XXI. évfolyam, 315. szám, 2016. szeptember 15.

mastertan315 szept

2016/09/11

16:07

Page 1

A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Elkezdôdött a kampány…

mastertan315 szept

2016/09/11

16:07

Page 2

mastertan315 szept

2016/09/11

16:07

Page 3

KORONÁMAT A NYOMTATOTT KOMMUNIKÁCIÓÉRT
JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS
Jótékonysági árverésre ajánlom fel Print Princess koronámat, amelyet a Nyomda- és Papíripari
Szövetség tavaly novemberben, alapításának 25. évfordulója tiszteletére rendezett gálaesten
nekem ítéltek a szakma jelenlévô képviselôi. A jótékonysági árverés a nyomtatott kommunikációt,
pontosabban a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány céljainak megvalósítását, azaz a szakma
jövôjét, illetve a szakmai utánpótlás biztosítását hivatott támogatni, ahhoz anyagi forrásokat
teremteni. Az árverésre a Szövetség 2016. október 6–7-én, Gyôrben tartandó rendezvényének
keretei között, a Magyar Nyomdászatért díjátadóval egybekötött gálavacsora befejezô
programjaként kerül majd sor.
A Nyomtatott Kommunikációért Alapítványt azért hozta létre jó két évvel ezelôtt a Szövetség,
mert vannak olyan feladatok, amelyek alapítványként sokkal hatékonyabban valósíthatók meg.
Például adományok gyûjtése olyan karitatív jellegû tevékenység támogatására, amely a papírés nyomdaipar széles szakmai közössége számára jelentôséggel bír, vagy éppen tanulmányi
ösztöndíjak létrehozása. Az alapítvány alapvetôen nem fejtett ki ez idáig semmilyen érdemi
tevékenységet…
Mint a kuratórium – feladatokat társadalmi munkában ellátó – tisztségviselôi, azaz
Schuck István elnök, valamint Szentgyörgyvölgyi Rózsa és jómagam úgy gondoltuk és gondoljuk,
hogy annak van a leginkább értelme, ha nem „akarva fújni a passzát szelet” különféle dolgokat
találunk ki, hanem az alapítvány lehetôségeivel és tevékenységével a szövetség oktatási
stratégiáját támogatjuk.
Ennek most jött el az ideje. Elindult a „Print: a Te jövôd” elnevezésû kampány, amelynek célja
a középszintû szakmai utánpótlás biztosítása, és ezt kellô anyagi fedezet birtokában számos
ponton – ösztöndíjak biztosítása, lakhatási és utazási támogatások, szakmai programokhoz való
hozzájárulás stb. – tudná támogatni az alapítvány.
De mese nincs: pénz kellene! És mese nincs: a szakma csak magára számíthat!
Ezért jött létre az árverés, ezért a célért ajánlom fel a koronámat. És ezért kérem, hogy
amennyiben Önök is fontosnak ítélik a szakma jövôjét, ezen belül az utánpótlás biztosítását,
és módjukban áll, csatlakozzanak a jótékonysági árveréshez. Megtehetik úgy is, hogy részt
vesznek az árverésen és licitálnak, és megtehetik úgy is, hogy valami olyan tárgyat ajánlanak fel
árverésre, amelyért önök is szívesen licitálnának. A befolyó összeg teljes egészében a Nyomtatott
Kommunikációért Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében kerül felhasználásra.
Én már felajánlottam a koronámat.
PRINTinfo

Más. Magunk is olvastuk, de az Antalis külön is felhívta a figyelmünket az Independent címû brit
lap nyomán a hazai médiában augusztusban megjelent azon hírre, amely szerint az olasz
kormány kezdeményezésére most szeptember 15-én indul egy program, amely alapján minden,
18. életévét betöltô állampolgár 500 euró (mintegy 155 ezer forint) értékû könyvutalványt kap
ajándékba. A kapott utalvány könyvek mellett múzeumi belépôre, koncert-, mozi- és színházjegyre
is fordítható. A program 575 ezer tinédzsert érint, és a tervek szerint 290 millió euróba kerül
majd. A kormány tervei szerint 2017-tôl hasonló, ötszáz eurós támogatást kapnak
a tanárok is, amit a szakmai fejlôdésükre fordíthatnak.
Még egy ok, amiért szerethetjük az olaszokat…

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: Ratkovics Péter • Hirdetésfelvétel, felvilágosítás a PRINTinfónál
(szerkesztôségi órák: 8–9 óra között): +36 1 226-1944 • Megjelenik: cca. 3 hetente, 2 500 példányban
• Következô szám: 2016. október 6. (kéziratzárás: 2016. szeptember 26.)
• Szedés-tördelés: PRINTinfo • Korrektor: Fakesz • Levilágítás CtP-re: Pauker Holding
• Nyomdai munkák: Pauker Nyomda (F. v.: Vértes Gábor), • Papír: Europapier (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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Lehet még csatlakozni

