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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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ÓVATOS OPTIMIZMUS

A tavalyi év vége felé nagyon az volt az ágazattal kapcsolatos benyomásom, hogy
a cégek helyzete kedvezôbben alakult, mint arra elôzetesen számítottak. Persze,
szó nincs holmi szárnyalásról! De némi pozitív irányú elmozdulás – legalábbis
úgy tûnt számomra – már nemcsak vágyként lebegett többük szeme elôtt, hanem
valósággá vált. Ilyen formán pedig akár óvatos optimizmussal nézhetnek a 2016-
os év elébe is. Kíváncsi voltam, hogy valójában így van-e, ezért jó néhányuknál
rá is kérdeztem, és lapunk  idei elsô számában, azaz a mostaniban megosztom
Önökkel a válaszokat. 

Nos, a következôket kérdeztem:

◆ Mi volt 2015 legnagyobb öröme, és mi jelentett „kisörömöt”, azaz leginkább
kellemetlen dolgot vagy történést a tavalyi évben?

◆ Mit vár 2016-tól? Maradjon minden (ahogy a lóversenyen szoktak fogalmazni) 
„úgy, ahogy van” – és akkor már elégedett, vagy azért ennél nagyobb 
reményekkel tekint elébe? Ha ez utóbbi, akkor azt mely terület – gazdasági, 
társadalmi, illetve versenypiaci közeg, üzleti magatartás, pályázati lehetôségek 
stb. – pozitív változására alapozza?

◆ Véleménye szerint mi kellene ahhoz, hogy a „békebeli idôk nyugalmával” 
– már, ha egyáltalán valaha is volt ilyen! – élje a mindennapokat, végezze 
a feladatait?

A válaszokat pedig megtalálják a 6–19. oldalakon.

Kívánunk mindenkinek olyan 2016-os évet, amilyennek szeretné, hogy legyen!

PRINTinfo

Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu • www.printline.hu
• Kiadóvezetô-fôszerkesztô: Korsós Ilona • Szerzôk:  Spartvis • Hirdetésfelvétel, felvilágosítás a PRINTinfónál
(szerkesztôségi órák: 8–9 óra között): +36 1/226-1944 • Megjelenik: cca. 3 hetente, 2 500 példányban
•  Következô szám: 2016. február 22. (kéziratzárás: 2016. február 12.) • Szedés-tördelés: PRINTinfo 
• Korrektor: Fakesz • Levilágítás CtP-re: Pauker Holding • Nyomdai munkák: Pauker Nyomda (F. v.: Vértes Gábor), 
• Papír: Europapier Budapest (Périgord matt 1.1 FSC 100 g) 
• ISSN: 417–4804 • Nyilvántartási szám: 163/0398/2/2010.
A lapban megjelent írások a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. • A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség nem vállal felelôsséget!
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PNYME–drupa, Eseménynaptár 2016  . . . . . . . . . .22. oldal

Spartvis: Most akkor Télapó vagy Jézuska? . . . . . . 23. oldal

KözKözinfo

Paraméterek  . . . . . . . . . . . . .27. oldalPRINTPRINTinfo

„Nyugodtan lehet magas…”

HP Indigo és a 3Print
„…Alon Bar-Shany egyebek

mellett arról beszélt, hogy milyen új
üzleti modellek, illetve termékek
jelentenek még kiaknázatlan piaci
lehetôséget, milyen trendek…”

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal

CégCéginfo

A mainzi Gutenberg Múzeumba
kerültek Gécs Béla 

miniatûr újságjai

Tudósítás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21. oldal

HírHírinfo

Nyomdászok civilben – 21.

„…sokkal inkább az élet elém hozott
lehetôségeiben fedezem fel, találom meg
magamnak a mindenkori örömöt, és nem
attól teszem függôvé az életem minôségét,
jóságát, hogy kipipálhatom-e vagy sem a
listán szereplô dolgokat. Merthogy: maga
az élet, öröm…” 

Ratkovics Péter  . . . . . . . . . . 24–26. oldal

MagánMagáninfo

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

Elnöki beköszöntô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

Best Print Hungary 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

fedprint.hufedprint.hu
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PRINTPRINTinfo Milyen volt 2015, és mit vár 2016-tól?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. oldalApróApróinfo

Canon Hungária, Europapier Budapest Kft.,
Grafit Pencil, Heidelberg Magyarország, 
dr. Horváth Csaba, Igepa Paper Hungary,
Konica Minolta Magyarország, Korrekt Nyomda,
Laminátor Gépgyártó Kft., Lemmaco, manroland
Magyarország, Nyomda- és Papíripari Szövetség,
Paperfox, Papyrus Hungária Zrt., Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület, partners,
Prospektus Nyomda, Prosystem Csoport,
Rózsadomb Contact, Stancforma Kft., Térmeg Kft.,
Xerox Magyarország – Nyomdaipari Üzletág

Válaszok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–19. oldal

mastertan308 jan zs  2016/01/20  16:55  Page 4



mastertan308 jan zs  2016/01/20  16:55  Page 5



C
ég

C
ég

in
fo

66

Milyen volt 2015, és mit vár 2016-tól?
Canon Hungária Kft.
Lakos László, Szalai István

A Canon berkein
belül több területet
is felölel a nyomda-
ipar, így az egyes
üzletágakat tekintve
is kitérnek a kérdé-
sek megválaszolá-
sára.

Kereskedelmi
célú nyomtatási
üzletág, tekercses
és íves inkjet be-
rendezések, Szalai
István: Nagy öröm
volt a negyedik
ColorStream nagy-
teljesítményû teker-
cses inkjet berende-
zés telepítése az
EPDP nyomtatási központ ZRt.-nél.
Továbbá nem kis öröm a VarioPrint
i300 elnevezésû, hiánypótló B3-as
formátumú íves inkjet berendezés
bemutatása, ami reményeink szerint
forradalmasítani fogja többek között
a könyv- és magazingyártást, és
amibôl a drupán már a továbbfejlesz-
tett, második generációs festékkel
mûködô berendezés is bemutatkozik.

Elektrofotografikus berendezések
és széles formátumú nyomtatórend-
szerek, Lakos László: Az Arizona ter-
mékcsalád iránti keresletre sajnos rá-
nyomta a bélyegét a pályázati pénzek
csúszása, de a vizesbázisú nyomtatók,
illetve a mérnöki nyomtatók területén
is elindult a piac felfelé, és ennek
eredményét már láttuk. Az Arizona
termékcsalád újabb fejlesztése elôször
a 2016-os drupán, valamint a FESPA-
n is látható lesz mûködés közben.

Annak ellenére,
hogy a beruházási
kedv a pályázati
várakozás miatt
alacsony volt, még-
is sikerült sok új
generációs image-
PRESS berendezést
kihelyezni a ma-
gyar piacra is, ami
az év folyamán,
európai szinten a
2280 darab értéke-
sített eszköznek
köszönhetôen 30
százalékos piaci
részesedést biztosít-
va elsô számú po-
zíciót eredménye-

zett a Canon számára ebben a szeg-
mensben. Külön öröm volt a web to
print szoftver értékesítése.

2016-ban a kérdés igazából az,
hogy mi lesz, ha elfogy az „ingyen
pénz”, azaz a pályázható keretek
kimerülnek? Mind a globális trendek,
mind pedig a Canon által kibocsátott
insight report azt támasztja alá, hogy
relatíve kevés az olyan beruházás,
amelyet kereskedelmi szempontból
kellôen alátámasztottak, illetve
amelynek a célja nem a jelenlegi
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helyzet megoldása, hanem a
jövôbeni igények kielégítése. 

Nemzetközi összehasonlítás-
ban az innovatívabb országok
nagyon jól teljesítenek, és piaci
környezetben is komoly sikere-
ket érnek el, amire nagyon
büszkék, sôt – más iparágakhoz
hasonlóan – nyíltan megosztják
az üzleti sikereik titkát.

Bízunk benne, hogy részint
ezek az esettanulmányok, részint
más iparágakból megismerhetô
sikertörténetek találkozva a
hazai kreativitással olyan beru-
házások alapjait teremtik meg,
amelyek már a jövô kérdéseire
keresik a megoldást. 

Mi a magunk részérôl ezen az
úton haladunk azzal, hogy elsô-
sorban nem termékigényeket
szeretnénk kielégíteni, hanem
megoldásokat kívánunk szállíta-
ni partnereinknek. 

A hagyományok tisztelete
mellett lételemünk a változás. A
békebeli lelki nyugalmat ma már
csak az állandó változásra való
képesség teremtheti meg, ha mi
irányítunk és minket követnek.

Mindenkit arra bíztatnánk,
hogy lépjen ki a komfortzóná-
jából, és tapasztalja meg a cso-
dát, ami ott kezdôdik. :-) ■

Europapier Budapest Kft.
Erdély Zsolt

Egy személyes örömmel kez-
deném: óriási és egy életre meg-
határozó élmény volt a helyszí-
nen megélni, ahogy a magyar
férfi hokiválogatott Krakkóban a
lengyel válogatottal szemben,
közel 5000 magyar-székely
fanatikus szurkoló elôtt kiharcolta
a világ elitjébe való feljutást, és
az, hogy a 19 éves nagyfiam,
Csanád a csapat tagja volt, még
értékesebbé tette ezt a bravúrt!

Nem kellemetlen, hanem ért-
hetetlennek és végtelenül szomo-
rúnak, illetve „unprofesszionális-
nak” tartom, ahogy mi, európai-

ak, illetve ahogy a világ próbálja, avagy inkább nem próbálja
megoldani a menekültkérdést magát, illetve annak ok-okozati
hátterét… Pedig az egész világ érdekét szolgálná! 

