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

A nyomtatott termék a maradandóság része

Megoldások a teljesség igényével
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CSAK AZT TEDD MÁSOKKAL…

Az ágazat szereplôi között joggal keltett meglehetôsen nagy felháborodást az a
„feljelentôsdi”, amirôl mi is beszámoltunk május végén lapunk hasábján. Biztosan
emlékeznek: az történt, hogy valaki vagy valakik „közérdekû bejelentést” tett vagy tettek
a hatóságnál bizonyos nyomdák ellen, és sajnos valószínûsíthetô, hogy szakmabeli lépett
szakmabeli ellen. A cikk megjelenését követôen egyre-másra kaptam a telefonokat
különféle esetek kapcsán, hogy mi minden galádság történik, ki mindenki szenvedett el
ilyen vagy ehhez hasonló inzultust. Hál’ istennek – vagy nem is tudom… – viszonylag
kevés volt közöttük az olyan, amely „hatósági közremûködést” vont be a történtekbe,
sokkal inkább jellemzô a megrendelôi „rémtettekkel” való találkozás. Másrészt viszont 
– és ez sokkal, de sokkal szomorúbb – az „egymás szívatása”… És most nem a még
mindig gyilkosnak nevezhetô egymás árai alá ígérgetésrôl van szó, és nem is az ágazaton
kívüli, úgynevezett „klasszikus” megrendelôi körben nem ritkán tapasztalható „bevett
szokásokról” beszélnék, hanem az alvállalkozói, azaz a kvázi „együttmûködési”
munkakapcsolatokról. Arról, amely a kölcsönös elônyökön alapul, arról, amely mindkét
fél számára pozitív szaldót eredményez, arról, amely akár kohézióul is szolgálhatna
iparágunk számára.
A hallottak alapján azonban kénytelen vagyok megállapítani: egymásnak tán többet
ártunk, mint bárki más árt a nyomdásztársadalom egészének… Szokásom szerint ezúttal is
hozzáteszem: kivétel a kivétel, és persze övé a tisztelet. Jó hír viszont, hogy ágazatunkban
azért sok a kivétel…
Ezzel együtt tény: egyetlen csepp ecet is megsavanyít többliternyi tejet, hát még, ha több
is kerül bele, mint egyetlen csepp…  Mondvacsinált kifogások a minôség miatt, az eleve
hosszú fizetési határidôk trükkös meghosszabbítása, a nem fizetés felelôsségének ide-oda
tologatása, az „illetékes” elérhetetlensége, idôhúzás miatt teljesen egyértelmû tények
megkérdôjelezése… és hosszan sorolhatnám, mily fantáziadús eszközök találtattak ki 
a másik életének megkeserítésére. És persze, az „erôsebb kutya…” elve alapján megy
mindez. Márpedig, kiszolgáltatottal szemben erôsködni – finomam szólva is –, nem
elegáns.
De, ha valakinek ez még „rá is fér az arcára”, akkor is mindenkitôl elvárható, hogy
betartsa azt az alapvetô erkölcsi axiómát, amelyet Jézus is, Konfucius is – más-más
kifejezést használva – egyaránt megfogalmazott, és amelynek lényege: Csak azt tedd
másokkal, amit elviselnél, ha veled tennének!
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Nyomdászok civilben 
Technikai okok – idôhiány – miatt jelen lapszámunkból

kimarad ez a rovatunk. Elnézést kérünk mindazoktól, akik
kedvelik, és most nem olvashatják. De folytatjuk.

MagánMagáninfo

PNYME – Vándorgyûlés 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

PNYME – Ôszi programelôzetes  . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

Gyilkossági ügy – felhívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

Spartvis: Ha a Föld isten kalapja volna  . . . . . . . . . 24. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26–27. oldalApróApróinfo

25 éves
a Keskeny 

Nyomda
„…Nôvéremtôl
származik a mondás,
aki már 15 évesen
azt állította, ha a
Papa mûhímzô lenne,
azt is tudná olyan

munkatempóban végezni, hogy az halálos legyen…”

„Családi” ünnepség a dolgozókkal. . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

25 éves
a partners

„…A ritmussal olykor baj volt: hiszen
nem egyszer fordult elô, hogy nagyon
„megelôztük a korunkat”, azaz olyan
megoldásokat ismertettünk meg és kínáltunk
az ágazatnak, amelyekre még nem érett
meg…” 

Beszélgetés Ratkovics Péterrel  . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal

CégCéginfoCégCéginfo

Digitális áttörés a
könyvgyártásban

Stanctechnik
…a Stanctechnik

úgynevezett New Age
koncepciójának központjá-
ban egy olyan gyártósor
került üzembeállításra…

Szakmai bemutató  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9. oldal

CégCéginfo

Roland képviselet (is) lett az

Igepa Paper
Hungary

„…Nálunk most jött el az
ideje, hogy ezzel is kibôvítsük
kínálatunkat, és elsôsorban
nem azért, mert ez valamifajta
csoporton belüli elvárás,

hanem azért, mert úgy érezzük, azt tapasztaljuk…” 

Beszélgetés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. oldal

CégCéginfo

Íme egy magyar megoldás –

UV-szárítás
„…Ezzel a megoldással gyakorlatilag

bármilyen nyomdagép vagy nyomtató
átalakítható UV-s géppé… Nem kertelek,
kimondom: arra gondoltam, hogy a
nyomdaipar szereplôinek egy projektet
kellene összehozni …”

Beszélgetés Jermakov Tamással  . . . . . . . . . . . . 10–11. oldal

CégCéginfo

Canon 
Intelligens újság

…az itthoni alkalmazás pedig még a
fehér hollónál is ritkább. Pedig tényleg
mûködik, valóban segíti a nyomtatott sajtó
iránti olvasói elkötelezôdés…

Szakmai bemutató  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–13. oldal

CégCéginfo

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

Új tagjaink  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

Pályázati lehetôségek ismét az ágazatnak!  . . . . . . .15. oldal

évesek lettünk!

Jubileumi ünnepség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

fedprint.hufedprint.hu
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575 éves a nyomdászat
…a nyomdászat legnagyobb

ünnepén Gutenbergre emlékezünk,
és az ünnepséghez kapcsolódóan…

Békéscsabai megemlékezés . . . . . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal

KözKözinfo

25 éves a CSAOSZ
…Mindmáig egyedülálló és talán meg-

ismételhetetlen teljesítményt nyújtottak
azok az „ôsalapítók”, akik… 

Múlt, jelen és jövô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal

KözKözinfo
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A Keskeny Nyomda
története 1990-ben kez-
dôdött, amikor idôsebb
Keskeny Árpád megvásá-
rolt egy mindössze 140
négyzetméteren, kilenc
fôvel mûködô vesztesé-
ges „Romayoros” kis
nyomdát. A koncepciózus
és agilis tulajdonosi
szemléletnek, na meg
persze a hatékony mun-
kaszervezésnek és az
erôteljes irányításnak
köszönhetôen azonban
már az elsô évben nyere-
séget produkált a cég. 

Tény – ahogy ifjabb
Keskeny Árpád jubileumi
visszatekintésében fogal-
mazott –: Felfoghatatlan,
hogy Papa hónapokon
keresztül hajnali negyed
négykor kelt, a nyomda-
gépen dolgozott, majd egész nap anyagot szerzett be,
kiszállította a késztermékeket, és ezek után még éjfélig
ismét nyomtatott. Ebben persze Édesanyám maximálisan
mellette állt, miközben a családról is gondoskodott. Nôvé-
remtôl származik a mondás, aki már 15 évesen azt állította,
ha a Papa mûhímzô lenne, azt is tudná olyan munkatempó-
ban végezni, hogy az halálos legyen”. 

És a fejlôdés megállíthatatlanná vált: a két Romayorból
álló „gépparkot” hamarosan Heidelberg íves nyomógépek
váltották fel, továbbá beindult a személyi és tárgyi feltéte-
lek fejlesztése is. A vállalkozásban a család minden egyes
tagja részt vettt, és a cég ma is teljes egészében a család
tulajdonában és irányítása alatt van. Ismét ifjabb Keskeny
Árpád szavait idézem: 

C
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66

„Családi” ünnepség a dolgozókkal
25 éves a Keskeny Nyomda 
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„Így lettünk a nôvéremmel mindketten nyomdaipari mér-
nökök. Édesanyánk pedig a kezdetektôl a visszavonulásáig
cégünk beszerzôje, reprezentációsa, PR-osa, olykor pedig a
háttérbôl bölcs tanácsokat adó szürke eminenciása”.  

Napjainkra a Keskeny Nyomda hazánk egyik legna-
gyobb gyártási kapacitással rendelkezô magántulajdonú
ívesofszet-nyomdájává vált, és vitathatatlanul az egyik
legmeghatározóbb, legsikeresebb és legdinamikusabban
fejlôdô nyomda Magyarországon, amely ráadásul egyre
jelentôsebb helyet foglal el a nemzetközi piacon is.

Számos hazai – Pro Typographia, Best Print Hungary,
Hungaropack –, illetve nem-
zetközi – Sappi, Worldstar –
díjat nyertek az általuk készí-
tett termékekkel. 

Természetesen rendelkez-
nek PSO, ISO14001:2004,
valamint FSC tanúsítvánnyal
is. Integrált ívesofszet-nyom-
daként a teljes gyártási folya-
matot lefedik, mégpedig a
legmodernebb technológiák
alkalmazásával. A Keskeny
Nyomdában jelenleg mintegy

nyolc Heidelberg nyomógép (összesen 47 nyo-
mó- és lakkozómû) mûködik, amelyek között a
B3-as formátumú éppúgy megtalálható, mint a
B1-es és 6 werkes éppúgy, mint a nyolc nyomó-
mûves, az pedig természetes, hogy rendelkeznek
kartonnyomtatásra kifejlesztett CD-géppel, továb-
bá lakkozásra, valamint UV-ra alkalmas nyomó-
géppel.

Termékpalettájuk igen széles: a reklám- és mar-
ketingkiadványokon kívül magazinokat, könyve-
ket, különleges kozmetikai és élelmiszeripari cso-
magolásokat és dobozokat, mûanyagalapú nyom-
tatott termékeket, címkéket, stancolt, illetve külön-
leges lakk- és egyéb felületnemesítési eljárással
készült kiadványokat, termékeket gyártanak.
Jelenleg mintegy 6000 négyzetméteren történik a
gyártás és raktározás. Az üzemben 212 ember dol-
gozik, éves forgalmuk pedig eléri a 4,5 milliárd
forintot.