Print:
a Te jövôd

Cég info

„Nem tudom, mihez kezdek, mit
fogok csinálni, ám nagyon
élvezem, hogy jelenleg semmit…”

Kamarás Péter

…célja, hogy ismét
vonzóvá tegye a fiatalok számára a nyomdász szakmát…

„…egy kicsit úgy éreztem, elég is volt belôle,
és 58 évesen még elég fiatal vagyok ahhoz,
hogy valami másba kezdjek, valami újat
próbáljak ki…”

Elindult a kampány. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. oldal

Interjú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal

Cég info

Europapier
– Garda-reggeli

Cég info

Változás után, alatt és elôtt

Grafika – Idab
„…menjen az üzlet, és minél többen éljenek
mindazzal az elônnyel, amely a két cég
szinergiájából adódik. Az Idab és a Grafika
külön-külön is meghatározó szereplôje volt
a nyomdaipari beszállító piacnak…”

…a Gardának szembe kellett
nézni a piaci trendek változásával is, nevezetesen azzal, hogy az
elmúlt évek során erôteljes…
Beszámoló . . . . . . . . .8–9. oldal

Interjú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal

Cég info

A Marzek Csoport új, 3,3 milliárd
forintos beruházása Békéscsabán

M-FlexiLog Kft.
…A vállalat célkitûzése, hogy három
éven belül 3 milliárd, öt éven belül
pedig 5 milliárd forint nettó
árbevételt érjen el…”
Beszámoló . . . . . . . . . .10–11. oldal

Cég info

8. Digitális
Könyvnyomtatási Pályázat

Canon
…számos workshopon és felsorakoztatott üzleti modellen keresztül mutatja meg a kiadóknak…

Köz info

The eXpected – ofszet

Tanfolyami felhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

Köz info

Vándorgyûlés és…

PNyME: ôszi programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

Flex info

„Ami megkülönböztet
versenytársaidtól…” (7.)

Csomagolunk – Az emberi tényezô . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

Magán info

Nyomdászok civilben – 25.

fedprint.hu Együtt vagyunk erôsebbek
Print: a Te jövôd

„…De jött az új lehetôség: ezúttal nôi
pulóvereket csempésztünk Németországba, ami szintén nagyon jövedelmezônek bizonyult. Valami rejtélyes oknál
fogva ugyanis a csiricsáré színekkel
megnyomtatott, rendkívül ronda kötött
pulóverek iránt erôs igény mutatkozott
Kelet-Németországban, ahol már
„kemény valutával” fizettek. Ezért aztán elkezdtem ezzel
foglalkozni. Az elsô szállítmánynál simán vettük a határokat,
Drezdába érkezvén megmutattuk az árut a kínai
kereskedônek, és a nyelvi problémákat – egyikünk sem beszélt
az anyanyelvén kívül más nyelven – kiküszöbölendôen
mutogatással megegyeztünk az árban. A kifizetésre a kínai
negyedben került sor, ahol semmi esélyt nem láttam, hogy
élve távozunk … az ötödik „szállítmánnyal” lebuktunk:
minden árunkat elvették, és ki is tiltottak bennünket…”

Kampányismertetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

Korok Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–25. oldal

Beszámoló . . . . . . . . . . .12. oldal

Cég info

Váltás és változás – erôsít a

XEROX Magyarország
…Másik két termékcsoportjára…, továbbá
nyomtatással kapcsolatos szolgáltatásai
értékesítésére pedig ezentúl még sokkal
inkább fog fókuszálni…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . .13. oldal

Kampánysegédlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal
Tisztújítás, menedzserkonferencia, díjátadók . . . . .15. oldal
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Lehet még csatlakozni

