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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

mastertan305 okt-II zs

2015/10/18

15:46

Page 2

mastertan305 okt-II zs

2015/10/18

15:46

Page 3

ÉDENTÔL MÉG KELETEBBRE
Régebben is többször megtettem, és hosszú évek óta most ismét újraolvastam John
Steinbeck Édentôl keletre címû mûvét, és mint minden alkalommal, ezúttal is lenyûgözött.
Nemcsak a történet, sokkal inkább az emberi természet és karakterek oly hajszálpontos
és árnyalt ábrázolása, de még inkább azok a gondolatok, amelyeket az író – amolyan
észrevételezésként, megjegyzésként, vagy éppen korunk divatos kifejezésével élve
„kommentként” – megfogalmazott, mielôtt folytatta volna a cselekményt. A regény
az 1950-es évek elején íródott, elsô megjelenésének éve: 1952. Ez azért fontos, mert
ismételten bizonyítást nyert: nincs új a nap alatt. Persze, a technika és ezáltal a tárgyi
eszközeink fejlôdnek, létezésünk feltételei és körülményei változnak, ám a leglényegesebb,
maga az emberi természet – ami mozgatja igazából a világot, és aminek minôségét
köszönheti az élet – ugyanaz, mint volt hatvan éve, és ugyanaz, mint volt hatszáz vagy
éppen hatezer éve. Ezért tudnak idôszerûek maradni mind a görög drámák, mind
Shakespeare mûvei. Számomra jó hír viszont, hogy nemcsak az emberi természet sötét
oldala változatlan, hanem a napfényes, a nemes is. Persze, mindkettô szükséges, hiszen
árnyék nélkül nincsen fény. Sajnos, azonban idôrôl idôre nagyokká és elnyúltakká tesszük
az árnyékokat, így életünk tónusa nagyon sötétté válik. De rajtunk áll az arányok
megváltoztatása: magasabbra kell emelni – nekünk és nem másnak! – a fény forrását,
és rögvest kisebb lesz az árnyék.
És akkor visszakanyarodnék Steinbeck mûvéhez, amelyben a következôképpen fogalmaz:
„…Nem tudom, hogy lesz az eljövendô években. Hatalmas változások következnek be a
világban, óriási erôk formálják a jövendôt, melynek arcát nem ismerjük. Közülük egyikmásik rosszul esik nekünk – nem is azért, mert önmagában rossz, hanem mert arra
törekszik, hogy kiküszöböljön bizonyos dolgokat, amelyeket szeretünk, és jónak tartunk.
Igaz, hogy két ember nagyobb követ tud megemelni, mint egy ember egyedül. Egy csoport
gyorsabban és jobban tud autókat építeni, mint a magányos munkás, a gyári kenyér
olcsóbb és egyenletesebb minôségû. De amikor táplálékunk, ruházatunk, hajlékunk
a tömegtermelés bonyolult folyamatából kerül elô, a tömeges módszerek szükségszerûen
behatolnak a gondolkodásunkba, és minden másféle gondolkodást kiküszöbölnek…
A mi fajunk az egyetlen alkotó lény, és csak egyetlen alkotó szerszáma van: az egyéni
elme, az egyéni szellem… A csodálatos szikra mindig egyetlen ember magányos agyából
pattan ki. És most vannak, akik a csoportgondolat nevében hadakoznak a legdrágább
kincs, az emberi szellem ellen. Ócsárlással, kiéheztetéssel, elnyomással szorítják vissza
a szabadon szárnyaló, kóborló szellemet – megkötözik, eltompítják, elbódítják…
De én szentül hiszem, hogy az egyén szabad, kutató szelleme a legértékesebb dolog a
világon… És küzdök minden olyan eszme, vallás vagy kormányzat ellen, mely korlátozza,
vagy megsemmisíti az egyént.”
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Gigaberuházás
az Alföldi Nyomdában

…»A 17. század végén a Debreceni Nyomda gyártotta a hazai könyvek 90
százalékát. Ezt, mint célt, esetleg érdemes lenne fontolóra venni újra…« –
játszott el a gondolattal György Géza. Majd arról beszélt, hogy nemcsak a
tankönyvek, illetve a belföldi igények miatt indokolt ez a több mint 1,4 milliárd
forintos komplex innovatív fejlesztési projekt, hanem az exportpiacon való
versenyképességük növelése érdekében is…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Cég info

Teca-Print Hungária
– szakmai napok
…a bemutatóteremben felállított
szita- és tampongépeket mûködés
közben is megtekinthették, kipróbálhatták, kérdéseket tehettek fel, amelyre
adekvát válaszokat kaptak vagy magától a jelenlévô Dubuit úrtól, vagy a
Teca-Print AG képviseletében
megjelent…

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal
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Köz info
Nyomdászvándorgyûlés – 2015
Ígéretünkhöz híven folytatjuk és be is fejezzük az idei
vándorgyûlésrôl szóló beszámolónkat. A házigazdák,
valamint Sabine Geldermann drupa-igazgató prezentációját
követô hét elôadásból négy egyfajta „drupa-tükörként”
hatott.
Beszámoló (2. rész) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14–15. oldal
– Pesti Sándor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
– Kelemen György . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

Kiemelkedni a többiek közül

– Szalai István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

Conint-Print

– Szendrei-Nagy Szabolcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

…a gazdasági
válságot alig érezték
meg, szerencsére a
reklámpiac, fôleg az
eladáshelyi reklámeszközök piaca meglehetôsen növekszik
– legalábbis számukra feltétlenül…
Beszámoló a szakmai napról . . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

– Jakubász Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal
– Varga Tamás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

Köz info
PNYME-programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. oldal
Könyvajánló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. oldal
Tipográfia Testedzô Egylet . . . . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal
Spartvis: Vége van a nyárnak… . . . . . . . . . . . . . . . 19. oldal

fedprint.hu

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

…az elsô nap estéjén a korábbi bálok hangulatát idézô
gálaesten felelevenítjük a negyedszázad legfontosabb
komoly és vidám pillanatait, bepillantást nyerhetünk a
vezetés valódi mûvészetébe. Másnap délelôttre pedig kissé
rendhagyó menedzserkonferenciát szervezünk: mindennapjainkat közvetlenül befolyásoló témák helyett . …

évesek lettünk!
Program és meghívó a jubileumi ünnepségre . . . . .12. oldal
Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány . . . . . . . .13. oldal
Papírmánia – helyzetjelentés . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. oldal
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Nyomdászok civilben – 18.

„…A gyôzelem fontos. Bármit is
csinálunk, sikeresek akarunk azon a
területen lenni. Ezzel együtt: egy jobbtól
kikapni nem szégyen. Persze, akkor sem
tölti el az embert boldogsággal, viszont
inspirálóan hat, amennyiben van benne
még perspektíva… Ha viszont nincs –
ahogy nálam a versenysakkozás esetében
–, akkor abba kell hagyni! De egyébként …”
Tomcsányi Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–21. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. oldal
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Gigaberuházás az Alföldi Nyomdában

Noha az Alföldi Nyomdában már májusban elindult a termelés a vadonatúj
B1-es, nyolcwerkes Heidelberg nyomógépen, és persze az ugyancsak új Kolbus
frontvágón és Müller Martini irkafûzôn,
továbbá néhány, szintén az idén vásárolt
egyéb kötészeti – például melegfóliázó –
gépen, a projektzáró átadási ünnepségre
mégiscsak 2015. október 2-án került sor.
Tény: „igazi” – mondhatni nullkilométeres – apropója is volt azért az ünnepségnek, ugyanis egy szintén vadonatúj
Heidelberg CD 102-5+L típusú nyomógép viszont néhány nappal azelôtt, egész
pontosan szeptember 17-én
érkezett a céghez. Ám gyaníthatóan az átadási ünnepséggel mégsem „bevárni”
akarták ezt a gépet, hanem
nyilván az is oka volt, hogy
csak most kerítettek rá sort,
mert eddig nem nagyon
értek rá „ünnepelni”, ugyanis „ezerrel” dolgoztak…
Hogy mást ne is említsek,
az Alföldi Nyomda állt annak a több és fôleg könyvnyomdából álló konzorciumnak az élén,
amely a tankönyvek gyártását végezte, és ez több
mint tízmillió
könyv elôállítását
jelentette keve-
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sebb, mint három hónap alatt. E mennyiség függvényében nagyon is érthetô,
hogy a most avatott Heidelberg Speedmaster XL 106 típusú gépben a fordulat már
meghaladja a 19 milliót…
Nos tehát, eljött az ideje
az avatóünnepségnek is,
amelyen részt vett és beszédet mondott György Géza,
az Alföldi Nyomda elnökvezérigazgatója, továbbá
Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdaságszabályozásért

felelôs államtitkára, Kósa Lajos Debrecen volt polgármestere, a Fidesz jelenlegi frakcióvezetôje és Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere.
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De az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Pajna Zoltán, a megyei közgyûlés
elnöke, Vitányi István országgyûlési képviselô, dr. Bölcskei Gusztáv
volt református püspök, dr.
Nagy Imre ezredes, a helyi
tûzoltóság parancsnoka, dr.
Horváth Csaba, a Nyomda- és
Papíripari Szövetség elnöke,
valamint a gépbeszállítók
képviselôi és a nyomda teljes
menedzsmentje is.
De térjünk vissza az átadóünnepség „okaihoz”! Az Alföldi Nyomda mostani gigaberuházásának egyik és egyáltalán nem
titkolt célja, hogy a tankönyvgyártás
minél nagyobb hányadát házon belül
legyen képes elvégezni – a késôbbieket
illetôen is. Ugyanakkor beruházásuk
másik, ugyancsak kiemelt szempontja,
hogy erôsítsék a színes könyvek gyártásának technológiai feltételeit, ugyanis e téren – az elmúlt évek gazdasági megtorpanásának következményeként – elmaradtak
a jelentôsebb beruházások, így némileg
lemaradással küzdöttek.
Az új, és – ahogy mások mellett
György Géza az átadási ünnepségen
elhangzott rövid beszédében fogalmazott
– „a 21. század inkább második felének
technológiáját képviselô nyomógépek”
üzembeállításával mind minôségileg,
mind mennyiségileg messzemenôkig nemcsak megoldottá vált az Alföldi Nyomdában a színes könyvek ipari mérvû termelése, hanem Magyarország legnagyobb
és egyben legmodernebb színeskönyvgyártó kapacitása jött létre.
„A 17. század végén a Debreceni Nyomda gyártotta a hazai könyvek 90 százalékát. Ezt, mint célt, esetleg érdemes lenne
fontolóra venni újra…” – játszott el a
gondolattal György Géza. Majd arról
beszélt, hogy nemcsak a tankönyvek, illetve a belföldi igények miatt indokolt ez
a több mint 1,4 milliárd forintos komplex
innovatív fejlesztési projekt, hanem az
exportpiacon való versenyképességük
növelése érdekében is. Az Alföldi Nyomda éves árbevétele meghaladja a 4,2 milliárd forintot, amelynek 20 százaléka
exportbevételbôl származik, és határozott

célkitûzésük, hogy tovább növeljék a
nemzetközi könyvpiacból való részesedésüket is. Ezzel együtt, a mostani
beruházással „csak” körülbelül 35–40
százalékkal növekedett a kapacitásuk,
ugyanis néhány régebbi nyomógépüktôl
megváltak. Ennek eredményeként az
Alföldi Nyomda ívesgépparkja ma már
kizárólag Heidelberg nyomógépekbôl áll.
Egy ekkora beruházást pályázati források bevonása nélkül (szinte) lehetetlen
megvalósítani. Ezt még talán az Alföldi
Nyomda sem tudná megtenni. Az azonban egy meglehetôsen sajátságos történet, ahogy jelen esetben pályázati lehetôséghez jutottak. A dolog úgy történt,
hogy egy nyugat-dunántúli cég innovációs fejlesztése bedôlt, és hogy ne menjen „kárba” az erre a célra már megítélt
EU-s pályázati pénz, az egyébként pályázati lehetôségek hiányával küzdô Alföldi
Nyomda átvette a lehetôséget, és a pályázat kereteivel élve, bevállalt egy komplex
innovációs fejlesztést, amit egyébként is
szándékában állt megtenni. Azonban
rendkívül szoros volt – sôt, jószerint már
le is járt – a megvalósítási határidô, ráadásul milliószáz bürokratikus akadály
nehezítette az ügymenetet.
Ezzel kapcsolatosan Kósa Lajos az
avatóünnepségen tartott beszédében a
következôképpen fogalmazott: „Ha nem
lett volna György Géza részérôl olyan
elképesztô agilitás, hogy napszaktól, órától, perctôl, hétköznaptól, hétvégétôl és
persze ünnepnapoktól függetlenül hajtja
az ügyet, mozgatja az illetékeseket a
mielôbbi pozitív döntések érdekében,

akkor nem hiszem, hogy ma itt
állhatnánk egy megvalósult innovatív fejlesztés projektzáró átadási
ünnepségén…”
A feladat teljesítése persze nem
kis teljesítményt kívánt a gépbeszállítóktól sem – csakhogy a három
legnagyobbat említsem: Heidelberg
Magyarország, Prosystem, Müller
Martini –, hiszen a határidô ôket is rendkívüli mértékben szorította. Különösen a
Heidelberg hazai csapatát állította meglehetôsen nagy kihívás elé, hiszen két olyan
gépet kellett igen rövid idôn belül leszállítani és üzembe állítani, amelyek közül az
egyik, a Heidelberg Speedmaster XL 106
igazi kuriózumnak számít, és az Alföldiben most üzembe állítotton kívül KeletKözép-Európában mindössze egyetlen
egy ilyen mûködik. Ez a nyomógép
pillanatnyilag a létezô legmodernebb és
leghatékonyabb: valós teljesítménye (tehát nem teszteredmény): 18 000 ív/óra,
teljesen automatizált, alkoholmentes
nyomtatást tesz lehetôvé és elképesztôen
kevés papírveszteséggel képes üzemelni.
Nem sorolnám fel, hogy még mi mindenben jelent innovációt, és milyen egyéb
technológiai tudással rendelkezik, de a
szakemberek egybehangzó véleménye
szerint – idézem –: „a 21. század nem is
az elsô, hanem a második felének technológiáját képviseli a Heidelberg Speedmaster XL 106”.
Az Alföldi Nyomda az 1,4 milliárd
forintos projekthez 545,75 millió forint
pályázati támogatást kapott, ám ezen felül is – kizárólag saját erôbôl – történtek
a cégnél további fejlesztések: a 16 oldalas heat-set gépüket felváltotta egy 32 oldalas, és számos kisebb kötészeti, illetve
kiegészítô berendezés is került a céghez.
Információink szerint azonban még mindig nincs vége a fejlesztéseiknek, de
György Géza elnök-vezérigazgató ennél
többet – egyelôre – nem árul el… ■
Ilona
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Teca-Print Hungária – szakmai napok
A Teca-Print Hungária
Kft.-t 25 évvel ezelôtt alapította a svájci Teca-Print
AG akkori tulajdonosa és
egy magyar magánszemély.
Ez lett az elsô olyan cég Magyarországon, amely a tamponnyomtatás területén átfogó és természetesen a legprofesszionálisabb technológiát
kínálta és kínálja ma is.
A Teca-Print tamponnyomógépeket, illetve az azokhoz szükséges tampongumikat, kliséket, festékeket elsôsorban nem a klasszikus értelemben vett grafikai területen
használják – például reklámtárgyak nyomtatása stb. –,
hanem kifejezetten az úgynevezett ipari felhasználásra találtattak
ki. Ezzel együtt, a Teca-Print neve
meglehetôsen jól ismert és elismert a
nyomdaipar körében is: akinek csak
icipici köze is van/volt a tamponnyomtatáshoz, pontosan tudja, hogy a TecaPrint név garancia arra nézve is, hogy
ôk valóban mindent tudnak, amit errôl
a területrôl egyáltalán tudni lehet és
érdemes. S noha a svájci Teca-Print
AG-t tulajdonosa 2005-ben eladta a
céget a francia Jean-Louis Dubuit úrnak, a tampongépek és tartozékok
gyártása változatlanul, sôt újult erôvel,
jelentôs fejlesztésekkel folytatódott
eredeti helyén. A Teca-Print Hungária
Kft.-ben ez nem jelentett szakmai
változást, a tulajdonosi szerkezet
annyiban változott, hogy a magyar tulajdonos mellett Dubuit úr lett a többségi tulajdonos.

A Dubuit név igen jól cseng szakmai körökben, hiszen a cég alapítása
1932-re nyúlik vissza, amikor a jelenlegi tulajdonos (képünkön középen) –
aki egyébként jelenlétével meg is
tisztelte a budapesti szakmai napot –
édesapja Párizsban létrehozta az
elsô gépgyártó vállalkozását, amely
az elmúlt több mint nyolcvan év
alatt egy igen jelentôs cégcsoporttá
nôtte ki magát, és amely a mai napig
családi tulajdonban van. Az USA-tól
Thaiföldig számos országban vannak
rész- vagy egésztulajdonban lévô leányvállalataik, mintegy 500 alkalmazottat foglalkoztatnak, éves árbevételük pedig eléri a 70 millió eurót.
A Dubuit céget mindig is az innováció jellemezte, amit mi sem bizonyít
jobban, minthogy több mint 200 szabadalom fûzôdik a nevükhöz. 1950-

ben emelték alaptevékenységükké a
szitanyomó berendezések gyártását, és
ezen a területen azért értek el nemzetközi sikert, mert ráéreztek a minden-