Szóval, van mit ünnepelnie a Keskeny Nyomdá-
nak, hiszen ez alatt a 25 év alatt nem kis pályát
futott be a cég, és – jó órában mondjam – a kilátá-
sok is további sikereket ígérnek. Hogy mást ne is
említsek, folyamatban van egy 6000 négyzetmé-
teres bôvítés, amely a nyomdaüzem bôvítését,
illetve raktárépület megépítését foglalja magában,
ahová további új és természetesen a legkorszerûbb
technológiákat képviselô gépek is kerülnek…

S noha sem az idôsebb, sem az ifjabb Keskeny
Árpád nem híve a „felhajtásnak”, most, a 25 éves
jubileum alkalmából mégis nagyszabású és ele-

gáns partira, közös ünneplésre hívták meg azokat, akik
nélkül nem sikerülhetett volna mindezt elérni: a dolgozói-
kat, és persze azok családtagjait. A rendezvényre 2015.
augusztus 20-án, a Gróf Széchenyi Nosztalgiahajón került
sor. Az ünnepi program részeként átadásra kerültek
emléklapok, és persze a „hozzájáró” jutalmak is annak a
mintegy 50 munkatársnak, akik az elmúlt 25–10 év alatt
kiemelkedô teljesítménnyel járultak a cég sikereihez. Az
ajándékozás azonban kölcsönös volt, ugyanis a dolgozók is
készítettek a család számára meglepetést: egy képet, ame-
lyen a régi és a jelenlegi telephely látható, mindazoknak a

nevével, akik a Keskeny
Nyomdában dolgoztak,
dolgoznak, valamint a család
minden tagja egy-egy olyan
fotóalbumot is kapott, amely
az elmúlt 25 év legfontosabb
pillanatait idézi fel. Ezt
követôen került sor a vacsorá-
ra, majd a közel 260 fôs ven-
dégsereg a Dunáról csodálhat-
ta az idei tûzijátékot. ■

Ilona

Cég
in

fo
in

fo

mastertan303 szept zs  2015/09/03  16:11  Page 7



88

C
ég

C
ég

in
fo

Digitális áttörés a könyvgyártásban – Stanctechnik
Nyárelôn, egész pontosan június

24-én nagyszabású szakmai bemuta-
tóra hívta a Stanctechnik az ágazat
szereplôit, amelyen egyrészt új
könyvgyártási rendszerükkel, más-
részt újonnan üzembeállított digitális
nyomógépükkel, a Xerox iGEN 150
típusú digitális nyomógéppel szeret-
ték volna partnereiket megismertetni,
de még inkább felhívni a figyelmüket
az ebben lévô üzleti lehetôségekre és
elônyökre.

Ahogy az köztudott, a Stanctech-
nik független kötészetként és saját
nyomdai kapacitás hiányában mindig
is alvállalkozóként kínálta a nyomdák
számára a szolgáltatá-
sait és tevékenységét, és
igazából „digitális át-
törésük” – amelyben
ugyan már helyet kapott
a nyomtatás is – ugyan-
ezen profiljukat is erô-
síti. Ahogy Hermann
Tibor a rendezvényen
fogalmazott: „Eddig is
szolgáltattunk, továbbra
is szolgáltatni akarunk”. 

Ugyanakkor nem tit-
kolt céljuk az sem, hogy
a digitális könyvelôállí-
tásban – elsôsorban,
mint a nyomdák partnerei, de ezen a
téren nem kizárva saját fôvállalkozói
státuszukat sem – ugyanolyan meg-
határozó szerepet szeretnének betöl-
teni, mint „klasszikus” kötészetként.
A Hermann Tibor ügyvezetô-tulajdo-
nos által vezetett Stanctechnik is fel-
ismerte, hogy a nyomdaiparban bekö-
vetkezett paradigmaváltás eredmé-
nyeként a cégnek is meg kell újulnia,
és a meglévô szakmai tudás mellé
meg kell teremtenie az ehhez szüksé-
ges technikai és technológiai feltéte-
leket. 

És ha már ez a helyzet, akkor azt a
lehetô legprofesszionálisabb formá-
ban kell megvalósítani, azaz alkal-
mazni kell azt a fejlesztésekre vonat-
kozó régi igazságot, mely szerint:
„aminek nem tudok ellent állni, an-
nak az élére állok”.

…És lôn: a klasszikus kötészet
mellett immáron a digitális könyvelô-
állításhoz is minden feltételrendsze-
rük adott. Ám nem csupán egy remek
ötlet megvalósításáról van szó, hanem
egy részletekbe menô, többéves kuta-
tásra alapozott, elôremutató fejlesztés

eredménye is egyben az új digitális
könyvgyártó mûhely, amelyhez az Új
Széchenyi terv keretében mintegy
250 millió forintos K+F pályázati
támogatást is kaptak.

Hermann Tibor a szakmai bemuta-
tón elhangzott bevezetôjében röviden
ismertette a digitális könyvgyártó-
rendszer technológiai felépítettségét,
az ebbôl fakadó elônyöket, valamint
külön felhívta az igen szép számban
megjelent nyomda-, illetve kiadótu-
lajdonosok, ügyvezetôk figyelmét
arra is, hogy az így készült könyvek –
természetesen a kifogástalan minôsé-

gen túl – messzemenôkig
megfelelnek a gyorsa-
ság-rugalmasság-költ-
ségcsökkentés hármas
elvárásának is. 

Végezetül pedig azt
is „bevallotta”, hogy
nemcsak a technológia
terén újultak meg, ha-
nem egyúttal teret, he-
lyet és lehetôséget is te-
remtettek az új generá-
ció egzisztenciális ki-
bontakozása számára,
hiszen a digitális könyv-
gyártással a Stanctech-
niken belül egy hat

fiatalból álló csapat – élén Hermann
Nikolett és Kôrösi Tímea – önállóan
foglalkozik. Szóval minden új: új
koncepció és új értékesítési modell a
könyvgyártásban, valamint új generá-
ció új ritmussal és új szemlélettel!

Ezt követôen Szina Gábor tanács-
adó – aki a projekt elôkészítésében és
lebonyolításában oroszlánrészt vállalt
– tartott elôadást arról, hogy milyen
felmérések, vizsgálatok és kutatások
elôzték meg és támasztották alá a
beruházást. Ennek eredményeként a
Stanctechnik úgynevezett New Age
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termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu

koncepciójának központjá-
ban egy olyan gyártósor
került üzembeállításra,
amely a meglévô kötészeti
gépekkel együtt biztosítja a
költségek minimum 15–20
százalékos, az átfutási idô
60–75 százalékos csökken-
tését 100–1500 példány-
szám esetén, és bármilyen
terjedelemben. A digitális
könyvnyomtatásra és a
hatékony kötészeti feldol-
gozásra minden tekintetben
megfelelô rendszer beren-
dezései a következôk:
Canon imagePress C6010
VPS színes nyomdagépek,
OCÉ VarioPrint 6320 +Ultra egy-
színû digitális nyomdagépek és IBIS
Smart-binder SB-2 hajtogató, össze-
hordó, vágó, kirakó kötészeti egység,

amely a Xerox iGEN 150 típusú
színes digitális nyomógép 2015 má-
jusi üzembe állításával vált igazán
teljessé.

Lendvai Gyöngyi, a
Xerox termékmenedzsere
volt a szakmai bemutató
következô és egyben utolsó
elôadója. Elôadása közép-
pontjában természetesen
egyrészt az újonnan üzem-
beállított Xerox iGEN 150
típusú nyomdagép, más-
részt magának a digitális
technológia elônyeinek
részletesebb ismertetése
volt.

Az elméletet a gyakorlat
követte: a közel hatvanfôs
társaságnak Hermann Ni-
kolett üzletágvezetô mu-
tatta be az üzemet és mû-

ködését. S, hogy ne csak az emléke-
zetére hagyatkozzon mindenki, hogy
mit is látott a Stanctechniknél, milyen
új digitális áttörést (is) kínál a cég,

valamennyi meghívott partner
egy-egy névre szólóan perszo-
nalizált, keménytáblás, cérna-
fûzött mesekönyvet kapott
ajándékba.

A Stanctechnik igen régóta
használja szlogenként a „Min-
dent 1 helyen”-t, és tény: mot-
tójukat az elsô pillanattól kezd-
ve komolyan veszik, így ennek
megfelelôen lépnek mindig elô-
re. Jelmondatuk teljesen helyt-
álló, hiszen folyamatos innová-
ciós törekvéseiknek köszönhe-
tôen náluk valóban – a felület-
nemesítéstôl kezdve a digitális
nyomtatáson át a könyvköté-
szetig bezárólag – mindent
megtalálni „1 helyen”. ■

Ilona

Hermann NikolettKôrösi Tímea
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Bármilyen nyomdagép vagy nyomtató megfizethetô áron
átalakítható UV-szárítóssá – Íme egy magyar megoldás
Jermakov Tamás, az Ökomontázs tulajdonos-ügyvezetôje
arról ismerszik – és meglehetôsen széles körben –, hogy
számos újítás és találmány fûzôdik a nevéhez. Az ágazaton
belül leginkább az általa alkotott UV-berendezéseket, illetve
UV-festékeket ismeri a szakma, elsôsorban a szitások. Mostani
beszélgetésünk apropójául pedig az szolgált, hogy Jermakov
Tamás „fejében” elkészült egy olyan UV-szárító fejegység,
amely bármely nyomtatási technológiához, illetve bármelyik
nyomdagépnél alkalmazható, ráadásul olcsóbban kivitelezhetô
a berendezés. Hogy miért csak fejben van meg a berendezés,
és  mi kellene ahhoz, hogy a terv valósággá váljon, arról
az  innovátorral beszélgettem.

● Világéletében UV-vel foglalko-
zott, eddig azonban csak a szitások
élvezhették ennek gyümölcsét… 
– A digitalizálódás szinte elsöpörte

a klasszikus szitázást, váltanom kel-
lett. És ugyan az optikai adatrögzítés –
például a QR-kód – a késôbbiekben
visszafejthetô, tehát képes megôrizni
az utókornak az így eltárolt informá-
ciókat, a digitális eszközök azonban
igencsak múlandóak. Árulja el nekem:
egy floppyn archivált anyagot ma
hányan tudnának megnézni? 

Egy könyv, egy nyomtatott termék
ötezer év múlva is könnyedén értel-
mezhetô. Szóval, azt gondolom, hogy
a nyomtatott terméknek nagyon is van
jövôje, tehát a „váltáskényszerem”
fókuszában a nyomdatechnika maradt.
Ezzel együtt paradigmaváltásról
beszélhetünk.

● Igen, de ez esetben ez mit
jelent?
– Amikor elkezdtem foglalkoz-

ni az UV-val, rengeteg kritikát kaptam,
hogy az ehhez szükséges izzók renge-
teg energiát fogyasztanak, emellett
iszonyú hôt termelnek, és rövid az
élettartamuk. Amióta viszont megje-
lentek a UVLED-lámpák ezek a prob-
lémák megszûntek, ám a tömegterme-
lés ellenére továbbra is nagyon drá-
gák, mivel a hosszú élettartamuk miatt
kevesebb kell belôlük, és a gyártók a
fajlagosan magasan tartott árral kom-
penzálják a kiesô forgalmat, vagyis
így ôrzik meg a nyereségességüket. 