Print: a Te jövôd – elindult a kampány

Az utóbbi idôben nagyon gyakran számoltunk be lapunk hasábjain a szakmai
utánpótlás körül kialakult gondokról,
illetve a formálódó megoldásról. Ahogy
az ágazati szinten köztudott – jó esetben
csak hallomásból –, a nyomdák egy
jelentôs része, elsôsorban vidéken igen
komoly munkaerôhiánnyal küzd. Hiány
van szakmunkásból, és hiány van felsôfokú végzettséggel rendelkezô szakemberbôl. A probléma gyökere abban
leledzik, hogy a pályaválasztás elôtt álló
mai fiatalok –14 évesek, illetve 18 évesek – számára egyáltalán nem jelent
vonzó pályát a nyomdászat. Egyáltalán
nem ismerik a szakmát, vagy ha mégis
van valami fogalmuk róla, ahhoz
rendszerint számos tévhit párosul: büdös,
piszkos, környezetkárosító, elavult stb.
És a nyomdászkodás mibenlétérôl való
ismeretekkel a szülôk, sôt jószerint a
társadalom egésze sem áll jobban… Az
emberek döntô többségében egyszerûen
nem tudatosul, hogy a körülöttünk lévô
világ tele van a „nyomtatott kommunikáció valamilyen megnyilvánulásával”. A
névjegykártyától a fotókönyvön át a
lisztes zacskóig, az autódekorációtól a
plakátokon át a klasszikus könyvekig,
magazinokig, vagy éppen a QR-kódtól a
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display-en át a csomagolóanyagokig, mind-mind olyan nyomdatermékek, amelyek a mindennapokhoz szervesen hozzátartoznak. A meglétüket azonban
természetesként fogják fel – és
bele sem gondolnak, hogy ezek
a nyomdaipar produktumai, és
olyanok, amelyekre szükség
volt, van és lesz. Ja, és virtuális
síkon nem kiválthatók.
A nyomdaipar szereplôi
pontosan tisztában vannak azzal,
hogy ugyan a technikai fejlôdés
némileg átértékelte a nyomdaipar jelentôségét, ám mára már
megtalálta helyét ebben a szép
új világban.
Ismét helyére
kerülni látszik
renoméja, amit az is jól
mutat, hogy nemzetközi
és hazai felmérések
egyértelmûen alátámasztják: nemhogy stagnál,
hanem óvatosan emelkedik – a csomagolóanyagon kívül is! – a
nyomtatott termékek
iránti igény, bizonyos
szegmensekben fôleg a
cross média részeként.
Éppen ezért égetôen
fontos a szakmai utánpótlás biztosítása.
És éppen ezért vállalta
fel a Nyomda- és Papíripari Szövetség,
hogy kidolgoz egy stratégiát, összeállít
egy olyan rövid-, közép- és hosszútávra
szóló projektet, és annak részeként elkészít egy részletekbe menô kampányanyagot, amelynek célja, hogy ismét vonzóvá
tegye a fiatalok számára a nyomdász
szakmát.
A nyár folyamán készen is lett a középfokú utánpótlás elôsegítését megcélzó
teljes kampányanyag is: gyakorlatilag
csak adaptálnia, kvázi „megszemélyesítenie” kell a kampányban részt vevô
nyomdáknak önmagukra.

Persze, azután tevôlegesen le is kell
bonyolítania a „korteskedést” a saját, és
ezzel együtt a teljes ágazat jövôje érdekében. A projektben résztvevôk számára a
munka, az energiabefektetés nem „megúszható”, mert az ágazat e téren egészen
biztosan nem számíthat kívülrôl érkezô
megoldásra. A Szövetségnek pedig nincs
akkora anyagi és személyi erôforrása,
kapacitása, hogy a nyomdák helyett
országos szinten felvállalja a kampány
lebonyolítását. A nyomdák elsôsorban
önmagukra számíthatnak. A Szövetség
elkészítette a komplett kampányanyagot,
és folyamatos háttértámogatást nyújt. A
megvalósítás azonban azokra a nyomdákra vár, amelyek rendelkeznek ágazati
felelôsségtudattal is.
És vannak ilyenek:
pillanatnyilag országos
szinten több mint húsz
nyomda jelezte csatlakozási szándékát a kampányhoz, pedig pontosan
tisztában vannak azzal is,
hogy ennek gyümölcsét
adott esetben nemcsak ôk
fogják élvezni…
Számukra a Nyomda- és
Papíripari Szövetség ügyvezetô igazgatója, dr. Peller Katalin 2016. szeptember 6-án már kampányeligazítót is tartott az
Óbudai Egyetemen.
De még nem késô
csatlakozni, és biztatnánk is mindenkit,
hogy tegye meg! Lapunk Fedprint-oldalain (14–15.) kicsit bôvebben is olvashatnak a kampánnyal kapcsolatos gyakorlati
tudnivalókról. Ám a legeslegjobb az lenne, ha az ügy érdekében felvennék a
kapcsolatot a Szövetséggel, illetve az
ügyvezetô asszonnyal: +36 1 3507728,
+36 30 9779 669, vagy peller@fedprint.hu.
Én pedig az oktatási kampányt támogató
Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány nevében is szeretném majd rövidesen ismét megszólítani Önöket. ■
Ilona
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Europapier – Garda-reggeli
A szokásos nyári nyomdaipari
nyugalom ellenére jelentôs érdeklôdés
övezte az Europapier Budapest által
szervezett üzleti reggelit.
A rendezvényre, amelynek során az
olasz Garda cég képviseletében Alessandro Nardelli kereskedelmi igazgató mutatta be, de inkább elevenítette
fel a cég által gyártott, fôleg könyvpapírokat, 2016. július 29-én, stílusosan
a budapesti Akademia Italiában került
sor. A meghívott vendégek között kreatív ügynökségek, illetve múzeumok,
kiadók képviselôi, mûvészeti vezetôi
éppúgy jelen voltak, mint tervezôgrafikusok.
Miután Szendrei-Nagy Szabolcs,
az Europapier Paper & Packaging
magyarországi üzletágának vezetôje
köszöntötte a társaságot, kezdetét vette
egyrészt a reggeli, másrészt Alessandro Nardelli prezentációja. Azt gondolom, sem a Garda céget, sem termékeit, sôt magát Alessandro Nardellit
sem kell bemutatni a hazai ágazatnak,
hiszen „mindhárman” meglehetôsen
régóta igen jól ismertek és kedveltek
ebben a körben.
Mindezzel tisztában is volt az elôadó, éppen ezért csak röviden beszélt a
gyárról, illetve régebben meglévô
termékcsaládjaikról, ezen belül bôvebben a GardaPat 13-ról, illetve az
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újdonságnak számító GardaMatt
Ultráról. A legnagyobb hangsúlyt
az elôadó a felhasználás igazán
lenyûgözô megoldásainak bemutatására helyezte.
A Cartiere del Gardát 1957ben alapították, és azóta fókuszál
elsôsorban a többször mázolt
könyvpapírok gyártására, amióta
1971-ben megvette ôket a német
Bertelsmann kiadó. A cég a
kétezres évek közepe táján került
jelenlegi tulajdonosához, a Lectacsoporthoz. A Garda-tó partján,
egy turistaparadicsom kellôs
közepén épült gyár mindig is
kiemelkedô figyelmet fordított a
környezet védelmére, annak
megóvására. És ez nemcsak a gyártáshoz használt víz tisztítására vonatkozik, hanem az ipari termelés teljes
folyamatára. Alacsony gázkibocsátás,
optimalizált energiafelhasználás mellett dolgoznak, és minden újrahasznosításra kerül: például a keletkezett gôzt
melegvíz elôállítására használják.
A Cartiere del Garda alapvetôen
kétféle papírt gyárt: vannak az úgynevezett alappapírjai és a strukturált
termékek. A két termékcsoport közös
jellemzôje, hogy – miként az elôadó
fogalmazott –: „…ezek a legjobb
papírok a könyvekhez”.

