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A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda
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ARRA, AMIRE VAN…
Na, ez az év is jól kezdôdik… Nyilván nem vagyok egyedül azzal, hogy évkezdéskor
valamifajta derûs optimizmus tölt el: bízom abban, hogy az idei év jobb lesz, mint az elôzô
volt. Ha másért nem, hát azért, mert tanultam a tavalyi hibákból, és okultam az
okulandókból. Az ember mindezek függvényében áll neki tervezgetni, aztán koppan akkorát,
hogy na. Rögvest január elsején szembesül azzal, hogy a tavalyi 64 Ft/ kg helyett az idei
évben 85 Ft/kg lett a reklámhordozókra kirótt termékdíj, és egyúttal új szereplô is porondra
lépett, mégpedig az irodai papírok után fizetendô 57 Ft/kg-os termékdíj. Ez utóbbi esetben
szokás szerint megint káosz van, és ezúttal sem derül ki egyértelmûen, hogy a jogalkotók mit
értenek ez alatt, mikor mi és minek minôsül „irodapapírilag”, ám ahhoz mákszemnyi kétség
sem fér, hogy a nyomdaipart érinti. Ahogy nyilvánvalóan érinti, sôt sokkolja az elszállt
svájcifrank-árfolyam is: még normál esetben sem egyszerû kitermelni az esetleges
beruházások után fizetett hitel részleteit, nemhogy a jelenlegi árfolyamon. Iparági hatása
kiszámíthatatlan, de biztos, hogy egyesekre végzetes. Ám mielôtt a végzet beüt,
valószínûsíthetô, hogy az életben maradásukért való küzdelemben mások is kapnak sebeket.
A tavalyi év két nagy bedôlést hozott: az egyik a Révai, a másik a Kaposvári Nyomda volt.
Ágazati információk szerint idén továbbiak is várhatók, például a Mesterprinté. És ezek csak
a jelentôsebbek, a nagyobbak. Kisebb kaliberûek közül is akadt nem egy, amely feladni
kényszerült tevékenységét, és nem kevesen vannak, akik ugyan még küzdenek, de egyre fogy
az erejük hozzá. Fogy, mert részben rosszul használták, rosszul sáfárkodtak vele, rosszul
osztották be, és alkalmasint elfogy, mert a gazdasági közeg negatív változásai halálos
döfésként hatnak rá. Ám, míg a „fogyást” mindenkinek módjában áll többé-kevésbé
befolyásolni, és jól felfogott érdeke, hogy meg is tegye, addig a „közegre” való ráhatásra
nincs érdemi esély. Azt valamennyien kénytelenek vagyunk úgy elfogadni, ahogy van. Nem
azért veszünk sok megyei matricát, mert szeretünk venni megyei matricát, hanem azért, mert
muszáj…
Nos, ez évben sincs más lehetôségünk, mint – ahogy sokat emlegetett nagymamám mondta –
abból és azzal fôzni, ami van. Igaz, azt gondoltuk, kicsit nagyobb és több áll rendelkezésre…
De ne idegeskedjünk! Különben is: bármin is idegeskedni teljesen felesleges, és két ok miatt
is. Ha tudunk tenni ellene, tegyük meg, és már nincs is ok az idegeskedésre. Ha nem tudunk
ellene tenni, akkor meg azért teljesen felesleges, hiszen nem változtat semmin.
Koncentráljunk arra, amire van ráhatásunk, és ne fecséreljük az energiáinkat arra, amire
nincs!
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Milyen volt a tavalyi év,
és milyen…?
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Prime Rate
„…próbáltuk a megrendelôi kör
felé elmagyarázni és bizonyítani,
igazából módjával sikerült csak
meggyôznünk a piacot. Nem
tehettünk tehát nagyon mást…”
Beszélgetés dr. Tomcsányi Péterrel. . . . . . 6–7. oldal

Papyrus –
6. Digitális Nap

…törekszenek arra, hogy a
klasszikus grafikai papírok mindkét
technológiához megfeleljenek, és
még azt sem lehet mondani, hogy
fejlesztéseik – legalábbis egy bizonyos szintig – nem járnak
sikerrel. Ugyanakkor az is tény, hogy ez az eredmény azért
nem tökéletes…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal
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Nestpress Nyomda
„…jön a megrendelô, akinek ilyen termék
is kell, meg olyan is, nem mondhatom neki,
hogy én ezt meg ezt tudom elkészíteni, a
többit vigye máshová… Elvállalok…”
Beszélgetés Fekete Ivánnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9. oldal

manroland –
Az új ROLAND HiPrint

… 2014. november 5-én és 6-án megtartott
Manroland Sheetfed-Evolution Event
rendezvény keretében a Print Technology
Centerben (PTC) mutatkozott be a világ
nyomdai szakembereinek. Több mint 450 szakértô …
Ismertetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal
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Veled Vagyunk program
Kihirdették az Ipress Center Veled
Vagyunk program újabb pályázatának
gyôzteseit
Beszámoló . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal
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STI Cesko – Obal Roku díj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. oldal
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Nyomdászok civilben – 11.

STI Group – Promotional Gift Award gyôztes . . . . .13. oldal

fedprint.hu

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

…a Pro Typgraphia az idei évben Best Print Hungary néven
újul meg. Ezen a nagyon szigorú szakmai elvárásokon
alapuló megmérettetésen elért elsô, második vagy akár
harmadik helyezés joggal töltheti el a pályázók szívét-lelkét
büszkeséggel. De vajon mennyit ér egy megrendelô számára
egy nyomda kitüntetése?
LizzyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14–15. oldal

Versenyfelhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal
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„…Nincs is annál jobb, mint kisebbnagyobb baráti körrel leülni és
beszélgetni, közben jóféle borokat
kóstolgatni, jóféle ételeket enni. Nagyon
szeretem és sokra értékelem a jó a
társaságot, a barátokat. Szinte nem múlik
el nap, hogy ne mennék be valamelyik…”
Palkó Roland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–25. oldal
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Paraméterek . . . . . . . . . . . . .26. oldal
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mastertan296 jan gmn

2015/01/21

15:33

Page 5

Cég info

mastertan296 jan gmn

2015/01/21

15:33

Page 6

Milyen volt a tavalyi év, és milyen elképzelésekkel vágnak az ideinek?

Prime Rate – dr. Tomcsányi Péter
● Összességében úgy sikerült a
Prime Rate tavalyi éve, ahogy azt
tervezte?
– Kicsit elmaradt a várakozásoktól,
hiszen – akár negatív, akár pozitív
értelemben – mindig történik, történhet olyan dolog, amire nem számít az
ember. Mi például tavaly két meglehetôsen meghatározó hazai megrendelônket veszítettük el, és egyik
esetben sem tehettünk róla: az egyik
ugyanis kivonult Magyarországról, a
másik pedig csomagolási módot
váltott, és a továbbiakban egész
egyszerûen még csak hasonló nyomdatermékre sincs szüksége, mint amit
korábban mi gyártottunk számára.
Ugyanakkor például az exportunk
erôteljesebben növekedett, mint
vártuk: fôleg a kis példányszámú,
keménytáblás könyvek iránt fokozódik az érdeklôdés, illetve a 3D-ben
nyomtatott termékek is egyre
népszerûbbek a megrendelôi körben.
● Mennyire alakult át a kereslet a
termékféleségeket illetôen? Milyen
típusú nyomdatermékek azok,
amelyek iránt erôsödik a kereslet,
és melyek azok, amelyek kihullottak vagy kihullóban vannak?
– Az elmúlt év tapasztalata azt
mutatja, hogy gyakorlatilag mindenféle nyomdatermék iránt megindult
újra a kereslet, ez alól legfeljebb a
különféle ügyviteli nyomtatványok
kivételek. De a cégek ismételten
elkezdtek katalógusokat, prospektusokat, szóróanyagokat gyártatni –
mondhatni: a klasszikus reklámkiadványok és -nyomtatványok piaca
feléledt, de legalábbis éledezôben.
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● Csak a digitális nyomtatást érinti, vagy a klaszszikus ofszettechnológiát is?
– Mindkettôt! A Prime
Print, azaz a Prime Rate
keretei között mûködô ofszetnyomda sem panaszkodhat a
munkaellátottságot illetôen.
Sôt, alkalmasint kevésnek is
bizonyul a kapacitása, fôleg
kötészeti téren…
● Ezek szerint régi „mániám”, mely szerint
elôbb-utóbb mindenki
rájön, hogy a virtuális
csatornákon küldött bármilyen blikkfangos üzenetek és hírlevelek nem váltják ki a nyomtatott termékeket – merthogy nem az a
dolguk, nem az az erôsségük –, az már a mindennapokban is igazolást kezd nyerni?
– Tulajdonképpen igen: az internetnek kétségtelenül rendkívül sok
elônye van, és sokan gondolták úgy,
hogy olcsó és hatékony csatornául
fog szolgálni a reklám-, illetve
marketingkommunikációban. Ám az
emberek többsége – éppen a megnövekedett internetes információdömping miatt – a nem várt üzeneteket,
amikbôl akár több tíz, vagy akár száz
is érkezik naponta, ma már megtekintés nélkül kukázza. Sem ideje, sem
energiája, sem kedve nincs arra, hogy
végigolvasgassa valamennyit, vagy
akár csak egyet. Ezzel szemben a
nyomtatott termékek jelentôs többletértékkel bírnak: kézbe foghatóak,
tapinthatóak, egyszerre több érzékszervre hatnak – magyarán: igen

hatékony eszközei a marketingkommunikációnak (is). Noha ezt mi,
nyomdai szolgáltatók mindig is tudtuk, sôt, próbáltuk a megrendelôi kör
felé elmagyarázni és bizonyítani, igazából módjával sikerült csak meggyôznünk a piacot. Nem tehettünk tehát nagyon mást, mint kivártuk, hogy
maguktól jöjjenek rá. Nos, kezdenek
helyre billenni a dolgok. Az viszont
tény: a magas minôséget képviselô,
esetleg különleges megoldásokat –
3D, egyéb felületnemesítés, speciális
hajtások stb. – is magán viselô termékek iránt egyértelmûen fokozódik a
kereslet – legalábbis nálunk.
● Nagy reményeket fûztek a
fotókönyvpiachoz. Mi a helyzet e
téren?
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– Nem mondom, hogy nem mehetne
jobban… A kapacitásunkhoz képest
alacsony a kihasználtságunk, és ugyan
növekszik a forgalmunk, de lassan. A
hazai fotókönyvpiac egyébként nagyjából 110 000 könyvet jelent jelenleg
évente, ennek több mint kilencven
százaléka egy olyan nemzetközi hátterû
cégnél jelentkezik, amely az elsô pillanattól fogva erre szakosodott, és elképesztô ismeretséggel és csatornával
rendelkezik. A fotókönyv egy olyan
speciális piacot jelent, ahol elsôsorban
magánszemélyeket kell elérnünk, és
ehhez sokkal hosszabb idôre, egészen
más eszközökre és csatornákra van
szükségünk, mint a klasszikus nyomdai
szolgáltatásnál. Meglátásom szerint
minimum három-négy év kell még
ahhoz, hogy az emberek fejébe „beépüljön” a Prime Rate fotókönyv szolgáltatása, a Book Street 53.