A jelenleg kapható kvarc-csöves
UV-szárítók beruházási  költsége
viszonylag alacsony, ám – az elôbb
említett okoknál fogva – a mûködteté-
sük igen drága. Én viszont egy olyan
ledes UV-szárító berendezést konstru-

áltam, amely mindkét paraméterében
kedvezô, és nem is kicsit: maga a
berendezés nagyjából ugyanannyiba
kerülne, mint a jelenleg kaphatók, ám
mûködtetése tizedannyiba!

● Ez hogyan lehetséges és miért
feltételes módban fogalmaz?
– A kereskedelemben kapható

kompakt UVLED fejegységek borsos
árán kívül az a negatív tulajdonsága,
hogy a felhasználói igények csak
kompromisszumokal elégíthetôk ki,
valamint meghibásodás esetén nem
javíthatóak az integrált felépítésük
miatt. 

Az általam kitalált konstrukció
viszont, a felhasználó igényének meg-
felelôen alakítható, moduláris felépíté-

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

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

+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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se következtében. Például lehetôséget
nyújt, hogy a szárítás csak ott mûködjön,
ahol szükséges, vagyis ha csak a nyomat
egy bizonyos területén van szükség a szá-
rításra, akkor feleslegesen nem mûköd-
nek a ledek. Az én UV-szárítóm felszerel-
hetô a már meglévô akár keskeny, akár
széles pályás flexógépre, akár hagyomá-
nyos ofszetgépre is. De természetesen
széles formátumú digitális nyomtatókhoz
is alkalmazható. Ezzel a megoldással
gyakorlatilag bármilyen nyomdagép vagy
nyomtató átalakítható UV-s géppé.

Feltételes módban pedig azért fogal-
mazok, mert egyelôre nem tudom a gya-
korlatban bemutatni a szóban forgó
berendezést, legfeljebb egy prototípusát.
Ennek pedig a következôk az okai: általá-
ban 15–20 évvel mindig megelôzöm azt a
kort, amiben élünk, és ez nem szerencsés,
mert emiatt az ember sokáig légüres
térben kell, hogy mozogjon. Így voltam a
szitások UV-berendezésével is: nem
kevés idôt, energiát és pénzt beleölve már
jóval azelôtt kész volt, mielôtt a felhasz-
nálók felfigyeltek rá. Arról meg nem is
beszélve, hogy amikorra „beérik egy
dolog”, akkor a multik „ráfekszenek” a
technológiára, illetve a megoldásra, és
szó szerint megvéve a piacot, elképesz-
tôen „alám ígérnek”. 

Ezért aztán jó, ha egyáltalán megtérül
az általam befektetett pénz és… Ennél az
új UV-berendezésnél ezt már nem tudom
felvállalni, ezért a feltételes mód. A ha-
gyományos oxidációs festékek leáldozó-
ban, viszont az UV-nak van jövôje. 

● És akkor most mi lesz? Fiókban
marad a megoldás?
– Az igazán nem lenne jó, fôleg a

nyomdászoknak nem: a pénztárcájuk
nagyon bánná! Számomra is persze jó
lenne, ha megvalósulna ez a találmányom
is, de legalább anyagilag nem vesztek
semmit, ha mégsem… 

Nem kertelek, kimondom: arra gondol-
tam, hogy a nyomdaipar szereplôinek egy
projektet kellene összehozni a találmány
gyakorlatban történô megvalósítására.
Akiket érdekel, azaz a projektben

résztvevôk biztosítanák a szükséges tôkét
– nagyjából ötmillió forintot –, én pedig
kizárólag a technológiai-gyártási részével
foglalkoznék, vagyis termékké fejleszte-
ném az elképzelést, és erre nincs szüksé-
gem több idôre, mint néhány hónap. 

● Ne haragudjon, de milyen garancia
van arra, hogy a projektet anyagilag
támogatók tôkéje nem ablakon
kidobott pénz?
– Egyrészt van egy tanulmányom arra,

hogy az általam konstruált LED-es rend-
szer miben tér el a hagyományostól, és ez
milyen technológiai és persze gazdasági
elônyökkel jár, továbbá mekkora – nagy
– termelési biztonsággal mûködik, mi-
lyen élettartamot – hosszút – garantál. A
tanulmány részletesen kitér minden
lényegi paraméterre, és egzakt adatokkal
szolgál a megtérülést illetôen is. Másrészt
mindenképpen választanánk egy projekt-
felelôst, aki pénzügyileg felügyelné az
egészet, valamint intézné, koordinálná,
szervezné az ezzel kapcsolatos egyéb
feladatokat is, például a további értékesí-
téseket. Ez egy igazi kutatás-fejlesztés
lenne, amelyet önmagának finanszírozna
és valósítana meg a nyomdaipar. Erre
létre lehetne hozni akár egy alapítványt,
akár egy kifejezett projektcéget. Ezt már
nem tudom, ehhez nem értek, ezért is
keresek társakat.

● Gondolja, hogy lesz, lesznek rá
vállalkozók?
– Csak remélni tudom… Ahogy az

elôbb mondtam: igazából a nyomdászok-
nak jelentene komoly megtakarítást, az ô
zsebükben maradhatna több pénz. Szá-
mításaim szerint nagyjából egy éven be-
lül teljes egészében megtérülne a befekte-
tés, hiszen ezzel az UV-berendezéssel
egyetlen évi villanyszámlán annyit lehet
spórolni, amennyi fedezi a beruházás
költségét. Onnantól kezdve pedig „tisz-
tán” megmarad a pénz, arról meg nem is
beszélve, hogy élhetnének az UV-nyújtot-
ta összes elônnyel… ■

Ilona

Céginfoinfo
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Noha az intelligens újság elôállítá-
sának már meglehetôsen régóta adot-
tak a technológiai feltételei – talán
emlékeznek a PRINTinfo 2008-ban
megjelent számai közül tíz ilyen volt
–, még manapság sem lehet azt állí-
tani, hogy elterjedt formációról
beszélhetünk. Európa nyugati felében
sem, az itthoni alkalmazás pedig még
a fehér hollónál is ritkább. Pedig
tényleg mûködik, valóban segíti a
nyomtatott sajtó iránti olvasói elkö-
telezôdés kialaku-
lását a személyre
szóló tartalommal
bíró újság, mert-
hogy ezt nevezzük
intelligens újság-
nak. Sôt, olyan
pluszszolgáltatások
nyújtására is lehetô-
séget biztosít(hat),
amelyekkel további
kötôdések alakítha-
tók ki a fogyasztók-
ban. Ilyen plusz-
szolgáltatás lehet
például, hogy a
személyre szóló
újságban egy olyan
QR-kódhoz jut az
olvasó, amelynek segítségével bizto-
sított az átjárása azokhoz a digitális
platformokhoz is, amelyek pluszin-
formációkat tartalmaznak, ráadásul
olyanokat, amelyekhez más nem fér
hozzá.

Természetesen többféle intelligens-
újság-megoldás is létezhet, hiszen a
regionális mutációktól kezdve az

egyes olva-
sók által
megjelölt
tematikai
igény alapján
összeállított
újság is ilyen.
Hogy egy ki-
adó melyik
megoldás
mellett dönt –
ha egyáltalán

dönt valame-
lyik mellett –,
az adott újság
profiljából
fakadó átgon-
doláson kell,
hogy alapuljon. De egyáltalán nem
elhanyagolható tényezô az sem, hogy
a célközönségét illetôen milyen

mélységû és pontosságú adatbázissal
rendelkezik. Kétségtelen: az intelli-
gens újság elôkészítése kifejezetten
„munkás ügy”, és késôbb is folya-
matos karbantartást igényel a min-
denkori adatbázis, továbbá plusz-
erôforrásokra van szükség egyrészt a
tartalom-elôállításhoz, másrészt a
célcsoportoknak szóló hirdetések
szervezéséhez.

Ám az is kétségtelenül igaz, hogy
ha egy lapkiadó belevág az intelli-

gens újság elôállításába, vállalja az
ezzel járó idô-, energia- és pénzrá-
fordítást, akkor nemcsak meglévô
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Canon – Intelligens újság

EEMMIINNEENNSS9977  PPaappíírrvváággóó  KKfftt..
((55000000  SSzzoollnnookk,,  KKôôrröössii  úútt  4433..))

NNyyoommddaaii  ééss  eeggyyéébb  ppaappíírrtteekkeerrccsseekk  íívveessííttééssee,,
kkiisszzeerreellééssee  ééss  ccssoommaaggoolláássaa  kküüllöönnbböözzôô

mméérreetteekkbbeenn..
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piaci pozícióját erôsíti, hanem jövô-
jét is megalapozza. 

Vitathatatlan, hogy az intelligens
újság elôállítása többletköltséget is
jelent, ám ennek fedezetét bôven
kitermelik a megemelkedô hirdetési
bevételek. A hirdetési bevételek
pedig azért tudnak akár jelentôs
mértékben is emelkedni, mert sokkal
pontosabban „belôhetô” a célcsoport,
tehát a hirdetések jóval hatékonyabbá
válnak, és ez igen-igen vonzó
szempont a hirdetôk számára. Arról
meg nem is beszélve, hogy mivel egy
lapszámon belül egy-egy hirdetési
felület gyakorlatilag annyi hirdetô-
nek adható el, ahány célcsoport van,
a hirdetési árak is kedvezôbbé válnak
számukra, miközben a kiadó számára
többletbevételt generálnak. 

A Canon Hungaria szervezésében,
az MLE védnöksége alatt, 2015.
június 11-én tartott szakmai tájékoz-
tatón azonban nemcsak szó esett
minderrôl. 

Kovács Tibor, az MLE elnökének
megnyitója után Tálosi Péter, a Ca-
non Hungaria tanácsadója egy heti
300 ezer példányban megjelenô, 480
szegmensre targetáló belga hetilap
konkrét példáján keresztül be is
mutatta, hogy mindez hogyan mûkö-
dik a gyakorlatban. 

Jelinek Gábor, a most már a Ma-
gyar Postához tartozó Díjbeszedô
Nyomda vezérigazgatója pedig arra
emlékeztette a jelenlévôket, hogy a
cég két olyan Océ-Inkjet technoló-
giával mûködô gépsort is üzemeltet,
amelyek tökéletesek az intelligens
újságok kivitelezésére. Sôt, kifejtette,
hogy a megszemélyesített küldemé-
nyek elôállítása lényegileg ugyanez a
folyamat, az csak méret, alapanyag
és hajtogatás kérdése, hogy levél,
vagy újság (könyv) lesz a végtermék. 

Az ezt követôen kialakult beszél-
getés során Dobricza Gabriella, a
Geomédia Kiadó Zrt. vezérigazgatója
elmondta, hogy ôk egyfajta projekt-
ként kísérleteznek néhány kiadvá-
nyuknál az intelligens kivitelezéssel.

Sôt, az is elképzelhetô, hogy egyik-
másik újságuknál teljes egészében
átállnak erre. „Ezzel együtt még sok
a kérdés ennek hosszú távú és folya-
matos kivitelezésében” – fûzte hozzá.
Mindenesetre, náluk már termékeny
talajra hullott az intelligens újság
megvalósításának gondolati magja. 