Alessandro Nardelli, bemutatva az
egyes családokat – GardaMatt Art,
GardaGloss Art, GardaCover Art,
GardaCover Hi-Fi, GardaPat 13 –,
külön-külön kiemelte, hogy melyik
tulajdonságuk jelenti felhasználásuk
legnagyobb elônyét. A GardaMatt Art
például alacsony árfekvésével emelkedik ki más gyártók hasonló minôségû
papírjai közül, s hogy mennyire árérték arányos ez a termékük, azt az is
jól mutatja, hogy forgalmuk 70 százaléka ebbôl a termékbôl származik.
A GardaCover Hi-Fi pedig elképesztô fényessége okán kedvelt min-
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den olyan kiadványnál – fôleg a borítójuknál –, ahol erôteljes figyelemfelhívásra van szükség.
A GardaPat 13 család, amely 1.3-as
volumenitású, ugyan egy drágább
kategóriájú papír, ám „hatásában bôven megéri az árát” (sic!), és elsôsorban könyvekhez, fotóalbumokhoz,
múzeumi katalógusokhoz, mûvészeti
kiadványokhoz jelent ideális hordozót.
Ezek a papírcsaládok többször mázoltak, ennek is köszönhetik például
kiváló nyomtathatóságukat.
Ám a Gardának szembe kellett
nézni a piaci trendek változásával is,
nevezetesen azzal, hogy az elmúlt
évek során erôteljes igény keletkezett
a mázolatlan hordozók iránt. Erre
válaszul fejlesztették ki a GardaMatt
Ultra termékcsoportjukat, amely

ugyan mázolt – hiszen ez
egyfajta garanciát jelent a
kitûnô nyomtathatóságra –,
ám hatásában, tapintásában
mégis szinte megegyezik a
mázolatlan papírokéval. A
kombinációnak köszönhetôen a GardaMatt Ultra
piaci fogadtatása igen kedvezô. Az elôadó azt is
elmondta, hogy korábbi
papírféleségeiket is folyamatosan fejlesztik annak
érdekében, hogy még jobb,
még szebb és fôleg idô- és
fényállóbb, továbbá színviláguk – még a fehéreké is:
kékes, világító, matt – még
változatosabb legyen.
Elôadása befejezô részében Alessandro Nardelli
némi könyvpiac, illetve egyáltalán a
nyomdaipari termékek kontra digitális
csatornák helyzetének alakulásáról
szólva elmondta, hogy a nemzetközi
tapasztalatok szerint kezd visszaszorulni az érdeklôdés például az e-bookok iránt. Az Amazont sem az e-book
„tartja el”, hanem a puha-, illetve
keménytáblás könyvek… Napjainkra
ugyanis igen széles körben derült ki az
olvasók, a fogyasztók számára, hogy a
digitális megjelenés nem ad olyan
élményt, mint egy „igazi” könyv,
magazin, vagy éppen egy kereskedelmi kiadvány. Egyre többen ragaszkodnak, térnek vissza a papíralapú
olvasáshoz…
Ugyanakkor tény, hogy a fajlagos
példányszámok csökkennek, ám ezt a
növekvô címszámok bôven kompen-