2015-ös megjelenések

● További „lábuk” a tranzakciós
nyomtatás. Az ezen a piacon szolgáltatók száma kevés, és a tavalyi évben
tovább koncentrálódott a kínálat.
Igaz, ennek kapcsán egyik kvázi
versenytársuk nagyon „nagy” lett…
– Az idén – legalábbis a verebek azt
csiripelik – további összeolvadás, felvásárlás várható a tranzakciós nyomtatást
végzô nyomdák között. De ez nem baj,
sôt! Ugyanis – bármilyen meglepô –
számunkra ez a koncentrálódás kedvezô,
hiszen ezáltal olyan „mamutok” jönnek
létre, amelyek nagyságuk okán kevésbé
rugalmasak, vagyis nehezen tudják kiszolgálni a kisebb volument jelentô megrendelôket, akik azért elég sokan vannak. A mi profilunkba inkább ezek a cégek tartoznak, és nincs is okunk panaszra: határozottan nô az ügyfélkörünk.

● Éves forgalmuk hárommilliárd
forint körül mozog: hol több, hol
kevesebb, de nem szignifikáns a
különbség. „Beállt” a Prime Rate,
vagy tovább akar növekedni? Tervek
az idei évre?
– Minden cég növekedni szeretne, az
viszont egy másik kérdés, hogy mire ad
lehetôséget, mit enged a piac, illetve a
mi tehetségünk… Fejlôdni azonban
muszáj, de ez nem jelent feltétlenül
újabb gépberuházást vagy jelentôs
forgalomnövekedést. A Prime Rate az
idei évben inkább arra fekteti a hangsúlyt, hogy a hatékonyságát tovább
növelje. Ennek érdekében például
vadonatúj vállalatirányítási rendszert
vezetünk be. Erre azért is van szükség,
mert az eddig önálló cégként mûködô
Prime Printet beolvasztjuk a Prime Ratebe, ezáltal még jobban kiszélesedik az
egy cégen belüli szolgáltatási portfóliónk, a vállalati létszámunk pedig meghaladja a 160 fôt. Ekkora volumennél és
létszámnál a hatékonyság akár párszázalékos emelkedése már komoly összeget eredményez, amit azután további
fejlesztésre lehet fordítani. Ahogy korábban említettem, a Prime Printre „ráférne” némi kötészeti fejlesztés, ám a
jelenlegi bérelt telephelyen – amely
egyéb szempontból sem túl szerencsés
helyszín egy nyomda számára – ez nem
igazán megvalósítható. Tervünk, hogy
amennyiben a tavasz folyamán megjelenik olyan pályázat, amely támogatja a
telephelyfejlesztést, akkor Gödöllôn, a
már meglévô telekre egy zöldmezôs
beruházás keretei között új, mintegy
3000 négyzetméteres nyomdaüzemet
építünk még az idén. ■
Ilona

még: február 17., március 12., április 8.,
május 4., május 27., június 17.,
– nyári szünet –
szeptember 8., október 1., október 22.,
november 16., december 14.
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Milyen volt a tavalyi év, és milyen elképzelésekkel vágnak az ideinek?

Nestpress Nyomda – Fekete Iván

● Elégedett a tavalyi év alakulásával?
– Nincs okom panaszkodni: 2013-hoz
képest emelkedett a forgalmunk, volt
elegendô munkánk. A megrendelôink
megmaradtak, és néhány új ügyfél is
megjelent nálunk. A válság 2009-ben
okozta számunkra a legnagyobb
visszaesést, azt követôen azért évrôl évre
kicsit mindig tudtunk fejlôdni, 2013-ban
pedig már meghaladta a forgalmunk a
válság elôtti szintet. Az utolsó nagyobb
beruházásunkra 2012 végén került sor: új
digitális nyomógépek, illetve kötészeti
gépek kerültek a céghez. Ez egy igen
szerencsés döntésnek bizonyult, mert
egyre több olyan megrendelésünk volt és
van, amelyeknél az ofszet-, illetve
digitális nyomtatás együttes megléte teszi
lehetôvé, hogy optimalizáljuk a gyártási
költséget. Tavaly év végén pedig sikerült
egy használt, de modernebb gépre
lecserélni az egyszínes A2-es gépünket,
mégpedig egy A2-es fordítós kétszínesre.
Terveztem persze további fejlesztéseket
is – például lecserélni a többszínes
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ofszetgépet, illetve tovább bôvíteni a
kötészetet –, de jobb az óvatosság
alapon, ezek elmaradtak. Talán az idén…
● Ezek szerint optimista az idei évet
illetôen?
– Módjával, de igen. Kötészeti
fejlesztésre, egész pontosan egy új
termofóliázó gépre mindenképpen
szükségünk van, ezt már tavaly év végén
meg is rendeltük egy hazai gyártótól, és a
napokban üzembe is állítjuk. Ofszet
nyomógép tekintetében pedig meglátjuk,
hogy milyen pályázati lehetôségek
nyílnak, ha nyílnak…
● Az elmúlt évben, években kellett-e
végrehajtani valamifajta strukturális
változtatást a cégen belül?
– Igazából nem. Mi egy viszonylag kis
nyomda vagyunk, ezért mindig is nagyon
odafigyeltünk, oda kellett figyelnünk,
hogy optimális mûködési feltételeket és
körülményeket teremtsünk. Ráadásul, a
válság bennünket szerencsére akkor ért,

amikor nem volt jelentôsnek mondható
hitelünk egyetlen gépre sem. Évek óta 12
fô dolgozik a cégben, és – ahogy mindig
is – jelenleg is abszolút vegyes a
profilunk. A szórólaptól a ragasztókötött
könyvekig, az egypéldányos naptártól a
faltkarton dobozokig mindenféle terméket gyártunk. Amire esetleg gyártástechnológiailag nem vagyunk felkészülve
házon belül, arra jól bevált alvállalkozói
kapcsolataink vannak. De mi magunk is
végzünk alvállalkozói feladatokat:
például CTP-lemezeket készítünk más
nyomdák számára, vagy éppen kötészetileg segítünk be nekik. Általában azt
szokták mondani, hogy egy nyomdának
szakosodnia kell, mi mégsem ezt az utat
választottuk. Ha jön a megrendelô,
akinek ilyen termék is kell, meg olyan is,
nem mondhatom neki, hogy én ezt meg
ezt tudom elkészíteni, a többit vigye
máshová… Elvállalok mindent, és
megoldom: amit mi magunk meg tudunk
csinálni, azt házon belül elkészítjük, a
többi pedig alvállalkozók bevonásával
kerül legyártásra.
● A sokféle terméken belül tolódik-e el
a hangsúly valami felé?
– Nem igazán. Több könyves
megrendelésünk volt, és a csomagolástechnikai megoldások – fôleg faltkarton
dobozok – iránt is erôsödött, erôsödik az
érdeklôdés, de – gondolom – ez fôleg
annak köszönhetô, hogy azokból a
nyomdákból, amelyek tavaly „bedôltek”,
megszûntek, ezek a termékek „találtak”
meg bennünket. Beindult a perszonalizálás iránti igény is: egyre több olyan
megrendelésünk van, amit ofszettel
elônyomunk, majd utána digitálisan
megszemélyesítünk, esetleg egy menetben digitálisan nyomjuk és perszonalizáljuk is. További tapasztalatunk, hogy
volt olyan megrendelônk, aki azért
hagyott itt bennünket pár évvel ezelôtt,
mert úgy döntött, hogy ezentúl reklámra
csak online csatornákat fog használni.
Nos, ô is visszatért hozzánk, mert rájött,
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● Mi jelentette a tavalyi év során a
legnagyobb problémát, mi az, ami
esetleg „borsot tört” az orruk alá?
– Tulajdonképpen nem volt ilyen.
A megrendelôk elvárják, hogy megbízhatóan, elfogadható áron dolgozzunk, és ha ezt teljesítjük – márpedig
teljesítjük –, akkor megy minden a
maga útján. Új vevôk jellemzô
módon azért kerültek hozzánk, mert
ahonnan korábban rendelték meg
nyomdatermékeiket, ott – ilyen-olyan
okok miatt – ingataggá vált a kiszolgálás. Talán egyetlen „borstörése” a
tavalyi évnek, hogy belefutottunk
némi papírproblémába: az egyik
papírféleségnél valamit változtathatott a gyártó, mert elképesztôen
gyûrôdött a nyomtatás során. Aztán
persze elismerték a hibát, de eltartott
egy ideig, míg lezáródott az ügy.
Ezzel együtt, ez azért kivételnek
számít, egyáltalán nem jellemzô.
Említhetném problémaként a nyomdák közötti árversenyt is, fôleg a
bedôlni készülô nyomdák árletöréseit, de ezzel nem lehet mit kezdeni.
Minden nyomdának saját magának
kell tudnia, hogy mennyiért érdemes

és szabad elvállalnia egy-egy munkát.
Amikor azzal érvel egy megrendelô
nálam, hogy de ez vagy az a nyomda
ennyiért vállalta, akkor udvariasan
azt szoktam mondani: akkor oda kell
vinni. De hát az bezárt! – jön a
válasz. Na, éppen azért zárt be, mert
ennyiért vállalta…
● Tisztességesen fizetnek a vevôk?
– Ilyen is van, olyan is: összességében nem mondhatnám, hogy romlott a fizetési morál, sôt…! Jellemzôen egyébként kialakult megrendelôi
körnek dolgozunk, és az elmúlt évek
során törekedtem a diverzifikálásra,
vagyis arra, hogy egy-egy vevô ne
jelentsen meghatározó részesedést a
forgalmunkban, mert félô, hogy ha
valamiért gond merülne fel vele
kapcsolatban, vagy kiesik, akkor
megrendülünk mi is. Ahogy említettem, néhány új vevô is került hozzánk, akiknek természetesen nagyon
örülök, ugyanakkor nem tervezem,
hogy komoly energiákat fektessek
egy erôteljesebb piaci pozíció elérésére, a megrendelôi kör szignifikáns
bôvítésére. Inkább arra összpontosítunk, hogy megtartsuk a saját léptékünket, és csak azon belül stabilizálódjunk még erôsebben.
● Export?
– Nem gondolkozunk exportban,
és ennek több oka is van: beszélek

ugyan németül és angolul is társalgási szinten, de ez nem elegendô,
hogy érdemi tárgyalásokat folytassunk vagy szerzôdjünk egy esetleges
külföldi megrendelôvel.
Viszont csak biztatni tudok minden
olyan nyomdát, amelyik képes rá,
hogy exportáljon. Annyival is több
megrendelés jut nekünk a hazai
piacról…