Mit várok 2016-tól? Semmiképp se maradjon semmi „úgy,
ahogy van”, mert az senkinek sem jó! Remélem – mind gazdasá-
gilag, mind erkölcsileg, illetve üzleti lehetôségek tekintetében –,
lassan leérünk egy olyan szolid bázisú mélységbe, ahonnan el
lehet kezdeni építkezni: lassan, de biztosan lépkedni elôre, és
kapaszkodni felfelé. Csak remélni tudom, hogy mindenki tanul az
elmúlt idôszak hibáiból, és ezen tapasztalattal felvértezve, min-
dent megtesz annak érdekében, hogy egy sikeresebb jövôt épít-
sünk. Ennek jeleit – szûk gazdasági környezetünket, azaz a papír-
és nyomdaipart tekintve – már látni vélem. Európai vonatkozás-
ban kétségtelenül, míg a hazai környezetet tekintve pedig talán
szintén elindulni látszik valami…

Azt pedig nem hiszem, hogy lesz a közeljövôben „békebeli
nyugalom”. Én nem is éltem meg ilyet. De azt gondolom, hogy a
mai, megváltozott, és ugyanakkor folyamatosan változó, egyre
összetettebb világban, és azon belül természetesen Európában a
közeljövôben ez reálisan nem egy elvárható jövôkép. Ám ezzel
együtt mindenkinek igyekeznie és tennie kell, kellene a saját
gazdasági területén és környezetében annak érdekében, hogy ezen
illúzió megvalósítása elérhetônek tûnjön… ■

• Hideg és meleg aranyozó fóliák
• Meleg pigmens fóliák
• BOPP

- meleg lamináló fólia
- hideg lamináló fólia 

vízbázisú ragasztóval
• UV, flexó, ofszet és szita lakkok

2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz. 078/2 • Tel.: 06-23/565-068
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mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

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

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

Grafit Pencil – Korok Péter

Heidelberg Magyarország
Jürgen Margull

Legnagyobb örömöt az jelentette,
hogy a Magyar Nemzeti Bank
történelmi mélypontra süllyesztette a
jegybanki alapkamatot, amely lépés-
sorozat hozományaként létre tudott
jönni az NHP-program, és ezen két
vektor eredményeként vállalkozásunk
terhei jelentôsen csökkentek.

Az általános kellemetlenségek
mellett továbbra is kiemelném a rap-
szodikus munkaellátottságot, aminek
a végét jósoltam 2014-ben, de ez nem
jött be, most ismét megjósolom a
2016. évre.

Az idei évtôl – nem jelentôs –
forgalomnövekedést várok, de a

nagyobb hangsúlyt a versenyképes
gyártásra helyezzük. Ennek okán a
2015. évben beszereztünk egy B2-es
formátumú nyomógépet, illetve
kiegészítô berendezéseinket is
fejlesztettük szállítási gépparkunkkal
együtt. Mindezek elég alapot jelen-
tenek ahhoz, hogy nyereségesebben
tudjunk termelni ebben az évben.

Véleményem szerint a békebeli
idôk nyugalma nem létezett, erre én
nem emlékszem. Ahhoz, hogy valaki
a békebeli idôk nyugalmát élhesse,
szerintem csodára van szükség, de
nagyban hozzájárulna az ember
nyugalmához az, ha az 1. pontban

megjósolt jövendölésem mégiscsak
beteljesülne… ■

Öröm figyelni a munkatársaim
szorgalmát, valamint megtapasz-
talni számos ügyfél bizalmát és
lojalitását. Öröm a munka, ha van
értelme: egy (kereskedelmi) cég
esetében ez a pozitív eredmény.
Segédanyagok, szerviz és alkat-
részek, valamint gépek, berende-
zések, szoftverek.

„Feltûnést keltô” hírértékkel
(bocsánat: a PRINTinfo is sajtó-
orgánum!) természetesen a
nyomdákba kerülô Heidi-gépek

bírnak, ezért 2015 vonatkozásában kiragadok két örömteli
„dolgot”: 1. pályázat nélküli géprendelések és 2. az év végi
eredménylistája a – valamikor még nyomógépeket kizáró –
pályázati kiírásoknak.

Utóbbi igazi karácsonyi meglepetés volt, de a (szeplô-
telen) fogantatás ezúttal nem (csak) a Jóisten mûve volt,
hanem a több irányból indított lobbizások, így a Nyomdász
Szövetség vezetôsége által kezdeményezett tárgyalások
eredménye is. (Kijelentem: belépünk a Szövetségbe!)

A támogatás nélküli megrendeléseknek azért örülünk na-
gyon, mert súlyosabb döntés, nehezebb megvalósítani,
egyúttal annak a jele, hogy van élet a pályázatok után is. 

A 2015-ös kellemetlen dolgokat már el is felejtettem
(kivéve az áthúzódó fizetési ígéreteket).

2016-ban „magunktól” azt várom, hogy folyamatosan
okosodjunk, és kevesebb hibával szolgáltassunk, „anyánk-
tól” pedig, hogy tovább stabilizálódjon, a politikától, hogy
átlátható, bölcs döntéseket hozzon.

Ügyfeleinknek szeretnénk megköszönni a 2015. évi
együttmûködés lehetôségét, és mindenkinek boldog újévet
kívánunk! ■
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Dr. Horváth Csaba

Miután hármas minôségemben –
szövetségi elnök, egyetemi intézet-
igazgató és cégtulajdonos-ügyve-
zetô – szólíttattam meg, a válasza-
im némileg összetettebbek, de ettôl
még nem bonyolultabbak. 

A múlt esztendôrôl (is) fôleg
pozitív emlékeket ôrzök. 

A Nyomda- és Papíripari Szö-
vetség 2016-os éve igazán sikeres-
nek volt tekinthetô. Errôl a lap egy
másik oldalán, az újévi beköszön-
tômben írok részletesebben. 

Szakmailag nagy élményt és
töltekezést jelentett, hogy részt
vehettem a portugáliai Portóban, a
World Print Communication
Forumon és a Kaliforniában
rendezett International Circle of
High Education in Graphic Arts
and Management konferencián,
ahol elôadást is tartottam. 

Megtisztelô és egyben kihívás is
volt vendégprofesszornak lenni a
Banja Luca-i Egyetem Mûszaki
Karán és a pozsonyi Szlovák Mû-
szaki Egyetemen. Az oktatási min-
dennapjaimban pedig sok örömöt
leltem a tanítványaimban idén is. 

Cégvezetôként az elmúlt évben
is rögzíthettem, hogy sikeres gene-
rációváltás történt a Nyomda-
Technika Kft. életében, és a mun-
katársaim egyre inkább megértik,
hogy a tudásuk fejlesztése az ered-
ményes jövônk záloga. 

Árnyékot idônként csak az vetett
a tavalyi évre, amikor azzal talál-
koztam, hogy a nyomdász szakmai
együttmûködés szinergiáit elôse-
gítô törekvéseket a közösségi érde-
kek takarója alatt megbúvó egyéni
célok igyekeztek vakvágányra
vinni.   

Mit várok 2016-tól? Mivelhogy
szökôév, egy nappal több idônk
lesz a dolgainkat jól végezni.
Megrögzött optimistaként „többet,
szebbet és jobbat” remélek. Sült
galambot nem.

Meggyôzôdésem az, hogy a
magyar nyomtatott kommunikáci-
ós ipar vállalkozásai – fôként a
szövetségünk tagjai – technoló-
giailag és menedzsment tekin-
tetében is elég erôsek, és 2016-ban
tovább fejlôdnek. A jövôjük záloga
a megfelelô szakmai utánpótlás
biztosítása. Ebben kell a legtöbbet
tenniük közösen és egyénileg is. 

Oktatóként bízom abban, hogy
az egyetemünk és a felsôoktatás
helyzete tovább már nem gyengül.
Talán idén többen választják majd
a karunk által kínált szakokat
továbbtanulásra. Reménykedem
abban is, hogy a legmodernebb
tudást adó nyomtatott kommuni-
káció és a csomagolástechnológia
szakmérnöki képzésünket végre
felfedezik és kihasználják az
iparban dolgozó mérnökök is. 

A cégem, a Nyomda-Technika
Kft. idén 25 éves. Az alapításkor
ez álomnak tûnt. Olyan gazdasági
évet és ünnepet tervezünk, amely
megerôsít bennünket abban, hogy
a történet még számos születés-
napig sikeresen folytatódik.

Személyes kívánságom, hogy a
harmadik fiúunokám egészségben,
komplikációk nélkül érkezzék
közénk május közepén.    

Mi kellene 2016-ban?
Legfôképpen stabilitást remélek az
élet minden területén. Azt, hogy a
politikai történések, kormányzati
törekvések kevéssé írják át a min-
dennapjainkat. A nyomtatott kom-
munikáció gazdasági pozíciója sta-
bilizálódni látszik. Az új esztendô-
ben is meg kellene tartani ezt az
irányt. A legtöbb feladatunk a
fiatal generáció megnyerésével
lesz. Egyrészt szeresse és használja
a nyomtatott kommunikáció
termékeit, másrészt válassza ezt a
gyönyörû szakmát. ■

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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Igepa Paper Hungary
Rusin Mihály

Konica Minolta Magyarország
Faragó Sándor

Legnagyobb örömöt számomra az
okozta, hogy sikeresen át tudtunk
költözni a már nagyon várt, nagyobb
alapterületû raktárunkba. Ezzel jelen-
tôsen egyszerûsödött az életünk. Ha
nem is kisebb, de további öröm szá-
munkra, hogy 2015-ben az Igepa to-
vább növekedett minden ágazatában.

A legkellemetlenebb dolog pedig a
forintárfolyam hektikussága volt. 

Igepa vállalatként leginkább a
tevékenységünkre fókuszálunk. Mivel
az Igepa cégek nagyon hosszú távra –

akár generációkon átívelve – tervez-
nek, de azon belül is évre lebontott
terveink vannak, ez pedig a közeljö-
vôre további fejlôdést prognosztizál.
2016-ra tovább emeljük a szolgálta-
tási színvonalat az általunk mûköd-
tetett valamennyi divízióban.

Mivel a békebeli idôkre már nem
hagyatkozhatunk, ezért kizárólag a
napi munkára kell fókuszálnunk.
Nekünk itt, ebben a lokációban kell
jól dolgoznunk, vevôink, partnereink
elégedettségére. ■

2015-ben folytatódott a Koni-
ca Minolta nyomdaipari növeke-
dése. Büszke vagyok arra, hogy
egyetlen meglévô ügyfelünk sem
cserélte le szerzôdött Konica
Minolta nyomdagépét más már-
kájú termékre. Sôt, több meglévô
ügyfelünknél sikerült újabb
modellre cserélni, így ezek az
ügyfelek ismét a Konica Minolta
mellett tették le a voksukat. Ezt
elsô sorban a kiváló gépeinknek
és az egyedülálló digitális nyom-

dagépekre szakosodott, nyolcfôs szervizünknek köszön-
hetjük. Emellett sikerült több olyan nyomdába is bekerül-
nünk, amelyen már régóta dolgoztunk. 

Összességében pozitívan látom a 2015-ös évet, soha
rosszabbat! 