Felmerültek a terjesztéssel kapcso-
latos kérdések is, egész pontosan az,
hogy jelent-e bárminemû problémát,
vagy esetleg drágítja-e a szolgáltatást
az így készült újságokok célba
juttatása. Horváth Balázs, a Lapker
kereskedelmi igazgatója elmondta,
hogy szolgáltatói mechanizmusuk-
ban semmilyen problémát nem
okoznak az intelligens újságok, és
noha számukra is többletmunkát
jelentenek, a kiadó számára plusz-
költséggel nem jár az így készült
lapok terjesztése – legalábbis egye-
lôre. Ahogy fogalmazott: „Jelenleg
ez a terjesztô innovációs hozzájáru-
lása az intelligens újság minél széle-
sebb körben történô elterjedéséhez”. 

A Canon Hungaria pedig nemcsak
a szükséges berendezésekkel, hanem
szakmai tanácsadással, mûködô üz-
leti modellel, valamint a megvalósí-
tásban aktív szerepet vállalva mesz-
szemenôkig támogatja (támogatná)
mindazon lapkiadókat, vagy éppen
nyomdákat, amelyek ráéreznek az
intelligens újság adta lehetôségekre,
és vállalkoznak annak megvalósítá-
sára is. ■

Ilona

Céginfoinfo
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BBooxx  PPrriinntt  KKfftt..
A körösladányi Box Print Kft.
1998-ban alakult családi
vállalkozásként. Mára egy közel 50 fôt foglalkoztató középvállalattá nôtte
ki magát. Íves és flexó nyomtatással is foglalkoznak, és saját grafikai
stúdióval, valamint CTP berendezéssel rendelkeznek. Gépparkjuk jelenleg
három ofszet nyomdagépbôl, továbbá 4 stancoló/bígelô gépbôl, valamint
két 7 szín + lakk nyomtatására alkalmas, és egy két szín nyomtatására
alkalmas flexógépbôl áll.
Fôbb termékeik: tekercses és íves öntapadó címkék (matricák) és blisz-
terkartonok. Jellemzôen a nagyvállalati szektort szolgálják ki itthon és
külföldön egyaránt, és termékeiket ipari felhasználáshoz kiszerelve
szállítják partnereiknek. A világ 30 országába exportálnak. 2013-ban közel
200 millió terméket szállítottak ki. Éves forgalmuk eléri a 980 millió forintot.
A cég ügyvezetôi: Szabados Gyöngyvér és Fazekas Attila.

IIggeeppaa  PPaappeerr  HHuunnggaarryy  KKfftt..
Az Igepa Paper Hungary
1994-ben jelent meg a
magyarországi papírke-
reskedôi piacon, R&R Papír
Kft. néven. Az évek során a

piaci átrendezôdések eredményeképp 2008 márciusában a német Igepa
Group GmbH& Co. KG is résztulajdonosává vált a rendkívül gyorsan
fejlôdô cégnek. Mára a kis családi vállalkozásból Magyarország egyik
vezetô nagykereskedôje lett. Maga az IGEPA cégcsoport az egyik vezetô
papír és reklámgrafikai alapanyagok nagykereskedôje Európa 29 orszá-
gában. A csoport éves árbevétele 2 milliárd euró. 
Az Igepa Paper Hungary munkatársai négy területen nyújtanak szolgálta-
tást és megoldásokat vállalkozások, feldolgozók, kiadók, viszonteladók és
végfelhasználók részére: grafikai papírok, irodai kommunikációs papírok,
Sign & Screen, azaz reklámdekoráció, valamint csomagolóanyagok. Éves
forgalmuk mintegy 16 000 tonna, termékkínálatukban közel 3000 cikkszám
található, és több mint 2000 vevôt szolgálnak ki. A nyíregyházi központon
kívül Budapest közeli iroda- és raktárbázissal is rendelkeznek, ahol helyet
kapott egy bemutatóterem is. Az alkalmazotti létszám 30 fô, éves forgal-
muk meghaladja a 4 milliárd forintot.
A cég ügyvezetôje: Rusin Mihály.

Új tagjaink

KKeesskkeennyy  NNyyoommddaa
A Keskeny Nyomdát a Keskeny család
alapította, és a tulajdonosok között ma
is kizárólag a család tagjai találhatók.
1990-es indulása óta hazánk egyik
legnagyobb gyártási kapacitással
rendelkezô magántulajdonú ívesofszet-nyomdájává vált, és
vitathatatlanul az egyik legmeghatározóbb, legsikeresebb és
legdinamikusabban fejlôdô nyomda Magyarországon, amely egyre
jelentôsebb helyet foglal el a nemzetközi piacon is. A Keskeny
Nyomdában jelenleg mintegy nyolc Heidelberg nyomógép –
összesen 47 nyomó- és lakkozómû – mûködik, amelyek között a
B3-as formátumú éppúgy megtalálható, mint B1-es, és 6 werkes,
illetve a nyolc nyomómûves, és természetesen rendelkeznek
kartonnyomtatásra kifejlesztett CD-géppel, továbbá lakkozásra,
valamint UV-ra alkalmas nyomógéppel is.
Termékpalettájuk igen széles: a reklám- és marketingkiadványokon
kívül magazinokat, könyveket, különleges kozmetikai és élelmiszer-
ipari csomagolásokat és dobozokat, mûanyag alapú nyomtatott
termékeket, címkéket, stancolt, illetve különleges lakk- és egyéb
felületnemesítési eljárással készült kiadványokat, termékeket
gyártanak. Jelenleg mintegy 6000 négyzetméteren történik a
gyártás és raktározás. A cég jelenlegi alkalmazotti létszáma 212 fô,
éves árbevételük meghaladja a 4,5 milliárd forintot.
A cég ügyvezetôje: Keskeny Árpád.

XXeerrooxx  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  KKfftt..
A Xerox több mint fél
évszázada tölt be vezetô
szerepet a dokumentum-
kezelési technológiák és
szolgáltatások terén.
Egyik legmeghatározóbb üzleti szegmensük a digitális nyomtatási
megoldások és szolgáltatások. A cég megoldásaival segít könnyeb-
ben kezelhetôvé tenni a digitális nyomtatást és a többcsatornás
kommunikációt a változó piacon.
A Xerox mind technológiában (belépô szintû xerografikus nyom-
tatóktól a nagy sebességû, nagy volumenû tintasugaras nyom-
dagépekig), mind munkafolyamat-kezelésben (Xerox® FreeFlowTM

Digital Workflow Collection), mind üzletfejlesztésben egyaránt nyújt
megoldást partnerei számára. 
Ipari termékeik: digitális nyomdagépek, tekercses nyomtatórend-
szerek, szélesformátumú nyomtatók, munkafolyamat-kezelô
szoftverek, papírkezelési és finishing berendezések.
Alkalmazások: csomagolási alkalmazások, DM levelek, fényképé-
szeti kiadványok, könyvek és kézikönyvek, marketinganyagok,
tranzakciós reklámanyagok. 
A Xerox Magyarország Kft. alkalmazotti létszáma 205 fô, éves
árbevétele 7,5 milliárd forint.
A nyomdai üzletág kereskedelmi vezetôje: Major András

Szövetségünk taglétszáma az idei évben négy új taggal növekedett.
Büszkék vagyunk arra, hogy iparágunk meghatározó szereplôit
tömörítô szervezetünkhöz további olyan prominens cégek is
csatlakoztak, mint a Box Print, az Igepa Paper Hungary,
a Keskeny Nyomda és a Xerox Magyarország. Ezek a cégek saját
szegmensük kiemelkedô szereplôi, és csatlakozásuk nemcsak
mennyiségi, hanem minôségi változást is hoz szervezetünk életébe.
Szövetségünk mindenkori törekvése, hogy ágazatunk
reprezentánsait tagsága körében tudja, hiszen ezáltal válik még
eredményesebbé fô tevékenysége, az érdekérvényesítés.
Részvételük és támogatásuk bizonyítja elkötelezettségüket az
egész nyomdásztársadalom iránt. Velük is erôsebbek vagyunk.
A következôkben röviden bemutatjuk új tagjainkat.
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Örömmel adjuk hírül, hogy a szövetség 2014 novemberében megkezdett
küzdelme eredménnyel zárult a mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bôvítését támogató, valamint a mikro-, kis- és
középvállalkozások kapacitásbôvítô beruházásait támogató pályázatok
ügyében, azaz: iparágunkat is felvették a támogathatók listájára.

Információink szerint ez ügyben ugyan egyénileg többen is keresték a
Nemzetgazdasági Minisztérium illetékeseit, ám sikerrel lobbizni kizárólag
az tud, amely nem egyéni vállalkozásként jelenik meg, lép fel, hanem egy
teljes ágazatot reprezentál, és annak gazdasági érdekeit képviseli. 
Ennek köszönhetô, hogy a minisztérium kizárólag Szövetségünk elnökségi
tagjaival tárgyalt az ügyben, és a megbeszélést siker is koronázta.
Az újra megnyílt pályázati lehetôségek iparágunk zömének ismét forrást
teremtenek a fejlesztésekhez, beruházásokhoz.
Természetesen a továbbiakban is folytatjuk a nyomdaipar lehetôségeinek
kibôvítését célzó intézkedéseinket.

Addig is röviden a két, már most elérhetô pályázatról:

GINOP-1.2.1-2015
Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásának bôvítése

A pályázat célja: 
A kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési
kapacitásainak bôvítése, amely során korszerû termék-elôállítási
képességek megteremtésének és bôvítésének céljából lehetôség nyílik 
a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott
telephelyek kialakítására, a szektor szereplôi számára a versenyképesség
feltételeinek megteremtése, fenntartása.
Támogatás összege: 50–500 millió forint
Támogatás mértéke: 35–50 százalék
Megvalósítási idôszak: a szerzôdés hatálybalépését követô max. 18 hónap

GINOP-1.2.2-2015
Mikro-, kis- és középvállalkozások

kapacitásbôvítô beruházásainak támogatása

A pályázat célja:
A KKV-k fejlôdésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának erôsítése, munkahelyek megtartását eredményezô
beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi
felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerôsítése.
Támogatás összege: 5–50 millió forint
Támogatás mértéke: 35–70 százalék között, a beruházás helyétôl, céljától,
projektmérettôl és cégmérettôl függôen
Megvalósítási idôszak: a szerzôdés hatálybalépését követô max. 12 hónap

Budapesti és Pest megyei beruházások NEM támogathatók!

Jubileumi ünnepség
2015. november 26–27.

Székesfehérvár, Lakeside Hotel

fedprint.hu

Szövetségünk idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. 
A jubileum alkalmából ünnepelni hívjuk nemcsak tagjainkat,
hanem iparágunk valamennyi szereplôjét. Mert igaz ugyan, hogy
Szövetségünk a tagokról szól, az ô érdekeiket képviseli, és mindig
is ezt fogja tenni, ám az elért eredmények rendszerint az ágazat
egészének javát szolgálják. Arról meg nem is beszélve, hogy
szervezetünk bármely rendezvényén mindig szívesen láttuk és
látjuk azokat a cégeket is, amelyek ugyan (még) nem tartoznak
tagjaink sorába, ám érdeklôdésükkel megtisztelik programjainkat.