Céginfo

hogy önmagában az online marketing
igen sovány eredményt hoz, nagyon
is szükséges az offline megjelenése.
És nem ô az egyetlen olyan vevônk,
aki ezen ok miatt ment el, majd jött
vissza…
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● Említette, hogy amennyiben
pályázati lehetôség nyílik rá, az
ofszet területénfog fejleszteni,
vagyis úgy gondolja, hogy az
ofszettel készülô termékeknek
nagyon is van jövôje.
– Biztos, hogy van, de hogy ez
konkrétan milyen terméket – könyvet, folyóiratot, vagy éppen csomagolóanyagot – fog jelenteni, az majd
kiderül. Ma még csak keresem, hogy
a 2015-ös évben esetleg merre
forduljunk. A vegyes profilunk, és
persze a gépparkunk összetétele –
digitális és ofszet nyomdagépek,
CTP-levilágítás megnyugtató ITháttérrel, meglehetôsen széles körû
kötészeti felkészültség – igazából
azért is jó, mert viszonylag kis
fejlesztéssel bármilyen nyomdatermékféleségre rá tudok erôsíteni
anélkül, hogy óriási beruházást
jelentene. Ezért erre az évre már
nyugodtabban tervezek. ■
Ilona
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Kihirdették az Ipress Center Veled Vagyunk program
újabb pályázatának gyôzteseit
Decemberben hirdették ki az Ipress
Center és a Garay Mûvészeti Stúdió
rajzpályázatának eredményét Vácon:
a fôdíjat az alsó tagozatosok között
Kühn Gergô, a felsô tagozatosok
között Pajor Petra nyerte. Az Ipress
Center Veled Vagyunk programjának
keretében megvalósult pályázattal a
kiírók azokra az értékekre szerették
volna felhívni a gyerekek és a
közvélemény figyelmét, amelyek a
papír létjogosultságát napjainkban is
indokolják, legyen szó akár az
olvasás által nyújtott élményrôl vagy
az újrahasznosítás kiemelkedôen
magas arányáról. A pályázat így jóval
túlmutatott egy vállalat társadalmi
felelôsségvállalásán, hiszen egy
olyan iparágat kívánt közelebb hozni
a gyerekekhez, amelyrôl sokan
tévesen úgy gondolják, nincs jövôje.
A rajzpályázatra a kiírók minden
elôzetes várakozását felülmúlóan 213
alkotás érkezett a váci és Vác
környéki általános iskolák tanulóitól.
A zsûri munkáját olyan, a papír által
képviselt értékeket jól ismerô
szakemberek is támogatták, mint
például Kocsis András, a Magyar
Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk
Egyesülésének
elnöke, vagy dr. Horváth Csaba, a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke.
A mintegy 170 fôs
közönség elôtt megrendezett karácsonyi
hangulatú díjátadón a
pályázat I–III. helyezettjein túl az általuk
képviselt osztályok is
örülhettek, hiszen a
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dobogósok az egész osztályuk számára nyertek kirándulást.
A pályázat kapcsán a díjazottak és
a zsûritagok a jövônek is üzentek a
váci fôtéren elhelyezett idôkapszulával, a gyerekrajzokat pedig fényfestés
formájában, továbbá egy kiállításon
is megtekinthették az érdeklôdôk a
karácsony elôtti idôszakban.
„A könyv egy csoda, amelynek teste, lelke, illata van, és az a fantasztikuma, amit semmi más nem pótolhat: aki belebújik, a saját világát
alkotja meg” – mondta a díjátadón
Kocsis András, aki azt is elárulta,
hogy a Kossuth Kiadói Csoport a
jövôben szeretné felhasználni Fuchs
Luca különdíjas alkotását, amelynek
sikerült megragadnia ezt a különleges
hangulatot.
„A rajzpályázat meghirdetésével az
volt a célunk, hogy napjainkban,
amikor az életünk már elképzelhetetlen digitális eszközök nélkül, a nyomdaipari szakmán túl a gyerekek és a
közvélemény figyelmét is felhívjuk a
papírhasználat elônyeire. A beérkezett rajzok alapján úgy látjuk, hogy
ezeket az értékeket a fiatalabb kor-

osztály is ismeri” – nyilatkozta a
pályázat kapcsán Lakatos Viktor, az
Ipress Center ügyvezetô igazgatója,
hozzátéve: az egész iparág jövôje
szempontjából kulcsfontosságú lehet,
hogy a nyomdaipar pozitív jövôképe
a fiatal generációkban is tudatosuljon.
A pályázat kiírói ezzel összhangban arra törekedtek, hogy – jóllehet a
nyomdaipari szakmán és a kapcsolódó iparágakon belül számos kezdeményezés indult a papír létjogosultságának hangsúlyozására – a nem
szakmabeliek, s ezen belül is kiemelten a gyerekek testközelbôl is megtapasztalhassák: a nyomtatott kommunikáció és a könyvek a múltjukból
fakadóan elidegeníthetetlen és
helyettesíthetetlen értékekethordoznak magukban, ezért van jelenük és
jövôjük.
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2015-ben is Veled Vagyunk
A rajzpályázat az Ipress Center
Veled Vagyunk programja keretében
valósult meg, amelyet 2013-ban
indított a váci nyomdaipari központ,
egyesítve korábbi karitatív és közösségépítô akcióit. A program célja
többek között, hogy a szûkebb és
tágabb környezetet a helyi közösség
segítségével mindenki számára jobbá
tegye, különös tekintettel a felnövekvô

új generációkra. A korábbi, különálló
váci akciókból a Veled Vagyunk mára
egy olyan integrált programmá
fejlôdött, amelynek szellemisége az
egész térségben széles közönséget
mozgat meg.
Így az Ipress Center nyomdaipari
szereplôként vált az egyik olyan
vállalattá a váci régióban, amely a
legtöbbet tesz saját környezetéért.
A Veled Vagyunk a dolgozói programoktól kezdve, a sport támogatásán
át Vác civil életében való
részvételig számos területet
felölel. A nyomdaközpont
például ezen program keretében
hirdette meg tavalyi közösségépítô iskolai pályázatát is, amelyet a
Váci Radnóti Miklós Általános
Iskola nyert meg. A tanintézmény
a díjat részben sportpályájának
felújítására, részben egy közel
ezer fôt megmozgató Családi
Egészség- és Sportnap megrendezésére fordította.
Az iskolások mellett az Ipress
Center a még kisebbeket is
támogatja, ugyanis a nyomda-

központ is hozzájárult a
váci Újhegyi úti óvoda
tavalyi felújításához. A jó
példa nyomán szülôk és
más cégek is csatlakoztak a
támogatáshoz, így végül az
Ipress Center eredeti
felajánlásának több mint
dupláját vehette át az
óvoda. A tapasztalatok
tehát azt mutatják, hogy a
pozitív példa követôkre talál a helyi
közösségben, így a hatás megsokszorozódhat.
A Veled Vagyunk program igyekszik
katalizátorként mûködtetni az akciókat, ezért az Ipress Center munkatársai
az önkéntes tevékenységeket sokszor a
helyi lakosság bevonásával végzik. Jó
példa erre a nyomdaközpont és a
Radnóti Miklós Általános Iskola által
tavaly indított váci játszótér-örökbefogadási mozgalom is, amely során
eddig 11 helyi csoport vállalta, hogy
egy év alatt négy alkalommal kitakarítja az általa választott játszóteret.
A Veled Vagyunk eddigi sikerei
alapján az Ipress Center idén is tervezi
a program folytatását.
További információ:
http://www.ipresscenter.hu/veled-vagyunk.html
A „Mítoszrombolás”
rajzpályázat díjazottjai
és az összes pályamû
megtekinthetô az Ipress
Center Veled Vagyunk
Facebook oldalon. ■

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

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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Díjözön az STI Groupnak
Oscar-díj a csomagolóiparban
– az STI Petôfi Nyomda WorldStar díjat nyert
WorldStar díjat a Csomagolási
Világszervezettôl kizárólag kitûnô,
trendformáló csomagolási megoldások kapnak, és ez már 1970 óta van
így. A korábbi évek sikerei után, az
STI Petôfi Nyomda újra meg tudta
gyôzni a zsûrit, és megkapja a nemzetközileg áhított trófeát a nemzetközi kávé- és teagyártó cég, a DE Master Blenders 1753 számára kidolgozott csomagolási koncepciójáért.
A különleges Pickwick ízeket
tartalmazó csomagok felbontása, a
tea elôkészítése és elkészítése egyaránt része a kényeztetésnek. Az
ofszettechnológiával nyomott
fogyasztói csomag lehetôvé teszi az
egységcsomagok biztonságos szállítását és tárolását, amelyeket egy
nyomatlan tálca segítségével rögzítenek a gyûjtôdoboz belsejében.
Mind az egyedi csomagokat, mind a
fogyasztói csomagokat fenntartható,
FSC tanúsítvánnyal rendelkezô

alapanyagokból gyártották, amely
egyben a tea, mint termék természetességére is visszautal: vonzó, funkcionális és száz százalékban természetes. A tavalyi versenyre egyébként
37 országból mintegy 265 pályázat
érkezett.

A WorldStar verseny egyik nevezési feltétele az volt, hogy a nevezett
termékeknek már rendelkezniük
kellett nemzeti csomagolási versenyen szerzett elismeréssel. Csak
ezután lehetett ôket bemutatni a
neves szakemberekbôl álló zsûrinek,
és versenyre kelni a világ minden
tájáról érkezô nevezésekkel. A
díjkiosztó ünnepségre 2015. május
19-én Olaszországban, Milánóban
kerül majd sor.

v

Obal Roku díj – STI Cesko
További rangos kitüntetésben is részesült az STI Group, mégpedig
cseh leányvállalata, az STI Cesko által gyártott promóciós csomagolás a
cseh Obal Roku csomagolási versenyen díjat nyert ital kategóriában. A
díjkiosztó estélyen, amelyet november végén tartottak Prágában, Martin
Prokop, az STI Cesko Key Account Managere vette át a trófeát.
A díjazott mû, a Bohemia Sekt-nek készült kifinomult, könyv alakú
konstrukció méltán gyôzte meg nemcsak a kiskereskedelemben vásárlókat, hanem az idei verseny zsûriét is. A fedél ismert cseh irodalmi alkotásokra utal. A borító olyan, mint egy ajándékszalag, amely látványelemként szolgál, és kreatív színegyensúlyt hoz létre. A teljes csomagolás
kartonból készült, és egy üveg vodkát, valamint két kiváló minôségû
poharat tartalmaz. Így vált a Bestseller a legjobb ajándékká a vodka
összes szerelmesének. És, ha egyszer megszerették, fôleg az elsô alkalommal vásárlók, akkor visszatérô vevôkké válnak.
A Obal Roku versenyt egyébként a csehországi Csomagolási Intézmény, a Syba szervezi olyan nemzeti és külföldi cégek
számára, amelyek érdekes csomagolási megoldások tervezésében és gyártásában vesznek részt. A verseny célja, hogy kiemelje és
támogassa a legjobb csomagolási ötleteket, újításokat és technológiákat a cseh piacon és külföldön egyaránt.
v

v
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STI Group Promotional Gift Award gyôztes
Akár új ügyfeleket szerezni, akár
a vásárlói hûséget
fokozni – a promóciós anyagok skálája, alkalmazási
lehetôségei sokfélék lehetnek. Ebbôl
az okból kifolyólag
a WA Media Verlag
2002 óta számos
innovatív és élenjáró reklámtevékenységet tárt fel.
Az idei versenyen az STI Group
által kifejlesztetett Leica Bastelbogen
kartonkamera 257 pályamunkával
szemben diadalmaskodott, és elnyerte
a Promotional Gift Awardot.
„Papa, azt akarom!” Ismerôsen
hangzik ez a mondat? A gyerekek
nemcsak a fényképezôgép elôtt
szeretnek pózolni, szívesen kísérleteznek magával a fényképezéssel is.
Az elsô önálló kattintások már óvodás korban megtörténnek. A Leica
Camera AG-t, mint elismert fényképezôgép-gyártó céget, a mûszaki
termékek keresettsége ösztönözte
arra, hogy megnyissa új székhelyét
Wetzlarban, amelynek egyik hatalmas
elônye: amíg apu és anyu feltérképezi
az üzem területét, a fiatal fotósok
összeállíthatják elsô fényképezôgépüket.
Hogy a fiatalok azonnal részesei
lehessenek a kézmûvesség mesterségének, és egyben a sérüléseket is
elkerüljék, a fényképezôgép elemei –
a hajtásoknak köszönhetôen – egyet-