EMINENS97 Papírvágó Kft.
(5000 Szolnok, Kôrösi út 43.)
Nyomdai és egyéb papírtekercsek ívesítése,
kiszerelése és csomagolása különbözô
méretekben.
Tel.: 06-30/571-9297
06-30/511-5215
E-mail: eminens97kft@gmail.com
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kori piaci elvárásokra, és adtak
rá innovatív technológiai választ. Napjainkban évente egymillió eurót költenek kutatásfejlesztésre. A Teca-Print teljes
gyártási palettája nagymértékû
profilbôvítést jelentett, így a
Dubuit Group az ipari szintû
felhasználóknak minden nyomtatási-feliratozási területen komplex
megoldást tud kínálni.
A Teca-Print Hungária szervezésében 2015. szeptember 29–30-án meg-

megismerjék a Dubuit cég teljes kínálatát. A Szily Kálmán Mûszaki Szakiskolában megrendezésre került kétszer egynapos programon Festô Ervin
cégvezetô mutatta be röviden
magát a céget, illetve beszélt
bôvebben a termékekrôl.
A Dubuit cég elektromechanikus, illetve többszínes automata
szitanyomógépeket, digitális
nyomtatókat, prégelô gépeket,
szárítóalagutakat gyárt és forgalmaz, és természetesen a festékek
széles skálája – például univerzális oldószeres szitafestékek különféle mûanyagokhoz, nagy kopásállóságú UV-festékek mûanyaghoz, üveghez, kerámiához –, valamint a hozzájuk szükséges adalékanyagok is portfóliójuk részét
képezi.
A cégvezetô részletesen ismertette az egyes divíziók berende-

zéseinek elônyeit, majd felhasználási területtôl függôen bemutatta a különféle festékcsaládjaikat is.
Festô Ervin azonban nem szorítkozott pusztán a termékportfólió prezentációjára, hanem – amolyan ötletadóként – arra hívta fel a jelenlévôk
figyelmét, hogy a kozmetikai
ipartól a rekeszgyártásig, az
autóipartól a címkékig, az elektronikai berendezésektôl a flakonokig, a háztartási kisgépektôl a sík vagy domború felületû
üvegekig, tükrökig számos területen lehet felhasználni ezeket a
berendezéseket, illetve anyagokat. Annak érdekében, hogy
még inkább segítsék partnereik
munkáját az oly kényes ponton
is, mint a Pantone-színek reprodukálása, a cég megalkotta a Dubuit-receptkatalógust, amelynek alapján bárki
házilag is kikeverheti a kívánt színt.
Az elmélet mellett a gyakorlat is
képviseltette magát a szakmai napon:
a résztvevôk a bemutatóteremben felállított szita- és tampongépeket mûködés közben is megtekinthették, kipróbálhatták, kérdéseket tehettek fel,
amelyre adekvát válaszokat kaptak
vagy magától a jelenlévô Dubuit úrtól,
vagy a Teca-Print AG képviseletében
megjelent Enrico Mazzola úrtól, az
pedig természetes, hogy a Teca-Print
tízfôs hazai csapata, élén Festô Ervinnel, nemcsak a szakmai napon, hanem
1990 óta folyamatosan áll partnerei
rendelkezésére, legyen szó az általuk
forgalmazott berendezésekrôl, az alapés segédanyagokról, vagy szakmai információról, tanácsadásról. ■

Céginfo

rendezett szakmai
napok azt hivatottak
szolgálni, hogy elsôsorban az ipari felhasználók, illetve a
jövô szakemberei
még alaposabban

Ilona

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

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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Kiemelkedni a többiek közül

Conint-Print – Szakmai nap
A Conint-Print gyökerei húsz évvel
ezelôttre nyúlnak vissza, amikor Váradi Attila, a cég jelenleg is tulajdonosügyvezetôje megalapította egyszemélyes produkciós cégét, a Conint Kft.-t.
A kifejezetten marketing-tanácsadásra
és nyomdaipari fôvállalkozásra szakosodott cég azonban rövidesen kibôvítette tevékenységét, és 1997-tôl kezdôdôen eladáshelyi berendezések, eszközök importjával és forgalmazásával is
elkezdett foglalkozni. Aztán jött az
ötlet, hogy mi lenne, ha házon belül
vállalkoznának a különféle nyomdai-,
illetve reklámdekorációs anyagok
elôállítására, ezért aztán 2000-ben
létrehozta a Print-Direkt Kft.-t, hogy a
megrendelôk egyedi igényeinek alapján végezze el a kigyártást. Természetesen ehhez megfelelô gépekre, berendezésekre is szüksége volt: de ez nem
jelentett akadályt, mivel a cég a kezdetektôl igen sikeres volt, és számos
komoly ügyfelet tudhatott megrendelôi között, tehát megfelelô anyagi
háttérrel rendelkezett ahhoz, hogy egy
minôségigényes gépparkot állítson
üzembe. Azután az ésszerûség azt
kívánta, hogy a produkciós cég és a
kivitelezô cég szakmai fúzióra lépjen,
hiszen így a további fejlesztésekhez az
anyagi forrásokat jobban össze lehet
vonni. Márpedig a fejlesztés a ConintPrint életében kifejezett fontossággal
bír, hiszen ez teszi lehetôvé, hogy kiemelkedjenek a versenytársaik közül,
és ezáltal megrendelôik számára is
biztosítsák ugyanezt a versenyelônyt.
A Conint-Print igazi nyomdai szolgáltató, hiszen bárminemû technológiai korlát nélkül képes felvállalni és
persze elkészíteni – ráadásul házon
belül – partnerei bármilyen típusú és
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példányszámú nyomdatermékét. És
mint továbbra is marketing-tanácsadó
és egyben produkciós cég, abban is
messzemenôkig a segítségükre van,
hogy akár egy homályos elképzelésbôl
több termékféleség – plakát, tábla,
eladáshelyi reklámeszköz, display,
prospektus, szórólap stb. –
együttes alkalmazásával „ütôssé” tegyék megrendelôik termékét. A plakát
figyelemfelhívó
legyen, az
eladáshelyi
reklámeszköz

ösztönözze
vásárlásra a
fogyasztókat,
a szórólapot,
prospektust
olvassák, lapozzák – szóval, a nyomdatermékek
Mühl Balázs
segítségével
érjék el a célt: bármit is kínálnak, az
iránt keltsék fel az érdeklôdést.
De térjünk vissza egy kicsit a
Conint-Printhez! A ma már mintegy
30 fôt foglalkoztató cég tavalyi árbevétele meghaladta az 540 millió forintot, amelynek mintegy 15 százalékát
az exportbevétel tette ki. Ez egyébként
az elôzô évihez képest kétszámjegyû

Váradi Attila

növekedést jelentett,
de az idén – legalábbis az eddigi
adatok alapján –
jelentôs mértékben
tovább tudják emelni. Váradi Attilától
azt is megtudtuk,
hogy a gazdasági
válságot alig érezték meg, szerencsére a reklámpiac, fôleg az eladáshelyi
reklámeszközök piaca meglehetôsen
növekszik – legalábbis számukra feltétlenül. Ennek nyilván az is oka, hogy
a cég nem annyira a mennyiségre és
termelékenységre fókuszál, az ô üzletfilozófiájuk a minôséget és a különlegességet, a specialitások megvalósítását tartja az elsôdlegesnek: olyat
kínálni, amit más nem tud, mert ez
teszi lehetôvé, hogy kiemelkedjenek
ôk is, és általuk a partnereik is a
versenytársak közül.
A 2015. október 8-án megtartott
szakmai napjukra is azért került sor,
mert szerették volna partnereik számára megmutatni, hogy ismét két olyan
vadonatúj nyomtatót helyeztek üzembe, amelyekkel újabb lehetôségek
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elônnyel rendelkeznek, amelyek korábban nem jellemezték ôket. A Heidelberg Linoprint CP például az
ofszetével azonos minôségben és a
szokott SRA3-hoz képest jóval nagyobb – 700 x 330 mm – méretben
képes nyomtatni, beépített nyomatel-

nyílnak a többiek
közül történô kitûnésre. Az egyik
ilyen berendezés a
Magyarországon
náluk jelenleg
egyedüliként
letelepített Heidelberg Linoprint CP
nyomtató – amely
mellesleg csak
tavaly november
óta van egyáltalán
forgalomban –, a másik pedig a HP
Latex 360 típusú nyomtatója. Sôt, „bónuszként” megismertették a jelenlévôkkel a „kattintható papírt” is – de
errôl egy kicsit késôbb!
A szakmai napra érkezett vendégeket Váradi Attila, a Conint-Print tulajdonos-ügyvezetôje köszöntötte, majd
átadta a szót Mühl Balázsnak, a Heidelberg Linoprint CP-t forgalmazó
Ricoh Hungary Kft. nyomdai üzletágvezetôjének, aki röviden ismertette,
mitôl is olyan különleges ez a nyomtató. Mint köztudott, ma már az egyes
ofszet-, illetve digitálisgép-gyártók
között szoros együttmûködés alakult
ki: a Heidelberg a Ricoh-val dolgozik
együtt, s használják közösen a másik
szakmai tudását és tapasztalatát. Mindennek köszönhetôen ezek az újonnan
kifejlesztett gépek számos olyan