A Nyomda- és Papíripari Szövetség a rendszerváltást követôen 
a különféle érdekvédelmi szervezetek tekintetében az elsôk között
alakult meg Magyarországon, és ezzel egy idôben tagja lett az
Intergrafnak, amelyen keresztül azonnal bekapcsolódott a nemzet-
közi nyomdaipar vérkeringésébe is. Kezdetektôl fogva a minden-
kori kormányzatnál a folyamatos és meglehetôsen hatékony
érdekvédelem, valamint -érvényesítés jellemezte, és a jövôben is
ez marad kiemelt tevékenysége, miközben a maga eszközeivel
tagjai gazdasági boldogulását is igyekszik elôsegíteni.
Gazdálkodása kapcsán pedig messzemenôkig kijelenthetô:
alapítása óta stabilan mûködik, anyagi helyzete kiegyensúlyozott
és biztonságos.

Ünnepelni hívjuk ágazatunk
minden szereplôjét! 

Nagyszabású társadalmi eseménnyé, ünnepséggé szeretnénk
tenni jubileumi rendezvényünket, amelyre 2015. november 26–27-
én, Székesfehérváron, a Lakeside Hotelben**** kerül majd sor.

Gálaest
A program részeként, egész pontosan 2015. november 26-án a
gálavacsorát követôen egy elegáns, de ugyanakkor fergeteges
mûsorban lesz része a vendégseregnek, és az alapító cégek
képviselôinek külön meglepetéssel is készülünk.
A gálaestre kivételesen nemcsak a cégvezetôket, illetve -tulajdo-
nosokat várnánk, hanem családtagjaikat, párjukat, kollégáikat is!

Rendhagyó konferencia
Másnap délelôtt rendhagyó konferenciát tartunk olyan közismert
és igen kitûnô elôadókkal, mint például Bod Péter Ákos, Nógrádi
György vagy Nyáry Krisztián.

A rendezvény részletei rövidesen a www.fedprint.hu honlapunkon!

Ismét pályázati
lehetôséghez

jutott
a nyomdaipar

évesek
lettünk!
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25 éves a partners
A Ratkovics Péter által alapított és vezetett partners 
is azon cégek közé tartozik, amelyek rögvest 
a rendszerváltás évében kezdték meg mûködésüket, 
és noha az idôk során profiljuk, kínálatuk némileg
alakult, maga a cég töretlenül volt jelen a
nyomdaiparban. Elsôk között voltak – ha nem az elsôk –,
akik megismertették az ágazattal az akkoriban 
a nyomdai elôkészítés terén forradalmi újdonságnak
minôsülô számítástechnikai megoldásokat, programokat
és berendezéseket, és azóta is jellemzô a cégre 
az innovatív technikai, technológiai megoldások hazai
piacra történô bevezetése, és persze az ehhez kapcsolódó
edukáció is. S míg kezdetben a klasszikus nyomdaipari
elôkészítés állt tevékenységük középpontjában, az elmúlt
jó pár évben már kizárólag a csomagolóiparra, ezen
belül elsôdlegesen a flexónyomóforma-készítésre,
valamint a csomagolóanyag-gyártás munkafolyamatainak
optimalizálására koncentrálnak. Persze, ha valamelyik partnerüknek
keskenypályás flexóberendezésre vagy éppen egy kivágóra van szüksége,
akkor sem jönnek zavarba, hiszen ez is portfóliójuk része.
A születésnap kapcsán azonban nem a partners kínálatáról beszélgettem
Ratkovics Péterrel…

● Egész mással foglalkozik a
partners ma, mint amivel 25 évvel
ezelôtt kezdett… Közös pont azon-
ban egyrészt a nyomdaipar, más-
részt az, hogy „mûfajon” belül most
is a legújabb innovációk jelentik a
kínálatot.
– Ez így igaz! Mi a számítástech-

nika felôl érkeztünk, és ez alatt a 25
év alatt mindig úgy változott az
aktuális portfóliónk és tevékenysé-
günk, ahogy a technika, technológia
fejlôdött, illetve a piac mozdult.
Pontosabban: a piaci igényeket inkább
felkeltettük azzal, hogy megmutattuk,
milyen technikai újdonságokat terem-
tettek, teremtenek a fejlesztések. Egy
cég talpon maradásához elengedhetet-
len a nyitottság az újdonságok felé, a
piaci folyamatok idôben történô

felismerése, és persze a bátorság az
esetleges váltásokhoz.

● És mindezt persze, jó
ritmusban…
– A ritmussal olykor baj volt: hiszen

nem egyszer fordult elô, hogy nagyon
„megelôztük a korunkat”, azaz olyan
megoldásokat ismertettünk meg és
kínáltunk az ágazatnak, amelyekre
még nem érett meg a piaci fogadóké-
pesség. De mi mindig is úgynevezett
kis cég voltunk (és vagyunk), éppen
ezért a legelsô szempontunk a stabili-
tásunk megôrzése volt, ezért több
lábon igyekeztünk állni. Amikor an-
nak idején behoztuk például a számí-
tógépes kiadványszerkesztés, elôké-
szítés berendezéseit és programjait,
nemcsak eladásra kínáltuk, hanem mi

magunk is mûködtettünk egy saját
stúdiót, amely egyben bemutató
mûhelyként, amolyan workshopként is
funkcionált. És muszáj is volt, hogy
így legyen, hiszen egy vadonatúj
technológiát szerettünk volna megis-
mertetni a szakmával. Ugyanakkor mi
magunk is vállaltunk kiadványszer-
kesztést, nyomdai elôkészítést, így
megoldottuk, hogy napi bevételül is
szolgáljon. Ezzel együtt nem jelentet-
tünk konkurenciát az akkoriban alaku-
ló DTP stúdióknak, hiszen jószerint
határtalanok voltak e téren az üzleti
kilátások.

● Tehát a stabilitás mindenkori
megteremtése szolgáltat alapot a
mindenkori elrugaszkodásokhoz?

mastertan303 szept zs  2015/09/03  16:11  Page 16



1177

– Igen: míg egyrészrôl „ketyeg” a
cég, hozza a mindennapok normális
mûködésével a bevételeket, addig én
folyamatosan jártam és persze most
is járom a nemzetközi kiállításokat.
Feltérképeztem fel azokat az újdonsá-
gokat, amelyek a hazai piacot
érdekelhetik.

● Azért az mindig jellemzô a
partnersre, hogy – miként az imént
fogalmazott – „megelôzi a korát”,
azaz olyan megoldásokat kínál,
amely mellé elengedhetetlen az
edukáció is…
– Tény: annak idején a FairPrint is

azért született, hogy az ágazat hazai
szereplôinek minél szélesebb körével
megismertessük a számítógépes szer-
kesztésben lévô lehetôségeket, és
egyben felkeltsük bennük az igényt
az alkalmazására, amely persze azt is
szolgálta, hogy a megoldás tekinteté-
ben hozzánk, vagy éppen valamelyik
másik beszállítóhoz forduljanak. 

Emlékszem az egyik elsô Fair-
Printre, amelyen Kelemen Gyuri még
az Agfa képviseletében tartott elô-
adást a digitális fényképezôgéprôl,
majd elôvett a zsebébôl egy kis
noteszszerûséget, és mutatta, hogy
ezen tartja a család fényképeit. Ezt
követôen pedig azt ecsetelte, hogy
könnyen lehetséges, hogy pár éven
belül mindenki valamifajta „kütyün”
fog képeket, illetve egyéb adatokat
tárolni. Jól kiröhögtük… Aztán csak
körbe kell nézni: teljesen igaza lett!

De visszatérve az edukációhoz: a
mai napig sem pusztán eladunk „va-
lamit” a partnereinknek – legyen az
gép, szoftver vagy bármilyen más
megoldás –, hanem tevékenységünk
alapvetôen szerves része, hogy hoz-
zásegítsük a vonatkozó legfrissebb
tudás megszerzéséhez is. 

E nélkül nem megy – legalábbis
nálunk nem!

● A kezdeteken kívül, amikor
mindannyian rendelkezünk a „vak
ló bátorságával”, melyik idôszakot
élvezte leginkább az eltelt évekbôl?
– Hála istennek, több ilyen nagyon

élvezetes idôszak is volt: az egyik,
amikor a szkennerekkel kezdtünk
foglalkozni, mert gazdaságilag is és
szakmailag is egy nagyon jó idô volt,
ráadásul kiélhettük „misszionáriusi”
énünket is, hiszen megint csak mi
ismertettük meg ezt a technológiát az
ágazat széles körével. Hosszú cikkso-
rozat jelent meg errôl a PRINTinfó-
ban is… Amit még nagyon élveztem,
az a digitális nyomtatás kezdete volt:
a PXP Elsô Magyar Digitális Nyom-
da alapítójaként Magyarországon
elsôként valósítottuk meg az ipari
szintû digitális nyomtatást.

● Emlékszem rá: akkorák voltak
még a berendezések is, mint talán
Neumann János elsô számítógépe:
szobányi…
– Így igaz, és persze, a tudása meg

sem közelítette a jelenlegiekét. Min-
denesetre maga a csoda volt, amiben
ráadásul nagyon hittünk. Az „úttörô-
ség” azonban ritkán rentábilis…
Ezzel együtt, nagyon örülök, hogy
része lehettem ennek a projektnek is.

● Melyik volt a „legfájóbb ló”,
amire tettek?
– A CTP megjelenését óriási áttö-

résnek éreztük – és az is volt egyéb-
ként. Mi is elkezdtünk forgalmazni
CTP berendezéseket, csakhogy – el-
lentétben a többi beszállítóval – ne-
künk nem volt hozzá saját CTP leme-
zünk, így nem tudtunk igazán ver-
senytársak lenni… Meglehetôsen na-

gyot buktunk vele, de olyannyira, hogy
kénytelenek voltunk leépíteni, például
megszüntetni a saját stúdiónkat.

● És melyik a „befutó”?
– Azt gondolom, hogy a csomago-

lóipar, pontosabban a flexóelôkészí-
tés felé való fordulásunk nyugodtan
nevezhetô annak. Az ESKO-val és
DuPont-nal – csakhogy a két legna-
gyobbat említsem – való sokéves
együttmûködés, a megszerzett tudás
és a tapasztalatok messzemenôkig
lehetôvé teszik, hogy a legprofesszi-
onálisabb partnerei legyünk a hazai
flexós társadalomnak, sôt ma már
nemcsak a hazainak. Mi biztosítjuk
több bolgár, román, illetve horvát
ESKO- és DuPont ügyfél számára a
technikai- és szervizsupportot és
részben a képviseletet is. A partners
sohasem pusztán eszközöket szállít
partnereinek – legyenek azok beren-
dezések vagy szoftverek –, hanem
komplett megoldásokat, inkább
vagyunk nevezhetôk szolgáltatóknak,
semmint kereskedônek. A beszállító
partnereink ezt nem ritkán a szemünk-
re is vetik… 

Visszatérve a flexó-elôkészítés
területére, illetve az automatizációra:
érdekes tapasztalat, hogy például
Bulgáriában négy flexónyomda is
használja az ESKO workflow prog-
ramjait, illetve a jóváhagyásra a web-
es felületet, azaz a „felhôt”, míg ná-
lunk ez utóbbit még senki… Ugyan-
akkor más területen száz évvel van-
nak elmaradva a magyar nyomda-
ipartól.