termegkft@t-online.hu

len kartonlapból könnyedén kiemelhetôek és összeilleszthetôek. A felületre felvitt matt lakk hozzájárul a
készülék kopásállóságához, továbbá
biztosítja, hogy azt ceruzával és
festékkel kiszínezhessék a gyerekek.
A Leica gyárnyitó ünnepségén a
kartonból készült kamerák egy
jótékonysági akció részét is képezték.
200 általános iskolás gyermek készített az alkalomra saját elképzelései
alapján színezett és díszített fényképezôgépet. Az eredmény: 200 apró
mûalkotás, amelyet a Leica Camera
AG kiállított a Leitz Wetzlar Parkban.
Mindezért cserében a vállalat
támogatja a „Gyermekek nevetése”
címû jótékonysági kampányt.
A Leica Camera AG egyébként
több mint tíz éve az STI
Group csomagolási partnere.
A termékpaletta az exkluzív
kivitelezésû kartondobozoktól kezdve a magas
minôségû tároló dobozokig
terjed, amelyeket a fényképezôgépekhez, illetve azok

tartozékaihoz alkalmaznak. A
fejlesztési és gyártási folyamatokon
túl az STI Group olyan szolgáltatásokért is felelôs, mint például a több
elembôl álló csomagolási konstrukciók összeállítása. A partnerek között
kialakult szoros konzultációs
folyamatokat számos alkalommal
elismerték: 2010-ben a Leica X1
fényképezôgép-csomagolás Pro
Carton-díjat nyert, 2013-ban pedig a
Leica G-Star különleges kiadásának
elôállított fényképezôgép-tároló
doboz iF csomagolástervezési díjat
kapott.
A Promotional Gift Award szakmai
verseny díjátadó ünnepségére 2015.
március 25-én kerül majd sor Kölnben, a HAPTICA® keretében. ■
(Sti–)

www.aranyozas.hu
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Vajon mennyit ér a megrendelô számára…?
A szakma legpatinásabb és legrangosabb versenye kétségtelenül a Pro Typographia, amely az idei évben Best Print Hungary
néven újul meg. Ezen a nagyon szigorú szakmai elvárásokon alapuló megmérettetésen elért elsô, második vagy akár harmadik
helyezés joggal töltheti el a pályázók szívét-lelkét büszkeséggel. De vajon mit jelent, mennyit ér a megrendelô számára egy
nyomda kitüntetése?

LizzyCard
A LizzyCard idestova 30 évvel ezelôtt jött létre, és kezdetben
szinte kizárólag a különféle városokról, településekrôl készült fotók
képeslapként való kiadásával, forgalmazásával foglalkozott.
Rövidesen azonban egyre több termékféleséggel bôvítették
portfóliójukat: jelenleg mintegy hatszázféle terméket kínálnak,
amelynek döntô többsége azonban továbbra is papíralapú.
Elsôsorban az exkluzív dísztasakok, naplók, jegyzetfüzetek, tömbök, mappák, irattartók, dossziék terén bírnak komoly piaci
részesedéssel. Termékeik közös jellemzôje, hogy egyrészt
rendkívül minôségigényesek, másrészt szinte valamennyi
elôállításához szükség van nyomdára is…
A LizzyCard egyik tulajdonosával és egyben ügyvezetôjével,
Szilágyi Gáborral beszélgettem.
◆ Az Önök egyik terméke, a Secret Book sorozat a tavalyi Pro
Typographia verseny Akcidens és komplex nyomtatványok
kategóriájában ezüstérmet nyert. Az elismerés persze a
kivitelezést, a Pauker Nyomda munkáját hivatott dicsérni, de azért
– gondolom – az önök számára is jelent valamifajta örömöt,
elégedettséget…
– Nagyon régóta dolgozunk együtt a Pauker Nyomdával, és nem
véletlen, hiszen tudjuk róluk, hogy képesek az általunk elvárt magas
minôséget stabilan produkálni. Tulajdonképpen nem volt meglepetés
számunkra, hogy rangos szakmai elismerésben részesültek. Persze,
ettôl még nagyon örülünk a díjnak, bár nekik felénk már nem kell
semmit sem bizonygatni…
◆ És, ha nincs elôzmény? Ha ismeretlenül „kopog be” önökhöz
egy ilyen szakmai elismeréssel bíró nyomda, jelent-e számára
valamifajta elônyt?
– Bizalmat mindenképpen megelôlegez, fogalmazhatok úgy is:
kinyílik, kinyílhat az ajtó emiatt! Az azonban egyik másik kérdés, hogy
azt követôen tudunk-e együtt dolgozni, tényleg gyümölcsözôvé válike a kapcsolat.
◆ Mitôl tud gyümölcsözôvé válni?
– A LizzyCard elsôsorban annak köszönheti piaci pozícióját és súlyát,
hogy nem pusztán kielégíti a piaci igényeket, hanem olyan termékeket fejleszt, vagy olyan termékeknek veszi meg a licencét – például Magyarországon kizárólagosan a miénk a Walt Disney figurák
papíralapú megjelenítése –, amelyek felkeltik a piac érdeklôdését, és
arra ösztönzik a vásárlókat, hogy megvegyék. Házon belül foglalkozunk a termékfejlesztéssel, és ebbe a saját ötletek megvalósítása
éppúgy beletartozik, mint az, hogy járjuk a világ vonatkozó nagy
kiállításait és adaptáljuk a trendeket, vagy – ahogy említettem –
licence-megállapodásokat kötünk. Tehát az innováció az egyik
legmeghatározóbb jellemzôje a LizzyCardnak, és a nyomdával

szemben is egyik elsôdleges elvárásunk ez – persze a kifogástalan
minôség, a határidôk pontos betartása mellett. Vértes Gábor, a
Pauker ügyvezetôje például rendszeres idôközönként végigvezet a
nyomdán, és bemutatja, hogy milyen új technikai, technológiai
lehetôségekkel bôvültek. De mi magunk is folyamatosan figyelünk a
megjelenô szakmai újdonságokra, fôleg a különféle papírféleségekre,
illetve papírfeldolgozási megoldásokra, hiszen termékeinkhez az
alapanyagokat mi magunk választjuk ki és vásároljuk meg, illetve a
feldolgozás egy része is házon belül történik. Jellemzôen csak a
nyomtatási és felületnemesítési feladatok elvégzéséhez van
szükségünk beszállítókra.

◆ Minden nyomtatási munkát a Pauker végez?
– Nem, bár kétségtelen, hogy a Pauker a legerôsebb, legnagyobb
nyomdai partnerünk. Vannak azonban olyan feladatok, amelyekre ôk
nincsenek felkészülve, ebben az esetben viszont segítségünkre
vannak abban, hogy megtaláljuk a megfelelô nyomdát, illetve
felületnemesítô céget. Nagyjából egyébként négy-öt nyomdával
vagyunk rendszeres munkakapcsolatban, és nincs okunk változtatni
ezen.
◆ Önök közvetlen kapcsolatban állnak a végsô felhasználókkal
is. Mi a tapasztalat, mire fogékony a piac?
– A piac az újdonságokat szereti: éppen ezért egy-egy termékféleséget általában évente megújítunk, és még akkor is változtatunk rajta
egy picit, ha kifejezetten megszerette jelen formájában a piac, és
ragaszkodik hozzá. Jó példa erre éppen az ezüstérmet nyert Secret
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BEST PRINT
Hungary –
Book sorozat, amelyet igényes
hölgyek számára fejlesztettünk,
és amelyet évrôl évre exkluzív
kivitelben és új dizájnnal
jelentetünk meg, miközben a
tartalmi elemeken – hasznos
információk, érdekességek stb.
– nem, vagy alig változtatunk.
A sorozat részeként megjelent
a Secret Calendar is, amely
szintén egy igen sikeres termék
lett.

◆ Pedig ezek azért
meglehetôsen drágák…
– Inkább fogalmaznék úgy,
hogy ár-érték arányos
termékek. Minôségigényes
terméket nem lehet olcsón
adni, és a piac – legalábbis
ez a tapasztalatunk – szívesen
fizet többet egy minden szempontból kifogástalan termékért,
semmint olcsón igénytelent
vegyen.
A gazdasági válság hatása is,
de nyilván a fogyasztói társadalom evolúciója is, hogy
tudatosabbak lettek a vásárlók.
Egyik részük pontosan tudja,
hogy a minôségnek ára van, és
ha teheti, szívesen meg is
fizeti. Egy másik részük ugyan
szintén tudja és igényelné is a
minôséget, de nem teheti meg,
hogy áldozzon érte, tehát tudatosan az olcsót keresi.
A vásárlók harmadik részét
pedig semmi más nem érdekli,
csak az olcsóság. Igazából a
„középréteg” az, ami eltûnôben
van, és ez tükrözôdik a nyomdatermékek kapcsán is: a
különlegesnek, az igényesnek,
az exkluzívnak van piaca, másik végletként pedig az olcsót
viszik, bár – hozzáteszem – az
sem nélkülözhet némi „pénztárca-nyitogató” – például valamilyen felületnemesítés, különleges színhatás, vonzó dizájn
stb. – megoldást. De legyen
bármilyen nyomdatermékrôl is
szó, a lényeg az, hogy el kell
tudnia adni önmagát.

A nyomtatott
termékek ünnepe
Az ágazat legrégebbi és legrangosabb szakmai megmérettetése, a Pro Typographia verseny
– ahogy arról tavaly év végén hírt adtunk – ettôl az évtôl kezdôdôen BEST PRINT HUNGARY
néven folytatódik. A megújulás célja, hogy dinamikát és friss lendületet adjunk a nyomtatott
kommunikáció megmérettetésének, és miközben megôrizzük az arra érdemes
hagyományokat, teret biztosítsunk a nyomdatermékek XXI. századi újdonságainak
bemutatására. Éppen ezért kibôvítettük a kategóriákat: immáron szita- és flexótermékekkel,
továbbá kiadványszerkesztôk, grafikusok printmegoldásaival is lehet nevezni.

Figyelem! Szoros a határidô: 2015. február 12!
A legfontosabb további tudnivalók
a BEST PRINT Hungary kapcsán:
Kategóriák
Tíz kategória és néhány alkategória közül választhatja ki mindenki az általa készített
nyomdatermék számára legmegfelelôbbet. (A részletek megtalálhatók a www.bph.hu oldal
Versenyszabályzat menüpontban.)
Nevezés
A versenyre a 2014. év január és december között készült termékekkel lehet nevezni.
Jelentkezési határidô: 2015. február 12.
Jelentkezés módja: kizárólag online, a www.bph.hu oldalon, ahol a nevezéshez szükséges
valamennyi dokumentum megtalálható.
Nevezési díj: három vagy annál több benevezésre kerülô pályamû esetében kedvezményt
biztosítunk. (Részletes adatok a www.bph.hu oldal Nevezési díjak menüpontban.)
Díjak, eredményhirdetés, kiállítás
A hagyományos kategóriadíjak mellett kiosztásra kerül elôkészítés, nyomtatás és kötészet
kategóriákban a BEST PRINT Hungary Különdíj, továbbá a külsô szervezetek, illetve a zsûri
által adományozott különdíjak. A beérkezett pályamûvek elbírálására március elsô
harmadában (március 9–11. között) kerül sor.
Eredményhirdetés, díjátadó: 2015. április 15., a PPDExpo keretei között
Kiállítás: a PPDExpón nemcsak a gyôztes termékek kerülnek kiállításra, hanem az összes
benevezett pályamû, és a kiállítás csúcspontja lesz a díjátadó. 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.

