-online.huVárvédôVárvédô
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mindig fel fogja rúgni a szabályokat. Kezdeni, elindulni
ennél sokkal könnyebben kezelhetô és betartható etikai
szabályokkal kell, például az elôbb említett munkaerô-
felvétel kapcsán egyfajta viselkedési norma betartásával. Ez
egyébként azért is különösen fontos lenne, mert már ma
vitathatatlanul munkaerôhiány van, és elnézve a nyomda-
ipari oktatásra jelentkezôk számát, egyre nagyobb problémát
fog jelenteni a munkaerô-utánpótlás, emiatt egyre ádázabb
küzdelem lesz a megszerzéséért.

És ha már szóba került az oktatás: ennek is az ágazati
felelôsségvállalás körébe – ha tetszik az etikához – kell(ene)
tartoznia, hiszen együtt tudjuk, tudnánk megoldani: közös
érdek, közös felelôsség. 

● Ahogy árkérdésben, úgy a munkaerô felvétele kapcsán
is felrúghatóak a szabályok…
– Ha valaki felrúgja, nézzen szembe azzal, hogy vele

szemben sem lesz betartva… Ez egyébként egy olyan apró
lépés lenne az etikai elvárások mentén való mûködéshez,
amelyet a piacon lévô több száz nyomda mindegyike gond
nélkül képes lenne teljesíteni. Amolyan ígérvényként – adott
szóként – szolgálna a többiek számára, és ezáltal egyfajta
tartást, tisztességet adna az ágazat egészének. Mi legalább
ennyiben tekintettel vagyunk egymásra, becsüljük ennyire
egymást, még ha egyébként keményen konkurensek is
vagyunk. Ha egy ágazat önmagáról ezt el tudja, tudná
mondani, vagy ha errôl (is) ismert lenne, az feltétlenül
elônyt jelentene szélesebb körû társadalmi megbecsültségét,
megítélését tekintve is. Hogy a következô lépés az etikus
mûködés érdekében mi lenne, nem tudom: nyilván hozza
(hozná) az élet. De legalább az elsô lépést tegyük meg!

● Mekkora esélyt lát arra, hogy ne csak létrejöjjön,
hanem a mindennapokban alkalmazott mérceként is
szolgáljon a nyomdászok etikai kódexe?
– A józan eszem azt mondja: kicsi az esélye. Ám szeret-

ném hinni, hogy sikerül, hiszen sikerülhetne… Naivitásom
okán azt gondolom, hogy valamennyi kolléga elôbb-utóbb
felismeri: a saját jól felfogott érdeke is, hogy bizonyos
tisztességes üzleti szabályok mentén mûködjön. Mert lehet,
hogy ma ô jár jól ezek felrúgásával, de könnyen elôfordul-
hat, hogy holnap viszont ô fog ráfázni a leginkább… ■

Közinfoinfo

KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..
Továbbra is szeretettel várjuk minden

kedves régi és új ügyfelünket. 

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

KKíívváánnuunnkk  mmiinnddeenn  ppaarrttnneerrüünnkknneekk
kkeelllleemmeess  kkaarrááccssoonnyytt  ééss

ssiikkeerreekkbbeenn  ggaazzddaagg  úújj  eesszztteennddôôtt!!
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● Még mindig az a véleménye, hogy
szükség lenne egyfajta ágazati
iránymutató kalkuláció – nevezhet-
jük akár tarifarendszernek is – be-
vezetésére?
– Még inkább, mint régen! Meggyô-

zôdésem, hogy kellene, és meggyôzô-
désem, hogy lehetetlen. Csakhogy
érzékeltessem: legutóbb például egy
tenderen pontosan az általam adott
árajánlat alig ötödéért vitte el valaki a
munkát. Ez még a papír árát is alig éri
el… Ez meg – hogy úgy mondjam –
nem tudom, hogy jön ki. Ez nem más,
mint beállítani a sza...t mértékegység-
nek. Teljesen kizárt, hogy addig, amíg
ilyen „kollégák” vannak az ágazatban,
történhet bárminemû elôrelépés ezen a
területen.

Egyébként annak idején sem
tudtunk nemcsak ágazati szinten,
hanem egyébként sem dûlôre jutni.
2000 környékén óriásplakát-nyomta-
tással nagyjából négyen foglalkoztunk,
és mivel a megrendelôi piac már akkor
is szívesen ugrasztott bennünket egy-
másnak, gondoltam, üljünk le, és
beszélgessünk a saját védelmünk
érdekében. Így is történt: bizonyos
alapkérdésekben egyet is értettünk.
Majd jószerint még ki sem tettük a
lábunkat az étterembôl, még hátat sem
fordítottunk egymásnak, amikor a
társaság egyik tagja máris hátba szúrta
a többieket. Ma meg – a vadkapita-
lizmus jegyében – ott tartunk, hogy le
sem ülünk egymással, és azért harco-
lunk bôszen, hogy hogyan keressünk

kevesebbet… Ezzel együtt, nem
vagyok ideges.

● Miért nem?
– Túl régóta vagyok az ágazatban:

sok mindent láttam és megéltem, ezzel
a helyzettel is tudok mit kezdeni.
Mindazonáltal, nagyon örülök, hogy
már 60 éves vagyok, és ilyen formán
kifelé tartok az ágazatból… És annak
is örülök, hogy – hála istennek – nem
kényszerülök semmi olyanba bele-
menni, amibe nem akarok, vagy ellen-
kezik az elveimmel.

● A mostani etikaikódex-tervezet
egyébként nem annyira az árkérdés-
sel foglalkozik, hanem az ágazatot
érintô etikai normákkal, illetve

Jó pár évvel ezelôtt, még a szövetség
elnökségi tagjaként, éppen Horváth

Mihály volt az, aki elôször felvetette a gondolatot, hogy az iparág
védelmében valamifajta tarifarendszer-szerût kellene kidolgozni. Akkoriban
ugyan még nagyon „futott az ágazat szekere”, de azért már érezhetô volt,
hogy elkezdôdtek az árversenyek, és „szelídnek” egyáltalán nem mondható
formában… Azután – fogadókészség hiányában – elhalt a kezdeményezés.