2016-tól a digitális technológia további térhódítását
várom, az íves digitális szegmensben további nyomat-
növekedést, ami által további beruházásokban remény-
kedhetünk. Olyan új területekre is belép a Konica
Minolta, mint például a digitális tekercses nyomtatás,
amely szintén nagy fejlôdés elôtt áll. További lendületet
adhatna az iparágnak, ha a pályázatok körüli bizonytalan-
ságok megszûnnének, végre világosan kiderülne, hogy
milyen pályázatokra számíthat az iparág, mivel jelenleg
sok – pályázatok nélkül is megtérülô – beruházás van
függô státuszban, a konkrétumok hiánya miatt.

A felgyorsult munkatempó, a folyamatos fejlôdés, a
változás nem feltétlenül rossz dolog, mivel ezek a kihí-
vások és megoldásuk viszik elôre a világot, járulnak hoz-
zá az emberek jólétéhez. Mindenkinek meg kell találnia
ebben az új világban azt, ami boldoggá teszi. Attól tartok
a régi világ visszatérte igen valószínûtlen dolog. ■
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Korrekt Nyomda
Barkó Imre

Tavaly sokat utaztunk, ezek igazi feltöltôdések voltak.
Nem emlékszem semmi kellemetlenre, mindenbôl lehet
tanulni, átértékelni, megoldani. (Például kénytelenek
voltunk másfél napot tölteni egy távoli repülôtér padlóján
fekve, de vacogva derültünk a váratlan járattörléseken, a
helyzeten. Ráadásul a saját csomagjainkhoz is csak
kalandosan, négy nap múlva jutottunk hozzá…:-))

A mában élek, és próbálom tudatosan alakítani a jövôt.
Igyekszünk a lehetôségeinkhez mérten fejleszteni a nyom-
dát. Ugyanolyan korrekt emberi és üzleti kapcsolatokat
biztosítunk és várunk, amilyen a tavalyi volt. Szerencsések
vagyunk a munkatársainkkal és partnereinkkel. És egy kis

magánvágy: szeretnék
egyre többet foglal-
kozni az old timer au-
tógyûjteményünkkel.

A „békebeliséghez”
az egészség a legfon-
tosabb. És – amennyi-
ben szükséges – tudni
kell magunkon, szoká-
sainkon változtatni!
És persze, kellenek
tervek, célok, ezek mindig is lényegesek voltak és lesznek. ■

Lemmaco 
Jankó Gábor

A cégcsoport szempontjából a legna-
gyobb örömöt az jelentette, hogy stabilan
tartottuk a pozíciónkat, és némely területen
a vártnál nagyobb sikereket értünk el.
Mindenki tette a dolgát, és az egyes embe-
rek apró sikerei szép végsô közös ered-
ményt produkáltak. Rugalmasságunkat és
kollégáink vevôközpontú, hozzáértô csa-
patmunkáját egyre jobban elismeri a piac. 

A legnagyobb probléma a nem vagy
nehezen fizetô partnerekkel a meglévô
bizalmi kapcsolat csökkenése, néha

megszûnése, és az ebbôl fakadó nem korrekt piaci magatartás egyre
nagyobb térnyerése a szakmában. Bízunk abban, hogy az újabb beru-
házási terveink és a cég arculatának megújítása pozícióink megtartását és
javítását eredményezik. Bízunk továbbá a drupa sikerében, abban, hogy
ezen a piacon a már egyre inkább elismert partnerkapcsolati rugalmassá-
gunk és kiváló termékportfóliónk újabb partnereket gyôz meg a velünk
való együttmûködésre.

A kiszámíthatóbb, stabilabb gazdasági, törvénykezési környezet nagy-
ban elôsegítené a nyugodt munkavégzést. 

A „békebeli idôk nyugalmához” pedig tiszta, irigységmentes, lelki-
ismeretes emberek kellenek, akiket nemcsak az anyagiak hajtanak, hanem
a szeretet, tisztelet, segítôkészség, odaadás és becsületesség jellemez. ■

Laminátor
Gépgyártó Kft.
Kovács Ferenc

Cég
in

fo
in

fo

2015-ben
sok egyedi
gépet kellett
fejlesztenünk.
Ennek örülök,
mert szeretünk
alkotni. „Saj-
nos” annyi
megbízásunk
volt, hogy alig
tudtuk teljesí-
teni azokat.

A 2016 pör-
gôsen indult,

remélem, a lendület sokáig kitart. Jó
lenne, ha ebben segítene egy-két pályá-
zat, de az eddigi tapasztalataim nagyon
rosszak.

Én nyugodt vagyok. Idegeskedni azok-
nak kell, akik még nem fizették ki a lejárt
számlájukat!:-) ■

mastertan308 jan zs  2016/01/20  16:55  Page 11



1122

C
ég

C
ég

in
fo

manroland
Magyarország
Kelemen György

Noha a kellék- és se-
gédanyagok, valamint
az alkatrészek forgal-
mára igazán nincs
okunk panaszkodni
2015-ben sem, gépke-
reskedôként mégiscsak
az okozza számunkra a
legnagyobb örömöt, ha
újabb gépet, gépeket
tudunk eladni, és ez
tavaly többszörösen
sikerült.

A legnagyobb örö-
möt az az új, ráadásul
csúcstechnológiát
képviselô ROLAND
gép eladása jelentette,
amelynek éppen most folyik az üzembe állítása. Hogy
melyik cégnél, az még egyelôre titok, bár gyaníthatóan
többen azért sejtik… További, igazából nem várt, vagy
kalkulált örömforrásunk, hogy használt Manroland
gépekbôl kettô is gazdára talált a hazai piacon, amelye-
ket a mi szakszervizünk helyezett üzembe.

A tavalyi év „legnagyobb kisöröme” a szakemberhi-
ány: mechanikus szerelôi munkakörbe kerestünk kollé-
gát, fel is vettük az egyébként nem túl sok jelentkezôbôl
a legfelkészültebbet, majd még a próbaidô alatt szakmai
hiányosságok miatt meg is kellett válni tôle… Attól tar-
tok egyébként, hogy ez a probléma fokozódni fog, mert
egyre nehezebb jó szakembert találni.

2016-ra elôre tekintve: jó lenne eladni még gépe(ke)t!
De maradva abszolút a valóságnál: azt gondolom, az
anyagforgalmunk 20 százalékos növekedése egy reális
cél, és elérését két dolog is alátámasztja. Egyrészt ezen a
téren biztató a web-áruházunk sikere, és ráadásul bôvült
a csapatunk egy szakmailag is kitûnô kollégával, Girhiny
Zoltánnal, akinek segítségével a nyomdafestékértékesí-
tést kívánjuk bôvíteni. Másfelôl az ágazat egészénél, de
fôleg a mi partnereinknél tapasztalunk egy érezhetô fel-
lendülést, és nagyon reméljük, hogy ez meg is marad…

Hogy mi kellene a „békebeli idôkhöz” – hát ahhoz
leginkább az, hogy tényleg „dübörögjön” a gazdaság, de
erre nem látok esélyt, és igazából nem is életszerû. A
magunk részérôl már azzal is kiegyeznénk, ha egy kicsit
stabilabban kiszámítható üzletmenettel lehetne
kalkulálni… 

Mindenesetre kívánok mindenkinek boldog és sikeres
új esztendôt! ■

Nyomda- és Papíripari
Szövetség
Dr. Peller Katalin

2015 különleges év volt
a Szövetség életében. Nem-
csak a jubileumi évforduló
okán, de számos más ok
miatt is. Best Print Hungary
néven megújult a Szövetség
versenye, és az újításokat
kedvezôen fogadták a cé-
gek. A PPD Expo Szövet-
ség napján tartott oktatási
fórumunk – túlzás nélkül
állíthatom – az egyik leg-
sikeresebb rendezvénye
volt a kiállításnak. 

A Papírmánia rajzver-
seny – bár ez teljesen
szokatlan volt a Szövetség
repertoárjában – szinte az

egész szakmát megmozgatta, és az ország számos
iskolájába eljutott a papír üzenete. A fejlesztési
pályázatoknál a nyomdaipar beemeléséért folytatott
eredményes lobbizás szintén a nagy örömök kategó-
riájába tartozott. Végül, de nem utolsó sorban az
ágazat számos, fontos szereplôje döntött a tagság
mellett, amire ugyancsak büszkék vagyunk.

Szerencsére kevés „kisöröm” ért bennünket. Az
év egyik talán legemlékezetesebb és leginkább
kellemetlen eseménye a Szövetség nevében tett
hamis, névtelen bejelentés volt. Az én személyes
„kisörömöm” pedig az volt, amikor az Intergraf
Máltán tartott igazgatói értekezletén napokig Frank-
furtban rostokolt a bôröndöm. Szerencsére a haza-
indulás elôtti napon utolért, és a második konferen-
cia napot már nem ugyanabban a farmerben és
pólóban kellett végigcsinálnom.

Bár ez itt nem a karácsonyi kívánságlista, mini-
mál programként örülnék, ha a tavalyihoz hasonlóan
jó évünk lenne. Az igazi mégiscsak az volna, ha
minél több cég ismerné fel, hogy a közös gondolko-
dás és cselekvés nem pusztán karitatív tevékenység
az ágazat érdekében. A Szövetséghez tartozás erô-
sebbé teszi az egyént is, illetve esetünkben a cége-
ket. A Szövetség és az ágazat pont annyira erôs,
mint amennyire a hozzátartozó cégek. Jól példázta
ezt a tavaly nyári lobbizás a pályázatoknál. A
minisztérium nemcsak az ágazat gazdasági adataira
és az érveinkre volt kíváncsi, de arra is, hogy kik-
nek a nevében tárgyal a Szövetség vezetôsége. Ter-
mészetesen nem puszta kívánság a tagság bôvítése,
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teszünk is érte. Biztató
jelek már vannak, hiszen
több nyomdával is tár-
gyalunk. 

Mindezen túl 2016-
ban lesznek izgalmas
pillanatok, hiszen ta-
vasszal a jogszabályi
változások miatt jelen-
tôsen módosul az alap-
szabályunk, és ôsszel
elnökségválasztás lesz.

Azt nem tudom, hogy
milyen a békebeli nyu-
galom, mert az eltelt
tizen pár évben nemigen
emlékszem ilyenre.
Nem hiszek a stressz és
a kiélezett helyzetek
áldásos hatásában (a
kihívás szót különösen
utálom, mert a legtöbb-
ször a probléma marke-
tinges megfelelôje), de
az is biztos, hogy az ál-
lóvíz sem jó.  Egy dara-
big még kellemes lan-
gyos, de aztán… Ahogy
minden változik körülöt-
tünk, úgy nekünk is
változnunk kell, akár
úgy is, hogy elébe me-
gyünk a dolgoknak.
Elnökségünk és a Szö-
vetség munkatársai min-
dent megtesznek annak
érdekében, hogy fontos
és pozitív változások
legyenek. De az ideális
eset az, amikor a tagja-
inkra nemcsak passzív
résztvevôként, hanem
aktív együttmûködôként
számíthatunk a mun-
kánkban. 