Bizonyítsuk be közösen, hogy a print él, a verseny pedig
a print legkiválóbb magyarországi képviselôinek
és termékeinek ünnepe!

fedprint.hu

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK
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Papyrus – 6. Digitális Nap
Kétévente kerül megrendezésre a
Papyrus Hungária Digitális Nap
elnevezésû rendezvénye, azaz az a
vevôtalálkozó, amelyet kifejezetten
olyan digitális nyomtatással foglalkozó partnereik számára tartanak, akik
ehhez digitális papírt is használnak.
Kétségtelen, mind a papírgyárak,
mind a digitális nyomdagépek gyártói
törekszenek arra, hogy a klasszikus
grafikai papírok mindkét technológiához megfeleljenek, és még azt sem
lehet mondani, hogy fejlesztéseik –
legalábbis egy bizonyos szintig –
nem járnak sikerrel. Ugyanakkor az
is tény, hogy ez az eredmény azért
nem tökéletes, és amennyiben valóban a legfontosabb a minôség, akkor
nincs mese: digitális technológiához
az ahhoz kifejlesztett papírt kell
használni.
Jó hír viszont, hogy lassan annyiféle digitális papír létezik, amennyit a
klasszikus grafikai papíroknál meg-

szoktunk, és a „mûfaj”
specialitásaiból, a kreatív papírokból is egyre
szélesebb palettáról
választhatnak a digitális
nyomtatással foglalkozók. További jó hír,
hogy a Papyrus vonatkozó kínálata kifejezetten nagy e
téren (is).
Errôl, és természetesen más szakmai tudnivalókról is, és persze az
önfeledt kikapcsolódásról is szólt a
Papyrus Hungária idei Digitális
rendezvénye, amelyre ezúttal 2014.
november 28-án került sor a Drivingcamp Hungary Zsámbékon található
vezetéstechnikai centrumában.
A program 10 órakor kezdôdött.
Miután Palkó Roland, a Papyrus
vezérigazgatója köszöntötte a
jelenlévô mintegy 60 cég képviselôit,
Kántor Ildikó, a Papyrus Hungária
digitális papírokért felelôs vezetôje

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

Térjen be hozzánk!
Ragibolt: 1134 Budapest, Apály utca 2/c
Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között
Gyorsabbak, pontosabbak,
nagyobb kapacitásúak lettünk!
Gyôzôdjön meg róla!
Magyarország élvonalában álló,
uniós csúcstechnológiával rendelkezünk
(lézervágó, késhajlító CNC-gépek 12–100 mm-ig)
➢ karton, hullámkarton, kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható

Hosszú távú megoldás:

STANCFORMA Kft.

20 éve a megbízható, innovatív partner
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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vette át a szót, úgy is, mint a rendezvény háziasszonya. Tájékoztatta a
jelenlévôket a napi programról, majd
beszélt a Papyrus professzionális
digitális nyomdai megközelítésérôl,
és ennek megfelelôen az ajánlott
termékekrôl. Az évek folyamán
nemcsak a technológia és az alapanyagok, hanem az értékesítés és a
Papyrus digitális ajánlata is sokat
fejlôdött. Közös a törekvés a gyártó
partnerekkel, hogy a minôségi
termékekre és alapanyagokra kerüljön a hangsúly, ne csak az árra.
Következô elôadó a 25. születésnapját ünneplô ColorCopy gyártója, a
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Mondi képviseletében Bódi András
volt, aki a környezet és a papír kapcsolata témában tartotta meg elôadását. Ôt a Ricoh Hungária képviseletében Mühl Balázs követte, aki a cég

digitális stratégiáját, és egyik új –
mondhatni: szuper – digitális nyomdagépét mutatta be a jelenlévôknek.
Az elôadásokat követôen valódi
„vezetôi” kihívás elé állította partnereit a Papyrus: a jelenlévôk – elsôsorban a
cégek vezetôi és döntéshozói – ugyanis a cégirányítás mindennapjai
után egy autóvezetési
tesztpályán is kipróbálhatták „vezetôi” tudásukat és javíthatták technikájukat. Miután mindenki „túlélte” és sikeresen teljesítette a feladatokat, a Papyrus jól
megérdemelt estebédre
invitálta meg a társaságot, amelynek keretében
egyúttal átadta a tanfo-

lyam elvégzését igazoló okleveleket a
digitális szakma vállalkozó szellemû
sofôrjeinek.
A rendezvény kapcsán Kántor
Ildikótól azt is megtudtuk, hogy az
elmúlt években egyre jelentôsebben
fejlôdik a digitális szegmens, és a
növekvô számú, tisztán digitális
nyomdák mellett egyre több tradicionális nyomda állít üzembe digitális
gépet a meglévô ofszetgépek mellé,
hogy ezzel szélesítse ki nyomdaipari
szolgáltatását. Ez persze azt is jelenti,
hogy a papírgyártó, -forgalmazó és
gépértékesítô cégeket egyaránt új és
újabb kihívások elé állítják, hiszen
továbbra is iparági elvárás, hogy
olyan papírok, illetve gépek kerüljenek kifejlesztésre, amelyek maradéktalanul megfelelnek mindkét
technológiához egyaránt. ■
Ilil–
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Az új ROLAND HiPrint
Az új ROLAND 700 HiPrint a
2014. november 5-én és 6-án megtartott Manroland Sheetfed-Evolution
Event rendezvény keretében a Print
Technology Centerben (PTC) mutatkozott be a világ nyomdai szakembereinek. Több mint 450 szakértô
tekinthette meg a gyakorlatban a
HiPrint gép Simultaneous Plate
Loading (SPL) – azonos idejû lemezbeigazítás – technológiáját és más
mûszaki újdonságait.
Rafael Penuela, a Manroland
Sheetfed ügyvezetôje üdvözlô beszédében elmondta, hogy a Manrolandot
sokan ismerik, mint a nyomtatás és a
hozzá kapcsolódó szolgáltatások új
irányvonalainak kialakítóját.
Az új ROLAND 700 HiPrint sok új
fejlesztést kínál. A termelés minôsége, a felhasználói és energiahatékonyság kimagasló. Például az új
szívószalagok a kirakóban javítják az
ívoszlopminôséget, még nagyobb
nyomtatási sebesség mellett is, miközben egyharmaddal kevesebb energiát használnak.

Beigazítási elôny
Az SPL-nek köszönhetôen a beigazításnál
is jelentkezik elôny a
ROLAND 700 HiPrint
esetében, ugyanis az
SPL technológiával az
ügyfél radikálisan
javíthatja termelékenységét a kereskedelmi
kiadványok területén.
Az egyik szingapúri
ügyfélnél például az
éves nyomtatási kapacitás mintegy 990 órával bôvült, amit az egyidejû lemezcsere tett
lehetôvé.
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InlineFoiler –
költségkímélôen
Az InlineFoiler és az új indexelési
funkció több lehetôséget nyújt a
minôségi nyomdatermékek készítéséhez, és több módon segíti a dizájnt
és a felületnemesítést. A világon több
mint száz ügyfél él a hideg fóliázás
elônyeivel, így az InlineFoiler igazi
piacvezetô, az új indexelô funkció
pedig költségkímélést tesz lehetôvé.
Az indexelés ugyanis megállítja a
hideg fóliát, ahol nincs szükség rá,
például a csatornánál vagy a nyomathordozó végénél, ezzel a technológiával 19–60 százalék közötti anyagmegtakarítás érhetô el. Jelenleg is
több ügyfél használja sikerrel a
technológiát napi munkája során.

Inline színellenôrzés
és vezérlés –
InlineColorPilot
segítségével
A beigazítási idô rövidítésének és a
selejt csökkentésének másik eszköze
az InlineColorPilot összekapcsolása
az inline regiszterrel. A teljesen
automatikus mérés és szabályozás
segíti a gépmestert a beigazításkor és
a termelés során. Ez kevesebb selejtívet és gyorsabb beállást eredményez.
Termelés közben az InlineColorPilot
– amely az utolsó nyomómûbe van
beépítve – automatikusan vezérli a
színeket és naplózza a folyamatot. A
megoldás egyenes és fordítós gépen
is elérhetô.
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Az UV nyomtatás még
hatékonyabbá válik a LEC
(Low Energy Curing) UV eljárással. A hagyományos UV
technológiával összehasonlítva
alacsonyabb mind a beruházási, mind az üzemeltetési
költsége. A rendszer speciális
bevonatú, egy hullámhosszra
optimalizált lámpák és magas
érzékenységû festékek kombinációján alapszik. Az alacsonyabb energiafelhasználás
alacsonyabb költséget eredményez. A FutureProof
koncepció keretében lehetôség
van késôbbi beépítésre is, ha a
körülmények megkívánják.
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LEC UV –
alacsonyabb
energiafelhasználás
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Kezdjük egy rossz hírrel: emelkedett
a termékdíj, és kiszélesedett a köre

2015. január elsejével tovább emelkedett a reklámhordozók után fizetendô termékdíj
összege: ezentúl 85 Ft/kg árat kell megfizetni. Egyúttal új terméket is „üdvözölhetünk” a
termékdíjasok között: az irodai papírokra róttak ki ugyanis környezetvédelmi termékdíj
adót, amelynek mértéke: 57 Ft/kg. A kapkodva megalkotott új jogszabály ezúttal sem
mentes az értelmezhetetlenségtôl. Biztos, hogy érinti a nyomdaipart, de hogy ez
konkrétan mit jelent, mikor, mi, minek minôsül, az még nem világos. A szokásos
kuszaság van: idôbe telik, mire kikristályosodnak a fogalmak, helyére kerülnek az ezzel
kapcsolatos dolgok. Annyit azonban megígérünk, hogy amint egyértelmû értelmezéshez
jutunk az irodai papírokra rótt termékdíj ügyében, megosztjuk Önökkel. ■

Hogy jó hírrel is szolgáljunk: növekszik
a nyomtatott könyvek piaca

A ROLAND 700 HiPrint
berakójában elhelyezett új
inkjet rendszer lehetôvé teszi,
hogy minden ívet megjelöljenek. Az ívekre kerülô sorszám
alapján egyértelmûen azonosíthatóvá és nyomon követhetôvé
válik minden ív a következô
feldolgozási folyamatok minden részletében, és ez csak
egyik lehetséges elônye az ofszet nyomógépbe integrált digitális nyomtató rendszernek. ■