2200

„Meggyôzôdésem, hogy kellene, 
és meggyôzôdésem, hogy lehetetlem…”
Regiszter Plakát Nyomda –
Horváth Mihály ügyvezetô
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egyfajta ágazati felelôsségvállalással.
Például: munkaerô-felvétel,
tisztességes üzleti magatartás, az
oktatás kérdése…
– Ezekkel nem igazán találkozom:

más emberét eddig még nem hoztam el,
és tôlem sem vittek el direktben még
senkit. Ha magától elmegy máshová, az
egy másik ügy, és nem izgat, mert eddig
szinte mindenki vissza akart jönni. Az
oktatással kapcsolatosan a mostani egy
jó iránynak tûnik, mármint az, hogy
kormányzati szinten preferálják a szak-
munkásképzést. 

● Nem lenne jobb, célravezetôbb, ha
a szakma a saját kezébe venné, nem
pedig kívülrôl várná ennek
megoldását?
– De, lehet. Vannak (még) kitûnô,

nagykaliberû szakemberek, akiknek
még idejük is engedné, hogy komolyan
foglalkozzanak a probléma megoldásá-
val. Nyilván szükségük lenne ehhez az
ágazat széles körû támogatására. Ám
abban már közel sem vagyok biztos,
hogy a szakma mögéjük, pontosabban
egyáltalán az oktatás mögé tevôlegesen,
vagy akár anyagi támogatást nyújtva oda
állna… Bármelyik etikai irányvonalat is
tekintem, egyiknél sem más a helyzet,
mint annak idején az árakkal: hiába is
lenne bárminemû etikai megállapodás,
szabályozás vagy iránymutatás, a több-
ség lesza...ná! Valaha – azzal együtt,
hogy akkoriban sem mindent tartottunk
be –, több tisztesség volt a szakmában,
és bizony akár nevesíthetôek is lehetné-

nek azok a személyek, akik mindezt
szétverték… Több közülük egyébként
már nincs is az ágazatban. Részben az ô
felelôtlenségük következménye, hogy a
nyomdaipar az elkerülhetetlen nehézsé-
geken – például gazdasági válság, a
digitális világ térhódítása stb. – kívül
számos egyéb problémával is küzd.

● Éppen ezért kellene lépnie végre az
iparnak… Ki más, ha nem mi
magunk?
– Oké: a taxisok, például megoldot-

ták. Van tarifarendszerük, ráadásul
magas! 

● Sokak ellenvetése, hogy a technoló-
giai, sôt az azonos technológiákon
belül is jelentkezô különbségek miatt,
valamint a nyomdatermékek sokféle-
ségébôl fakadóan nem lehet közös
nevezôre jutni…
– Ugyan! Végül is az összes technoló-

gia eredménye ugyanaz: itt bemegy a
papír, összekenjük festékkel, a végén
meg kijön. Globálisan kell nézni a
rendszert, nem elveszni a részletekben!
Ha valaki valamit nem akar, akkor a
kifogásokat is megtalálja hozzá.

● Akkor tehát marad a piac farkas-
törvényei közötti egyéni boldogulás.
– Igen, noha a konkurencia legma-

gasabb szintje az együttmûködés. De itt
még nem tart a nyomdaipar, legfeljebb
néhány tagja… ■

(Az „etikainterjúkat” készítette: Ilona)

Közinfoinfo

január 26., február 17., március 12., április 8.,
május 4., május 27., június 17.,

– nyári szünet –
szeptember 8., október 1., október 22.,

november 16., december 14.20
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foAz Antalis Hungary ajánlja szíves figyelmükbe
Az alábbi cikk az Index hírportálon jelent meg 2014. november 19-én Mécs Anna tollából, nem:
klaviatúrájából. Noha az ágazatból sokan olvastuk és alkalmasint osztottuk meg a közösségi portálok
egyikén-másikan az írást, az Anatalis Hungary engedélyt kért és kapott az Indextôl, hogy nyomtatott
formában lapunk hasábjain is megjelenhessen. Merthogy… 

A történelem szellemei leszünk, ha nem teszünk valamit a
digitális adatok megôrzéséért – riogat Vinton Cerf, akit az
internet atyjaként szoktak emlegetni, 2005 óta pedig a Google
hivatalos evangélistája. A Heidelberg Laureate Forumon – ahol
a Nobel-díjnak megfelelô matematikai és számítástechnikai
díjjal kitüntetett tudósok és tehetséges fiatal kutatók találkoz-
nak – tartott elôadásában és az azt követô sajtóbeszélgetésen
hangsúlyozta, hogy nemcsak a felejtéshez, de a megôrzéshez is
jogunk van, ám ennek jelenleg még rengeteg technikai és elvi
akadálya van.

Már most nehéz lenne az internet történetének fontos ese-
ményeit rejtô dokumentumokat felkutatni – meséli Vinton Cerf.
Eleinte leginkább papíron dolgozták ki a folyamatot, de ahogy
könnyebbé tették a közös munkát az email megalkotásával,
azzal egy idôben nehezebbé tették az archiválást. A kezdeti
levelezéshez ma már nem tudnak hozzáférni, fontos párbeszé-
dek vesztek el. Így az az abszurd helyzet állt elô, hogy 1960
jobban látható lesz majd száz év távlatából, mint 1980 –
mondja Cerf.