zálják. További tendencia, hogy határozottan kezd visszajönni Kínából a
könyvgyártás, mert már nem éri meg
ott elôállíttatni – messze van, alacsony
színvonalú a kiszolgálás és drágul a
munkaerô –. Mind emellett egyre
inkább jellemzô lesz a könyvek
esetében is a technológiai mix, azaz a
termékek egy bizonyos hányada
digitálisan, a többi tradicionálisan
kerül kigyártásra. Ez azt is nyilvánvalóan magával hozza, hogy a nyugateurópai kiadók ezentúl még erôteljesebben fognak a kelet-közép-európai
nyomdák felé fordulni…
„A nyomdaipar helyzetét tekintve
pedig egyértelmû, hogy a modern
média és a nyomtatott termékek nem
versenytársai egymásnak, hanem
kettôjük kombinációja jelent megoldást” – mondta befejezésül Alessandro Nardelli.
„És erre nemcsak nemzetközi,
hanem hazai üzleti modellek is vannak
már. Ilyen például a Sámán-könyv,
amelyhez tartozik egy QR-kódos
könyvjelzô, amelyet beolvasva ezzel
kapcsolatos rövidfilmek, további fotók
láthatóak, vagy éppen hasonló témájú
könyvek rendelhetôk meg” – fûzte az
elhangzottakhoz Szendrei-Nagy
Szabolcs. Majd megköszönve a részvételt, ajándékul, de még inkább
egyfajta emlékeztetôül minden jelenlévô egy Garda-Glamour-Europapier együttmûködésben, Kulcsár
Edina modellként való közremûködésével készült öröknaptárt kapott
ajándékba. Amolyan gondolatébresztésnek… ■
Ilona

Prégeléshez Lamináláshoz UV-lakkozáshoz

2072 Zsámbék,
Herceghalmi út hrsz. 078/2
Tel. : 06-23/565-068
www.lemmaco.com
sales@lemmaco.com
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A Marzek Csoport új, 3,3 milliárd forintos beruházása Békéscsabán

M-FlexiLog Kft.
2016. július1-jén ünnepélyes keretek között került sor Békéscsabán a
Marzek Csoport második gyártóüzemének, az M-FlexiLog Kft. zöldmezôs beruházásként épülô új telephelyének alapkôletételére. Az M-FlexiLog Kft. tervezett beruházása két
részbôl áll: flexibilis csomagolóanyag-gyártó üzem kialakítása, valamint ennek, illetve a már 2005 óta
meglévô másik leányvállalatuk, a
Marzek Kner Packaging Kft. logisztikai és a raktározási igényének megoldása. Ennek megvalósítása érdekében
a Marzek Csoport már a tavalyi év
végén megvásárolt egy 25 ezer négyzetméteres ingatlant, amelyen egy
összességében 8 ezer négyzetméteres
épületkomplexumot kíván építeni.
Ezen belül fog elhelyezkedni a 3500
négyzetméteres – és nem mellesleg 14
méter belmagasságú – logisztikai
központ, valamint a 4500 négyzetméter alapterületû üzem, amely a flexibilis csomagolóanyag-gyártás színteréül
fog szolgálni. A beruházás összértéke
3,3 milliárd forint, finanszírozását
pedig a 778 millió forint önerô mellett, egy 1,6 milliárd forintos MNBHitelprogram igénybevétele, valamint
922 millió forintnyi kormányzati
támogatás teszi lehetôvé – tudtuk meg
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az alapkôletételt megelôzô
napon tartott sajtótájékoztatón Szij-
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jártó Péter külgazdasági és külügyminisztertôl. A miniszter külön hangsúlyozta, mennyire fontos a kormányzat
számára, hogy vonzóvá tegye a külföldi befektetôk számára Magyarországot, éppen ezért jelentôs összegekkel
támogatnak minden olyan fejlesztést,
amely egyrészt innovatív és perspektivikus, másrészt új munkahelyeket
teremt.
Az elképzelések szerint egyébként
ez év végéig elkészül maga az épületkomplexum, jövô év januárjában letelepítésre kerülnek az új gyártóberendezések, és indul a termelés. A vállalat
célkitûzése, hogy három éven belül 3