A 2015. január 12-i Index Könyvesblogján megjelent írás szerint – idézem – „…a
könyv (a papírra nyomott…) feltámadt hamvaiból, és lenyomta a Kindle-t. Legalábbis
Nagy-Britanniában”. Ez vitathatatlanul örvendetes és ígéretes a brit nyomdaipar
számára, de – azt gondolom – a hazai ágazatnak is. Talán, begyûrûzik…
A cikk a szigetország legnagyobb könyvesboltláncának és néhány jelentôs, de kisebb
könyvesbolthálózatnak a tapasztalatait összegzi, és ez alapján tény: 2014 decemberében
a papírkönyvek értékesítése 5–8,1 százalékkal nôtt a 2013-as decemberi adatokhoz
képest. A tapasztalatok szerint a könyveladások hónapról hónapra szerény növekedést
mutattak, decemberben pedig jelentôsen megugrottak. A cikk ugyanakkor arra is felhívja
a figyelmet, hogy a Telegraph szkeptikus, és megvizsgálta, hogy valóban újjáéledt-e a
könyv fizikai formátuma, és ha igen, számít-e ez egyáltalán valamit.
Nos, kiderült, hogy ha a nyomdaipar szempontjából nem is maradt annyira szép a kép,
de azért – módjával – lelkesítô. Tény ugyanis, hogy – és ismét a forrást idézzük – „a
növekedés jelentôs csökkenés után következett be. Az eladásokat vizsgáló Nielsen Bookscan szerint 2008-ban 237 millió könyv fogyott, ám 2013-ban ez a szám 184 millióra
esett vissza. A csökkenés 22 százalékos volt. Az eladások 2014-ben is csökkentek, bár
2013-hoz képest mindössze 1,7 százalékkal, 181 millió eladott példányra. A csökkenés
lassulása már csak azért is biztató, mert 2014-ben nem voltak a Szürke 50 árnyalatához,
a Harry Potterhez vagy egy új Dan Brown-regényhez hasonló gigabestsellerek”.
A cikkbôl azonban az is kiderül, hogy elsôsorban inkább az e-könyvolvasók (Kindle,
Nook stb.) eltûnésérôl van szó, semmint a tényleges e-könyvekrôl. Számos olvasó
ugyanis az iPadjét vagy egyéb tabletjét használja könyvolvasásra. Az e-könyvpiac
egyébként lassú emelkedést mutat: becslések szerint 2014 januárja és decembere között
64 millió e-könyvet adtak el, 2013-ban ez a szám még csak 57 millió volt. Minden
harmadik megvásárolt könyv digitális formátumú. Az e-könyvek megjelenése azonban
nem ölte meg a „fizikai” könyvek piacát, és nem is valószínû, hogy a közeljövôben
megölné – olvasható a Könyvesblog.hu cikkében. A gyerekkönyvekkel kapcsolatos
(angliai) tendencia kapcsán pedig megállapítható, hogy olyan e-könyvek eladása
növekedett, amelyek interaktívak, azaz zenélnek vagy animációkat mutatnak.
A cikk az angliai Kiadók Szövetség (Publishers Association) elnökének, Richard
Molletnak meglátásával zárul, aki szerint senki nem sóhajt fel megkönnyebbülve, hogy a
könyv feltámadt, mert óriási a verseny a piacon az egyéb tartalmakkal. Még mindig nagy
a harc azért, hogy a vásárló bemenjen a könyvesboltba, de az eladási mutatókat látva a
piac egy pillanatra mégis fellélegezhet. Az emberek még mindig szoktak olvasni. ■

(man–)

(Forrás: Könyvesblog.hu)

InlineInspector 2.0
A ROLAND InlineInspector
2.0 pontos hibaészlelést nyújt
azáltal, hogy minden ívet teljes
egészében ellenôriz. Intuitív és
felhasználóbarát kezelése miatt
az InlineInspector 2.0 pillanatok alatt paraméterezhetô.
Teljes nyomtatási sebesség
mellett is képes a rendszer a
poloskák, karcok, csíkozódások, anyagegyenetlenségek és
más hibák észlelésére, és segíti
a gyors kezelôi reakciót. Az
eredmény: kevesebb hiba,
kevesebb selejt, nagyobb
ügyfélelégedettség.

Beépített Inkjet-fej
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A levegô azé, aki belélegzi
Jaj, sôt mondhatnám, ajvé
córesz, de leszakad a képem. Tényleg
csak úgy pislogok ki a szemeimen, és
úgy érzem magam, mint az a
bizonyos jenki, Artúr király
udvarában. Hogy mi van? Ja igen,
amikor írom e sorokat, mézespuszedli
szagú ádvent van. Már mindent átitat
a plázák és karácsonyi piacok giccses
„Jingle Bell”-je és „White
Christmass”-e. Jó néhány korombeli
haveromat is kirúgták, de hát semmi
gond, majd elhelyezkednek vagy
pereskednek az ünnepek alatt. Nem
féltem ôket, hiszen Igazságos Mátyás
király most akarja a nyuggereket
visszaterelni a munkaerôpiacra. Így
már nemcsak azért fogják a
szerencsétleneket szidni, mert
érdemtelenül kapnak nyugdíjat, és
mondjuk, egyáltalán fölmerészkednek a csúcsforgalomban a trolira,
hanem azért is, mert elveszik esetleg
a fiatalok elôl a munkát, ami ugyan
nem valószínû, de lehetséges. Azért
tényleg nem értem, hogy miért nem
lehet egy évet várni azzal a
kirúgással, miért jó pereskedni aztán
pert veszteni?
Fölpörögtek az események.
Figyelem a létjogosultságokért menô
harcot. Mármint, hogy hány
szervezetet képes eltartani ipari
fragmensünk. Van egyrészt egy
szakmai szövetségünk, amirôl mindig
azt hittem, hogy egy munkaadói
érdekképviseleti szervezet, amellyel
szemben egy munkavállalói
érdekképviseleti szervezetnek,
például egy nyomdaipari szakszervezetnek kellene állnia (sic!). És van
egy mûszaki egyesületünk is, amely
machiavellisztikus, sôt a bécsi kamarillát is megszégyenítô vezetôsége is

valamilyen szerepre, sôt szerepzavarra tör. Csak nem a magáéra. Marxnak
és Karinthynak nincs igaza az antagonisztikus ellentmondás definíciójában. Ez maga az antagonisztikus
ellentmondás: a nyomdászlegények
önképzôköre maga a munkaadói
érdekképviselet. De ne bonyolódjunk
bele, mert iparunk kis bilije csak úgy
reng a benne hullámzó szökôáraktól.
Etikai kódexet akarunk. Te jó ég!
A szakmában eltöltött hosszú
évtizedek alatt több ilyen kísérletet is
megéltem. Még csak azt sem
mondanám, hogy mi nyomdászok
linkek vagy etikátlanok lennénk.
Városi legenda, hogy a civilizált
Nyugaton vannak szakmai
minimumok. Vegyük tudomásul,
hogy kapitalizmus van! Sôt, nálunk a
legrosszabb típusú kapitalizmus,
mégpedig államszocialista
kapitalizmus van. Az pedig így
mûködik. A kis hal megeszi a nagy
halat, elôtte azonban fejbe vágja, de
stikában, hogy ne lássák.
Elég a negatív kisugárzásból.
Úgy tûnik, tavaly befejezôdött az
ostrom. A nyomdák, mármint azok,
amelyek túlélték a bombázásokat,
följöttek a légóból, és élvezik a
napsütést. Ilyen pörgést régen láttam.
Igaz, kellett hozzá néhány nagy csôd
is. Akkorák, hogy már ne tudjon a
felszabaduló munkamennyiség
vaporizálódni. Azért nem aggódom,
lesz még idén is néhány zaftos bukta.
Közben nézem a nyomdai
állásajánlatokat, de nem látom a
kívánt munkásember iránti igényt.
Rendben, gépmestereket azért még
keresnek, de leginkább üzletkötôt.
Lehet, hogy mégiscsak szükség van

olyan herékre is, akik megteremtik a
munkát? Emlékszem, amikor egyik
volt munkahelyemen, az átkosban,
akkor még vezetô pozícióban, fel
akartam venni egy kereskedôt, akinek
más dolga sem lett volna, mint
lapátolni a nem kötött áras, úgynevezett 66-4-es cikkszámú melót, mert
akkoriban vezették be a nyereségszemléletet. A vezetôség többi tagja,
fôleg a kereskedelmi osztályvezetô,
azon nyámnyogott, hogy jó, de mikor
fog dolgozni. Tavaly jártam néhány
„bezzegországban”. Onnan tudom,
hogy „bezzegország”, mert az utcák
meglehetôsen tiszták voltak, és sok
fluoreszkáló sárgamellényes ember
volt a közterületeken. Az egyikben
pedig maga az örökös miniszterelnök
felügyelte az ország egyik felében
fellépô áradások elleni védekezést.
Egyszer valaki azt mondta, hogy
ne legyünk többé következmények
nélküli ország. Az egyik példaképünknél, ahol egy idôben elég szép
számban zuhantak le, illetve tûntek el
repülôk, az ottani emberek megkövetelték a személyes felelôsségvállalást.
Egy mûszaki hiba miatt visszafordult
repülôgép megjavítása után az utasok
csak úgy voltak hajlandók visszaszállni a repülôre, ha a szerelô is
velük repül. Sôt, a neten sem lehet
mindent: egy, a neten az egyik
„megyei kiskirályt” – ôk szultánnak
nevezik – fikázó kommentelôt több
évre leültették.
Remélve, hogy regisztráltatok az
EKÁER-en, és megvettétek a megyei
matricákat, kívánok mindenkinek
boldog újévet! ■
Spartvis

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô

CTP lemezlevilágítás B/1-es méretig

á r o n

Filmlevilágítás B/1-es méretig

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu
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Hírek az egyesület
háza tájáról
Eseménynaptár – 2015
(szélesebb körû érdeklôdésre számottartó rendezvények)
június 4–7.

Flexószimpózium
(Dunakiliti)

86. Ünnepi Könyvhét
Gyermekkönyvnapok
(országszerte)

FLEXÓSZIMPÓZIUM

június 27.

2015. február 26–27.

PPFest – Sajtóklub
(PNYME)

János Ünnepély
(Kamaraerdô)

jún. 30–júl. 2.

Leipziger
Buchkuntsmesse
(Lipcse)

Zellcheming Expo
(Frankfurt)

szept. 6–9.

iarigai IRC (42,)
(Helsinki)

szept. 17–18.

Vándorgyûlés –
papírfeldolgozó
napok
(????)

Az elmúlt évek szakmai vitái
legtöbbször az ofszet- és a
digitális technológiák közötti
versenyrôl szóltak. Közben a pár
évtizede még alig megbecsült
flexótechnológiák szinte minden
vonatkozásban olyan fejlôdést
produkáltak, hogy ma már
bármilyen más sokszorosítási
eljárással összehasonlítva is
versenyképesek. Ez különösen
igaz az egyre különlegesebb
elvárásokkal jelentkezô és egyre
extrább minôségi igényeket
támasztó csomagolóanyagok
elôállításaira. Az eligazodás, a
lépéstartás pedig egyre kevésbé
lehetséges külsô szakmai
segítség és rendszeres
konzultációk nélkül!

jan. 31.–febr. 3. Paperworld
(Frankfurt)
február 26–27.
február
március 12–15.

március 16–19.

Tissue World
(Barcelona)

március 18–20.

Horizon
tanulmányút
(Hannover)

április 7–12.
április 14–16.
április 14.

PRINT China
(Guangdong)

szept. 29.–okt. 2. LabelExpo szakm. út
(Brüsszel)
október 5–7.

PPDExpo + Signexpo
(SYMA)

Word Publishing Expo
(ex IFRA, Hamburg)

október 7.

PPFest – NYPSZ
szakmai nap
(SYMA)

Papír 2015
szimpózium (????)

október 8.

XVII. Fórum
a minôségrôl (????)

október 14–18.

Frankfurter Buchmesse
(Frankfurt)

október 15–16.

Biztonságos
üzemeltetés
szimpózium
(????)

október 29.

CSAOSZ konferencia
+ Hungaropack díjk.
(Budapest)
10. InPEQ
(Románia)

április 15.

PPFest – CSAOSZ
szakmai nap
(SYMA)

április 16.

PPFest-programok
(SYMA)

április 23–26.

XXII. Budapesti
Nemzetközi
Könyvfeszt.
(Millenáris Park)

október ?

május 12.

Cs+P csom.tech.
szakmai nap
(Óbudai Egyetem)

május 13.

PNYME Közgyûlés
(Budapest)

május 18–22.