A papíralapú adatmegôrzés természetesen sok esetben ma
már nem jelent megoldást, nemcsak a papírmennyiség miatt,
hanem például a kép-, videó- és hangfájlok vagy a nem statikus
tartalmak miatt sem. Ráadásul, már most szembesülhetünk
azzal, hogy a régebbi formátumban mentett dokumentumainkat
nem tudjuk megnyitni. Nem is beszélve arról, hogy a fizikai
mérések eredményeinek késôbbi értelmezése is gondot okoz-
hat, hiszen az adatsorok csak akkor jelentenek bármit is, ha
ismerjük a mérést végzô eszköz jellemzôit, például, hogy
miként kalibrálták, illetve a mérés egyéb körülményeit is. Azaz
a metaadatokat, az információ járulékos adatait is ismerni és
rögzíteni kell. Ez hamar bonyolulttá válhat – figyelmeztet Cerf.
Hiszen archiválnunk kell a szoftvereket is, amelyek generálták
az adatokat, ehhez engedélyre van szükségünk, hogy elmentsük
a forráskódot. Ha megvan, akkor tudnunk kell, hogyan fordít-
suk le a forráskódot, ehhez a programnyelv archiválása is
szükséges, ám a futó program függhetett az operációs rendszer-
tôl is, így tudni kell, hogy melyik operációs rendszer melyik
verziójában futott a program és így tovább. „Láthatjuk, milyen
gyorsan válhat nagyon komplikálttá a kérdés, és nôhet nagyon
gyorsan az információk mennyisége, amelyekre emlékeznünk
kell” – mondja Cerf.

Több száz résztvevôvel rendezett az UNESCO a digitális
adatmegôrzésrôl konferenciát Vancouverben két évvel ezelôtt. 

„Bár nem találtunk megoldást, de megnyugtatott a gondolat,
hogy van ötszáz ember, aki aggódik emiatt” – folytatta Cerf,
aki több technikai kihívásra és érzékeny kérdésre is felhívta a
figyelmet. Egyrészt a központi szabályozás és az internet
demokratikus mûködése között kell egyensúlyt találni. Más-
részt a felejtéshez, vagy inkább feledettséghez való jog mellett
az emlékezés jogát is meg kell teremteni. Emellett az adatbiz-
tonság is ellentmondásos kérdéseket vet fel: a történészek
számára az adatok könnyebb hozzáférhetôsége a fontos,
viszont cégek, magánszemélyek az adataik minél biztosabb
védelméért harcolnak. Ehhez a hozzáférés szabályozását kell
jól kidolgozni, és egy adat mentésekor azt is fontos rögzíteni,
hogy ki férhet hozzá az adott adathoz, és érdemes meggondol-
ni, hogy ezt a fajta védelmet hány évig kell vagy szabad
biztosítani, mennyi év után évülhet el.

A válasz egyszerû: elég a fontos adatokat mindig az újabb és
újabb formátumba konvertálni, a többi mehet a kukába –
javasolják gyakran megoldásként Vinton Cerfnek. Ám ô nem
gyôzi hangsúlyozni, hogy mi nem vagyunk hivatottak eldönteni
a jelen kor adatairól, hogy mi fontos, és mi nem. Amikor 1973-
ban egy kaliforniai hotel konferenciaszobájában kidolgozták
Robert Kahnnal az összekapcsolt hálózatok alapjait, egy sárga
papírtömbbe jegyzeteltek. A titkárnô, miután legépelte,
kérdezte, hogy megtartsa-e a papírokat. Ôk azt válaszolták,
hogy csak dobja ki nyugodtan. Ma ezt a könnyelmûséget sokan
felhánytorgatják nekik. És hogy Vinton Cerf mennyire bízik a
megoldásban? A legtöbb, általa fontosnak tartott dokumentu-
mát azért biztos, ami biztos, kinyomtatja. ■

…a bit elszáll, a papír megmarad 

(Fotó: Flemming / HLFF)
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Hiába szûnt meg 2006 decembe-
rében a Kossuth Nyomda, „kossutho-
sok” ma is vannak, és ôrzik emlékét,
nem hagyják, hogy a feledés homá-
lyába vesszen. A „Kossuth” ugyanis
több volt, többet jelentett számukra,
mint egy nyomda, mint egy munka-
hely: igazi közösséget teremtett az ott
dolgozóknak, a szakmai tudás mellett
a szakmai alázatra is megtanította a
pályakezdôket, de az élet egyéb
dolgaiban is tartásra és tisztességre
nevelt. Megbecsült és értékelt minden
egyes munkatársat a segédmunkástól
a szakmát magas szinten ûzô, méltán
elismert öreg szakikon át a fejlesztô-
mérnökökig. Legalábbis abban az
idôszakában – úgy nagyjából a
privatizációjáig –, amit fénykorának
nevezhetünk, és amelyre még élô az
emlékezet. S noha meglehetôsen sok
kossuthos vagy önálló vállalkozó-
ként, esetleg cégtulajdonosként, vagy
éppen valamely nyomda alkalmazott-
jaként ma is aktív tagja, szereplôje az
iparágnak, a többségük azonban már
inkább nyugdíjas éveit éli.

De legyen bármi is aktuális státu-
szuk, érzelmi kötôdésükben mind-
egyikük mindig kossuthos marad. S
hogy ez az érzelmi kötôdés milyen
erôs, azt ékesen mutatják például a

kossuthos találkozók. Az elsôt úgy jó
hét évvel ezelôtt Oláh Miklós, az
Oláh Nyomdaipari Zrt. tulajdonos-
ügyvezetôje szervezte-finanszírozta a
kossuthos nagy öregek, Balla Endre
és Fodor Kornél vezette csapat
bevonásával. A tavaly október végi
találkozó (amelyen egyébként mint-
egy 187-en vettek részt) pedig Veres
Istvánnak (ma a Digitalpress tulajdo-
nos-ügyvezetôje) és segítôinek –
Gárdonyi Kati, Gellér Lászlóné és
Budai László – volt köszönhetô. 

Az idei évben lenne – ha még
létezne – 130 éves a Kossuth Nyom-
da. S noha tervben volt, mégsem
sikerült találkozóval ünnepelni e
kerek évfordulót…

A méltó megemlékezés azonban
mégsem maradt el, ugyanis Budai
László elkészíttette a Kossuth Nyom-
da céhkorsóját.

Budai Lászlóról tudni érdemes,
hogy 1958-ban, mint kéziszedô inas
került a Kossuthba, ahol azután 34
esztendeig dolgozott. Nyugdíjba
ugyan a MTESZ Nyomda vezetôje-
ként vonult, ám lelkében örökkön
„kossuthos” marad. És ez egyben arra
is késztette, hogy valami olyat is
hozzon létre, ami segít megôrizni,
fenntartani a nyomda emlékét. Ez
pedig nem más, mint egy céhkorsó. 