Szóval, számomra az
az igazi békebeli nyuga-
lom, ha pezseg az élet a
Szövetségben. ■

Paperfox 
Fürcht Zoltán

Üzleti szempontból az elôzô év a várakozásoknak megfe-
lelôen alakult.

A 2016-os év fô eseménye számunkra a drupa lesz, ahol vál-
lalkozásunk, a Paperfox is kiállít, és ötletes, hiánypótló papír-
ipari gépekkel bûvöli el a lelkes közönséget…:-)!

A drupától természetesen nem a kérdésben szereplô
„békebeli idôk nyugalmát” várjuk, hanem sok-sok újdonságot,
jó hangulatot és kellemes tavaszi napsütést. ■

Papyrus Hungária Zrt. 
Palkó Roland

Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület 
Pesti Sándor

2015 legnagyobb öröme az volt, hogy egy
független intézet által készített felmérés, azt mu-
tatta, hogy vevôink elégedettségét sikerült to-
vább növelnünk. A leginkább kellemetlen dolog
a papírgyáraknál tapasztalt áremelések voltak.

2016 várhatóan nem lesz könnyebb a tavalyi
évnél, ennek ellenére javulást várunk társasá-
gunk összteljesítményében, elsôsorban a magunk
által elôkészített pozitív változások okán, mint
például a további hatékonyságnövelés, valamint
a szolgáltatási szint folyamatos emelése.

A „békebeli idôk nyugalmához” pedig szerin-
tem minimum három generációváltás szükségel-
tetik… ■

A legnagyobb öröm – családi, magánéleti témákat most
kihagyva – az volt, hogy sikerült véghezvinni, amiket elter-
veztünk. Ezen belül is, hogy a viharfelhôk ugyan még nem
oszlottak el teljesen, de az egyesület függetlenségét meg
tudtuk ôrizni, és gazdaságilag ismét eredményesen zártuk az
évet. Ez persze sok kisebb örömbôl áll össze. Ezek közül egy
a PPDexpo sikere, és a másik, hogy az új drupa-igazgatóval is
minden valószínûség szerint tovább javul a drupa–PNYME
együttmûködés, ami remélhetôleg jó hatással van/lesz például
az Interpack magyar részvételre is.

A „kis öröm” is ott van az elôbbi válaszban. ➧➧
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Kedves Tagtársaim 
és Kollégáim!

Megint évkezdet, újból nekilendülhettünk. Bízom abban, hogy a céged 2015-ben is olyan
eredményeket ért el, ami biztatást adhat a jövôre nézve. Remélem egyben, hogy Szövetségünk
munkája is adott némi támogatást a sikereitekhez! 
Úgy gondolom, hogy az elmúlt év igazán figyelemreméltó volt a szövetség életében. 
Eredményes volt a lobbitevékenységünk a GINOP-pályázatok tekintetében: újra kapható
támogatás a nyomdaipari fejlesztésekhez. Sikeresen meg tudtuk mozdítani a szakmát az oktatás
támogatása, a nyomtatott kommunikáció társadalmi megítélésének megváltoztatása és üzleti
megerôsítése ügyében. A rendezvényeink is vonzónak bizonyultak.  
Köszönet és elismerés jár azoknak a tagjainknak, akik közremûködtek a „Papírmánia”
kampányunk rajzpályázatának megvalósításában. Azt hiszem, számos olyan fiatal barátra tettünk
szert, akik sokat segíthetnek nekünk majd a jövôben.
Méltó rendezvénnyel ünnepelhettük a szövetségünk fennállásának 25. születésnapját, ami
bízvást hiszem, számodra is megerôsítést adott a tekintetben, hogy érdekeink védelmében
eredményesen használhatjuk az összehangolt, közös cselekvés erejét. 
Az „Együtt vagyunk erôsebbek” kampányunk is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 2015-ben is erôs, új
tagok csatlakoztak hozzánk, így a tavalyi esztendô valóban az építkezés évének bizonyult.
Az új esztendôt talán egy kevesebb kilengést jelentô gazdaságirányítás jellemzi majd, és így folytatódhatnak a gazdasági pozícióink
megerôsödését eredményezô folyamatok. Nem hagyhatjuk abba a nyomtatott kommunikáció társadalmi szerepének megôrzéséért folytatott
együttes küzdelmünket.  A legfontosabb dolgunk a szakmai utánpótlás biztosításáért folytatott küzdelem lesz 2016-ban, és az azt követô
években is. Vissza kell nyernünk a fiatal generáció bizalmát, és vonzónak bemutatni szeretett és küzdelmes szakmánkat.  
Ehhez kérem erkölcsi, anyagi támogatásotokat és mindenekelôtt az együttmûködéseteket.  Ismeretes elôttetek, hogy létrehoztuk 
a „Nyomtatott kommunikációért” alapítványt, aminek a fiatal generáció oktatásáért szervezett akcióinknak lenne az anyagi forrása. 
Az alapítás tôkéje – 2 millió forint – csak az induláshoz elég, az utánpótláshoz szükséges lenne a támogatásotok. Javaslom, hogy minden
tagunk évente a szövetségi tagdíjának 5 százalékával támogassa az alapítványt. Azt gondolom, ez elviselhetô összeg, a legmagasabb tagdíj
esetén is csak 45 ezer forint évente. Természetesen nagyobb összeggel is hozzájárulhattok, ha megtehetitek és fontosnak vélitek. 
A szövetség munkáját részben új alapokra kell helyezni az egyesületi törvény értelmében, ezért idén év elején új alapszabályt kell alkotnunk.
Az ôszi választással pedig a vezetésünket is megújítjuk.     
Lesz tehát dolgunk 2016-ban is!

Szokásomhoz híven a félig telt pohár optimizmusával kívánok Neked és a cégednek munkát, kitartást és egy kicsivel több profitot a jövô évre!
Személyes életedben legyenek sikerek, családi boldogság, és ôrizzen Téged egész évben megbízható egészség!
Mindezt kívánom a Szövetség elnöksége, az ügyvezetés és a magam nevében!

Baráti üdvözlettel:
Dr. Horváth Csaba elnök

fedprint.hu

Reméljük, már sok cégnél elkezdték kiválogatni az idei verseny nevezésre
kerülô darabjait, hiszen idén is megrendezzük a Best Print Hungary-t. Tavaly 
a megújított termékverseny sokakat ösztönzött a megmérettetésre, és sok
meglepetésgyôzelem is született. Idén is várjuk a hagyományos kategóriák
mellett a flexótermékeket, a szitanyomatokat, a különleges nyomdai
megoldásokat, és természetesen keressük a legjobbak legjobbjait elôkészítés,
nyomtatás és feldolgozás kategóriában. Örömteli tény, hogy a színvonal minden
évben emelkedik, ezért sokan már a nevezés elôtt házi zsûrizést tartanak, így
biztosítva, hogy csak a valóban kiváló termékek szerepeljenek a versenyben.

A termékek zsûrizését áprilisban bonyolítja Szövetségünk, és május elején kerül
sor a díjátadóra. A pontos idôpontokat és információkat hamarosan meghirdetjük
a szokásos online felületeken és szakmai sajtón keresztül.

2016
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partners 
Ratkovics Péter

CégCéginfo

A kellemetlenséggel kezdeném: saj-
nos, a pályázatokkal kapcsolatos bizony-
talanságok, miszerint a nyomdaipar
kimarad a lehetôségekbôl vagy nem,
mikor jelennek meg a kiírások, mikorra
várhatóak a döntések, mik a preferált
területek stb. jelentôsen késleltették
ügyfeleink beruházási döntéseit, így az
év elején a tervezettnél kevesebb beren-
dezést, illetve szoftvermegoldást sikerült
értékesítenünk.

Nagy öröm, hogy ennek ellenére is
kifejezetten sikeres évet zártunk, amit
elsôsorban kiterjedt szerviztevékenysé-
günknek – részben külföldön is! –, az új
beruházások helyett megrendelt upgra-
de-eknek és az anyagforgalmazás növe-
kedésének köszönhetünk.

Az év legnagyobb öröme azonban az,
hogy a partners Kft. fennállásának 25.
évfordulóját méltón, régi kedves ügyfe-
leink és barátaink körében ünnepelhettük
meg szeptemberben, és rendezvényünk-
kel kapcsolatban mind szakmai, mind
emberi vonatkozásokban számos pozitív
visszajelzést kaptunk.

Mondhatnám, hogy amennyiben 2016
üzleti eredményei elérik a tavalyi év
eredményeit, már teljesen elégedett
leszek. Emellett bízom a további fejlô-
désben, amely két fontos alappilléren
nyugszik: 1. Remélhetôleg a pályázati
rendszer és folyamatok letisztázódnak,
beindulnak az idén, és sok olyan beru-
házást tudnak elindítani az ügyfeleink,
amelyeket a tavalyi évben, sôt néhányat
már a korábbi években elkezdtünk elô-

készíteni.
Ezek fel-
tétlenül
szüksége-
sek lesz-
nek ahhoz,
hogy mind
a csoma-
golóipar,
mind a
Sign&Dis-
play ipar területén mûködô partnereink
megôrizzék versenyképességüket és
piaci pozícióikat – és természetesen szá-
munkra is növekedést hoznak.

2. Évek óta próbáljuk meggyôzni az
ipar szereplôit, hogy a hatékony és ver-
senyképes mûködés záloga nemcsak a
gépberuházásokon, hanem a termelési
folyamatok professzionális kidolgozásán
és ezen folyamatok automatizálásán mú-
lik – ez képes igazán megkülönböztetni
és kiemelni egy jól és hatékonyan mûkö-
dô vállalatot a versenytársak közül. A
tavalyi évben éreztem igazán, hogy ügy-
feleink megértették, és kezdik magukévá
tenni ezt a szemléletmódot, ezért remé-
lem, az idei év áttörést fog jelenteni az
általunk kínált folyamatvezérlô és az
automatizálást támogató szoftvermegol-
dásaink forgalmazásában, komoly cé-
geknél történô bevezetésében. 

Hiszem azt, hogy ezen a területen
robbanásszerû, még évekig tartó válto-
zás, fejlôdés indul el az idén, hiszen e
nélkül iparági szinten veszítenénk el
versenyképességünket.