lenôrzôvel felszerelt, hajszálpontos az
elô-hátoldali passzer, sokkal szélesebb
– 50–400 g/m2 – a grammsúly-tartománya, továbbá hagyományos és
speciális papírok – például kreatív,
öntapadó, ofszet- és mûnyomó papírok,
metál anyagok, sôt magnetizált hordozók – nyomtatására is képes. Ám Mühl
Balázs nem sokáig szaporította a szót,
hiszen a helyszínen, a gyakorlatban
mindenki megnézhette, mit is tud,
mire is képes ez a berendezés.
A következô elôadó – szintén a Ricoh képviseletében – Demeter Sándor
volt, aki viszont a kattintható papír
mibenlétébe avatta be a jelenlévôket.
Nos, ez tulajdonképpen nem más, mint
egy modernizált QR-kód: csakhogy
nem kell egy bizonyos tartalomhoz a
QR-kód „krikszkrakszját” generálni,
hanem a nyomaton található kép mö-

gött helyezkedhet el egy „felhôben”
akár több tartalom is, sôt ez a tartalom
tetszés szerint változtatható. Ahogy a
QR-kód, a fotó is egy applikáció
segítségével olvasható, azaz visz el a
„mondandóig”. Ám ez a mondandó –
ugyanazon fotó beolvasása mellett is –
könnyedén megváltoztatható: például,
ha hétfôn a tartalomra látogató esetleg
csokit nyerhetett, keddre ez megváltoztatható akár sörre is…!
Ez a lehetôség a Ricoh új felhôalapú szolgáltatása, amelyre igény szerinti csomagban lehet elôfizetni. Ne kérdezzék az árát, mert nem tudom: konkrét igényre konkrét ajánlattal áll a cég
az önök rendelkezésére.
A szakmai program befejezô elôadásában az Eurojet Hungária munkatársa, Kovács István mutatta be az
általuk forgalmazott és a Conint-Printnél most üzembe állított HP Latex 360
típusú nyomtatót. Az elôadó azonban
nemcsak a berendezés elônyeire hívta
fel a figyelmet, hanem egyrészt a reklámdekorációs piac trendjeivel is megismertette a jelenlévôket, másrészt pedig számos felhasználási – ha tetszik –
új, eddig még ki nem aknázott piaci
lehetôséget is a figyelmükbe ajánlott.
Az pedig magától értetôdô, hogy az
elôadást követôen a HP Latex 360
nyomtató mûködésérôl, az azon
készült nyomatok hibátlan minôségérôl a vendégek a saját szemükkel gyôzôdhettek meg.
De nemcsak e két új berendezést
vehette szemügyre a társaság, hanem
az elôadásokat követô kötetlen beszélgetések közben betekinthetett a Conint-Print tevékenységének egészébe,
valamint a cég munkatársaitól választ
kaphatott az esetlegesen felmerülô
szakmai kérdésekre is. ■
Ilona
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

évesek
lettünk!
Jubileumi ünnepség
2015. november 26–27. Székesfehérvár, Lakeside Hotel****
Ünnepelni hívjuk ágazatunk
minden szereplôjét!

Szövetségünk ez évben ünnepli alapításának 25. évfordulóját, és e
különleges alkalomra a megszokottól eltérô programokkal készülünk.
Szeretnénk a nyomdásztársadalom valamennyi tagja számára
emlékezetessé tenni ezt az évfordulót, ám nemcsak a vállalatok
vezetôit, hanem családtagjait is várjuk az ünnepi rendezvényünkre.
Kiemelt figyelmet szentelünk azoknak a tagjainknak – köztük az Alföldi
Nyomdának, az ANY Biztonsági Nyomdának, a Dürer Nyomdának, az
Egyed és Társa Bt.-nek, a Marzek Kner Packagingnak, a Mozi Nyomda
Bt.-nek, az Óbudai Egyetemnek, a Pátria Nyomdának, a Pénzjegynyomdának, a Profi-L Kereskedelmi és Nyomdaipari Kft.-nek, a
Prospektus Nyomdának, a START Rehabilitációs Foglalkoztató és
Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, az STI Petôfi Nyomdának,
a Szekszárdi Nyomdának, az OOK-Press-nek, az Edelmann Hungary
Packagingnak, a Keményfémnek –, amely cégek már 25 éve kifejezik
elkötelezettségüket ágazatunk és a Szövetség iránt. Nekik külön
kedvezményes részvételi árat állapítottunk meg, és a Gálaest folyamán
is további meglepetéssel készülünk.
Az idén több cég, illetve szervezet is ünnepli 25. születésnapját, ám
közülük is kiemelkedik a Szövetség jubileuma, hiszen életre hívása
a nyomdaipar egészére befolyással volt az elmúlt idôszakban. Ezért
is szeretnénk, ha az ágazatunk számára valóban egy nagyszabású
társadalmi eseménnyé válna ez az ünnepségsorozat, amelyre nemcsak
tagjaink és persze nem tagjaink vezetôit, de partnereiket, családjukat
is várjuk.
November 26-án a korábbi bálok hangulatát idézô gálaesten
felelevenítjük a negyedszázad legfontosabb komoly és vidám pillanatait,
bepillantást nyerhetünk a vezetés valódi mûvészetébe. Külön
meglepetéssel készülünk jubileumi tagjainknak és a gála hölgy
résztvevôinek.
November 27-re kissé rendhagyó menedzserkonferenciát szervezünk. A
mindennapjainkat közvetlenül befolyásoló témák helyett körbenézünk
az európai nyomdaiparban. Választ keresünk Magyarország
legfontosabb gazdasági kérdéseire. Bemutatunk egy igazi nyomdai
sikersztorit, és virtuális sétát teszünk a külpolitika izgalmas világában.

Jubileumi gálaest
16:00–17:30
17:30–18:00
18:00–18:10
18:10–18:15
18:15–18:30
18:30–18:45
18:45–19:00
19:00–21:00
21:00–21:15
21:15–21:45
21:45–22:45
22:45–23:00

2015. november 26., csütörtök
Érkezés, regisztráció
Welcome drink
Ilyenek voltunk – a gála megnyitása
(dr. Peller Katalin fôtitkár)
Elnöki köszöntô – dr. Horváth Csaba
Elnökök pódiuma – dr. Egyed Béla
– Jászkuti László
– Balog Miklós
Díszvacsora
Elnökök pódiuma – dr. Horváth Csaba
25 évesek köszöntése
(Cég)vezetési technikák – egy érzéki tangóval
Print Princess választás

Menedzserkonferencia EXTRA
09:30–10:00
10:00–10:05
10:05–10:50

10:50–11:30

11:30–11:50
11:50–12:30

12:30–13:10
13:10–13:30
13:30–14:30

2015. november 27., péntek
Érkezés, regisztráció
Konferencia megnyitása
dr. Peller Katalin fôtitkár, NYPSZ
Európai trendek, helyünk a Gutenberggalaxisban (magyar nyelvû tolmácsolással)
Beatrice Klose CEO, INTERGRAF
Merre tart a magyar gazdaság?
Makrogazdasági aktualitások
dr. Bod Péter Ákos közgazdász,
az MNB volt elnöke
Kávészünet
Print vagy online: a siker titka
Nyáry Krisztián író, a Magvetô és az
Athenaeum Könyvkiadó igazgatója
Felfordult világ – külpolitikai aktualitások
Nógrády György külpolitikai szakértô
Kérdések, a konferencia lezárása
dr. Horváth Csaba elnök, NYPSZ
Büféebéd

Jelentkezési határidô: 2015. november 18., 14:00 óra. Jelentkezni a honlapunkon (www.fedprint.hu) található
online regisztrációs lap kitöltésével lehet, és ugyanitt találják meg a részvétellel kapcsolatos egyéb információkat is.
Fontos: a részvételi díjra 2015. november 1-ig történô jelentkezés esetén kedvezményt biztosítunk!
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„Habókra” nem, konkrét célokra igen

Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány
Ahogy arról tavaly februárban már hírt
adtunk, Szövetségünk egy alapítvány
létrehozása mellett döntött, és ennek
elsôsorban az az oka, hogy számtalan
olyan helyzet, közös érdek volt az elmúlt
években, amikor valamilyen ügyben –
oktatás, továbbképzés támogatása,
karitatív hozzájárulás stb. – az anyagi
segítségünkre lett volna szükség, s
bármennyire is egyetértettünk a céllal,
szövetségként erre nem adott lehetôséget
a jogszabály. Nos, a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány megszületésével ezek
az akadályok elhárultak, illetve
„elhárulóban vannak”. Azért fogalmazunk
így, mert a bejegyeztetés alatt egyrészt
megváltozott a jogszabályi környezet, és
ehhez igazítani kellett az alapítással
kapcsolatos okiratokat, másrészt személyi
változások is történtek az alapítvány
kuratóriumában.
Szentendrei Zoltán kuratóriumi elnököt és
Tolnai Lászlót, a kuratórium tagját a
Szövetség tagsága beválasztotta szervezetünk elnökségébe, új tisztségük azonban
– a jogszabályi elôírások értelmében –
összeférhetetlen az alapítványban betöltött
funkciójukkal, így leköszöntek azokról.
Az Alapítvány új elnökének a Szövetség –
mint tulajdonos – Schuck Istvánt kérte fel,