Találkozásunk alkalmával meg-
tudtam tôle, hogy a Kossuth Nyomda
céhkorsója egyfajta mementóul
szolgál arra, hogy ne merüljön
feledésbe a nyomda neve, a késôi
utókor is tudjon róla, és lássa, hogy a
valaha ott dolgozók számára milyen
fontos volt.

A céhkorsót a Mezôtúron élô
Gonda István fazekasmûvész, a
népmûvészet mestere készítette el
Budai László elképzelése alapján. 

Az ötlet pedig személyes indíttatás
okán született: mindig is érdekelte a
kerámiamûvesség, és ennek kapcsán
bukkant egy olyan kiadványra, amely
céhkorsókat mutatott be, illetve
ismertette ezek történetét, továbbá az
adott cég életében betöltött szerepét.
Céhkorsója számos szakmának és
cégnek volt, és rendszeresen megtar-
tott hivatalos összejöveteleik alkal-
mával mindig kihelyezték az asztal-
fôre. A céhkorsó ugyanis azt hivatott
szimbolizálni, hogy a céhen belül, a
jelenlévôk között összetartozás és
összetartás van.

Nos, Kossuth Nyomda ugyan
nincs, ám az mégis vitathatatlan,
hogy a volt „kossuthosok” valaha volt
nyomdájukkal összetartoznak, egy-
mással pedig összetartanak. És
immáron van ezt megtestesítô
céhkorsójuk is, amelyen a Pallas, a
Szikra és a Kossuth emblémája is
látható. Felirata pedig a következô:
„Minden Pallas, Szikra és Kossuth
nyomdás kolléga emlékére és
tiszteletére.”

A mintegy 50 cm magas Kossuth
Nyomda céhkorsó Veres István cégé-
nél, a Digitalpress nyomda ügyfélvá-
rójában a kifejezetten e célból felállí-
tott vitrinben került elhelyezésre.
Késôbb pedig a Kiscelli Múzeum
kapja meg, hogy oda kerüljön, ahová
véglegesen tartozik: a nyomdaipar
ereklyéit ôrzô múzeumba. ■

Ilona
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Kossuth Nyomda 130 év –
Kossuth Nyomda
céhkorsó

Budai László
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Ugye emlékeznek még a Budai
családra? Ôk voltak azok, akik számára
a nyomdaipar szereplôinek – élén
Schuck Istvánnal – összefogásából és
támogatásából több mint 10 millió forint
gyûlt össze, és talán a legnagyobb dolog
született, ami egyáltalán születhet: esély
egy normális családi életre.

A történet 2011-re nyúlik vissza,
amikor egy dokumentum híradásban
mutatták be a család szerencsétlenül
alakuló sorsát. A Kazincbarcika melletti
Martonyiban élô Budai testvérek – ak-
koriban a legkisebb 5, a legnagyobb 19
éves – egy olyan szociális támogatásból
épített házfélében laktak, amelyet egy lelkiismeretlen vállal-
kozó épített, így gyakorlatilag vízgyûjtô ciszternaként funk-
cionált. A családfô édesapa, több mint 100 km-re (Eszter-
gomban) dolgozott, a gyerekekre a rokkantnyugdíjas nagy-
papa felügyelt. Édesanyjuk akkor hagyta el ôket, amikor a
legkisebb gyermek még csak kétéves volt. A gyerekek saját
magukat látták el: a nagyobbak fôztek, mostak, takarítottak,
miközben iskolába is jártak. Ezzel együtt valamennyien
megôrizték életvidámságukat, intelligensek, és mindegyikük
négyes vagy annál jobb tanulmányi eredményt produkált. 

Nos, mindezt látva, és személyesen is megtapasztalva
döntött úgy Schuck István, hogy még a 2011-es iskolakezdés
elôtt hozzájárul a gyermekek alapvetô életfeltételeinek
javításához, lakáshelyzetük megoldásához. Magánemberként
és a Prosystem-Siko cégek képviseletében is jelentôs
összeget adományozott. Ám, hogy ténylegesen megvalósul-
hasson az érdemi segítség, azaz a Budai család számára az
esély megteremtése egy normális családi élethez, nagyon-
nagyon kellett az ágazat minél szélesebb körû összefogása.

És az ágazat összefogott, aminek eredményeként össze-
gyûlt több mint 10 millió forint, és ennek köszönhetôen
2012. augusztus 26-án a Budai család elfoglalhatta új ottho-
nát az Esztergom közeli Bajmóton. 

Egy új, immáron élhetô élet kezdôdött számukra, amely
azóta is tart. Legutóbb 2012 októberében számoltam be róluk.
Az idén azonban Schuck Istvánt – aki egyébként azóta is rend-
szeres kapcsolatot tart velük – újra elkísértem a családhoz… 

Ahhoz ugyan az elsô pillanatban sem fért kétség, hogy jó
ügyért fogott össze annak idején a nyomdaipar, ám így,
három év elteltével, már az is teljes bizonyosságot nyert,
hogy méltán kapta a Budai család ezt a bizalmat és segítsé-
get. A nyomdaipar támogatása nélkül esélyük sem lett volna,
hogy kitörjenek abból az áldatlan helyzetbôl, amiben az
idáig voltak, de megbecsülik a kapott esélyt, és immáron
minden külsô segítség nélkül stabilan állnak a saját lábukon.
Jó volt velük találkozni: Gábor, a 23 éves nagyfiú a Suzuki
gépkocsik csomagolását végzô cégnél már csoportvezetô-
ként dolgozik. Roxi, a huga felhagyott a fodrászkodással, és
szintén ennél a válllatnál helyezkedett el, a bátyja a fônö-
ke… A 16 éves Erik tanul, hétközben kollégiumban lakik,
hétvégekre jár haza, és szerelmes. A kislányok – Kriszta,
Nóri, Szandra – pedig továbbra is jó tanulók: négyes-ötös
jegyeknél rosszabb csak nagy ritkán „csúszik be”. Édesap-
juk, Miklós is jól van: azóta is a Suzukinál dolgozik. Vele
nem találkoztunk, mert éppen délutános mûszakban dolgo-
zott. A képen látható öreg kiskutyát pedig másfél évvel ez-
elôtt fogadták örökbe… 