Csalódott szívvel kényszerül lemon-
dani az ember korábbi barátokról csak
azért, mert nekik már mások az aktuális
érdekeik…

Azt gondolom, most ott tartunk, ha
maradna minden „úgy, ahogy van”, már
pozitívum lenne. Félek, a világ a másik
irányba fog változni. Függetlenül a
klímacsúcs megkésett eredményeitôl, és
látva világszerte a háborús készülôdése-
ket. A remény pedig személyes. Én az a
korosztály vagyok, aki már a hetvenes-

nyolcvanas években szocializálódott,
van élettapasztalatom abból a korszakból
is. Gyakorta párttitkárokkal, tsz- és
ÁFÉSZ-elnökökkel kellett megtalálni a
közös nevezôt. Kicsit leporolva és turbó-
sítva a mai közegben is el lehet ezzel a
tapasztalattal boldogulni.

A „békebeli” nyugalomra nem ácsin-
gózom, de az jó lenne, ha mindenki csak
azt nézné a másikban, hogy mit tud
tanulni tôle. (Nem ellopni, még csak nem
is plagizálni!) ■
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Pozitívum: nagyon jót tett a vérfrissítés a cégveze-
tésben. Ezt mutatják az elmúlt két év gazdasági
adatai. A 2015-ös évet már Tóth Gábor vezetésével
élte meg a cég, és igen eredményesen. A nem olyan
régen indított csomagolási szegmensünkben is
optimális a fejlôdés: ez azt jelenti, hogy ma már a
teljes árbevételünk 15 százaléka a csomagolóanyag-
gyártásból származik. Továbbá 2015-ben már ez az
üzletágunk is megjelent az exportunkban. Hozzá-
teszem: ha erôltetnénk, jobban is tudna növekedni, de
az – minden bizonnyal – a vállalási áraink rovására
menne. Tapasztalatom szerint, hosszú távon jobb egy
kisebb, de stabil növekedés, mint az agresszív terjeszkedés az átmenetinek
gondolt, aztán persze véglegesedô alacsony árakkal. 

Ugyanakkor, a meghatározó forgalmunkat továbbra is a hagyományos
nyomdatermékek jelentik, ehhez képest a csomagolóanyag-gyártás még nem
jelent komoly tételt. Összességében 6–7 százalékos növekedést értünk el a
tavalyi évben, és szerintem ez az optimális: ezt lehet emberileg, szervezetileg
még jól kezelni.

Negatívuma a tavalyi évnek, hogy egy évvel idôsebb lettem. :-( 
Ha 2016. nem lesz rosszabb, mint a 2015-ös, elégedett leszek, de optimista

vagyok. Ha az optimizmusom bejön, az már hab lesz a tortán.
A „békebeli nyugalomhoz” szerintem a régi közhangulat visszatérése kellene.

Az ország közhangulata nagyon rossz, és ez mindenre rányomja bélyegét.
Lassan mindenki el akarja hagyni az országot, ez a legrosszabb jel. Jó lenne
elégedett, optimista embereket látni. ■

Propektus Nyomda
Szentendrei Zoltán

Prosystem – ifj. Schuck István

„Békebeli nyuga-
lomra” napjaink roha-
nó világában már nem
számítok, nem is szá-
míthatok, de úgy gon-
dolom, hogy mind-
azok, akik képesek pár
évre elôre gondolkoz-
va és a világ trendjeit
figyelve középtávú
terveket készíteni,
némi tartalékot felhal-
mozni, elképzeléseik-
be munkát és pénzt
elôre invesztálni,
mindemellett a körül-
mények jelentôs
változása esetén is
rugalmasak maradni,
azok biztosítják saját
maguk számára a
nyugodt, tempós min-
dennapokat munkájuk-
ban és életük egyéb
területein is. Úgy
vélem, mi most ezen
az úton járunk… ■

A munka terén a legnagyobb öröm, rájönni arra, hogy a kollégáimmal együtt mindent
meg tudunk oldani. Magánéletileg pedig: a kisfiam kétéves lett! :-)

A legkellemetlenebb dolog: a tisztességtelenség.
Ha úgy marad minden, mint 2015-ben volt, már nem rossz. 2015 volt nálunk a „válto-

zás éve”. 2016-ot a „megyünk tovább” évének nevezném. Az új irányok/területek kiter-
jesztése, elmélyítése a cél. Alapozni magunkra és ügyfeleinkre tudok – piaci kiszámít-
hatóságra, pályázatok „menetrend szerinti” felbukkanására nem igazán –, valamint arra,
hogy partnereinkkel a meglévô hosszú távú kapcsolataink továbbra is megmaradnak.
Nem csak gépeket kínálunk, hanem megoldásokat. Egyre többször keresnek is bennün-
ket megoldások kapcsán, nemcsak kifejezetten gépértékesítéssel összefüggésben, vala-
mint nemcsak a nyomdaipar területérôl. Pozitívan és tettre készen állunk 2016-hoz!

Tisztesség, kiszámíthatóság, kommunikáció, tájékozottság, türelem, humor – na, ez
mind kellene, de nemcsak a békebeli idôk nyugalmához, hanem úgy, általában is. ■
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Rózsadomb Contact – Messinger Miklós
Nem ért sem kimagasló öröm, sem „kisöröm” a tavalyi évben. Ugyan némileg csökkent a forgalmam, de ez egy

tudatos döntés eredménye. Kilenc éve vagyok nyugdíjas, jövôre már 70 éves leszek, és úgy gondoltam, hogy itt az
ideje, hogy visszafogjam magam, kicsit „kényelmesebbre” vegyem az üzleti életben való aktivitásomat. Bizonyos
üzletrészek vezetését átadtam a gyerekeimnek, azon a területen pedig, amivel továbbra is én foglalkozok, már nem
akarok hû de nagy eredményeket elérni.

Nem várok semmit 2016-tól! Ennek oka részben az elôbbiekben kifejtettek, részben pedig én messze nem
tapasztalom a propagandában hangoztatott gazdasági fellendülést… Meglehet, sôt biztos, hogy bennem is van a hiba,
mert már nem akarok – és talán nem is tudok – napról napra megújulni, 24 órában dolgozni, kreatívabbnál kreatívabb
dolgokkal elôrukkolni. Márpedig manapság mindez elengedhetetlen az üzleti sikerhez!

Nekem már megvan a biztonságos bázisom, és pontosan azért, mert képes voltam önként visszafogni magam. Így is
rendelkezem annyi tartalékkal, hogy ne szenvedjek hiányt. Annyira evezek csak az árral, hogy meglegyen az elég. ■

Stancforma Kft. 
Majerné 
Deák Gyöngyi

Nagy örömvolt 2015-
ben, hogy a tervezett pá-
lyázatok és fejlesztések a
várt eredményeket hozták.
Munkatársaink összeková-
csolódott, jó csapatot al-
kotnak, így „csak” a mun-
kára kell koncentrálnunk!

Kisöröm, vagy kellemet-
lenség? Arra döbbentünk
rá, hogy a fejlesztések
hozományaként kinôttük a
helyünket –  rendezünk,
toldozunk, de újabb kihí-
vás vár ránk!

Merj nagyot álmodni! –
mondják az életfilozófu-
sok. 2016-ban mi is nagyot
álmodunk: pályázunk,
fejlesztünk, robogunk! Több szerepet kívánunk
vállalni a külföldi piacokon, terjeszkedünk, szépítke-
zünk, tanulunk, és alázattal állunk továbbra is a
munkához!

Amire nagy szükség lenne, az a tervezhetô, kiszá-
mítható állandóság, hogy jobban tudjunk koncentrál-
ni a rövid-, és hosszú távú feladatainkra. ■

Térmeg Kft.
Bánát Erika

A  2015-ös év küzdel-
mes volt számunkra, hi-
szen év elején elveszítet-
tük mentorunkat-férjemet.
Pár ügyfél el is ment, de
azok is visszaszivárogtak,
mert azt a sokrétûséget,
amit mi biztosítunk meg-
rendelôinknek, kevesen
tudják jól produkálni.
Nagy öröm számunkra,
hogy mindezek ellenére
cégünk talpon tudott ma-
radni, ráadásul a régi ügy-
felek mellé újak is csatla-
koztak. Köszönet érte min-
denkinek, akik bennünket
választottak, akár régi,
akár új megrendelôként. 

A 2016-os év elé nagy reményekkel tekintünk,
hiszen mint minden cég, mi is  átlátjuk a fejlesztések,
piackutatások jelentôségét – persze, családi vállalkozás
mivoltunkat megôrizve. Úgy gondolom, ebben nagy
segítségünkre lesz a drupa 2016 kiállítás is, ami kellô
motivációt és új ötleteket adhat a távolabbi jövôre
vonatkozólag is.

Sajnos, ez a „békebeli nyugalom” csak múlt idôben
létezik, de hiszem, hogy a szakma szeretete, a tudás
továbbra is egy értékálló dolog, és kell is lennie. ■
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A 2015-ös év számos sikert és
persze nehézséget is rejtett magában.
A piac beruházási hajlandóságát a
régóta várt pályázatok csúszása, majd
korlátozottsága negatív irányba befo-
lyásolta, és ez sajnos nemcsak az ügy-
feleink, hanem a mi eredményeinkre is
hatással volt.

Ezzel párhuzamosan – a nehézségek
ellenére – a „high-end”, nagyteljesít-
ményû nyomdagépek kategóriájában
értékesítési területen kiemelkedô és
nagyon jelentôs sikereket könyvelhet-
tünk el. Hosszú szünet után ismét
sikerült értékesítenünk egy iGen
berendezést, mégpedig a Stanctechnik
számára, továbbá 3 darab Nuvera 314-
es és egy Xerox Color 800i/1000i gép
értékesítésére is sor került. Aminek
pedig különösen örülök, hogy a szó-
ban forgó ügyfeleinkkel közösen, min-
den esetben sikerült „gyôztes–gyôztes”
szituációt és konstrukciót kidolgozni –
és ezt konkrét visszajelzések alapján
merem kijelenteni.

2015-ben a portfóliónk tekintetében
is jelentôs bôvülésrôl adhatunk szá-
mot, és ezek célzottan az egyre maga-
sabb ügyféligények megoldására
születtek. 2015-ben az európai piacot
tekintve hazánkban, a PPD-Expón de-
bütált a Versant 80 nyomógép, amely
ultra HD felbontásban, négyszer több
képpont megjelenítésével képes nyom-

tatni, akár 80 lap/perc sebességgel a
350 g súlyú médiára is. Szintén 2015-
ben mutattuk be a Xerox Color
800/1000i berendezéseinket, amelyek
digitális technológiával képesek
metálarany és metálezüst nyomatokat
elôállítani, valamint ezekhez a beren-
dezésekhez lakkhatású átlátszó száraz-
tinta használata is elérhetô.