Tolnai László tisztét pedig a továbbiakban
Korsós Ilona látja el. A harmadik kuratóriumi tag személye nem változott: továbbra
is dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália tölti be a
pozíciót. (Itt jegyeznénk meg, hogy a
tisztségviselôk társadalmi munkában,
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik
feladataikat.)
Az Alapítvány kiemelt célja nem változott:
a magyar nyomdász- és papíripari szakma
fejlesztése a 21. század kommunikációs
kihívásainak megfelelôen. Az alapítvány
kiemelt fontosságot tulajdonít a nemzetközi színvonalú, a nyomda- és papíripar
fejlettségével azonos szintû közép- és
felsôfokú oktatás megôrzésének, fejlesztésének, illetve a felnôttképzés kiépítésének. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az
Alapítvány egyrészt a szakmai utánpótlás
megoldását kívánja erôteljesen elôsegíteni, másrészt magát a nyomtatott kommunikációt szeretné ismét méltó rangjára
emelni. E két fô irányvonal egymással
szorosan összefügg, tehát megoldásukra
igazán csak együttesen lehet, illetve érdemes törekedni.
Az alapítvány alapítói vagyonát – kétmillió
forintot – a szövetség a pénzügyi tartalékaiból fedezte, amelyet a késôbbiekben –
reményeink szerint – gyarapítják majd a

cégek és magánszemélyek adományai,
illetve pénzbeli értékkel bíró felajánlásai.
Persze mindezt csak akkor, ha
megfogalmazódik a konkrét elképzelés és
annak megvalósítási menete is a kitûzött
cél elérése érdekében. Kicsit lazábban
fogalmazva: „habókra” nem várunk el
senkitôl semmilyen támogatást!
Az Alapítványunk egyébként nyitott
szervezet. A nyitottság nemcsak azt jelenti,
hogy bárki támogathatja, hanem a mi
esetünkben azt is, hogy a legteljesebb
mértékben transzparens módon mûködik.
Az alapítvány a kitûzött célok
megvalósítása érdekében támogatási
akciókat szervezhet, és a jogszabály
keretei között vállalkozási tevékenységet
végezhet. Azonban az így keletkezett
vagyoni növekményt kizárólag az
alapítvány céljaira lehet fordítani, és ez
természetesen nyomon követhetô lesz
a szövetség honlapján, és a közgyûlés
évente tájékoztatást kap róla.

fedprint.hu

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Hogy éppen mit, miért és miként támogat
az alapítvány, arról rendszeresen
beszámolunk a PRINTinfóban megjelenô
oldalainkon, valamint honlapunkon
(www.fedprint.hu) is nyomon követhetik.

Nos, lezajlottak az „országos Papírmánia” helyi versenyei,
megtörténtek a zsûrizések, és immáron elindult az országos
forduló. A helyi pályázatokra a meghirdetett nyolc kategóriában
összességében 7 város 10 iskolájából mintegy 345 pályamû
érkezett, amelyek közül 45 jutott az országos döntôbe.
Az országos döntô három lépcsôs:
I. lépcsô: 2015. október 26–30. között a Facebookon
(facebook.com/szeretemazerdot) szavazhat bárki a pályamûvekre.
II. lépcsô: a felkért zsûri – amelynek tagjai: elnök: dr. Horváth
Csaba (NYPSZ), dr. Balásy István (Pannoncolor), Bertalan László
(Médiaworks Hungary), Palkó Roland (Papyrus), Szilágyi Ákos
(Interpress), Varga Buda (grafikus) – meghozza ítéletét, majd
összevetve a facebookos szavazás rangsorával, kialakul a
végeredmény.
III. lépcsô: 2015. december 4-én, 15 órakor Budapesten, a Pagony
Könyvesboltban (XI., Bartók Béla út 5.) kerül sor az ünnepélyes
díjátadóra.
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Nyomdászvándorgyûlés – 2015 (2. rész)
Ígéretünkhöz híven folytatjuk és be is fejezzük az idei vándorgyûlésrôl szóló beszámolónkat.

drupa – nosztalgia és várakozás, meg némi újdonság
A házigazdák, valamint Sabine Geldermann drupa-igazgató prezentációját követô hét elôadásból négy egyfajta „drupa-tükörként” hatott.
Elsôként Pesti Sándor, a PNYME
ügyvezetôje idézte fel az elmúlt kiállításokon résztvevô magyar szempontból fontos történéseket és élményeket.
Ezt követôen Kelemen György
deklaráltan szubjektív múltidézése
következett céges – sôt, „háromcéges”: Agfa, Xerox és manroland –
szemszögbôl, aminek befejezéseként a
manroland a 2016-os drupán is bemutatásra kerülô új fejlesztésérôl, a
Roland 700 Evolution íves, valamint a
96 oldalas Lithoman tekercses nyom-

termegkft@t-online.hu
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dagéprôl beszélt
egy kicsit bôvebben.
A következô elôadó, Szalai István,
a Canon Hungária
Kereskedelmi Célú
Nyomtatási Üzletágának vezetôje
ellenben nem viszszatekintett, hanem
legújabb fejlesztésükre hívta fel a
figyelmet. az Océ
VarioPrint i300
inkjet nyomógépük, amelyet a cég
egy, az inkjet területén jelentkezô „hiányra” fejlesztett, azaz
kifejezetten közepes
kategóriát jelent a
napjainkban már bôven hozzáférhetô
nagy és kis gépek
között, és természetesen a drupán is kiállítják.
Szendrei-Nagy
Szabolcs – szintén a
Canon képviseletében
– viszont meg sem
említve a drupát, egy

olyan crossmediás
megjelenést elôsegítô
szoftverrel, az EFI
DirectSmile-lal ismertette meg a jelenlévôket, amelyet alkalmazva automatikussá, rendkívül
pontossá és egyben
lényegesen egyszerûbbé válik a crossmedia megvalósítása,
azaz az „intelligens
kommunikáció”,
amelynek része természetesen a printmegjelenés is. Ma a
megrendelôk döntô többsége igényli a
többcsatornás kommunikációt, és
amennyiben ezt a nyomda képes megvalósítani, akkor nyomdatermék-elôállítóként is további piaci lehetôségek
nyílnak számára. A Canon által kínált
felhôalapú EFI DirectSmile alkalmazásával mindez könnyedén megtehetô.
A szoftver hatékonyságát, eredményességét a kutyaeledelt gyártó Royal
Caninnál megvalósult példával
támasztotta alá az elôadó. De nem kell
sokat várni a hazai „éles üzemre” sem,
ugyanis a PNYME-nél éppen a drupaszervezés kapcsán fog a gyakorlatban
vizsgázni az EFI DirectSmile.

www.aranyozas.hu
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A Heidelberg Magyarország képviseletében
Jakubász Péter lépett a
„közönség” elé. A tôle
megszokott, szarkazmust
cseppet sem nélkülözô
humorral, ki- és beszólásokkal átszôtt elôadás
szintén egyfajta drupás
visszatekintés volt – természetesen a Heidelberg
Nyomdagépgyár fejlesztéseinek aspektusából,
illetve a kiállításokon
résztvevô kollégák szubjektív szemszögébôl…
És persze, az is természetes, hogy a 2016-os drupán is – deklarált partnereivel közös standon – ott
lesz az immáron új logóval rendelkezô
Heidelberg. Az viszont még mélységes
titok, hogy mi lesz a „durranásuk”…
Mottójuk, üzenetük viszont a következô:
„…több mint pusztán gép” – és ez azért
elárul(hat) egyet s mást…
Ezt követôen ismét Pesti Sándor vette
át a szót, és most már kizárólag elôretekintve a 2016-os drupára, osztott meg jó
néhány fontos információt a hallgatósággal. Felvázolta az utazással, szállásokkal, programokkal kapcsolatos lehetôségeket és elképzeléseket, illetve kért további ötleteket – és annak megvalósításában való részvételt is – az ágazat szereplôitôl. Végezetül arra is felhívta a
szakma figyelmét, hogy a drupára érdemes elhívni, alkalmasint kivinni a megrendelôket is, hiszen páratlan lehetôséget
kínál arra, hogy átfogóan megismerjék,
milyen csodákra képes a nyomdaipar, a
nyomtatott kommunikáció.