Elnézve a csillogó szemeket, figyelve az életük folyásáról
szóló beszámolókra, hallgatva egymást ugrató bolondozásu-
kat, látva kiegyensúlyozottságukat, boldogságukat és boldo-
gulásukat, nem is értettem, miért szorul össze a torkom, és
miért homályosítják el a könnyek a szemem… 

Ismételten megköszönve a támogatásokat, üdvözlettel:
Korsós Ilona

2255

Egy szívet melengetô történet a nyomdaipar jóvoltából
Budai család
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: +36 1 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001155

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm fekvô

184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

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

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

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

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

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

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2015-ben:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 26. ((0011..1166..))
február 17. ((0022..0066..))
március 12. ((0033..0022..))

április 8.((0033..2277..))
május 4. ((0044..2244..))
május 27. ((0055..1188..))
június 17. ((0066..  0088..))

– nyári szünet –
szeptember 8. ((0088..2288..))

október 1. ((0099..2211..))
október 22. ((1100..1122..))

november 16. ((1111..0066..))
december 14. ((1122..0044..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
2500 példányban

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

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

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

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon/fax: 226-1944

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

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya

KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001155--bbeenn  iiss!!
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Flexo 2015

A szokásos évindító flexószimpózium
idôpontja 2015. február 26–27. 
Házigazda a 25. évfordulós Pakett 2005 Bt.,
Jánossomorján.
Az elsô napi konferencia és a bankett
helyszíne a Dunakiliti Diamant Hotel,
Szigetköz.
Részletes meghirdetés január elsô hetében.
Jegyezzék elô az idôpontot!

HírekHírek
az egyesületaz egyesület
háza tájárólháza tájáról

Jaj, ezt ismerem. Ilyenben már
voltam. Igaz, hogy a hatvanas-
hetvenes évek NDK-jában, de
nagyon cuki, mármint 2014-ben.
Isteni ez a retro-feeling. Mivel az
akkor vadonatúj berlini tv-torony
alatt laktunk, egyszerûen képtele-
nek voltunk a keletnémet tévét
fogni, ezért a nyugatit néztük.
Csillagóra volt, ha néha valame-
lyik haveromnál megnézhettem az
Aktuelle Kamerát, ami az NDK
híradója volt: termelési hírek,
üzemavatók, a kapitalisták profit-
éhsége. Ja, és minden általam is
látott adásban kiemelték az
imperialista kapitalisták állandó
törekvését az extraprofitra, amihez
a munkások kizsákmányolásával
jutottak hozzá. A munkásosztály
meg egyszerûen nem akarta észre-
venni, hogy kizsákmányolják,
ugyanis – hogy eltereljék figyel-
mét történelmi küldetésérôl –
polgári jóléttel korrumpálták,
miközben azt is látták, hogyan
élnek osztálytestvéreik keleten.

Én meg kapkodom a képzavar
kedvéért a füleimet, hogy el ne
találja ôket egy alacsonyan repülô
multinacionális extraprofit. A
nemzeti extraprofit, az jó, szereti a
magyar családokat. Hazánk
legnagyobb lakossági bankja is
ilyen. Alig veszített el jószívûsége
miatt nem is tudom hány pert az
utóbbi idôben. És a kizsákmányo-
ló multinacionális üzlethálózatok-
kal ellentétben hallottam a magyar
munkavállalók és a köz érdekeit
jóval inkább szem elôtt tartó
nemzeti üzletláncokról is. Értem
én, a külföldi üzletláncok nem
támogatják óriásplakátok megren-
delésével a sorvadó nemzeti
nyomdaipart a választások elôtt. 

De mi is az az extraprofit?
A közgazdasági szakirodalom

nem nagyon ismeri ezt a fogalmat.
Feltételezem, hogy a politikusok
az úgynevezett átlag fölötti nyere-

ségre gondolnak, amit például
versenypiacokon a hatékonyság
növelésével vagy monopol
termékek elôállításával érnek el.
És létezik az úgynevezett tôkeha-
tékonyság is, amihez a jelek
szerint a külföldiek jobban
értenek. Mennyit beszéltünk róla!
De most maradjunk a nemzeti, a
magyar tôkénél! Nézzük meg,
hogy a privatizáció során hazai
magántulajdonba került vállalatok
közül hányan léteznek még, vagy
vannak még az eredeti tulajdonos
birtokában! Vegyük például a
nyomdaipart, mert azt legalább
ismerjük. Hát azért elég szomorú,
amit látunk. Hányan léteznek még
egyáltalán közülük? És a visszaho-
nosított egy-két nyomda közül?

Most olvasom, hogy a legpati-
násabb hazai nyomdát felszámol-
ják. Tapsoljuk meg a mene-
dzsmentet! Lehet, hogy ôk visznek
tovább egy, a romokon a romokból
alapított, új céget. Egyik szakma-
beli barátom – valószínûleg vala-
milyen fórum kapcsán – megkér-
dezte, hogy az árnyomás miatt
hány nyomda mehetett csôdbe.
Végigfutottam emlékeimen, és
nem sok ilyenre emlékeztem. Az
elmúlt évek bedôlései mögött
többnyire a szakmai, de nem
csupán „kézmûves” hiányosságok
álltak.

Advent idejével ne maradjunk
azért szívet melengetô jó hírek
nélkül! Megjelent az Osztrák–
Magyar Monarchia írásban és
képben címû, a XXI. században
hiánypótló mû reprintje. Igen, jó
hír ez az elôállító nyomdának, de a
kiadvány címzettjeinek is, hiszen a
21 kötetes sorozat nagy valószí-
nûséggel kitölti a foghíjat a
Magyar Krónika és a Révai
Lexikon között. Legalábbis, míg
elôbbi meg nem izmosodik.