A legfrissebb, szeptemberben beje-
lentett Xerox iGen5 nyomdagépünk
pedig rendelkezik ötödik színnel – így
jóval több PANTONE®-szín nyom-
tatását teszi lehetôvé (narancs, kék,
zöld), amellyel ofszet minôségû
nyomatok elôállítására képes 90, 120
és 150 lap/perc sebességgel, a piacon
egyedi extra nagy, a B3-as méretnél is
nagyobb médiaméretben, azaz 364 x
660 mm-es nagyságban. Ráadásul van
olyan konfiguráció, amely 610 mikron
vastag médiára is tud nyomtatni, ami
például a dobozgyártás területén bírhat
kiemelkedô fontossággal. 

A 2015-ös év azért is jelentôség-
teljes számunkra, mert ebben az évben
határoztuk el azt is, hogy értékesítési
tevékenységünk hatékonyságának
növelése érdekében stratégiai együtt-
mûködési megállapodást kötünk part-
nereinkkel. A célunk ezekkel a megál-
lapodásokkal az, hogy a hazai piacot
teljes egészében lefedjük, és partne-

reink által jelen legyünk a piac minden
szereplôjénél és minden szegmensé-
ben. Ugyanakkor a stratégiai együtt-
mûködésrôl szóló megállapdások
megkötése csak az elsô lépés a célok
elérése felé, de a sikeres folytatáshoz
minden feltétel adott: professzionális,
elkötelezett partnerek, bôvülô piac,
egyre nagyobb, a digitális technoló-
giának kedvezô, kis példányszámú
megrendelésállomány, valamint az
általam ismert eddigi legjobb Xerox
portfólió.

Az elôzô év kemény munkája és a
piac változása eredményeképpen ko-
moly lehetôségeket látunk 2016-ra a
piacon. Biztos vagyok benne, hogy
ebben az évben nagymértékben
növelni tudjuk a Xerox jelenleg is erôs
piaci pozícióját. ■
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XEROX Magyarország Kft.
Nyomdaipari Üzletág
Major András
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A HP Indigo szokásos
év végi rendezvényére
idén Magyarországon
került sor, mégpedig a
hazai képviseletet ellátó
3Print Hungary Kft. szer-
vezésében. Az esemé-
nyen jelen volt a HP
Indigo vezérigazgatója és
egyben elnöke Alon Bar-
Shany is, valamint a
3Print Group tulajdono-
sai, és természetesen
valamennyi hazai „HP-s
nyomda” képviselôje
meghívást kapott. Így
azután meglehetôsen népes vendég-
sereg gyûlt össze a 2015. december
17-én, a Spoon hajó panorámaétter-
mében megtartott elegáns partin.

A felcímben olvasható idézet pedig
Alon Bar-Shanytól, a HP Indigo
vezérigazgatójától és egyben elnöké-
tôl származik, és igazságát mi sem
bizonyítja jobban, mint a cégnek az
üzleti életben elért eredményei, vagy
éppen magának Alon Bar-Shanynak a
pályafutása. Az eredeti végzettségét
tekintve történész-közgazdász Alon
Bar-Shany 1995-ben csatlakozott az
Indigóhoz, ahol különbözô területe-
ken – pénzügy, stratégiai tervezés,
üzletfejlesztés – töltött be vezetôi
pozíciókat. 2004 óta azonban már
minden szempontból – fejlesztés,
marketing, értékesítés és üzembe
helyezés – kizárólagosan az ô
felügyelete alá tartozik a HP Indigo,
és ez alatt az idôszak alatt a világ
mintegy 120 országában több mint
4000 ügyfélre tett szert. Ez utóbbi
tény egyben a HP Indigo, mint cég,
magas céljainak elérését is bizonyítja. 

A 4000 ügyfél bizony nem kevés,
és tulajdonképpen ehhez képest iga-
zán nem számottevô – nincs egy szá-
zalék – a hazai partnerek száma.
Ezért is volt némileg meglepô, hogy
éppen magyar partnereikkel ünnepel-
tek. 

Ám, mint kiderült, a HP Indigo
üzletfilozófiája nem az, hogy minél
több gépet állítsanak üzembe minél
több nyomdánál – bár azért ez sem
mellékes –, hanem sokkal inkább arra
törekszenek, hogy meglévô partne-
reik üzletmenete növekedjen. 

És ez a magyar nyomdák esetében
2015-ben mintegy 44 százalékos mér-
téket ért el! 

Az est folyamán több elôadás is
elhangzott. Alon Bar-Shany egyebek
mellett arról beszélt, hogy milyen új
üzleti modellek, illetve termékek
jelentenek még kiaknázatlan piaci
lehetôséget, milyen trendek tapasztal-
hatók a digitális nyomdatermékek
terén, illetve arról is szót ejtett, hogy
várhatóan miként alakul az analóg és
digitális nyomtatás jövôje. A legfon-
tosabb azonban az – hangsúlyozta az
elnök –, hogy: „mindenkinek legyen
víziója, álma és konkrét terve, hogy
mit akar elérni. Ehhez azonban a
gondolkodást is meg kell változtatni.
Változás – ez a kulcsszó! Nyitottnak
kell lenni az új lehetôségek felé, és
ebben segít a HP. Mi ugyanis innová-
ciót adunk a partnereinknek, amely-
nek csak része maga a berendezés. A
HP Indigo elsôsorban arra fókuszál,
hogy miként tudnának a partnerei
még több pénzt keresni. Korábban
nem létezô piacokat hozunk létre, és

megosztjuk velük, hogy ezt hogyan
lehetne a lehetô legjobban kiaknázni.
Mi elsôsorban az együttmûködésben
hiszünk, és kizárólag hosszú távban
gondolkodunk. Ezzel együtt, nem el-
kerülhetô, hogy mindenki saját magá-
nak is kialakítson egy erôs értékesí-
tési vonalat. De nyugodtan lehet
magas célokat kitûzni – mert el lehet
érni. A HP Indigó 12 évvel ezelôtt
start upként indult, és ma az egyik
legmeghatározóbb szereplô a pro-
fesszionális digitális nyomtatás meg-
oldásainak terén. És ennek oka nem
más, mint, hogy nagy volt és ma is
nagy a változásokhoz való affinitása.”

Az elôadásból azt is megtudtuk,
hogy a HP Indigo meglehetôsen sok
partnercéggel mûködik együtt annak
érdekében, hogy minél komplexebb
megoldást nyújtson ügyfeleinek,
startégiai partnereinek. Ez igaz a
fejlesztéseik terén is, és igaz a szol-
gáltatásaikra is. Ez utóbbi területen
legmeghatározóbb partnerük a 2007-
ben alapított 3Print Group, amelynek
tulajdonos-vezérigazgatója, Beky
Shemer – aki egyébként korábban a
HP menedzsmentjének tagja volt – is
megtisztelte jelenlétével a rendez-
vényt. Az ô rövid elôadásából tudtuk
meg, hogy a két cég közötti együtt-
mûködés lényege, hogy egyrészt jó
néhány országban, így Magyarorszá-

„Nyugodtan lehet magas célokat kitûzni – mert el lehet érni”
A HP Indigo és a 3Print Group

2200
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gon is ellátják a HP Indigo
nyomdagépek kereskedel-
mi képviseletét és szervi-
zelését, másrészt olyan
egyéb berendezések (pél-
dául kötészeti, továbbá
felületnemesítéshez, kivá-
gáshoz szükséges gépek
stb.) beszerzésére is vállal-
koznak, amelyek komplett
– úgynevezett „end to
end” – megoldást jelente-
nek a digitális gyártás
területén. A kapcsolat a
HP Indigo és 3Print Group között igen
eredményes, ám ennek gyümölcsét
leginkább a partnereik élvezik, élvez-
hetik – itthon is.

Az elôadásokat követôen már való-
ban az este mottójának – „engedjük el
a munkát egy kicsit, ez az este legyen
a szórakozásé!” – szellemében telt, és

a kulináris, valamint a panoráma nyúj-
totta élvezetek mellett a könnyed ki-
kapcsolódásé lett a fôszerep. ■

Ilona

A mainzi Gutenberg Múzeumba kerültek
Gécs Béla 
miniatûr újságjai
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Ahogy annak idején arról mi is hírt adtunk lapunk
hasábjain, a nyomdászat 575. évfordulója alkalmából
megemlékezésre került sor a Marzek Kner Packaging
nyomdában. Ennek keretei között mutatta be Kása István
Zoltán, a cég ügyvezetôje a Gécs Béla által alkotott, világ
legkisebb újságját, amely immáron a hatodik a sorban.
(Az elôzô ötöt is ô készítette!) Másnap az MTI híreként a
világ számos országa is értesült e tényrôl.  Júliusban Gécs
Béla felvette a kapcsolatot a Mainzban található Gutenberg
Múzeummal, és – ahogy az általa tervezett elôzô öt világ
legkisebb újságjából – elküldött számukra ebbôl a legújab-
ból is pár példányt. A múzeum olyannyira megörült ennek,
hogy az igazgatónô, dr. Annette Ludwig szeptember 15-ére
sajtótájékoztatót hívott össze kifejezetten a „világ legkisebb
újságja” bemutatásának kedvéért. Ahogy fogalmazott: 

„Ezt a miniújságot a nyomdász a korábbi rekorddöntô
újságjaival és a »világ legkisebb bélyegével« együtt aján-
dékozta a Gutenberg Múzeumnak. Különösen nagy örömöt
jelent ez múzeumunk számára, hiszen 2013 óta terjedelmes

minikönyv-gyûjteménnyel rendelkezünk, és ezt a gyûjte-
ményt nagyszerûen egészítik ki a miniatûr formátumban
készült újságok”. 

Az pedig külön öröm, hogy igen erôs érdeklôdést váltott
ki a sajtótájékoztató, és számos német lap – közöttük a
tekintélyes Die Welt – képviselôje jelent meg az esemé-
nyen, és számolt be róla mind nyomtatott, mind internetes
kiadásában.