milliárd, öt éven belül pedig 5 milliárd
forint nettó árbevételt érjen el. A beruházás egyúttal 120 új munkahelyet is
teremt. Az M-FlexiLog Kft. valamivel
több mint 50 fôt már 2017-ben elkezd
foglalkoztatni, majd 2021-ig további
70 fôvel kívánja bôvíteni a létszámot.
A családi tulajdonban lévô Marzek
Csoport 2005 óta van jelen Magyarországon, és ez idô alatt már eddig is
200 új munkahelyet teremtett, és
mintegy 5 milliárd forint értékben
hajtott végre beruházást a Marzek
Kner Packaging Kft. keretén belül.
Ennek köszönhetôen az elmúlt bô tíz
évben közel megháromszorozódott
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alkalmazottaik létszáma és erôst
megháromszorozódott az árbevételük, amely a tavalyi évben
meghaladta a 7 milliárd forintot.
A Kása István Zoltán vezette
Marzek Kner Packaging azonban nemcsak az üzleti életben
mutat fel komoly sikereket és
impozáns fejlôdést, hanem a
középfokú nyomdaipari képzés
hazai zászlóvivôje is. Az általuk
kidolgozott hárompilléres okta-

tási modellnek köszönhetôen igen komoly
eredményeket értek el a szakmunkás-utánpótlás biztosításában – tavaly több mint 100
diák jelentkezett a helyi szakközépiskolába
nyomdásztanulónak! –, továbbá az oktatás
feltételeinek és körülményeinek javításában. A „Gyere közénk nyomdásznak”
program a beiskolázást segíti, a megfelelô
oktatói díjazásra kamarai, oktatási és
nyomdaipari részvétellel együttmûködést
hoztak létre, amely 2015 szeptemberétôl
mûködik, a Modern Városok Program
keretében pedig 1,4 milliárd forintból
rövidesen új tanmûhelyt is létrehoznak.
Merthogy: az úgy van rendjén, ha a profit
„kéz a kézben jár” a társadalmi (ágazati)
felelôsségvállalással… ■
Ilona
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Canon – 8. Digitális Könyvnyomtatási Pályázat

Noha már június közepe táján, az
Ünnepi Könyvhét keretei között kiderült,
mely mûvek nyertek az idén nyolcadik
alkalommal, és immáron második éve a
Magyar Írószövetség és a Canon közösen
megrendezett Digitális Könyvnyomtatási
Pályázatán, a nyertes köteteket 2016.
szeptember 8-án mutatták be a Petôfi Irodalmi Múzeumban. Annak idején a pályázatra beérkezett 25 mûbôl a belbecs
alapján döntötte el az Írószövetség zsûrije, hogy melyik tíz alkotást díjazza, amelyek között regények, verseskötetek, eszszék, de egy drámaantológia és egy mesekönyv is helyet kapott. A tíz nyertes
kötet 250-250 példányban jelent meg: a
nyomtatás költségét a Canon állta, a papírt az Europapier biztosította, a kötészeti munkát pedig a Stanctechnik végezte.
De nemcsak tartalmilag kerültek elbírálásra a pályamûvek, hanem a díjazott
köteteket „nyomdászszemmel” is értékelte
a szakmai zsûri – Pesti Sándor, a Papírés Nyomdaipari Mûszaki Egyesület ügyvezetôje, Münnich Dénes, a Lupe Magazin fôszerkesztôje és Kováts Botond, a
Canon Hungária marketingkommunikációs vezetôje –, mégpedig olyan szempontból, hogy mint nyomtatott termék,
melyik érdemli ki a „Legszebb könyv”
elismerést. A kitüntetést jelen rendezvényen vehette át a szerzô, Gálla Edit az
Egy másik életben címû verseskötetéért,
amely a Napkút Kiadó gondozásában
jelent meg.
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Ahogy az az ágazatban is köztudott,
nyolc évvel ezelôtt azzal a szándékkal
indult útjára a digitális könyvnyomtatási
pályázat, hogy túl a kultúra és a könyvnyomtatás támogatásán, valamint azon,
hogy lehetôséget biztosítson feltörekvô
tehetségeknek és rétegmûfajokban alkotó
szerzôknek a megjelenésre, a kiadók
figyelmét akarta ráirányítani a digitális
könyvnyomtatásban lévô lehetôségekre.
S tulajdonképpen – ahogy júliusi interjúnkban Szalai István, a Canon kereskedelmi célú nyomtatás üzletág-igazgatója
fogalmazott – mára már el is jutottak a
kiadók odáig, hogy pontosan tisztában
vannak a digitális könyvnyomtatásban
lévô lehetôségekkel és elônyökkel.
Ugyanakkor, még mindig csak módjával
élnek vele…
Pedig – ahogy ezen a rendezvényen is
fogalmazott Szalai István –: „egyre fontosabb szerepe lesz a digitális könyvnyomtatásnak. A digitális nyomdagépek
már ma is kulcsfontosságúak, de a jelenlegi trendek alapján szerepük a következô
években még jelentôsebb lesz”. A hazai
és a nemzetközi felmérések ugyanis egyértelmûen azt mutatják, hogy az olvasók
nyomtatott könyvek iránti vonzalma –
úgy tûnik – még nagyon sokáig megmarad. Például a Pew Research 2016-os
felmérése is azt mutatja, hogy az Egyesült Államokban 2011 óta gyakorlatilag
nem változott a papír alapú könyvek
olvasottsága…