Na, de most már tényleg tûz! ■
Spartvis

Bohócot az udvarba

Figyelem! 

Decemberben még kedvezményesen
jelentkezhetnek a PPDexpóra!
Ne hezitáljon! Regisztráljon be idôben, az
igényelt területen még késôbb is tud
módosítani!

MMiinnddeenn  ttaagguunnkknnaakk  
ééss  ppaarrttnneerrüünnkknneekk
eezzúúttoonn  iiss  nnaaggyyoonn

ssiikkeerreess  éévvzzáárráásstt,,  bbéékkééss,,
bboollddoogg  üünnnneeppeekkeett

kkíívváánn
aazz  eeggyyeessüülleett  vveezzeettééssee  

ééss  aappppaarrááttuussaa!!
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Nos, tény: Peller
Katalin nem
nyomdász. 
Ám ezzel együtt
egyike azoknak,
akiket az ágazat
talán valamennyi
szereplôje
leginkább 
a nyomdaiparral azonosít, már amikor az iparág érdekérvényesítésének operatív feladatairól,
teendôirôl van szó. Ezért aztán jogos, hogy több mint tiszteletbeli nyomdásznak tekinti a szakmai
közvélemény. Azt talán mondanom sem kell, hogy nemhogy kisgyermekkorában, de a jogi
egyetemen való tanulmányok során, majd azt követôen, gyakorló jogászként sem gondolta volna
soha, hogy a sors a nyomdászok közé tereli. Ám immáron 14 éve tölti be a Nyomda- és Papíripari
Szövetség fôtitkári posztját.  Akivel csak munkakapcsolatban van, úgy ismeri, mint aki a rábízott
feladatokat józan logikával, precízen, hatékonyan és rendszerint elsôsorban önmaga iránti
szigorú maximalizmussal végzi. Ugyanakkor egyáltalán nem mentes a csípôs szellemességtôl,
ironikus riposztoktól, és másokban is nagyra értékeli mindezt. Ezzel együtt szigorú és fegyelmezett
fôtitkárnak tûnik – és igazából az is. De van egy másik Kata is, és én most ezt a Katát szeretném
bemutatni. Ezúttal is tegezôdünk, merthogy jószerint akkor született barátságunk, amikor az
ágazathoz került. Ennek pedig 16 éve…

● Senki nem gondolná, hogy a pici
Kata igazi „égetnivaló” kislány volt…
– Szó szerint pici Katáról beszélhe-

tünk, merthogy sokáig valóban nagyon
pici voltam: már-már azt gondolta a
család, hogy meg sem növök. Kisisko-
lásként utolsó voltam a tornasorban, ami
azért bosszantott rettenetesen, mert a
többiek – a gyerekek szokásos kegyetlen-
ségével – visszaéltek ezzel. Mindeneset-
re, nagyon hamar megtanultam megvéde-
ni magam: nagybátyám mutatott egy jó
bokán rúgásos technikát.

Soha nem volt bennem „jó kislányos”
megfelelni akarás volt, sokkal inkább

egyfajta öntörvényûség és vadócság.
Ráadásul mindig mindenhonnan
megszöktem.

● Miért kezdtél balettozni, és miért
maradt abba? A „rosszkislányok” nem
szoktak balettozni, és fôleg nem öt
évig… 
– Nagyinak meggyôzôdése volt, hogy

egy rendes nyolcadik kerületi kislánynak
– akkoriban a Mária utcában, egy kör-
folyosós házban laktunk – kell tudnia
balettozni. Mondanom sem kell, hogy
amolyan vadóc kislányként iszonyúan
utáltam a fegyelmet követelô balettórá-

kat… Viszont a vizsgaelôadásokat,
amikor már tütüben lehetett ugrálni,
rettenetesen élveztem. Aztán elkövetke-
zett a Balett Intézetben a felvételi ideje,
és akkor az én szelíd, csendes apukám
hihetetlen nagy családi botrányt kiverve
közölte: „nem engedem, hogy a
kislányomat megnyomorítsák azért, hogy
majd egy legyen a balettkarban a hátsó
sorból…” Így ért véget az én „balerina-
karrierem”. A balettot, fôleg a klasszikust
azonban a mai napig szeretem, és most
nyáron megadatott, hogy a híres szent-
pétervári balett elôadásában láthattam a
Hattyúk tavát. 

„…egy nônek sohasem lehet elegendô szép cipôje”
Dr. Peller Katalin

mastertan295 dec GMN  2014/12/09  16:26  Page 28



2299

● A balettozó, egyben verekedôs és
szökdösôs kislányból a jog és rend
mellett elkötelezett jogász lett, azon
belül pedig bíróként kezdted a
pályafutásod. Mi vitt a jogi pályá-
ra? Mennyire befolyásolták (akár
tudatalatti lázadásból, akár megfe-
lelni akarásból) a választásodat
családod tradicionálisan erôs
asszonyai – édesanyád, anyai nagy-
mamád –, illetve anyai nagypapád,
aki Tamási jegyzôje volt? 
– Vonzó lenne azt mondani, hogy a

családi hagyományok okán lett
belôlem jogász, de nem így van. Igaz
ugyan, hogy édesanyám és nagyapám
is jogi végzettséggel rendelkezett, de
engem nem ez motivált. Az ok sokkal
prózaibb: egyszerûen józanul
átgondoltam, hogy az a két tantárgy –
magyar irodalom, illetve történelem –,
amelyekben kifejezetten erôs vagyok,
melyik egyetemre elég. Szívem szerint
régész szerettem volna lenni, de oda
önmagában a történelem iránti
szeretetem édes kevés volt, így maradt
a jog, illetve további alternatívaként
még a fotós iskolába is szívesen jártam
volna… De felvettek a jogra. 

● Mi hozott el a jog világából? 
– Tulajdonképpen a véletlen: még a

privatizációs szervezetnél végzett
munkám során találkoztam a nyomda-
iparral, akkor láttam egyébként elôször
belülrôl nyomdát, és ekkor kerültem
kapcsolatba a szövetséggel is. Kelényi
Ákos, az akkori fôtitkár hívott ide
dolgozni. Szinte semmit nem tudtam
sem a szakmáról, sem a szervezetrôl,
de izgalmasan hangzott, tehát
elvállaltam.