A siker, az elismerés méltán illeti Gécs Bélát, de az is
mélységesen igaz – ahogy a hozzám és kézzel írt levelében
fogalmazott az alkotó –: „a magyar nyomdászatnak sem
rossz hírverés”. ■

Ilona
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drupa 2016

Az egyesület továbbra is mindent megtesz, annak
érdekében, hogy minél többen és lehetôleg minél
kedvezôbb feltételekkel utazhassanak a 2016-os drupára! 
Természetesen 2016-ban is számíthatnak az egyesület
alábbiakban felsorolt szolgáltatásaira:  

◆ drupa-belépôk a legnagyobb kedvezménnyel

◆ Szállások egyénileg utazóknak különbözô árfekvésû
szállodákban Düsseldorfban, illetve környékén nagyon jó
megközelíthetôséggel a drupához

◆ Szállások a nagyon népszerû Lommerbergen Parkban
1, 2 és igény szerint 3 hálószobás apartman házakban
egyéni és csoportos utazással

◆ Tranzitszállások (a Heidelberg Wiesloch-i extra
programhoz kapcsolódóan is) 

◆ Egyéni és csoportos repülôjegy-foglalások és egyedi
programok szervezése

◆ 2 nap–1 éj menedzserprogram ismét!

Rendezvénynaptár – 2016
Hazai rendezvények

Print-média Klub január 21.  PNYME tárgyaló
„Magyar Grafika 60 év” – tárlatmegnyitó február 25. Sárvár
PNYME – Flexószimpózium február 25–26. egyeztetés alatt
„Magyar Grafika 60 év” – tárlatmegnyitó április 5. Debrecen
„Nyomtatott csomagolás” – szimpózium április 5–6. Debrecen
PNYME közgyûlése április 21. Budapest
drupa village – „falugyûlés” április 28. Budapest
CS+P szakmai nap május 10. (tervezet) Óbudai Egyetem
drupa – Hungarian drupa village május 31–június 10. Düsseldorf
PNYME Vándorgyûlés/papírfeldolgozó napok szeptember 22–23. egyeztetés alatt
Fórum a minôségrôl október 7. egyeztetés alatt
Iparági karbantartók éves találkozója október 13–14. egyeztetés alatt
P+F (Print & Finishing) szimpózium november 10–11. egyeztetés alatt
„Magyar Grafika 60 év” tárlatmegnyitó december 2. Békéscsaba
PNYME nyugdíjas tagsági találkozó december 8. Budapest

Külföldi rendezvények, kiállítások

Paperworld januáár 30–február 2. Frankfurt
EMBAX február 2–05. Brno
FESPA március 8–11. Amsterdam
Tissue World március 14–17. New Orleans
Leipziger Buchkunstmesse március 17–20. Lipcse
Packaging Innovations április 12–13. Varsó
London Book Fair április 12–14. London
Drupa május 31–június 10. Düsseldorf
Zellcheming Expo június 28–30. Frankfurt
Photokina szeptember 20–25. Köln
GRAPHExpo szeptember 25–28. Orlando (USA)
Word Publishing Expo (ex IFRA Expo) október 10–12. Bécs
Druck + Form október 12–15. Sinsheim (D)
Frankfurti könyvvásár október 19–23. Frankfurt
„K” Messe október 19–26. Düsseldorf
PackExpo november 6–9. Chicago
Emballage november 14–17. Párizs
Inprint (Industrial Print Show) november 15–17. Milánó
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Elenyészô számú nyomdaipari vállalko-
zásnak nagyon gazdag Jézuskája volt.
Nem csalás, nem ámítás, karácsony elôtt
néhány nyomda száz, sôt akár több száz
millió forintos támogatásban részesült.
Hozzá tartozik, hogy a támogatásokat a
csomagolóanyag-iparban serénykedô nyom-
dák kapták, termelési kapacitásaik bôvítésé-
re. Szóval, örüljünk velük! Így talán már ôk
is elérik azt a hatékonyságot, amirôl nem is
olyan régen beszéltünk.

Egyébként fránya dolog ez a hatékonyság.
Tapasztalataim alapján a vállalkozások már
jellegükbôl adódóan hatékonyságra
törekszenek, hiszen, ha nem hatékonyak,
akkor veszteségesek lesznek és/vagy meg-
buknak, vagy kiszáll a NAV, és pénzmosás
miatt bezárja ôket. Tehát akkor ki lehet ke-
vésbé vagy egyáltalán nem hatékony? Csak
nem az állam, aki aztán kénytelen lesz a
veszteségét pótlandó ismét csavarni egyet a
vállalkozások kisujján, amelyek aztán megint
elkezdik a tutit. Hát igen, lassan ideje lenne
megérkeznünk a 21. századba. Most olva-
som, hogy letartóztattak egy bûnbandát, akik
magas politikai kapcsolataikra hivatkozva
nem kevés pénzért ígértek eljárni pályázati
pénzek megszerzésében. És voltak rá vevôk.
Nem hittem volna, hogy a legboldogabb
békeidôk uram-bátyám viszonyaira még
ilyen szükség lenne. Mi lenne, ha kipróbál-
nánk úgy simán? Tényleg, csak úgy, „okos”
nélkül. Hallottam már olyan országokról,
ahol úgy is mûködik. Ugyan nem hiszem el,
de azért érdekes lehet…

Ember tervez, isten – illetve nálunk az
állam – végez. Az ADÓHIVATAL és az
ÖNKORMÁNYZATOK – csak így, csupa
nagybetûvel – nem viccelnek, ha bevétel
szempontjából egy olyan stratégiai ágazatot
kell ellehetetleníteniük. Miközben mi a

Gutenberg-galaxis, azon belül is a könyves
szakma túléléséért aggódunk, egyszerûen
nem egyértelmûen szabályozott jogszabá-
lyokkal próbálják ellehetetleníteni ezt az
ágazatot A könyvkiadás metamorfózison
megy keresztül, tárgya: az egyik adónemben
még termék, aminek költségeit az adóalapból
le lehet írni, a másik adónemben hirtelen
költséghányadot nem tartalmazó szolgál-
tatássá alakul át… Értem én, hogy maxi-
malizálni kell az adóbevételeket. De miért
így? És mi lesz a kiadó nyomdákkal, ame-
lyek esetleg mindkét tevékenységet végzik?
Eddig meg voltam gyôzôdve arról, hogy a
mozi a nép körében végzett agitáció és
propaganda legfôbb eszköze, nem a könyv.
Eltekintve a Bibliától, a Tórától és a Korán-
tól. Vagy csak ne jelenjen meg annyi okos-
ság? Nem lenne egyszerûbb a nagy elôdök
példáját követve ismét papírkontingenseket
bevezetni? Ja, és akkor még nem is beszél-
tünk a magánkiadásról, ami szerintem a már
úgyszintén küszködô digitálisnyomda-gép-
gyártók forgalmát hivatott növelni.

Nézem a nyomdák küszködését a szak-
emberekért. Valahogy sikerült az egykor a
munkásarisztokrácia krémjét képviselô
szakmát „hábetlerizálni”, „elsuszterosítani”:
ab start nem vonzó pálya az ifjúság szám-
ára… Aztán – mint nem is olyan régen még
gyakorló apaként – néztem gyerekeim küsz-
ködését a szakmai és felsôfokú nyomdai
képzéssel, nem is csodálkozom rajta. De
ebbe inkább nem is megyek mélyebben bele.
Meg az idô is olyan szép!

Tehát nekem sem marad más, mint, hogy
mindenkinek BUKHÜK-öt, azaz boldog
újévet, és – mivel már január közepén is túl
vagyunk – kellemes húsvéti ünnepeket
kívánjak. ■

Spartvis

Most
akkor
Télapó
vagy
Jézuska?

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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Az élet: öröm 
Ratkovics Péter

● Még ágazati körben is meglehetôsen
köztudott rólad, hogy sok – négy –
gyermeked van, továbbá a hallgatóság
számára is élvezetes módon gitározol
és énekelsz, illetve szenvedélyed a
vitorlázás. Menjünk sorjában: te
magad is nagycsaládból származol?
– Egyke vagyok! És noha nagyon is

élveztem ezt a helyzetet, mindig sok,
minimum három gyereket szerettem
volna, ami azután találkozott második
feleségem, a gyerekek mamájának elkép-
zelésével. Kifejezetten jó dolog egy
nagycsalád: nagyon, nagyon sok öröm
forrása. És ezen az sem változtat semmit,
hogy idôközben elváltunk, ettôl még a
gyerekeimmel messzemenôkig jelen
maradtunk egymás életében!

Ráadásul a jelenlegi párom tavaly
decemberben nagymama lett, így
„tiszteletbeli” nagypapa is vagyok!

● Hogy jött a zene az életedbe?
– Nagyon egyszerûen, ugyanis az

édesapám, aki egyébként vegyészkutató
volt, gitározott és tangóharmonikán is
játszott, és már az általános iskola kezdé-
sekor szerette volna, ha zenetagozaton
tanulnék, és persze mellette valamilyen
nyelvet is. Na, ez nekem így sok volt:

csak a nyelv-
tanulást vol-
tam hajlandó
bevállalni.

Azután csak nem tudtam szabadulni a
zenétôl sem, mert azért nagyon tetszett,
ahogy édesapám játszott a hangszerein.
Elkezdtem tehát csak úgy saját magamtól
próbálkozni, gyakorolgatni, és egyre
inkább élvezhetô hangokat sikerült
kicsalnom a gitárból… Ehhez az is
hozzájárult, hogy annak idején felléptem
az iskolai irodalmi színpadon, ahol a
többi srác inspirált, hogy kicsit jobban
mélyedjek el a gitártanulásban. Igazán
senki nem tanított, és jószerint a mai
napig nem tudok kottát olvasni. Hallás
után bôvül az egyébként igen vegyes
stílusú repertoárom. Én azért zenélek,
mert örömöt ad számomra, az pedig egy
bónusz, hogy tudok olyan szinten, amit
más is élvez. A katonaság ideje alatt
pedig további pozitív hozadéka volt a
zenélésnek: zenekart, sôt a különféle
stílusokat elkülönítve rögtön kettôt – a
pol-beatet játszó Zöld Zekét, és a „lako-
dalmas” zenére specializálódott Kék
Stokit – is tudtunk alakítani néhány tár-
sammal, ami ilyen formán megduplázta
az „eltáv” lehetôségét… 

● Nem akartál volna jobban kibonta-
kozni a zenében, azaz professzionális
szinten érvényesülni?

– Nem! Számomra a zene mindig
kizárólag szórakozás, az öröm forrása
volt, és persze ma is az. Sokáig sportol-
tam is: kardvívásban például benne
voltam országos szinten az elsô tízben.
Ám azt is csak addig ûztem, amíg
élvezetet adott, örömöt jelentett. Profivá
nem akartam válni, egyrészt aránytalanul
nagy erôfeszítést jelentett volna az ezzel
járó felkészülés, másrészt minden mást
kizárt volna az életembôl, minden mást
fel kellett volna adnom. Engem pedig
annyi minden más is érdekel, hiszen
annyi minden más – sôt, minden! – szol-
gálhat az öröm forrásául.