És ez nagyjából Magyarországon is
igaz. Kétségtelen: míg 1996-ban 5900
példány, 2006-ban pedig 3365 példány
volt a címenkénti átlag, napjainkban a
jelenleg elérhetô legfrissebb (2014-es)
adatok szerint az itthon kiadott könyvek
átlagos példányszáma mindössze 1737. A
címek száma azonban jelentôsen emelkedik: míg tíz éve 7000 volt, ma már 10 000.
„Ebbôl az is következik, hogy sok esetben – rétegkönyveknél, elsôkönyves
»próba« megjelenéseknél – a digitális
nyomtatás jelenti a költséghatékony megoldást, hiszen az ofszetgyártás megtérülése csak 1500 példány fölött várható” –
hívta fel a figyelmet Kováts Botond.
A Canon Digitális Könyvnyomtatási
pályázata egyedülálló kezdeményezésnek
számít Európában, noha a Canon már
hatodik éve rendez Future Book Forum
címmel olyan kétnapos konferenciát
poingi, több ezer négyzetméteres bemutatótermében, amelynek során számos
workshopon és felsorakoztatott üzleti
modellen keresztül mutatja meg a
kiadóknak, hogy miként fordíthatják a
maguk javára a digitális könyvnyomtatásban lévô lehetôségeket.
A Canon Hungária a kiadóknak küldött és az idei Future Book Forumra
szóló meghívójában pedig nem véletlenül fogalmazott a következôképpen:
„Hozza magával nyomdászát is…!” ■
Ilona
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XEROX Magyarország

Noha ez
év január
elsejétôl
látja el a Xerox Magyarország ügyvezetôi feladatait Veronika Brazdilova,
mégis most jött el az ideje, hogy egy
sajtótájékoztató keretei között az ágazat
nyilvánossága elé álljon. Részben azért,
hogy bemutatkozzon, részben azért, hogy
beszámoljon mindazokról a változásokról és ehhez kapcsolódó eredményekrôl,
amelyek az elmúlt nyolc hónapban a cég
életében történtek, és amelyek célja,
hogy az elmúlt pár év gyengélkedése
után ismét – ahogy az ügyvezetô asszony
fogalmazott – „méltó helyére emeljék a
céget”.
A Xeroxnak három fôtermékcsoportja
van: az A4-es berendezések, az A3-as
berendezések, illetve a professzionális
termelôi berendezések. Az egyes
szegmenseket tekintve természetesen
igen eltérô eredményességrôl beszélhetünk: igazából az úgynevezett A4-es,
azaz a lakossági felhasználásra szánt
nyomtatók voltak „ludasak” a gyengélkedô eredményekért, ugyanis a Xerox is
beszállt abba a versenybe, hogy jószerint
fillérekért kínálta magát a berendezést, és
a hozzá szükséges kellékanyagok – például tonerek – forgalmazásából gondolta
a veszteséget kompenzálni…
Ám ez az elképzelés nem váltotta be a
hozzá fûzött reményeket, és a Xerox
döntött: nem erôlteti ezt a piacot, a jövôben veszteséggel nem fogja árulni A4-es
nyomtatóit. Ez fôleg az otthoni és kisirodai célcsoportokat érinti. Ugyanakkor az
A4-es, ám munkacsoportoknak való, nagyobb tudású gépek értékesítése továbbra is fontos marad.
Másik két termékcsoportjára – A3-as,
illetve professzionális termelôi berendezések –, továbbá nyomtatással kapcsolatos szolgáltatásai értékesítésére pedig
ezentúl még sokkal inkább fog fókuszálni. Ezekben a szegmensekben egyrészt
hagyományosan erôs is, másrészt számos