● Van olyan, amit megbánt az
elmúlt 25 évbôl?
– Maximum azt, hogy már eltelt,

és már nem vagyok 30 éves… ■
Ilona
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Roland-képviselet – és persze szerviz – (is) lett az
Igepa Paper Hungary

● Miért pont a
Roland…?
R. T. – Az Igepa,

mint anyavállalat régi,
szoros és kölcsönösen
gyümölcsözô együtt-
mûködésben áll a Ro-
land céggel: számos
„Igepa-lány” kínálatá-
ban megtalálhatók már
a Roland szélesformá-
tumú nyomtatói. Mind-
két vállalatra egyéb-
ként mélységesen
jellemzô, hogy nagyon
megválogatja, „kivel áll össze”, vagyis
nem lehet egyiküknél sem „akárki” a
beszállítója. Az Igepa és a Roland név is
garancia a minôségre, az ár-érték
arányra, illetve a szolgáltatásra. Nálunk
most jött el az ideje, hogy ezzel is kibô-
vítsük kínálatunkat, és elsôsorban nem
azért, mert ez valamifajta csoporton
belüli elvárás, hanem azért, mert úgy
érezzük, azt tapasztaljuk, hogy a hazai
Sign & Screen területen is nagyon nagy
szükség van arra a komplex kiszolgálás-
ra, amely az Igepa Paper Hungary-t a
többi üzletágában egyébként is jellemzi.
A Sign & Screen esetében ez egész
pontosan azt jelenti, hogy a hordozókon
kívül magát a berendezéseket és persze a
szerviztámogatást is biztosítjuk. 

L. B. – Ez idáig az-
ért sem tehettük meg,
mert egy ideje hely-
hiánnyal küzdöttünk:
mindenképpen meg
kellett várnunk, hogy
az új raktárbázisba
költözzünk, amely jó-
val nagyobb a jelenle-
ginél. Az új helyen,
ahová várhatóan októ-
ber közepéig teljesen
átköltözünk, helyet kap
egy bemutatóterem is,
ahol akár mûködés
közben is kipróbálha-
tóak lesznek a gépek. 

● Élénkül a piac a reklámdekoráció
területén?
L. B. – Bizonyos fokig igen, és noha

továbbra is egy meglehetôsen telített és
igen árérzékeny piacról beszélhetünk,
kezd elôtérbe kerülni a minôség. Persze
az árfekvés továbbra is fontos tényezô,
de már nem kizárólagos… A Roland-
gépek minôségéhez pedig kérdés nem
fér: hibátlan, üzembiztos, felsôkategóriás
gépek, de még megfizethetô árfekvésben.

A termékskálánk pedig igen széles:
Eco-Solvent, UV-Led, szublimációs gé-
pek – jellemzôen kétméteres tekercsszé-
lesség alatt – megtalálhatóak nálunk, és
persze, van olyan gép, amely „csak”
nyomtatni tud, de olyan is, amellyel
egyéb, befejezô munkafázisokat is el

lehet végezni. Mostantól ezek mind
elérhetôek a mi kínálatunkban. És a piac
nyilván azt is értékelni fogja, hogy az
Igepa Paper Hungary természetesen szer-
viztámogatást is biztosít: Szalay Róbert
személyében saját szakemberünk van erre
a feladatra. Nem mintha szervizigényesek
lennének ezek a berendezések, ezzel
együtt, minden felhasználó részérôl jogos
igény a biztonságos szerviztámogatottság
megléte. Noha a többi Roland-képviselet-
nél mára már megoldottá vált a szerviz-
szolgáltatás is, korábban voltak fennaka-
dások e téren… Az Igepa Paper Hungary
viszont kifejezetten hangsúlyt helyez a
megnyugtató háttértámogatásra. És
persze az is nagy igazság, hogy az elsô
gépet a sales adja el, a többit a szerviz…

De félre a tréfával! Azt gondolom:
minden cégnek – legyen az akár dekorá-
ciós kivitelezéssel foglalkozó reklámstú-
dió vagy éppen szolgáltatásait ezzel is
bôvíteni kívánó nyomda – mostantól még
inkább érdemes Roland-gépekben gon-
dolkodni, hiszen azáltal, hogy az Igepa
Paper Hungary felvállalta a képviseletet
és saját szerviztámogatást biztosít, még
megbízhatóbb és stabilabb az a szolgál-
tatás és szaktudás, amelyre támaszkod-
hatnak a felhasználók. Mindezeket
figyelembe véve, nagyon bízom abban,
hogy – ahogy februárban is fogalmaztam
– az Igepa Paper Hungary a Sign &
Screen területén is megkerülhetetlen
tényezôvé válik. ■

Ilona
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Az Igepa Paper Hungary 2012 közepén kezdett el foglalkozni Sign & Screen
üzletágának kiépítésével, majd 2013 januárjában meg is jelent a hazai piacon: 
a reklámdekoráció területére kínáltak különféle – meglehetôsen széles körû –
hordozókat. Amikor az idei év elején Lehotkai Bencével üzletágvezetôvel
beszélgettem, nem kis büszkeséggel jelentette ki: „divíziónkkal az idei évre
értük el, hogy komoly tényezôként vesznek rólunk tudomást nemcsak a vevôink,
hanem a versenytársaink is”. Ugyanakkor már azt is jelezte, hogy
mindenképpen bôvíteni szeretnék a Sign & Screen üzletágat. Az ôsz meg is
hozta a bôvülést: a Roland szélesformátumú nyomtatóinak képviselete és – ami
még nagyon fontos – szervize (is) lett az Igepa Paper Hungary.
Rusin Tamara marketingvezetôvel és Lehotkai Bence üzletágvezetôvel
beszélgettünk.
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Gutenberg János örökbecsû korszakal-
kotó találmánya elôtt a világ legkisebb
újságjának elkészítésével (is) tisztelgett a
nyomdászat. A jubileum alkalmából
2015. június 24-én a Marzek Kner
Packaging Kft. és a Kner-Tevan Alapít-
vány Kuratóriuma ünnepi megemléke-
zést rendezett Békéscsabán. Az ünnepség
kezdete elôtt Kása István Zoltán, a
Marzek Kner Packaging Kft. ügyvezetô
igazgatója és Gécs Béla tipográfus,
szakíró sajtótájékoztatót tartottak a helyi-
, illetve a szaksajtó megjelent munkatár-
sainak. Kása István röviden arra hívta fel
a jelenlévôk figyelmét, hogy a nyomdá-
szat legnagyobb ünnepén Gutenbergre
emlékezünk, és az ünnepséghez
kapcsolódóan két kiadvány is ké-
szült: egy a szakmánk régi érde-
kességeirôl, különlegességeirôl
szóló könyv, valamint meglepetés-
ként a világ legkisebb méretû
újságja díszdobozban.

Mindkettô Gécs Béla alkotása,
aki át is vette a szót, és könyve
kapcsán elmondta, hogy az
anyagot régi szaklapokból hosszú
ideje gyûjtötte, és most a nyomdá-
szat jubileuma jó alkalmul
szolgált egy kötetben való
megjelentetésre. Ezt a Tevan
Alapítvány és a Marzek Kner
Packaging Kft. anyagilag
támogatta, a kivitelezést
pedig a Kolorprint Nyomda-
ipari Kft. végzete. Újságírói
kérdésre – hogy mikor jutott
arra az elhatározásra, hogy
miniújságot készítsen – Gécs
Béla elmesélte, hogy nagyon
régi a történet, 1956-ban még

kéziszedô tanuló volt, amikor egykori
tanítómestere régi szaklapokat adott neki
tanulmányozásra. Az egyikben találta azt
a hírt, hogy 1876-ban, Amerikában, a
roseborgi nyomdászok 76 x 95 mm mé-
retû újságot nyomtattak, és a szakma ezt
tartotta a legkisebbnek. Akkor, 17 évesen
úgy gondolta, ô kisebbet is tudna készíte-
ni. 33 éven keresztül dédelgette ez az
álmot. 1989-ben Tevan Andor csabai
nyomdász születésének centenáriumára
javasolta a Békés Megyei Népújságnak
Tevan-különszámot kiadni, egyúttal
annak 55 x 80 mm méretû elsô mini
újságját volt lehetôsége elkészíteni. Ezt
követôen Gécs Béla 26 év alatt, öt saját

rekorddöntô
újságot készített,
szakmai hírve-
résként, mind-
egyiket jelentôs

alkalomra.  A hatodikat, minden eddigi-
nél kisebbet, a világ legkisebb újságját
most, a nyomdászat 575. évfordulója
alkalmából. 

A 17 x 25 milliméteres, 12 oldalas,
három színnel nyomtatott újság címe
Gutenberg, amely tisztelgés a zseniális
feltaláló elôtt, s egyben a hazai nyom-
dászat elsô szaklapjának 150 éves jubile-
umát is felidézi. A legkisebb újság
készítésében részt vevôk: Reproform Bt.
Sarlós György nyomdai elôkészítés, a
nyomtatást a Marzek Kner Packaging
Kft. végezte (Czene Péter, Elender Attila
és Nagy Mihály ofszetgépmesterek),
valamint  Dömény Dezsô a különleges
doboz szerkesztôje – valamennyien
dicséretes munkát végeztek. 

A sajtótájékoztatót követôen az elô-
adóteremben a meghívottak meghall-
gatták Vörösmarty Mihály: Gutenberg

575 éves
a nyomdászat
Emlékezés Békéscsabán
nyomdászkönyv-
bemutatóval

mastertan303 szept zs  2015/09/03  16:11  Page 20



2211

K
özin

fo
in

fo

albumba címû versét, ezzel
kezdetét vette az ünnepi meg-
emlékezés. 

Ezután Kása István Zoltán, a
Marzek Kner Packaging nyom-
da ügyvezetô igazgatója lépett a
mikrofonhoz, és köszöntôjében
méltatta Gutenberg korszakal-
kotó találmányát, amely elôtt
575. évfordulója alkalmából
Békéscsaba ünnepséggel tisz-
teleg. 

Balog Miklós nyugalmazott
vezérigazgató, a megemlékezés
szónoka Gutenberg János misz-
tikus életérôl, szakmát teremtô
találmánya fázisaitól, elsô
nyomtatványaitól a máig csodá-
latos 42 soros bibliájáig érde-
kes, elismerô tapssal jutalmazott
elôadást tartott. 

Az ünnepség keretében adták
át a Kner-Tevan Alapítvány dí-
ját, amelyet ezúttal Rácz Tibor
termelési programozó érdemelt
ki sokéves odaadó munkájáért. 