● Visszatérve a szûkebb családod-
hoz: anyukád is, apukád is máig
meghatározó „útravalóval” látott
el…
– Anyu rajongott a mûvészetekért,

fôleg a képzômûvészek, illetve az írók
és költôk jelentették a baráti társasá-
gát. Már egészen kisgyerekkoromban
ezek az emberek vettek körül, magától
ívódott belém a mûvészetek iránti
csodálat, érzékenység és erôs kötôdés.

Apu pedig két további terület csodáit
fedeztette fel velem: az egyik a
komolyzene, a másik a történelem.
Elképesztô tudással rendelkezett
mindkettôrôl, és megvolt a képessége
ahhoz, hogy azt a szeretetet és vonzó-
dást, ami ezek iránt benne megvolt,
bennem is megteremtse.   

● Te magad – még a diplomaosztás
elôtt – anyuka lettél…
– Nagyfiam ma már elmúlt

harmincéves, és – ahogy Janikovszky
Éva Kire ütött ez a gyerek? címû
könyvében írja – „Rezsô vére”,
merthogy nem jogász vagy mérnök,
mint felmenôi, hanem gyógyszerész.
Egy hazai nagy gyógyszergyár
kutatás-fejlesztési osztályán dolgozik.
Ô – ahogy szokták mondani – már
kirepült, éli a saját életét, amiben azért
nekem is megvan a helyem. A heti
rendszeres találkozásainkon kívül,
sokszor utazunk együtt külföldre is
egy pár napra.

● Barátok, barátságok…
– Úgy tartom, hogy az ember a

barátaival legyen teljesen elfogult, és
bizton számíthassunk egymásra az élet
valamennyi területén. És ebbe a jókor
megfogalmazott kritika éppúgy
beletartozik, mint a közös programok,
élmények, a nagy beszélgetések, az
örömök és bánatok megosztása, a
támogatás, támasz adása és elfogadá-
sa. A barátok – szerintem – az ember
választott családja. 

● Szenvedélyek. Több is van: cipôk,
Anglia, utazás, fotózás – csakhogy a
legmeghatározóbbakat említsem…
Kezdjük talán a cipôkkel! Imádod a
szép cipôket, s túl azon, hogy igen
komoly helyet foglalnak el a gardró-
bodban, kulturálisan is értékeled
azokat.
– A cipô a nôi lélek része. Minden

ellenkezô vélekedéssel ellentétben azt
vallom, hogy egy nônek sohasem lehet
elegendô szép cipôje. A magam
részérôl, a cipôim mennyiségének
kizárólag a lakásom mérete szab
határt. És igen: a cipô sokkal de sokkal

több, mint egy ruhadarab, mint
pusztán egy lábbeli. Egy szép cipô
fizikai valóságában egy mûalkotás,
ugyanakkor tükrözi az adott kor
történelmét, mentalitását és kultúráját. 

● Anglia: angolabb vagy az
angooklnál két szempontból is. Az
egyik, hogy messze jobban ismered
egyrészt a teljes történelmüket –
nagy kedvenced I. Erzsébet –, illetve
– beleértve városokat, helységeket
és embereket egyaránt – nevezetes-
ségeikrôl jószerint többet tudsz,
mint egy átlagon felüli mûveltséggel
rendelkezô angol. A másik, hogy te
képes vagy szeretni és értékelni az
angol gasztronómiát…
– Tény, és valószínûleg az is igaz,

hogy én vagyok az egyetlen rajongója
az angol konyhának… Kétségtelenül
anglomán vagyok, de nem is tagadom.
Pedig nem ilyennek indultam: még a
gimnáziumban jelentettem ki, hogy ha
van nyelv, amit nem akarok soha
megtanulni, az az angol. Aztán felnôtt
fejjel, már itt a szövetségnél, kénytelen
voltam mégis ezt a nyelvet megtanul-
ni, s ennek kapcsán kiutaztam
Angliába. Egy olyan igazi Agatha
Christie hangulatú, poros és unalmas
kisvárosban volt az iskola, s nekem
három hét elegendô volt, hogy egyszer
s mindenkorra beleszeressek Angliába. 

A „nagy Ô” mellett azonban vannak
„kis ô-k” is. Megadatott – munkámmal
összefüggésben is –, hogy Európa jó
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néhány táját bejárhattam: mindegyik
országban szerettem, ami szerethetô
benne. 

● Fotózás. A technikát bárki meg
tudja tanulni, de amitôl igazán jó
lesz egy fotó, az a „szem”. Ez vagy
van valakinek, vagy nincs. Neked
van. Különösen a streat-fotóid
erôsek: olyanra is van szemed,
amit más hiába néz, egyszerûen
nem lát meg… 
– Noha az utóbbi tíz évben kezd-

tem el igazán fotózni, tulajdonképpen
már akkor kialakulhatott bennem a
fotózás iránti vonzódás, amikor még
gépet sem vettem a kezembe, hiszen
az egyetemre való felvételemet
megelôzôen erôs alternatíva volt,
hogy fotós legyek. Valahol nyilván a
tudatalatti megnyilvánulása, hogy
többé kevésbé az lettem – még ha
csak a munkám velejárójaként is. A
szövetségben minden fotós munkát
én magam végzem, és persze az élet
egyéb – mondhatnám valamennyi –
területén is egyre jobban eluralkodik
a fotózás iránti belsô kényszer, ami
egyben az öröm forrása is.

Ha tehetném egyébként, egziszten-
ciálisan is összekötném a két legna-
gyobb szenvedélyemet, az utazást és
a fotózást, és utána készítenék belôle
egy vagy akár több könyvet. Annyi-
féle téma, érdekesség van: emberek,
gyerekek, hangulatok, utcai órák,
cégérek, szerelem, magány, öröm,
bánat, városok, kikötôk, kocsmák,
cipôk, ruhák és sorolhatnám. Mind
egy külön világ, és mindegyik
lenyûgözô a maga valójában, és ezt
egy fényképezôgépen keresztül talán
még tökéletesebben lehet megmu-
tatni. És mit ér az élmény, ha nem
fotózhatnám le? Ebbôl megélni
azonban manapság csak kevés kivált-
ságosoknak adatik meg. Én igazi
„örömfotós” vagyok.