A befejezô elôadást Varga Tamás, a 3Print Hungary (HP Indigo)
képviseletében tartotta, amelyben
áttekintette a HP szemszögébôl az
elmúlt húsz év fejlesztéseit. A HP
számára a 2012-es drupa jelentette a
legnagyobb áttörést, ekkor jelent
meg ugyanis B2-es méretû HP Indigo 10000 típusú géppel, amely tökéletesen illeszkedik a klasszikus ofszetnyomdák formátumához és finishing berendezéseihez. Majd
arról is beszélt, hogy
milyen tulajdonságainak
köszönhetik a HP gépek
hihetetlen nyomatminôségüket. A HP nagyon
gyorsan nyitott a csomagolóipar felé, hiszen már
1995-ben bemutatták
digitális címkenyomógépüket, és azóta is fejlesztéseik egyik kiemelt
területe (és várhatóan ezt
fogják igazolni a drupán
is), mert – ahogy az elôadó fogalmazott –: „ôrületes perspektíva
van benne. Gondoljanak például a
Magyarországon is megvalósított névre
szóló Coca-Cola kampányra, amely elképesztô mértékben növelte meg az
eladást!”
A HP a 2016-os drupán a drupák történetének legnagyobb – mintegy 6000
m2 -es – standján állít ki, ám esetükben
is titok, hogy konkrétan mivel fogják
várni a látogatókat…
Ezzel véget is ért az idei Nyomdászvándorgyûlés elsô napjának szakmai
programja. A bankett ezúttal is a szokásosan jó, sôt emelkedett hangulatban
telt. Másnap pedig az érdeklôdök üzemlátogatáson vettek részt.
Jövôre is nyilván lesz Nyomdászvándorgyûlés, és nem kell ahhoz jósnak
lennem, hogy megmondjam, mi lesz a
témája: természetesen a drupa, hiszen
addigra már túl is leszünk rajta… ■
Ilona
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2015. október 29., csütörtök:

Biztonságos üzemeltetés
(Korábban Iparági Karbantartók Éves Találkozója)

2015. október 29–30.,
Dunaújváros, Hotel Kerpely
Iparágunkban is kiemelt jelentôsége van annak a vezetôi
elôrelátásnak, hogy semmi váratlan mûszaki vagy
technológiai probléma ne akadályozhassa egy-egy
megrendelés határidôre és a tervezett minôségben történô
teljesítését. Magyarul: a termelés a lehetô legnagyobb
biztonsággal legyen tervezhetô, és úgy is mûködjön.
A tervezésnek a teljes gyártási folyamatra kell kiterjednie,
ezen belül rendkívül fontos szerepe van annak, hogy a
mûszaki berendezések folyamatosan magas szinten
rendelkezésre álljanak. Konferenciánkon is ilyen arányokban
foglalkozunk az egyes területekkel.
Idén a nyomdaipari és a papíripari szakosztály
együttmûködésével valósul meg a konferencia, és
üzemlátogatásra a Hamburger Hungária dunaújvárosi
papírgyárában lesz lehetôség!
2015. október 29., délelôtt: érkezés, regisztráció, ebéd

– A digitális nyomtatás üzemeltetési sajátosságai
(Hidegkuti Gergely, HP Magyarország)
– A KBA nyomdagépek ellátásáról
(Kühstaler György, KBA-Hungary Kft.)
– Sikeres TPM-projekt és további fejlesztési
lehetôségei (Horváth Szabolcs, DS Smith Packaging
Hungary Kft.)
– LEAN @ Green printing + green maintenance –
„Zöld karbantartás” (dr. habil. Horváth Csaba,
Nyomda-Technika Kft.)
– Nyomtatványfeldolgozás problémamentesen a
digitális nyomtatás után is
(Faragó István, Keményfém Kft.)
– Világítás és a munkavégzés biztonsága témájú
elôadás (Major Dániel, Gilux Hungária Kft.)
– Megbízhatóság = üzemeltetési biztonság =
tervezhetôség (Celerus Bt. szakemberének elôadása)

Közinfo

Szakmai program:

Este: Bankettvacsora a Campus Étteremben, majd
„szakmai klubprogram”
2015. október 30., péntek:
– Meddig lehet elmenni? Az üzembiztonság korlátai
a 21. század második évtizedében (Péczely György,
A.A. Stádium Kft.)
– A papírgyártás biztonsága (a Hamburger Hungária
Containerbord szakemberének elôadása
A szakmai elôadások után gyárlátogatás a
Hamburger Hungaria papírgyárban.
Ebéd Kisapostagon a yacht-kikötô Bárka éttermében

Könyvajánló
„Újabb kötettel gyarapodik nyomdász szakirodalmunk, az Optima Téka Kiadó Nyomdász
könyvtár sorozatának ötödik kötetével. A sorozatban eddig megjelent nagy nevû elôdök,
Misztótfalusi Kis Miklós, Heltai Gáspár, a magyar betûmûvészek hosszú sora, majd a Knerdinasztia után most a 16. századi vándortipográfusok küzdelmes életútjának és
munkásságának áttekintésére vállalkozik a szerzô.
A kötetben szereplô öt mester: Huszár Gál, Raphael Hoffhalter és fia, Rudolf, Bornemisza
Péter és Mantskovit(s) Bálint munkásságán keresztül ismerhetjük meg vándorlásaikat.
Ôk a reformáció nyomdászai… Nemcsak »egyetemes tipográfusi képzettségû érdekes
kultúrharcosok«, hanem több nyelven beszélô nyomdászok, mindezen felül pedig sok
mindenhez értô mesterek is egy személyben. Betût öntenek, szednek, nyomtatnak, a legvégén még a kinyomtatott könyveiket is
bekötik, és próbálják piacozva eladni. Jól forgatják a tollat, prédikálnak, rajzolnak, ha kell, még egy-egy fametszet dúcát is
kivésik, amit beépítenek az ólombetûik közé. Vándorlásaik, nyomdásztevékenységük azonban nem veszélytelen, nemegyszer
életüket kockáztatják, vagy a már felépített alkalmi mûhelyt azonnal bontani kell, és gyorsan továbbállni…
A typotheta szerzô, Persovits József is „vándor”… Szakmaszeretete, elkötelezettsége a magyar nyomdászat történelem, az
irodalom és szakirodalom mûvelése irányában régi keletû… Megszámlálhatatlanul sok cikk szerzôje, írásaival ma is
rendszeresen találkozhatunk. Mellesleg még kilenc könyvet is írt…
A szép kivitelû kiadványt ajánlom minden szakmabelinek és könyvet szeretô olvasónak.”
(Részlet Vémi József könyvismertetôjébôl)
A könyv ára: 1950 Ft. Kapható az Írók Boltjában, a Huszár Gál könyvesboltban, a Libri hálózatban, a PNYME titkárságán,
a Nyomdászszakszervezetnél, valamint a LUPE Magazin szerkesztôségében.
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Jó hírek a Tipográfia Testedzô Egyesület háza tájáról
De azért elkelne némi támogatás…

Régi-új kerékpáros
szakosztályunk éledt újra
Idén májusban megkeresett Kiss
György, az egyesületünk volt kerékpáros versenyzôje, hogy 13 fôs fiatal
fiúkból és lányokból álló csapatuk
szeretne csatlakozni a 112 éves Tipográfia Testedzô Egyesülethez.
Nagyon örültem a megkeresésnek,
fôleg amikor kiderült, hogy további
rég nem látott egykori versenyzôink,
Oetl Gyula, Ferenc Károly és Rusovszki Gábor is ehhez a csapathoz
tartoznak, két volt versenyzônk
gyermekei a csapatban versenyeznek,
és a csapat edzôje Rusovszki Gábor. A
csapat négy éve edz és versenyez
együtt, és eddig is kiváló eredményeket értek el. Kitûzött céljuk, hogy
megpróbálják megismételni a Moszkvai olimpián ötödik helyezett Somogyi Miklós, a Békeversenyek szaka-

18

szain több gyôzelmet szerzett Megyerdi Antal, Szlipcsevics István, valamint
az olimpia- és vb-pontszerzô versenyzôk, Bicskey Richárd és Habony Ferenc sikereit.
Az eredményesség is változatlan
maradt, hiszen három hónap alatt,
amióta az egyesülethez tartoznak, öt
országos bajnoki címmel (D. Kovács
Dávid, ifiben kettô, Karl Ádám és
Dian Ábel, serdülôben egy-egy, csapatbajnokság, U19 Czéh Balázs, D.
Kovács Dávid és Peák Barna), és
számos ob-dobogós helyezéssel
kezdte a csapat, azután a Sajó Péteremlékversenyen Czéh Balázs és Füri
Márton hozta az aranyérmeket. A
mountain bike XCO ob-n Kapott
Szonja magyar bajnok lett. Az Európai
ifjúsági olimpián (EYOF) Tbilisziben
Karl Ádám és Dian Ábel is képviselték hazánkat, ahol Karl Ádám kimagaslóan jól versenyzett, és kilencedik