Ezt követôen Persovits
József, a Hagyományôrzô és
szakírók Társasága vezetôje
bemutatta Gécs Béla: Érdekes-
ségek, különlegességek a rég-
múlt nyomdászat krónikájából
címû, az ünnepség alkalmából
megjelent könyvét. A kötet
elôszavának szerzôje – külön
ajánlva a szakmának – sok
érdekességet emelt ki a 116
oldalas mû több mint száz írá-
sából. 

Az emlékezés végeztével a
résztvevôk a finomságokkal
megrakott büféasztalt vették
körül, távolabb Gécs Béla aszta-
lánál pedig a dedikált ajándék-
könyvért és a meglepetésként
készült, díszdobozos, világ
legkisebb újságjáért hosszú sor
várakozott türelmesen.

Ezzel zárult a tartalmas bé-
késcsabai rendezvény, a nyom-
dászat 575. évfordulóján. ■

GTímea

25 éves a Csomagolási
és Anyagmozgatási
Országos Szövetség

A Csomagolási és Anyagmozgatási Or-
szágos Szövetség (CSAOSZ) 2015 júniu-
sában ünnepelte alapításának 25. évfordu-
lóját. Az 1990-es év Magyarország számá-
ra több nagyjelentôségû változást is ho-
zott: megalakult az Antall-kormány, majd
Göncz Árpád személyében új köztársasági
elnököt választott a parlament. Szûkebb
szakterületünkön pedig 72 vállalat – ön-
kéntes elhatározásából – az országban
másodikként megalapította a CSAOSZ-t. 

A politikai és gazdasági fordulat azt is
jelentette, hogy a hazai vállalatoknak az
addig megszokottól merôben eltérô, új
követelmények, kihívások elé kellett
nézniük. Ebben a folyamatosan változó
környezetben a szakmai szervezet legfôbb
feladata a tagvállalatai érdekeinek védel-
me, információval való segítése, valamint
hosszú távú és elôre mutató célok megfo-
galmazása, majd képviselete kellett
legyen.

E munkához azonban mindaddig nem
állt rendelkezésre hazai példa.

A CSAOSZ számára
világosan körvonalazódott:
a csomagolásra vonatkozó
hazai jogi és mûszaki szabá-
lyozásokat a már kialakult
piacgazdasággal és fejlett
iparral rendelkezô országok-
ban, elsôsorban az európai
közösségben kialakult jog-
rendszerhez kell igazítani,
hogy vállalataink az össze-
omlott kelet-európai piacai-
kat mielôbb a nyugat-euró-
paiakra válthassák.

Ehhez pedig az kellett,
hogy a csomagolást érintô
jogszabályok EU-konfor-
mok legyenek, még akkor

is, ha 1990-ben az európai uniós csatlako-
zás még csak távoli terv volt. A CSAOSZ-
ban ez a munka szervezett keretek között,
bizottságok koordinálása mellett folyt.

Az CSAOSZ Környezetvédelmi Bi-
zottsága legfontosabb törekvése és elért
eredménye a csomagolási hulladékok
szelektív gyûjtését és a hasznosító ipar
kiépítését katalizáló, Magyarországon
elsô, csomagolási hulladékot hasznosító
koordináló szervezet mûködése jogi
kereteinek kidolgozása, majd létrehozása
volt. Mindmáig egyedülálló és talán meg-
ismételhetetlen teljesítményt nyújtottak
azok az „ôsalapítók”, akik a jövôbe vetett
feltétlen hitüket kifejezve ez idáig bizony-
nyal hazánk legnagyobb önszabályozó
testületét hozták létre, közel 3000 taggal
és hétmilliárd forintos éves forgalommal.
A piaci szereplôk által a gyártói felelôsség
elve alapján felépített és mûködtetett
rendszer rövid idô alatt képes volt az
európai direktívák szerinti követelménye-
ket teljesíteni. 
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A magyar jogrend-
szerbe sikerült átültet-
ni a hulladékgazdál-
kodás szabályozásá-
nak európai elveit,
érvényre juttatni a
csomagolási és a
csomagolási hulla-
dék-irányelv tartal-
mát. A csomagolások
környezetvédelmi
megfelelôségének
hazai szabályozása során az EU csoma-
golási irányelvéhez harmonizált európai
szabványok a CSAOSZ szakmai
irányítása mellett kerültek honosításra,
majd sikerült érvényre juttatni azt az
álláspontot, hogy a megfelelôség-érté-
kelést a gyártó végezze, ezzel jelentôs
idô-, anyagi és munkaráfordítástól kímél-
ve meg az érintetteket. A csomagolás egy
speciális, igen szigorú mûszaki szabályo-
zás mellett mûködô területét jelentik az
aeroszolok. A CSAOSZ szervezeti keretei
között szakbizottságként mûködô Magyar
Aeroszol Szövetség (MASZ) létrejöttének
is az volt az alapvetô célja, hogy mind a
kapcsolódó csomagolószer-gyártók, mind
pedig az aeroszolcsomagolást elôállítók a
legteljesebb mértékben legyenek képesek
megfelelni a legfontosabb piacot jelentô
nyugat-európai követelményeknek. 

A CSAOSZ az érdekképviseleti, ér-
dekvédelmi munkája mellett további prog-
ramjaival is segítette a tagvállalatait és
rajtuk keresztül az egész szakterületet is. 

A Hungaropack Magyar Csomagolási
Verseny életre hívása ugyan nem a
CSAOSZ-hoz kötôdik, a szövetség 2002
óta gondozza e fontos nemzeti szakmai
eseményt, viszont a Hungaropack Stu-
dent Csomagolástervezési Diákverseny
életre hívása már a nevéhez fûzôdik. A
versenyek gondozóiként öröm megta-
pasztalni azt, hogy a Student pályázaton
díjazott egyetemi, fôiskolai hallgatók
tanulmányaik befejeztével a szakmában
nemcsak elhelyezkednek, hanem a „fel-
nôtt” versenyen való indulást is termé-
szetesnek tartják, és igen rövid idô alatt
kiemelkedô hazai és nemzetközi eredmé-

nyeket érnek el. Ezek az elismerések
pedig fontos kötôdést jelentenek épp a
szakmánk legtehetségesebb munkatársai-
nak, így ezek a versenyek az elmúlt évek
során a „szürkeállomány” oly fontos
megerôsítéséhez is hozzájárultak.

A CSAOSZ 25 éves történetének fel-
dolgozása során a hazai verseny nemzet-
közi megítélésérôl is sikerült az eddigi-
eknél is pontosabb képet nyerni. Magyar
vállalatok a csomagolási világversenyen
1997 és 2014 között nem kevesebb, mint
76 WorldStar világdíjat nyertek. Bizony-
nyal ez az eredmény is hozzájárul ahhoz,
hogy a CSAOSZ szervezheti 2016-ban a
Csomagolási Világszövetség tavaszi
programját Budapesten. 

A szakmai ismeretek rendszerezett és
visszakereshetô publikálásának hagyo-
mányos formája a nyomtatott folyóira-
tok, szakkiadványok megjelentetése. A
CSAOSZ kezdetektôl támogatta a szak-
mai folyóiratok, kiadványok megjelené-
sét. A Csomagolási és Anyagmozgatási
Évkönyv a Szövetség kezdeményezésére
jelent meg, és szolgálta információval
hosszú idôn át a szakmai közösséget.
2010 óta Magyar Csomagolási Évkönyv-
ként immáron a CSAOSZ teljes körû gon-
dozásában jelenik meg a mind tartalmá-
ban, mind küllemében igényes kiadvány.

A 25 év munkájának áttekintése köz-
ben nem feledkezhetünk meg az üzleti
kapcsolatok kiépítésében, gondozásában
fontos szerepet játszó szakmai kiállítások
szerepérôl sem. A szakterületünk új
kiállítása a PPDexpo (Print-Packaging-
Digital), amely a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesülettel (PNYME), vala-

mint a Nyomda- és Papíripari Szövetség-
gel együttmûködésben jött létre. A szer-
vezôk képesek voltak bebizonyítani,
hogy a szakma széleskörû összefogásá-
val lehetséges rendkívül költséghatékony
és a kiállítók érdekeit messzemenôen
figyelembe vevô módon is színvonalas
kiállítást szervezni.

A CSAOSZ szervezôi közremûködé-
sével a tagvállalataink rendkívül elônyös
finanszírozási feltételek mellett jelenhet-
tek meg az elmúlt években a vezetô kül-
földi szakkiállításokon, köztük a 2014.
évi düsseldorfi Interpackon is. A külföldi
kiállításokon való folyamatos jelenlét
nemcsak a piacépítés egy meghatározó
eleme, hanem a vállalatok fontos presz-
tízsnövelô tényezôje is.

Azt gondoljuk, nyugodtan kijelent-
hetô: a CSAOSZ az elmúlt 25 évben
komoly munkát végzett. Közremûködé-
sével, háttérmunkájával, a jogi és mû-
szaki szabályozási környezet megterem-
tésével minden bizonnyal hozzájárult a
magyar csomagolóipar fejlôdéséhez, és
ma már képes megfelelni a bonyolult
európai szakmai, piaci követelmények-
nek. Mi sem bizonyítja mindezt jobban,
mint az, hogy a hazai csomagolószer-
export a teljes hazai gyártás – értékben és
tömegben egyaránt – közel 50 százalékát
éri el, de például a hazai aeroszol-csoma-
golószerek több mint 90 százaléka euró-
pai piacon kerül értékesítésre.

A CSAOSZ új kihívásokat keresve
folytatja munkáját, és a következô cél a
30. „születésnap” elérése. ■
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Vándorgyûlés
Sarlóspuszta, Lajosmizse
2015. szeptember 24–25.

A vándorgyûlés díszvendége és fô elôadója Sabine
Geldermann, a drupa igazgatója! A vándorgyûlés elôadásai
már a 2016-os drupa jegyében (2016. május 31–június 10.),
elsôsorban a szakmáinkban várható trendekrôl, a fejlôdési
irányokról szólnak majd. de szokás szerint a vándorgyûlés
kiemelkedô programjai az üzemlátogatások. 
A Mizsepack nyomda egy rendkívüli fejlôdési folyamat után
az ország élelmiszer-feldolgozó iparának egyik legfejlettebb
és legfontosabb kiszolgálója. Az MHK Közlönynyomda 
a szûkülô hazai rotációs ofszetnyomtatás egyik meghatározó
szereplôje. 

Tervezett szakmai program
2015. szeptember 24., csütörtök

14:00–19:00 Plenáris ülés a hotel konferenciatermében
20:30-tól       Bankett, baráti találkozó

2015. szeptember 25., péntek
Délelôtt: Üzemlátogatások

A nyár folyamán felkérést kaptunk az Országos Rendôr-Fôkapitányság Bûnügyi
Fôigazgatóság Bûnügyi Fôosztály Bûnügyi Osztálya részérôl, hogy segítsünk egy

emberölési ügy felderítésében.
A Bûnügyi Osztály nyomozást folytat emberölés bûntettének megalapozott gyanúja miatt

ismeretlen elkövetô ellen, aki 2010. augusztus 20-án 21 és 21-én 15.30 óra között megölte L.
Erzsébet bucsai lakost, aki Karcag területén prostituáltként dolgozott, és akinek a holttestét 21-
én a kora délutáni órákban találták meg a Karcag és Bucsa települések közötti közutat szegélye-
zô belvízelvezetô árokban.