● Én látom, láthatom az összes
fotódat, még mielôtt nekiállnál
szelektálni, és a „hibásakat”
kikukázni. Olykor nagyon nehéz
meggyôzni téged, hogy azért, mert
technikailag alkalmasint nem
tökéletes egy kép, mégse dobd ki,
mert a tartalma, a hangulata –
szerintem – bôven felülírja a
forma, azaz a kép minôségének,
élességének tökéletlenségét. A
maximalizmus az életed vala-
mennyi területét uralja.
– Szerintem az nem maximaliz-

mus, hanem teljesen normális, hogy a
szônyeg párhuzamos a fallal, a füg-
göny ropogósra van vasalva, a polcon
minden bögrének egyirányban áll a
füle…

● Egyfajta szigorúság, keménység
– aki hivatalos minôségedben
találkozik veled, annak ez az elsô
benyomása rólad. Pedig én tudom,
hogy például egy kubai koncerten
a lüktetô latin ritmust meghallva,
elsôként perdülsz táncra. Semmi
merevség, önfeledten adod át
magad az élménynek… De egy jó
színházi, vagy operai elôadással
ugyanígy vagy. S ha a mûfaj meg-
engedi, akkor az elôadás végén
felhangzó vastapskor két ujjal
fütyülve is hangot adsz
tetszésednek…
– Egy bizonyos kort, de még in-

kább egzisztenciát elérve tudomásul
kell venni, hogy a benned lévô
temperamentumok megnyilvánulá-
sával, szabadjára engedésével csínján
kell bánni… 

● Mi az a tulajdonságod, amitôl
szeretnél, de még mindig nem tudsz
megszabadulni? És mi az egy
másik emberben, ami „kiveri nálad
a biztosítékot”?

– Mérhetetlenül lusta vagyok, s
csak a fegyelmezettségemnek
köszönhetô, hogy például hétvégeken
ne tunyuljak egész nap pizsamában a
tévé elôtt… Ám, ha így teszek –
mert, persze kipróbáltam! –, az meg
iszonyúan zavar, és nem érzem jól
magam. Ebbôl kifolyólag kvázi
rákényszerítem magam egy sokkal
aktívabb életre – például a sportra is
–, de ugyanakkor a lelkembôl nem
múlik a lusta semmittevés iránti
vágy… Másokban két dolog „veri ki
nálam a biztosítékot”. Az egyik a
humor hiánya: nem bírom elviselni a
humortalan, örülni nem tudó, savanyú
embereket. A másik az igazságtalan-
ság: ez éppen úgy bánt, sért és
felháborít a mai napig is, mint ahogy
gyermekkoromban kikeltem ellene.

● Mi az, amit másban leginkább
becsülsz?
– Nincs egyetlen ilyen tulajdonság

vagy megnyilvánulás. Én azokat az
embereket becsülöm – legyenek
családtagok, barátok vagy akár
hivatalos üzleti kapcsolat során
megismert személyek –, akikben van
valami, amiért ôszintén, igazán
tisztelni lehet ôket. És teljesen
mindegy, hogy ez a tudásuk, a
szorgalmuk, a segítôkészségük, a
hitük, a tehetségük, a mûveltségük,
az elhivatottságuk – és sorolhatnám
hosszan.  

● Mi a legfontosabb számodra az
életedben? 
– A szabadság. Az, hogy szabadon

választhatom meg az életemet,
szabadon dönthetek mindenben.
Ennek persze ára van, de számomra
annyira fontos, hogy nem bánom, és
ha kell, meg is fizetem. Szabadság
nélkül nem tudnék élni. Soha nem is
tudtam. ■
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Filmlevilágítás B/1-es méretigCTP lemezlevilágítás B/1-es méretig
G y o r s a n ,  k e d v e z ô  á r o n

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

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

KKLLIISSÉÉKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
ARANYOZÁS,
STANCOLÁS

B2 MÉRETIG
T-Graphic Bt.
+36.30.533.0555

e-mail: nyomda3@gmail.com

Vacuumatic ívszámlálógépek
Morgana sorszámozógépek,

bígelô automaták,
hajtogatógépek, kivágógépek.

EBA vágógépek,
iratmegsemmisítôk.

DeLuxe Stitcher
drótfûzôgépek, fûzôfejek.

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562

3311

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

NagyNagy on boldogon boldog
ünnepekünnepek etet
kívánunk!kívánunk!

Papír Partner

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

Stancforma
kidobógumik:

✔ G900 kidobógumi
hullámkartonhoz.
Hullámosra vágva:

12 mm széles, 10 mm
magas, 1000 mm hosszú

120 Ft/méter áron!
✔ Moosgumi

25 ° Shore keménységû
trapézgumi 8 mm/6 mm,

magassága: 7 mm
80 Ft/méter áron!
T.: 30/333-4455

doboz2000@t-online.hu

AA  PPaauukkeerr  NNyyoommddaaAA  PPaauukkeerr  NNyyoommddaa
ff ee ll vv éé tt ee ll rr ee   kk ee rr ee ssff ee ll vv éé tt ee ll rr ee   kk ee rr ee ss

ooffsszzeett  mmáássooddggééppmmeesstteerrttooffsszzeett  mmáássooddggééppmmeesstteerrtt
Feladatok:
Vezetô gépmester munkájának
támogatása; többszínes, B1-es
ofszetgépek beállítása; papírok,
festékek, lakkok elôkészítése
Elvárások:
Szakirányú végzettség; többéves
szakmai tapasztalat Heidelberg
nyomógépek használatában;
többmûszakos munkarend vállalása

Önéletrajzokat várjuk:
ssaaffrraannyy@@ppaauukkeerr--hhoollddiinngg..hhuu,,  

tteelleeffoonn::  0066--2200//550099--00223300

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
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