helyezést ért el a százfôs mezônyversenyben. D. Kovács Dávid jövôre fellép az U23-as Karl Dávid, Csányi
Hunor és Ferencz Soma mellé, így az
elit U23-as versenyeken is lesznek az
országúti szakág minden válfajában
dobogóra esélyes versenyzôink.
A csapat azért is nagy várakozással
tekinthet a 2016-os esztendô U19-es
országúti versenyei elé, mert a még
jövôre is ifjúsági Peák Barna és Czéh
Balázs mellé érkezik a többszörös
U15- és U17-bajnok, EYOF-induló
Karl Ádám és Dian Ábel. Így nagy
esély van az idei sikerek megismétlésére és nemzetközi szintû eredmények
elérésére. A csapat tagjai már most helyet kaptak a magyar válogatott keretében. Szép reményekkel tekinthetnek
a lányok is a pályafutásuk elé, hiszen
Oetl Dana, Karl Bianka és Kapott
Szonja most is korosztályuk meghatározó szereplôi.
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Tizenöt év után az egykori íjász
bajnokaink újból versenyeznek
csapatban, az Országos Bajnokságban, saját felszereléssel és anyagi
háttértámogatás nélkül. Pfeiffer
Ferenc, Árvai Csaba, Tóth Csaba, és
Kanász Nagy Attila nyomdász, aki
egyébként a szakosztály megszûnése
után is itt maradt, és folyamatosan
indult egyéni versenyzôként.
Természetjáró szakosztályunk túravezetôi idén is, mint minden évben
sok túrát vezetnek, e mellett a tavaszi
teljesítménytúrát idén kilencedik
alkalommal szervezték és bonyolították le, amely a várakozáson felül nagyon jól sikerült. 547 fô teljesítette a
távot! Októberben pedig sor kerül a
„Budai Kilátók” jubileumi túrára,
amelyet a tizedik alkalommal hirdetnek meg. (2014-ben egyébként 662 fô
vett részt ezen a teljesítménytúrán.)
Asztaliteniszezô férfi csapatunk
tavaly feljutott az NB/III-ba és idén is
megkezdte a felkészülést a
2015/2016-os bajnoki évre.
Labdarúgó öregfiúk csapatunk
változatlanul indul a 2015/2016-os
évi területi bajnokságban.
Vízilabda amatôr csapatunk pedig
továbbra is megtartja az edzéseit, és
indul az amatôr versenyeken.
A fentiekbôl látható, hogy feléledt
az egyesület, ehhez az kellet, hogy
újból legyen a Tipográfiának egy
eredményes versenyszakosztálya,
hogy hazai és nemzetközi szinten is
tovább tudjanak lépni. Erre viszont
akkor van és lesz lehetôségük, ha a
nyomdák újra mellénk állnak és támogatnak, hiszen a nagy eredmények
akkor születtek, amikor meg volt ez a
háttér. Szeretném, ha a hagyományok
folytatódnának, és újból nagy egyesületté válna az egyetlen magyar nyomdász sportegyesület a Tipográfia TE.
A híre, rangja már/még megvan.
Becsüljük meg! ■
Göbölyös Lászlóné ügyvezetô elnök
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Vége van a nyárnak…
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A másik öt szakosztály
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…drupa-szelek járnak. Hát igen. Idén korán elkezdôdött. A 2016-os
drupa-roadshow egyik állomása az idei Vándorgyûlés lett. És így sikerült megint két
bôrt lenyúzni egy medvérôl. Tehát adott egy évente megrendezésre kerülô –
nevezhetjük akár a nyomdászok „a” társadalmi eseményének – rendezvény, ami
köztudottan fizetôs. És adott egy másik, drupánként megrendezett találkozó, amit
más büdzséjébôl tartanak – és ingyenes. A Vándorgyûlésre ugye, az megy el, akit
érdekel, illetve megengedheti magának, hiszen a bulin való részvétel és az ott alvás
nem olcsó. Ne is beszéljünk a horribilis benzin- és autópálya-költségrôl! Nem tudom,
hogy nem lett-e volna célszerûbb a roadshow-t Pesten tartani. Mégiscsak ott van a
legtöbb nyomda, és talán ingyenes is lehetett volna, amivel csak nagyobb a merítés.
Körülnéztem a külföldi roadshow-kon: elég komolynak tûnô szakmai elôadásokat is
tartottak.
Figyelem a Gutenberg-galaxis Jedi-lovagjainak utóvédharcait. Vegyük már
végre észre, hogy ez nem megszûnés, hanem egyszerûen átalakulás (hogy mennyit
pofáztam már róla)! Például az eddig lenézett nyomtatási eljárások ipari vagy funkcionális nyomtatásként szalonképessé válnak, és a drupára is bebocsátást nyernek.
Higgyétek el kedves Jedik, amire a jövôben is szükség lesz, az meg is fog maradni.
Mondjuk, az egy nagyon jó érv a könyv mellett, hogy isteni illata van a „friss”
könyvnek (mondanám: a réginek is! – a fôszerk.), és milyen jó megfogni, de azért
élemedett korom ellenére is van, amit szívesebben fogdosok. Nem akarok váteszkedni, de akár a nyomdaipar jövôjének tartott csomagolóanyag-ipar is átalakulhat. A
civilizált világban már régóta mûködik, hogy a csomagolóanyagot a boltban hagyhatod, legyen az zacskó doboz vagy akármi (rendben, a fogkrémet nem nyomjuk ki a
tubusból, és a címkét sem vakarjuk le az üvegrôl). És ez a rendszer idén nyáron itthon
is elindult. Amióta nálunk is bevezették a szelektív hulladékgyûjtést transzparensebbé
vált a család hulladékgazdálkodása: a papíros kuka általában két héten belül megtelik, a mûanyagos szinte végig üres. Az üvegeket meg úgyis kirakom a kapu elé a
kevésbé tehetôs NER-tagoknak, akik a hólapátolásért elôlegként elviszik.
Néha belenézek a pályázati honlapba, amibôl az éppen kiírt gépes pályázatok –
legalábbis számomra – nem derülnek ki. Az viszont látható, hogy kiket és milyen
indokkal zártak ki, és kitôl kérik vissza a támogatást. A kizárások legfôbb oka a
kedvezményezett, esetünkben a nyerô nyomda megszûnése. Nem, nem felszívódása,
hanem felszámolása. És hányan vannak! A pályázás, gondolom, illetve tudom:
egyfajta elôremenekülés volna. Aztán késett a pénz. Már csak azt lenne jó tudni, hogy
hogyan mehetett át a pályázat… Rendben, sejtem. Aztán léteznek a nem átláthatónak
minôsülô szervezetek is. Jó néhány nyomda is szerepel ebben a felsorolásban. Én is
ismerek közülük egy-két nagypályást. Látjátok, ezért nem szeretem a moralizálást.
Egyébként, a meglengetett új pályázatok is kezdenek egyre népszerûtlenebbek lenni:
várhatóan egyre kevesebb „ingyen pénzt” fognak kiosztani, és az MNB által támogatott „ingyen hiteleknél” lényegesen kevesebb elvárásnak kell megfelelni.
Szeretem az internetet, a „fácsebúkot” is. Egyébként a könyveket is szeretem.
Nem tapizni és szagolgatni, hanem olvasni. Értitek? Aztán nézem a „fekete mûvészet” felszentelt papjainak és apácáinak posztjait, akik szentelt vízzel és lángpallossal
küzdenek a szakma fennmaradásáért. Aztán elgondolkozom, hogy te, ezeknek ez
mind megvan. Biztosan beszkennelték. Egy frászt! A netrôl szedték. Viszont nosztalgiázni azt tudunk: legyen az a Horthy-korszak, Kádár, a 40 filléres zsömle, a kockás
abrosz. Leginkább a régi korok olyan relikviáit, mint például a vinkelt, a Viktoria
sajtót vagy az ólombetûket és a faprésen fabetûkrôl nyomtatott bibliákat szeretem.
Mert az olyan trendi. ■
Spartvis
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Hedonizmusának „tárgya” egyáltalán nem meglepô