FESPA
(Köln)

november 26.

GRAFITALIA +
Converflex
(Milano)

december 9.

Nyugdíjastalálkozó
(Tannyomda)

december 16.

Magyar Grafika
évzáró (Tannyomda)

május 19–23.

május 28–29.
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A flexó a nyomdaipar
húzóágazata,
és legváltozatosabb
technológiai szegmense

Print & Finishing
szimpózium (????)

november 19–20. Környezet/védelem
PNYME-szimpózium
(????)
FiDiFo
(Óbudai Egyetem)

Az idei flexószimpóziumunk
ismét a tájékozódást, a
legfrissebb eredmények és a
várható trendek megismerését, a
tisztánlátást szolgálja, amihez
több neves külföldi elôadó és a
hazai szakemberek nyújtanak
segítséget. A vezérlôelv továbbra
is a versenyképességet segítô
korszerû alap- és segédanyagok,
berendezések és technológiai
megoldások bemutatása. Ezek
mellett azonban most is minden
feltétel adott lesz az egymás
közötti szakmai és üzleti
információcseréhez, a
kapcsolatépítésre, ápolásra és a
„lazításra”, kikapcsolódásra is!

Helyszínek:
Konferencia és bankett:
Dunakiliti, Diamant
konferenciahotel
(www.diamanthotel.hu)
Üzemlátogatás: Pakett 2005 Bt.,
Jánossomorja
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Csapongó, mégis egy irányba
mutató gondolatok – 7.

Közinfo

Innen nézve
Idôpont:
2015. február 26–27.
(csütörtök-péntek)
A SZIMPÓZIUM TERVEZETT
KERETPROGRAMJA:
Február 26., csütörtök:
10.00–13.00 Regisztráció
Dunakilitiben a Diamant Hotelben
(9225 Dunakiliti, Csölösztôi u. 1. GPS:
N 47.)
12.00–13.45 ebéd a hotelben
14.00–18.30 Szakmai elôadások és
konzultációk a flexónyomtatás –
kiemelten a csomagolóanyag-gyártás –
újdonságairól és a hazai
lehetôségekrôl. (Részletek a honlapon)
20.30-tól Bankett, baráti találkozó a
hotel éttermében
Február 27., péntek:
10.00-ig: Utazás egyénileg
Jánossomorjára, a Pakett 2005 Bt.
nyomdaüzeméhez
10.00–12.00 Üzemlátogatás, szakmai
bemutatók a nyomdában
12.30-tól ebéd Jánossomorján a Patkó
étteremben, hazautazás
Jelentkezési határidô:

2015. január 30., péntek.
Dunakilitin a Diamant Hotelben csak
korlátozott számú szoba áll
rendelkezésre. Ezért a szobaigények
kielégítése a jelentkezések
sorrendjében történik, de azonos napon
érkezett jelentkezéseknél tagjainkat és
a kétágyas elhelyezést választókat
elônyben részesítjük.
A mosonmagyaróvári Termál Hotel
Aquában (kb. 10 km) alvóknak
ingyenes transzfert biztosítunk az esti
bankettre és éjjel vissza a szállodába.
Jelentkezés: online regisztráció a
honlapunkon www.pnyme.hu, illetve
írásban a jelentkezési lapon (fax: 780
6460, mail: pnyme@pnyme.hu). Az
egyesülettel tagsági viszonyban állók
és a flexórendezvényeink törzsgárdatagjai elônyt élveznek a jelentkezések
elfogadásánál. További felvilágosítás:
szervezési kérdésekben a titkárság
(Fodor Erzsébet 1-783 0347,
30-632 3344), a szakmai tartalommal
kapcsolatban Szabó Szabolcs
(30/288 6555), a nyomdaipari szakosztály társelnöke áll rendelkezésre.

A Printinfótól kaptunk lehetôséget
az egyesületre vonatkozó gondolatok
közzétételére, hát az év elsô
megjelenésével maradjunk is a
Printinfónál.
Az év végén érdekes téma (üzleti
etika, ágazati etikai kódex) került
terítékre a Printinfó hasábjain.
Általánosan talán ott lehetne a
lényeget megragadni, hogy a
nyomdaipar sem elszigetelten, hanem
a magyar gazdasági közegbe
beágyazva végzi tevékenységét, így
az általános hazai üzleti etika –
bármilyen nehezen is definiálható
ennek tartalma – kényszerû igazodási pont és példa. Hogy jó vagy
rossz példa, az más lapra tartozik, de
hatásait a napi problémák megoldására nem lehet vitatni.
Ha kissé elmosódva is, de mégis
mindenkiben él valamilyen kép arról,
hogy mi van, és hogy mi lenne a
számára kívánatos.
Nos, bármilyen nehéz is valamilyen egzakt definíció, mégis azt kell
mondanunk, hogy az egyesület
szempontjából a tagvállalataink, de
a többi partnerünk részérôl is – ritka
kivételektôl eltekintve – mindig etikus
viselkedést tapasztaltunk!
Ezt persze némi sandasággal
lehetne úgy is értelmezni, hogy
könnyû az egyesület felé etikusnak
lenni, hisz nem közvetlen és húsba
vágó gazdasági érdekek forognak
kockán. Lehet azonban úgy is
értelmezni – és meggyôzôdésünk
ebben van az igazság –, hogy cégeink
vezetôiben alapvetôen az etikus üzleti
magatartásra van igény, de a közeg,
amiben élni és megélni kell, ezt
számtalan módon akadályozza.
Nem gondoljuk, hogy nálunk van a
bölcsek köve, és tuti megoldást
tudnánk kínálni. Viszont fontosnak
tartjuk, hogy mi is hozzátegyük a
véleményünket azzal, hogy
megköszönjük minden tagvállalatunknak és aktív partnereinknek,
hogy velünk szemben üzletileg is
korrektek voltak!

Ennek legfrissebb bizonyítéka,
hogy az egyik, kiváló színvonalon
dolgozó és mégis nagyon nehéz
gazdasági helyzetben lévô tagvállalatunk vezetése fontosnak tartotta, és
ezért megkereste a módját, hogy az
év utolsó napjaiban ugyan, de
befizesse az éves tagdíját. Nagyon
reméljük – és nem csupán azért, mert
fontosnak, netán hasznosnak is
tartják az egyesület tevékenységét –,
hogy ôk is azon cégek között lesznek,
akik sikeresen jutnak túl a gazdasági
nehézségeken!
Mert azokból 2015-re is jut elég.
De ahogy már az óvodában is
tanítják: „a problémák azért vannak,
hogy leküzdjük ôket”. Ehhez egyik,
és reméljük fontos eszköz 2015-ben is
az egyesületben található. Széles
körben igényelt hagyományos
tevékenységeink ellátása mellett
folyamatosan keressük azokat az új
formákat és eszközöket, amelyekkel
segítségére lehetünk ágazatunk
cégeinek és szakembereinek, hogy
megoldásokat találhassanak
elsôsorban szakmai, de ettôl
elválaszthatatlanul a gazdasági
problémáikra is.
Ezt szolgálja majd koncentráltan
az áprilisi PPDexpo, és keretrendezvénye a PPFest is!
Új év, új kihívások: a cégek életében és ezzel párhuzamosan az egyesület tevékenységét érintôen is.
Dolgozunk tovább, hogy jó válaszokat adhassunk a kihívásokra.
Szakmai lehetôségeikben gyarapodó, gazdaságilag sikeres, kiegyensúlyozott új évet kívánunk a Printinfo
minden olvasójának!

Pesti Sándor
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Borosta és tornacipô – igaz, ez utóbbi márkás…

Palkó Roland
Palkó Roland az idén tölti be ötvenedik évét,
és immáron ötödik éve a Papyrus Hungária Zrt.
vezérigazgatója. A státusza komoly és mondhatni
konvencionális, ô maga azonban egyáltalán nem
az – legalábbis, ami a konvencionalitást illeti.
Azt gondolom, sokkal inkább rendhagyó…

● Nekem minimum három elôfeltételezésem van önnel kapcsolatban:
hedonista, kifejezetten szereti az
igényes, márkás cuccokat – különösen
a cipôk a „gyengéi” –, és minden
bizonnyal vásott kiskölyök volt, amit
nyomokban – szerintem – még ma is
magában hordoz…
– Abszolút hedonista vagyok: messzemenôkig szeretem és élvezem az élet
adta valamennyi örömöt, és ebbe a
kitûnô ételek, a nemes italok, fôleg a
borok, a jó ruhák és szép cipôk, a márkás
karórák és autók, a sport, a mûvészetek,
az utazás mind-mind beletartozik.
Viszont nem voltam „vásott kölyök”.
Ugyan vagány gyerek voltam, és
szerettem a központi helyet kivívni
magamnak, de az édesapám egy olyan
„mindenható” ember volt, nagyon erôs
karizmával bírt, így egész egyszerûen a
belôle sugárzó tekintély meggátolt
abban, hogy igazából rosszalkodjak.
Édesanyámat pedig a túláradó szeretet
jellemzi és jellemezte mindig is,
miközben ô is egy nagyon karakteres,
kisugárzó egyéniség.
● Láttam a szülei portréját: mindketten nagyon szép emberek…
– Hát, a szépségüket biztos nem
örököltem…
● A karakterességet, a karizmát
viszont igen: nem nevezhetô egy
tipikus, beskatulyázható „fazonnak”.
Hogy mást ne említsek, meglehetôsen
sokszor találkoztunk különféle rendezvényeken, de egy kezemen meg tudnám
számolni, mikor nézett úgy ki, mint a
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szó klasszikus értelmében vett
vezérigazgató, azaz borosta
nélkül és öltönyben, nyakkendôben… Lázadó alkat?
– Nem különösebben, bár
kétségtelen, hogy nem vagyok
hajlandó a menedzserek „egyen
uniformisát” felölteni, és
mindennap simára borotvált állal
megjelenni az irodában, mert
szerintem, nem ezeken múlik,
hogy valaki jó vezetô vagy sem.
Zárójelben jegyezném meg:
persze, ha valaki abban jár, attól
még lehet jó vezetô is… És nem
vagyok hajlandó GPS-követôt az
értékesítôk kocsijába tetetni, vagy
kamerát az irodába felszereltetni, hogy
megfigyelhessük, mindenki rendesen
dolgozik-e. Alapvetôen bízom az
emberekben, mert meggyôzôdésem,
hogy ez az az alap, amelyre a leginkább
lehet építeni ahhoz, hogy valami –
legyen szó munkáról, vagy magánéletrôl
– jól mûködjön. A bizalmatlanság megöl
minden kapcsolatot. Ugyanakkor az is
tény, ha egy nagy szervezetben dolgozik
az ember, akkor valamilyen szinten bele
kell simulnia, ám attól ügyelhet rá, hogy
ne veszítse el az egyéniségét.
Szerencsém van: a Papyrus ebbôl a
szempontból is egy jó cég, helyén kezeli
a dolgokat, és nem akarja „egyenkockaként” kezelni egyik munkatársát sem.
Játékszabályok azért persze vannak, és
szükség is van rájuk, be is kell tartani
azokat, amennyiben értelmesek és jók. A
Papyrusnál ilyenek. De ezt tudtam akkor
is, amikor „levadásztak”. Ha nem ilyen
lett volna a cég, talán el sem vállalom a