A halottszemle során a rendôrség az áldozat ruhájában talált néhány kisméretû, színes papír-
darabot is, amely feltehetôleg reklámanyag, egy szórólap szakadt részét képezi, ám nem rakha-
tó össze belôlük a teljes szórólap. Ugyanakkor a német nyelvû „Diät” feliratból feltételezhetô,
hogy valamiféle egészséges táplálkozással összefüggô terméknek a reklámja lehet. Az is megál-
lapításra került, hogy a szórólap vékony, gyenge minôségû papírra készült ofszettechnikával.

Az ügy felderítése érdekében a rendôrség szeretné kideríteni, hogy a szórólap pontosan mit tartalmaz, hol, mikor, mekkora
mennyiségben készült, és ki volt a megrendelô. Ebben kéri a nyomdaipar segítségét. Amennyiben az alábbi fotók alapján
bárkinek bármilyen információja lenne a szórólapról, kérjük, keresse Ronyecz Csaba alezredest a következô elérhetôségek
valamelyikén: telefon: 06-30/201-9568, e-mail: RonyeczCs@orfk.police.hu

Gyilkossági ügy – felhívás!

Az ôsz további programjai
Minôségügyi Fórum 2015

Kiskunhalas, 2015. október 8.

A hagyományosan kiemelkedô színvonalú szakmai elôadások
mellett idén a Kunert csoporthoz tartozó Halaspack fogadja
üzemlátogatásra a résztvevôket

manroland – gyárlátogatás 
+  Frankfurter BuchMesse
Frankfurt, 2015. október 12–15.

Szakmai tanulmányút a manroland Magyarországgal közös
szervezésben a manroland gépalkatrész-öntödéjének és
gyárának, majd a Frankfurter BuchMesse, a világ
meghatározó könyvvásárának a megtekintésére.

„Biztonságos üzemeltetés
– a termelés biztonsága”

2015. október 29–30. (Helyszín még egyeztetés alatt!)

Az idén már így nevezzük a nagy múltú „Karbantartó
szimpózium” rendezvényünket, de továbbra is a mindig
megbízhatóan mûködô géppark és komplex termelés
biztonságáért tenni akaró mûszaki vezetôknek szól. 

InPEQ Forum (volt Balkan Print)
Nagyszeben (Ro), 2015. október 22–23.

Az új, tartalmát jobban kifejezô névre átkeresztelt programra
igény esetén csoportos utazást szervezünk.
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Már említettük, hogy hosszú
várakozás után megjelentek az új EU-
s pályázati kiírások. Az is lerágott
csont, hogy szakmánktól rengeteg
kreativitást igényel a „hol és a mit”
miatt egyáltalán a pályázatokon való
részvétel is. Aztán kinyílt a bôség-
szaru, így a nyomdák is mindenféle
kiskapu és okosság nélkül pályázhat-
nak: csak a megfelelô helyen kell
munkahelyek százait létrehozni egy
új telephelyen. Ezt ki a fene lobbiz-
hatta ki? Az viszont szomorú, hogy
az egymás felnyomása szinte azonnal
beindult. Már errôl is polemizáltunk,
de úgyis uborkaszezon van. Illetve,
nincs is annyira, hiszen maga az
illetékes államtitkár közölte ország-
gvilággal, hogy megnyíltak az uniós
pénzcsapok, és mi milyen sikeresek
leszünk akár a még lezáratlan, akár
az új pályázatok  pénzeinek
lehívásában, ami annyit jelent, hogy
„Magyarország az elsô olyan tag-
állam az Európai Unióban, ahol a
támogatások kifizetése át fogja lépni
a 100 százalékot”. Azért ez nem
semmi. Mi, pályázók, meg csak
szégyenlôsködünk. El is mentettem a
cikket, hátha csak elszólta magát.
Aztán elkezdôdött a magyarázkodás.
Hogy ugye, nem így, hanem úgy. És,
hogy mi, mi mindent számítunk bele.
Mindegy, nekem sehogy sem jön ki
az a 100 százalék fölötti összeg.
Lehet, hogy rossz voltam matekból,
de az valahogy bevilágít abba a sötét
agyamba, hogy a 100 százalék
mindig annyi, amennyi. Annak
viszont örülök, hogy a gépkereskedôk

végre fellélegezhetnek: megint lehet
eladni. Megvan a létjogosultságuk.
Azt ugyan nem tudni, hogy a gép-
gyártók is olyan boldogok-e.

Ebben az iszonyatos hôségben az
emberfia legszívesebben behúzódik a
besötétített, légkondizott lakásba.
Amikor az olvasás és a keresztrejt-
vényfejtés már unalmassá válik, a
virágokat is meglocsolta, jöhet az
internet, fôleg a „fácsebúk”. Én
mindig elcsodálkozom, hogy meny-
nyire furcsák, sôt hülyék az emberek.
Az FB egy igazi nosztalgiahullám-
medence lett: régen láttam ilyen
mérvû vágyakozást az „ánti világ”
iránt. Legyen az az elôzô századfor-
duló, a kockás abrosz, a hétszilvafás
nemesség (dzsentrik), vagy a
kézmívesség, ólomszedés. Kinek,
kinek a magáét. Olvastam néhány, a
régi szép idôkrôl szóló könyvet.
Hááát? Érdekes, hogy eddig felté-
telesen, de normálisnak tartott
szakmánkbeli milyen szinten dôl be a
legprimitívebb hoax-nak is. Pedig
azokban a szép régi idôkben a
nyomdászok voltak a munkásosztály
krémje. Ilyenkor hol a nosztalgia?

Más. Érdekes egy nép vagyunk.
Már nem a Szíriuszról származunk,
mert azt a scifi-bôl tudjuk, hogy az
ilyenek általában gazdasági beván-
dorlók, hiszen egy élhetetlenné váló
világból egy élhetô világ reményében
kerekednek útra. Nem is valahonnan
Közép-Ázsiából indultunk el népván-
dorolni egy tejben, mézben fürdô

kánaánt és bô legelôket keresve. De
nem ám! Mi a Kárpát medence
szeplôtelen fogantatásának eredmé-
nyeként ide keletkeztünk. Csak úgy.
Nem is egy jobb jövô reményében
mentünk világgá a XX. század elején
vagy ’56-ban. Most meg fikázzuk a
legújabb kori népvándorlás résztve-
vôit. Hetente egyszer elmegyünk B.
barátommal sörözni a belvárosba.
Általában az Astoriánál kötünk ki.
Múltkor elcsodálkoztam, hogy hány
számunkra szeplôtelenül fogantnak
tûnô migráns – hiszen senki sem
zaklatja ôket – tevékenykedik az
idegenforgalomban.

Ifjúságom nagy részét egy ilyen
teljesen bekerített országban töltöt-
tem. Nem volt éppen vicces, de
diplomataútlevéllel nem is volt olyan
borzasztó. A Fal emelésének 55. év-
fordulóját augusztusban ünnepeltük.
Akkor építették azt a monumentális
kerítést, amikor az ország lakossága
kezdett iszonyatos mértékben fogyni,
de azért mindenesetre antifasiszta
védôfalnak keresztelték. Ja, és nem
volt egy vége sem. Egyszer egy balti-
tengeri szigeten, ahol nyaranta pin-
cérkedtem, találtam egy végeláthatat-
lanul hosszú fakerítést. Mögötte egy
kutya acsarkodott. Fogtam egy botot,
és elkezdtem futva a kutyát hergelni.
Aztán a végeláthatatlan kerítésnek
hirtelen vége lett. De most tényleg
tipli! Mielôtt összeérne a miénk. ■

Spartvis

Ha a Föld isten kalapja volna
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október 1.,
október 22.,

november 16.,
december 14.

Nyugdíjba vonulás miatt

eladó
Pestszenterzsébeten

szitanyomómûhelyként
használt 233 m2-es

lakóingatlan.
Irányár: 19,9 MFt

E-mail: icsobo@gmail.com

E l a d óE l a d ó
Crosfield 656 dobszkenner,

FUJI Lanovia A3-as síkszkenner,
Crosfield Celix 2000 filmlevilágító

(35 cm széles),
DuPont hívógép (50 cm széles),

Screen denzitométer, 
átvilágítóasztal (120 x 94 cm).

Érdeklôdni: 06-20/332-8177

2266

220011
55--bb

eenn  
mméé

gg::

Nyomdaipari beszállító cég 4 órás
foglalkoztatással (akár home-office

munkarendben is), azonnali kezdéssel

vevôszolgálati
munkatársat keres.

Elvárás: • Excel, Google Drive, illetve szöveg-
szerkesztô programok ismerete, biztonságos
kezelése • Jó kommunikációs képesség
Amit nyújtunk: • Hosszú távú munkalehetôség

• Versenyképes javadalmazás
Fényképes önéletrajzokat várunk, bérigény

megjelölésével a szerkesztôség e-mail címére:
printinfo@t-online.hu

Jelige: „Vevôszolg-2015”

Üzletkötôt keresünk
segédanyagok értékesítésére.

Elvárás: 
• Nyomdaipari ismeretek • Számítógépes programok

felhasználói szintû biztos ismerete 
• Jó megjelenés, jó tárgyaló és kommunikációs képesség

• Kereskedelmi tapasztalat • Angol vagy német nyelv alapfokú
ismerete elônyt jelent

Amit nyújtunk: 
• Fix jövedelem + jutalék • Korlátlan telefonhasználat 

• Számítógép • Autó a munkavégzéshez

Fényképes önéletrajzokat várunk, bérigény megjelölésével
a szerkesztôség e-mail címére: printinfo@t-online.hu

Jelige: „Üzletkötô-2015”

Raktárvezetôi munkára
keresünk munkatársat.

Feladat:  
• Áru be- és kitárolása • Komissziózás • Számlázás

• Logisztika megszervezése
Elvárás: 

• Targoncavezetôi engedély
• Számítógép felhasználói szintû ismerete • Jó kommunikációs

képesség • Érettségi • Bûntetlen elôélet
Amit nyújtunk:  

• Versenyképes fix bér • Hosszú távú munkalehetôség
A munkavégzés helyszíne:

Bp., XXII. ker., Tétényi fennsík

Fényképes önéletrajzokat várunk, bérigény megjelölésével
a szerkesztôség e-mail címére: printinfo@t-online.hu

Jelige: „Raktáros-2015”
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RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. 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

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.

Ívszámlálás
a nyomógép
kirakónál

INVENCIÓ®

Kereskedelmi Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562

––  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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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

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

2277

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:
STSTANCFORMA Kft.ANCFORMA 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

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 13 500 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
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