Tomcsányi Péter
A Prime Rate tulajdonos-ügyvezetôje az idén töltötte be
42. életévét, és pályafutása – azt gondolom – igazi
kuriózumnak számít. Hogy mást ne is említsek, valószínûsíthetô, hogy ô a legfiatalabb olyan nyomdatulajdonos,
aki az egyszemélyes nyomdaipari fôvállalkozásából alig
több mint 17 év alatt Kelet-Közép-Európa legnagyobb
digitális nyomdájával rendelkezô nyomdai szolgáltatóvá
fejlesztette cégét. A Prime Rate, amelynek éves árbevétele
az idén megközelíti a 4 milliárd forintot, a mai napig
kvázi nyomdaipari fôvállalkozás, azzal a különbséggel,
hogy míg kezdetekben klasszikus módon – azaz
megkeresve az adott munkát legoptimálisabban kivitelezô
alvállalkozót – gyárttatta le a különféle nyomdatermékeket, addig mára jellemzô módon mindent házon belül
képesek elvégezni: a tervezéstôl, a különféle nyomtatási
technológiákon át a raktározásig, illetve logisztikáig.
És mindezt a zöldmezôs beruházás keretei között épült,
és a legkorszerûbb biztonsági technikával is felszerelt
saját tulajdonban lévô telephelyen.
Persze, hogy kíváncsi voltam, milyen lehet a „magán” Tomcsányi Péter…
● Jól gondolom, ha úgy vélem,
hogy annak idején, amikor saját
könyve kiadása kapcsán nyomdát
keresett, akkor még álmában sem
ködlött fel, hogy szûk két évtized
múlva akkora nyomdaipari céggel
fog rendelkezni, amekkora a Prime
Rate… Mi szeretett volna lenni a
gyermek Tomcsányi Péter?
– Profi sakkozó! És igaza van: nem
gondoltam, hogy valaha nyomdám
lesz. Sôt, egészen a gimnázium elkezdéséig egyáltalán nem volt semmilyen
elképzelésem, hogy mi legyek. Mi
Szombathely közelében, Táplánszentkereszten éltünk, merthogy édesapám,
aki árpanemesítô volt, Szombathely
mellett kapott állást, így én ott jártam
gimnáziumba, és ott szerettem bele a
sakkozásba. Minden idômet kitöltötte
ez a tevékenység, és 17 évesen országos magyar bajnokságot is nyertem.
Mélységesen hittem, hogy az én utam
a versenysakkban van.
● Mi akadályozta meg, hogy így
legyen? Esetleg a szülôi szigor?
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– Nem. A szüleim rábólintottak,
azzal a kitétellel, hogy azért legyen
egy tisztességes egyetemi végzettségem is, majd utána azzal foglalkozom,
amivel akarok. Családi indíttatásból –
édesapám mellett nagyapám is agrárterületen volt kutató, sôt akadémikus –
az akkor még Gyöngyösön, késôbb
pedig Gödöllôre átkerült Szent István
Egyetem Gazdasági Agrármérnök
szakán végeztem, majd azt követôen
hosszú évekig tanítottam is az
egyetemen. Közben egy percre sem
távolodtam el a sakktól, ám rá kellett
jönnöm, hogy soha nem fogok eljutni
benne arra a szintre, ahová vágyom.
● Miért?
– Tehetséges voltam, de nem annyira, mint az igazán nagy zsenik, s noha
szorgalommal sok mindent lehet pótolni – és ezzel soha nem is volt problémám –, ezen a szinten már nem tudja biztosítani azt a többletet, amely a
legnagyobbak közé emelhetett volna.
És mivel ez nem adatott meg, ugyanakkor nagyon rosszul viseltem, hogy

nem én vagyok a legjobb, inkább
abbahagytam a versenysakkozást.
● Általában is rosszul viseli a
kudarcot?
– A gyôzelem fontos. Bármit is
csinálunk, sikeresek akarunk azon a
területen lenni. Ezzel együtt: egy jobbtól kikapni nem szégyen. Persze, akkor sem tölti el az embert boldogsággal, viszont inspirálóan hat, amennyiben van benne még perspektíva… Ha
viszont nincs – ahogy nálam a versenysakkozás esetében –, akkor abba
kell hagyni!
De egyébként még sokáig nem
szakadtam el a sakk világától, ugyanis
elkezdtem foglalkozni nemzetközi
mester és nagymester versenyek szervezésével. Számos ilyen eseményt
szerveztem, amibe a szponzorok meggyôzésétôl a helyszín vagy éppen az
utaztatás biztosításáig nagyon sok
minden beletartozott. És igazából a
nyomda létrejötte is a sakkhoz köthetô. Írtam ugyanis egy sakk-könyvet, és
mivel nem találtam senkit, aki vállalta
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● Nyilván ez is, és minden bizonynyal az alapvetôen meglévô „sakkagyának” stratégia érzéke, a több
lépcsôben való elôre gondolkodás
segítségére volt a késôbbiekben
is…
– Valószínû, de inkább a szorgalom, a kitartó és következetes munka,
valamint a hit abban, amit csinálok és
a kiváló kollégák az, amelyekre
támaszkodva tart ott a Prime Rate,
ahol tart.
● Na, meg a „munkaalkoholizmusát” se feledjük! Egyike azon ritka
ágazati szereplôknek – eddig csak
egyetlen ilyen embert ismertem –,
akiket jóval reggel nyolc elôtt már
hívni lehet, és este késôn is felveszi
a telefont. Hogy viseli a családja,
hogy ön szinte kizárólag a munkának él?
– A feleségem – hál’ istennek –
rendkívül családcentrikus, így magától értetôdôen teremti meg azt a
biztos és stabil hátteret, ami lehetôvé
teszi, hogy én kizárólag a munkámmal foglalkozzak. A gyerekek – 18,5
éves lányom és 16,5 éves fiam – pedig születésük óta ebben élnek,
számukra ez nem furcsa. Meglehet,
az lenne az, ha nem így lenne! Szóval, a családom – élén a feleségemmel – rendkívül toleráns az irányomban, olykor talán nagyon is…
● Mire gondol?
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– Azt hiszem, néha nem ártana
visszafogni, mert nagyon elszalad
velem a ló…
● És vissza lehetne?
– (mély hallgatás…) Azért van
némi elôrelépés: már képes vagyok
úgy elmenni két-három hétig szabadságra, hogy csak ritkán csörög a telefonom. Na jó, azért egyszer-egyszer
felhívom a céget, hogy minden rendben van-e. De nélkülem is rendben
mûködik cég – legalább is operatív
szinten.
● Nincs is hobbija?
– Különösebb nincs.
● És a „nagy szerelem”, a sakk?
– Nyolc éve nem sakkozom. Ezen
a téren még mindig nehezen viselem
el, ha kikapok…
● Sokáig tanított a Szent István
Egyetemen…
– Igen, közel 15 évig. Négy éve
docensként hagytam abba az oktatást,
aminek két oka volt: már nem vonzott annyira az oktatás, illetve a
Prime Rate-tel kapcsolatos feladatok
is – ahogy nôtt a cég – megszaporodtak.
● Akkor ezek szerint: vagy dolgozik, vagy dolgozik…
– Ez azért ilyen formában talán
túlzás: hetente egyszer például focizni járok, olykor pedig teniszezek.
● És utána a sporttársakkal egy
sör, pontosabban az ön esetében
valami jófajta bor…?
– Nem, ez ebben a körben nem
alakult ki, a sport után mindenki haza
megy.

● Barátok?
– Van néhány barátom, akikkel
bizalmas dolgokat is meg tudok
beszélni, bár az úgynevezett vezetôi
magány – mint szerintem oly sokakra
– rám is jellemzô.
● Egészen fantasztikusnak tûnô
kapcsolata van az idén kilencvenkét éves nagypapájával…
– Ô egy igazán csodálatra méltó
ember, aki a mai napig megôrizte
szellemi frissességét, aktivitását,
elképesztô életszeretetét és életigenlését. Pár éve még Skyp-on keresztül
tartotta egyetemi elôadásait, most
pedig együtt tartunk egy prezentációt
a DM kapcsán. Igazából mi akkor
kerültünk nagyon szoros kapcsolatba,
amikor a doktori disszertációm témájául az ô munkásságát választottam.
Alaphabitusunk ugyan eltérô, ezzel
együtt hihetetlenül erôs kapocs alakult ki és van a mai napig közöttünk.

Nyomdászokcivilben

volna a kiadást, és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokat, saját kiadásban, magam intézve a nyomdai munkákat is született meg az ötlet, hogy
érdemes lenne nyomdaipari fôvállalkozásként ezzel komolyabban
foglalkozni.

15:47

● Az élet olyan jóságaihoz, mint
például a kulináris örömök,
hogyan viszonyul?
– Noha szeretem a jó bort, és szeretek – leszámítva a tengeri herkentyûket – jókat, fôleg húsokat enni,
mégsem csábít hedonizmusra.
● Lehet, hogy az önben nyilván
meglévô hedonizmus kizárólag a
munkában tud megmutatkozni?
– Nagyon úgy tûnik… De valahol
belül érzem, hogy ennél többrôl szól
az élet, még ha én kétségtelenül a
munkában, a feladatok között érzem
is a legjobban magam. Nekem ezen a
téren tudatosan kell koncentrálnom
arra, ami másnak – például a nagyapámnak is – ösztönösen jön… ■
Ilona
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Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

↔
Kis Géza

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

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher
drótfûzôgépek, fejek.
Sorszámozás, perforálás

Morgana FSN
sorszámozógéppel.
®

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

TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPOPRINT cég képviselete

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser
bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,
Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus
vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

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

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

Gyorsabbak, pontosabbak,
nagyobb kapacitásúak lettünk!
Gyôzôdjön meg róla!

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
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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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2016

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

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2016-ban:
cca. három hetente
(kéziratzárás)
január 25. (01.15.)
február 17. (02.05.)
március 14. (03.04.)
április 11.(04.01.)
május 4. (04.24.)
május 9. (04.29.)
június 6. (05. 27.)
július 4. (06. 27.)
– nyári szünet –
szeptember 12. (09.02.)
október 3. (09.23.)
október 25. (10.14.)
november 17. (11.07.)
december 13. (12.02.)
Kéziratzárás:
a megjelenést megelôzô
10. nap
Megjelenik:
2500 példányban
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
HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

Címzett:
Fax:
Kelt:
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

álló
90
x
245
mm

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
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)

Terjesztése: saját címlistáról: DM
Olvasótábor:
Nyomdaipari szolgáltató és
beszállító cégek, könyvkiadók,
reklámügynökségek,
multi cégek PR osztálya

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 2016-ban is!
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