megbízatást, pedig nem kis megtiszteltetésként ért a felkérés.
● Kifejezetten jó anyagi körülmények
között élô egykeként nôtt fel. Ám nincs
magában semmi ebbôl fakadó
nagyképûség, önteltség, „dandység” –
vagy ha van, jól palástolja…
– Megbecsülöm, amit az élet ad: nem
tartom magától értetôdônek, hogy jár
nekem. Szombathelyen éltünk – én ott is
születtem –, és az édesapám a Sabaria
cipôgyár vezérigazgató-helyettese volt.
Azért nem a vezére, mert a korszak
hagyományainak megfelelôen azt csak
pártfunkcionárius tölthette be. Apukám
saját erôbôl, szakmai tudásával megalapozva lépett felfelé a ranglétrán, és
valóban jó anyagi körülményeket teremtett a család számára. Azután 1981-ben
disszidáltunk Ausztriába, és egzisztenciális értelemben gyakorlatilag nulláról
indítottuk újra az életünket. Azt gondolom, ez is hozzájárult ahhoz, hogy meg-
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● Bocs, de mi a bánatnak jött haza?
– Szeretem Budapestet, szerintem a
világ egyik legszebb és legizgalmasabb
városa. Az egyetemi éveim alatt sokat
jártam haza, voltak itthon barátaim,
pezsgett az életünk, egyszóval: imádtam.
1991-ben az egyetem elvégzését
követôen a Stora-Feldmühle egy olyan
kereskedelmi munkatársat keresett, aki
ugyan Bécsben él, ám elsôdleges feladata
a magyar piacon történô értékesítés.
Jelentkeztem, felvettek, és én rendkívül
boldog voltam, hogy Magyarországon
dolgozhatok. Addigra itthon befejezôdött
a rendszerváltás, és mindenki egyfajta
eufóriában élt: minden alakult, és minden
nagyon ígéretesnek tûnt – és az is volt. A
papíriparral is ekkor kerültem elôször
kapcsolatba, aztán itt ragadtam, közben
persze voltak kitérôk… És aztán a
párkapcsolatom, késôbbi házasságom is
idekötött. De egyébként: jelenleg is
kettôs állampolgárságom van.
● Végzettségét tekintve közgazdász, és
végignézve eddigi pályafutását –
Stora-Feldmühle kereskedelmi
munkatársa, majd a Cofinec-Petôfi
Nyomda kereskedelmi igazgatói
posztja, aztán egy egész más területen
vállalatszervezés, illetve kereskedés,
végül jelenlegi pozíciója –, azt gondolná az ember, hogy nyilván ifjúkori
vágya teljesült, hogy kereskedô lett.
Tényleg ez akart lenni?
– Nagyon nem! Engem mindig is a
vizuális kreativitást igénylô szakmák
érdekeltek: például cipôtervezô vagy
ipari formatervezô Egyébként a mai
napig skiccelgetek, rajzolgatok…
Kikapcsol.

● Hogyan lett mégis közgazdász?
– Megadtam magam édesapám
akaratának, aki mindig azt mondogatta,
hogy bankár legyek, mert bankra mindig
szükség lesz, és ehhez az elsô lépés,
hogy az ember közgazdász legyen. De
azért bankár továbbra sem akarnék lenni.
Nem szerencsés egyébként
megalkudni…
● Ezek szerint, frusztrálja, ha nem
érvényesül az akarata?
– Azt nem mondanám: nem halok
bele, ha nem az, vagy nem úgy sikerül
valami, ahogy elôzetesen elterveztem.
Tudok veszíteni. Képes vagyok elfogadni
korlátokat, pontosítok: ésszerû érveket. A
közgazdászi pálya is ebbe tartozik. És
persze, volt bennem egyfajta bizonyítási
kényszer is az édesapám felé: megmutatni, hogy képes vagyok sikeres pályát
építeni magamnak. Azt azonban
mindenképpen szeretném megjegyezni,
hogy az apai példa mellett ehhez
rendkívül nagy segítséget kaptam egyik
elsô fônökömtôl, akkoriban a CofinecPetôfi vezérigazgatójától, Sebesvári
Lászlótól, akit atyai mentoromnak
tekintek, és akivel rögtön az elsô munkahelyem kapcsán, mint a Stora magyarországi kereskedôje hozott össze a sors.
Emberileg is, szakmailag is nagyon sokat
tanultam tôle, nagyon sokat köszönhetek
neki. És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy közben meg is szerettem a
végzettségembôl fakadó munkákat, a
vállalatszervezést, a kereskedést, az
értékesítést. Ez utóbbi kapcsán fôleg az
emberekkel való kommunikációt,
kapcsolatépítést szeretem a legjobban.
● Egyébként is társasági ember…
– Abszolút! Nincs is annál jobb, mint
kisebb-nagyobb baráti körrel leülni és
beszélgetni, közben jóféle borokat
kóstolgatni, jóféle ételeket enni. Nagyon
szeretem és sokra értékelem a jó a
társaságot, a barátokat. Szinte nem múlik
el nap, hogy ne mennék be valamelyik
kedvenc törzshelyemre a három közül, és
ne élnék „társasági életet”.
● Olyan barátja is van, akivel – ahogy
mondani szokás – „lovat is lopna”?

– Igen: két, sôt három ilyen
barátom is van. Az ember
sokáig gondolja azt, hogy a
barátok többsége ilyen, de
egyszer kerüljön csak hullámvölgybe, és azonnal kiderül,
hogy ki az, akire valóban
számíthat…
● Mi az, amit nem képes
elfogadni, mi az, ami a
leginkább zavarja egy másik
emberben?
– A pitiáner kisszerûség –
azt nem indokolhatja semmi.

Nyomdászokcivilben

tanuljam értékelni mindazt, amihez
hozzájutok, amit nyújt az élet. Egy ideig
Salzburg mellett éltünk, azután édesapámat Németországba hívta dolgozni egy
nagy cipôgyár, majd amikor csatlakozott
Portugália az EU-hoz, akkor ez a német
cég oda szervezte ki a gyártást, és ennek
megvalósításával apukámat bízták meg.
Én a középiskolát Salzburg mellett, az
egyetemet Bécsben végeztem, és az elsô
munkahelyem központja is itt volt. A
szüleim késôbb visszatértek Ausztriába,
és most ismét Salzburg mellett élnek.
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● Gyerekek…
– Három gyermekem van: Bálint most
19 éves, Dániel 17 múlt, Viola pedig 14
lesz. Úgy alakult, hogy az édesanyjukkal
szétvált az életünk, de ez nem jelenti azt,
hogy számomra ne a gyerekeim lennének
a legfontosabbak. Na, meg persze a
szüleim, illetve a párom. De visszatérve
a gyerekekhez: különösen Dániellel
erôsödött meg az utóbbi idôben a
kapcsolatom. Sokat vagyunk együtt,
nagyon sokszor együtt is sportolunk,
vagy próbálunk ki ezen belül valami
újdonságot, ha tetszik, ôrültséget.
Legutóbb például sí-kite-oztunk, ami
nem más, mint síléceken állva egy
siklóernyôszerûséggel (paplansárkány) a
szelet használva vontattatja magát az
ember. A nyáron pedig kipróbáljuk
ugyanezt vízen.
● Ezek szerint méltán áll nagy
„sportman” hírében...
– Á, ez mára már nem igaz. Régen
igen: kifejezetten sokféle sportot ûztem,
sôt néhányat közülük – fallabda, foci –
versenyszerûen. Aztán szétment a
térdem, így mára csak a futás, a tenisz, a
vitorlázás, de legfôképp a kerékpározás
maradt, meg néhány olyan „dili”, mint az
elôbbiekben emlegetett kite-ozás.
● Szerintem joggal gondolom, hogy
örökmozgó: muszáj mindig valamit
csinálnia, folytonosan pörögnie… Tud
lenyugodni, tud semmit nem csinálni?
– Persze! Az az egyik legjobb dolog a
világon! Persze, csak rövid ideig… ■
Ilona
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2015

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

Telefon/fax: +36 1 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2015-ben:
cca. három hetente
(kéziratzárás)

Címzett:

január 26. (01.16.)
február 17. (02.06.)
március 12. (03.02.)
április 8.(03.27.)
május 4. (04.24.)
május 27. (05.18.)
június 17. (06. 08.)
– nyári szünet –
szeptember 8. (08.28.)
október 1. (09.21.)
október 22. (10.12.)
november 16. (11.06.)
december 14. (12.04.)

Kelt:

Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô
10. nap
Megjelenik:
2500 példányban

Fax:

Ügyintézô:

1/1
Kifutó
200 x 285 mm
(vágott)

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

1/1
Keretes
184 x 245 mm

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu
Terjesztése: saját címlistáról: DM
Olvasótábor:
Nyomdaipari szolgáltató és
beszállító cégek, könyvkiadók,
reklámügynökségek,
multi cégek PR osztálya

26

fekvô
184 x 120 mm

1/2 OLDAL
4 szín color: 92.000 Ft
fekete: 68 000 Ft

184 x 80 mm
58 x
245
mm

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:
–5%
6–8 alkalom: –10%
9–10 alkalom: –15%
11–12 alkalom: –20%
FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%
Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

álló
90
x
245
mm

184 x 60 mm

1/3 OLDAL
4 szín color: 66 000 Ft
fekete: 48 000 Ft

90 x
120
mm

1/4 OLDAL
4 szín color: 52 000 Ft
fekete: 40 000 Ft

1/8

90 x 58 mm
fekvô

1/16 álló
43 x 58 mm

1/32 fekvô
43 x 27 mm

184 x 48 mm

1/5 OLDAL
4 szín color: 40 000 Ft
fekete: 32 000 Ft

1/8 OLDAL
4 szín color: 20 000 Ft
fekete: 16 000 Ft

1/16 OLDAL
fekete: 7 000 Ft

1/32 OLDAL fekete:
5 000 Ft
(álláskeresôknek: 1000 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.

Köszönjük, ha bizalmával megtisztel 2015-ben is!
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30/221 7770
30/330 2946

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

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

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

B1

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

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS
Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
K l i s é k é s z í t é s : 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu
Eladó jó állapotban:
– 1 db GR3770 sokszorosítógép
(méret: A3, felbontás: 600 x 600 dpi), ára: 150 000 Ft
– 1 db EZ570E sokszorosítógép
(méret: A3, felbontás: 600 x 300 dpi), ára: 350 000 Ft
– 1 db Konica Minolta C250 színes nyomtató
(méret: A3, felbontás: 600 x 600 dpi), ára: 150 000 Ft
Érdeklôdni: Budapest, 06 20 934 9523

Technológiai váltás miatt
az aláb bi használt, de jó állapotban lévô
gépek eladók:
Montakop Theimer Theimoplan
levilágító-kontakt (170 x 130 cm)
DuPont Cromalin StudioSprint Frame
kontaktbox (60 x 80 cm)
Kodamatic 1250 v.5 – Kodak Polychrome
hívógép (120 cm)
Klimsch autocompact SE nyomdai fotógép
Klimsch állítható lyukasztó (0–380 cm)
Klimsch körkéses átvilágítós vágógép
Átvilágító asztal 110 x 150 cm (1 db)
Átvilágító asztal 80 x 110 cm (1 db)
Átvilágító asztal 90 x 120 cm (2 db)
A gépek cégünk telephelyén megtekinthetôk.
Érdeklôdni a +36 30 952 3260 telefonszámon lehet.

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

REACTO

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

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

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

Vacuumatic ívszámlálógépek
Morgana sorszámozógépek,
bígelô automaták,
hajtogatógépek, kivágógépek.
EBA vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
DeLuxe Stitcher
drótfûzôgépek, fûzôfejek.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

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

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

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

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