● Ezzel együtt a sport jelen maradt az
életedben, és a vitorlázáson kívül is…
– Persze! Síelek, teniszezek, egy jó

ideje már squasholok is. A vitorlázást
viszont nagyon régóta, nagyjából 12 éves
korom óta ûzöm, ám soha nem vettem
részt semmilyen bajnokságon: nekem a
vitorlázás is kizárólag az örömrôl szól.
Arról meg nem is beszélve, nem is
engedhettem meg magamnak soha, hogy
a nyár 12 hétvégéjébôl tízet erre fordít-
sak. Ráadásul, engem igazán a tengeri
vitorlázás érdekel, azt élvezem a legin-
kább, ezzel töltöm a szabadságom leg-
több idejét. Az egyetlen versenyre, ame-
lyen most is rendszeresen rész veszek, az
Adrián vállalkozom. Igaz, ez inkább
minôsül afféle keretnek egy baráti
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Ratkovics Péter, a partners tulajdonos-
ügyvezetôje igazán nem gondolta, hogy a
nyomda-, illetve – az utóbbi éveket tekintve – 
a csomagolóiparban „végzi”. Ráadásul ezt nem
sorscsapásként éli meg, hanem kifejezetten
örömét leli benne. A kezdetben
paleontológusnak, majd tengerbiológusnak, azt
követôen pedig színésznek készülô fiatalember
mégis villamosmérnöki végzettséget szerzett az
egyetemen, sôt, mint kutató-fejlesztô évekig ott is
dolgozott, de az akkori anyagi nehézségek miatt
hátat fordított az egyébként is alulfizetett tudósi
pályának, és a hajdani SZKI-ban folytatta
tevékenységét. Például az ô nevéhez (is) fûzôdik
az elsô hazai fejlesztésû számítógépes szerkesz-
tôségi program megalkotása. És éppen ennek
köszönhetô, hogy azután saját céget alapítva,
belépett a nyomtatással kapcsolatos világba, és
azóta is itt van, a maga uraként és persze,
szolgájaként. De természetesen most nem errôl
beszélgettem Ratkovics Péterrel.
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találkozóhoz, mondván: ha már találko-
zunk, miért ne mérettessük meg magun-
kat egymással. 

● Neked kicsi a Balaton…?
– Nem! Egészen másról van szó! A

tengeri vitorlázás számomra azért jelenti
a felhôtlen kikapcsolódást és maradékta-
lan örömöt, mert elrugaszkodva a parttól
végtelenné válik a tér és az idô, olyan
nyugalomban és békében lehet részed –
feltéve, ha nem kap el egy vihar –, ame-
lyet egy balatoni vitorlázás nem tud
nyújtani. A tengeri vitorlázásnál jószerint
teljesen megszûnik a külvilággal a
kapcsolat, magadra – legfeljebb arra a
társaságra, akivel együtt hajózol – vagy
utalva, és bármilyen probléma merül fel,
kénytelen vagy egyedül megoldani, és
úgy, hogy adott esetben egyáltalán nem
állnak rendelkezésre az ehhez szükséges
optimális eszközök. A balatoni vitorlá-
zásnak is megvan persze a maga szépsé-
ge és öröme, és egy percig nem állítom,
hogy nem élvezem. Ha csak alkalom nyí-
lik, törekszünk arra – akár a párommal,
akár a nagyobb családdal együtt –, hogy
1–2 napra elmenjünk a Balatonra. 

De ez egész másról szól, és ha lehet,
akkor inkább választom a tengeri
vitorlázást. Én azt gondolom egyébként,
hogy az életünk során mindenben meg
lehet és meg is kell találni a játékot, az
örömöt! És ez nem múlik sem anyagi
javakon, sem másokon: kizárólag raj-
tunk, a bennünk lévô hozzáálláson,
szemléleten. 

● Csak az tud az élethez így viszonyul-
ni, aki jóban van önmagával. Ezek sze-
rint, te ilyen vagy.
– Így igaz! Ez persze, nem jelenti azt,

hogy nincsenek az embernek nehezebb,
kritikusabb életszakaszai. Az viszont
kétségtelen, hogy még ezeket is másként,
mondhatnám, több belátással vagy
bölcsességgel élem meg, és tanulásként,
okulásként fogom fel, ám semmiképp
nem görcsölök rá, nem okoz jelentôs
stresszt.

● Az üzleti életben is képes vagy erre?
– Mindig szeretnék, de nem mindig

sikerül! És hozzáteszem: ez nem feltét-
lenül az üzletmenettel függ össze. Inkább
olyankor érzek egyfajta feszültséget,
disszonanciát, amikor ugyan anyagiak-
ban fut a szekér, ám mégsem olyanok a
kilátások és nem úgy zajlanak a folya-
matok, ahogy – szerintem – kellene. 

● lyenkor próbálsz lendíteni a dolgo-
kon, vagy megvárod míg „kiforrja”
magát?
– Hol így, hol úgy, de általában meg-

próbálok lendületet adni, vagy éppen
más irányból közelítve újra nekifutni a
megoldásnak. Végtelenül zavar például,
ha azt tapasztalom, hogy valaki azt érzi,
bármiben is átvertem. Ehhez nem tudok
„lazasággal” állni, hanem egészen addig
„küzdök”, amíg nem tisztázódik a helyzet.

● Szóval, nem bírod a konfliktuso-
kat… És mi az, amit még nem bírsz?
– Inkább fogalmaznék úgy, hogy

rosszul tûröm a konfliktusokat, és min-
den esetben törekszem a feloldásukra. 

Amit viszont tényleg nem
bírok, ami számomra az egyik
legellenszenvesebb emberi
tulajdonság, az a merev
csôlátás! Az, amikor valakirôl
minden tény és érv lepereg,
csak köti az ebet a karóhoz, és
még halvány lehetôsége sincs
meg annak, hogy változtasson
az általa szajkózottakon. Nem hall meg,
nem ért meg, és fôleg nem akceptál az
övétôl eltérô álláspontokat és vélemé-
nyeket. Ha mindehhez még kisszerûség,
pitiség is társul – na, az végképp kiüti
nálam a biztosítékot. Egyszerûen nem
tudok, mert – szerintem nem lehet ezzel
mit kezdeni.

● És mi az, amit feltétel nélkül cso-
dálsz egy emberben?
– Elsôsorban azt, ha valaki becsüli a

saját életét, megbecsüli benne önmagát,
és képes arra, hogy nem evidenciaként
kezelve, hanem valóban megélve és érté-
kelve élje az életét – és teszi mindezt
finom nagyvonalúsággal. Továbbá sokra
tartom azokat is, akik – bármiben is –
tehetségesek, és egyúttal képesek arra is,
hogy mindezt kiteljesítsék, megmutas-
sák, érvényre juttassák. 

● Az imént úgy fogalmaztál, „hogy az
életünk során mindenben meg lehet és
meg is kell találni a játékot, az örö-
möt”. Legújabban mi jelenti az örö-
möd forrását?
– Ismét felfedeztem a gombászás

örömét: a párommal együtt – aki már-
már profi ornitológus – gyakran kirándu-
lunk, s míg ô a madarakat lesi, addig én
gombát gyûjtök, amit azután meg is
fôzök…

● Jesszusom! Még jó, hogy él a
család…!
– Nincs ok a pánikra: elég tisztessége-

sen kiismerem magam a gombák között,
ráadásul van a telefonomon egy olyan
alkalmazás, amely segít azonosítani az
általam kevésbé ismert fajtákat. Mind-
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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

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

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

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszziittaa--
ffeessttéékkeekk  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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azonáltal, ha csak
egy icipici kétely is
felmerül, elrohanok
a gombaszakértô-
höz, mielôtt még
elkészíteném és tá-
lalnám a családnak.

● A gombán kívül
mást is tudsz fôzni?

– Persze, és sze-
retek is fôzni. A jel-
legzetes „pasis”
grillezésen és a
bográcsban készült

lecsón kívül, népes családom
egyik kedvence például az
általam készített gombakrém-
mel töltött majonézes tojás.
Fôleg a franciás jellegû ételek-
hez van nagyobb affinitásom.

● Van-e bakancslistád,
vagy valami olyan vágyad,
aminek teljesülése különö-
sen nagy öröm lenne
számodra?
– Van bakancslistám, mert

ha valakinek nincs, akkor –
véleményem szerint – ott van
vége az életének. Persze:
szeretnék még egy csomó
dolgot kipróbálni, egy csomó
helyre elutazni. Ez a lista
természetesen folyamatosan
változik, hiszen teljesülnek,
tehát kikerülnek belôle
dolgok, és persze születnek
bele újabbak. Másfelôl azon-
ban, sokkal inkább az élet
elém hozott lehetôségeiben
fedezem fel, találom meg
magamnak a mindenkori
örömöt, és nem attól teszem
függôvé az életem minôségét,
jóságát, hogy kipipálhatom-e
vagy sem a listán szereplô
dolgokat. Merthogy: maga az
élet, öröm. Ha valaki ezt nem
így gondolja, az nem is él,
hanem csak létezik. Azt meg
minek… 

A nagy örömöt pedig szá-
momra a sok-sok kis öröm
összessége jelenti. ■

Ilona

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

Digitális nyomdák részére:Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,

Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus

vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
IINNVVEENNCCIIÓÓ®® KKfftt..

invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

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

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.

RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819
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Eladó
KIKI flexó

hullámtábla nyomó
Méret: 370 x 130 cm

Helyigény: 500 x 200 cm
Áramfelvétel: 380 V – 2 kW

Irányár: 25 000 euró

Érdeklôdni lehet:
Pauker Kft.

06209/233969
06309/445699

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
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001166

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm fekvô

184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

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

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

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

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

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

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2016-ban:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 25. ((0011..1155..))
február 17. ((0022..0055..))
március 14. ((0033..0044..))

április 11.((0044..0011..))
május 9. ((0044..2299..))
június 6. ((0055..  2277..))
július 4. ((0066..  2277..))
– nyári szünet –

szeptember 12. ((0099..0022..))
október 3. ((0099..2233..))
október 25. ((1100..1144..))

november 17. ((1111..0077..))
december 13. ((1122..0022..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
28–36 oldal terjedelemben,

2500 példányban

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

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

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

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon/fax: 226-1944

(8–9 óra között)
E-mail:

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

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya
KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001166--bbaann  iiss!!
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