elképzelése is van arra nézve, hogyan
erôsítheti tovább piaci pozícióját és
stabilitását, növelheti nyereségességét.
Kitûzött célja, hogy az idei évben 6 százalékkal növelje árbevételét és 14 százalékkal nyereségét. Ennek megvalósítása
érdekében egyrészt 22 százalékos költségcsökkentésre van szükség, másrészt a
termelékenység és hatékonyság növelésére. A költségcsökkentés részeként sor
került egyfajta belsô strukturális átszervezésre is. Volt némi létszámcsökkentés,
illetve a Xerox cseh, szlovák és magyar
leányvállalatai élére Veronika Brazdilova
személyében közös ügyvezetô került, és
ezáltal igen erôs együttmûködés is létrejött az egyes cégek között. „Nincs szó
összeolvadásról, a belsô produktivitás
emelését, a szinergiakihasználást segíti
elô a szoros együttmûködés” – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón az ügyvezetô
asszony.
Mindezek következtében sikerült költségeiket 30 százalékkal lecsökkenteni,
ugyanakkor termelékenységük folyamatosan növekszik. Mind az A4-es, mind az
A3-as berendezések tekintetében a Xerox
Magyarország megôrizte piaci pozícióját.
Fôleg az A3-as területen ez azért is kiemelkedôen jó eredmény, mert maga a
piac 28 százalékot esett vissza a múlt
esztendô hasonló idôszakához viszonyítva, s ennek dacára 2 százalékkal javította
eladási mutatóit a cég. További erôsítésként kiterjeszteni szándékozzák viszonteladói körüket: jelenleg harminc partnerrel állnak szerzôdésben, de év végéig
szeretnék ezt ötvenre növelni. Fôleg
vidéken, ezen belül Kelet-Magyarországon vannak még „fehér foltok”, elsôsorban ott keresnek együttmûködô partnereket.
A professzionális nyomdagépek
piacán még nagyobb elôrelépés történt,
és elismerésre méltó eredmények születtek. A tavalyi évben létrehozott Partner
Programjuk keretei között már 11 professzionális céggel állnak szoros viszont-
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Váltás és változás – erôsít

eladói kapcsolatban. Maga a szegmens
az elmúlt fél évben 33 százalékos bôvülést ért el, a Xerox Magyarország pedig a
maga 110 százalékot elérô növekedésével – ahogy fogalmaztak – „bebetonozta
elôkelô piaci pozícióját a nyomdaipari
szektorba”, ami piaci részesedére lefordítva 34,4 százalékot jelent.
A Xerox drupán bemutatott megoldásai – különös tekintettel a konkrét érdeklôdésekre – pedig további ígéretes reményekre adnak okot a hazai cég számára.
A Xerox – ahogy az köztudott – azonban nem pusztán berendezéseket kínál,
hanem nyomtatáshoz kapcsolódó szolgáltatást is, sôt egyre inkább ez kerül az
elôtérbe, és erre is kifejezetten nagy
hangsúlyt kívánnak helyezni a jövôben.
Ugyanakkor azzal is tisztában vannak,
hogy a hazai piacra e téren még nagyon
ráfér az edukálás… De erre is vannak
terveik…
A sajtótájékoztatón elhangzottak alapján elmondható, hogy az új alapokra
helyezett Xerox Magyarország a legjobb
úton van afelé – sôt, már konkrét eredményeket is produkált –, hogy valamennyi szegmensében megvalósítsa
kitûzött célját. Vagyis – ahogy Veronika
Brazdilova ügyvezetô igazgató fogalmazott –: „Megkerülhetetlen és inspiratív tényezôvé váljon mind a versenytársak, mind a piaci szereplôk életében,
és wow-hatást váltson ki belôlük”. ■
Ilona
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Elkezdôdött a kampány

„Print: a Te jövôd”
Ahogy azt elôzô beszámolóinkban említettük, szövetségünk
„Print: a Te jövôd” elnevezésû marketingkampányt kívánt létrehozni
annak érdekében, hogy minél több pályaválasztás elôtt álló fiatal
számára megmutassuk, milyen lehetôségeket rejt a nyomtatás.
Hogy miért is van szükség erre, annak okai közismertek: az akut
munkaerôhiány; a nyomdászat nem népszerû a fiatalok körében; és
rövid idôn belül a munkaerô-utánpótlás hiánya a gazdasági
eredmények romlásához vezet. Cél, hogy újra vonzóvá tegyük a
nyomdai szakmákat a pályaválasztás elôtt álló fiatalok körében, és
növeljük a nyomdai szakközépiskolákba jelentkezôk számát.
Szövetségünk négy stratégiai célkitûzésébôl az idei évben két
témára fókuszálunk: az egyik a középfokú oktatás, a másik az
Óbudai Egyetemmel együttmûködésben a Nyomtatott Kommunikáció Akadémia elindítása, amely a szakmai továbbképzést szolgálja..
A nyár folyamán elkészítettük a középfokú szakmunkás-utánpótlás
biztosítása érdekében a gyakorlatban történô megvalósítás
eszközeit. Létrehoztunk minden olyan kampányanyagot, illetve
-segédletet, amelyre támaszkodva indulhat maga a kampány, a
lebonyolítása pedig a projekthez csatlakozó cégek feladata.

Középfokú szakmunkásutánpótlás kampány
Országos marketingkampány a nyomdák környezetében lévô
általános iskolákban, amelyet a Szövetség dolgozott ki és
koordinálja, lebonyolítása a nyomdai vállalkozások feladata.
A kampány három fô elembôl áll:
◆ Pályaválasztási iskolai óra
◆ Nyomdalátogatás
◆ Microsite: www.printjovoje.hu
További elemek lehetnek: nyomdatábor iskolai szünetben, helyi
pályázatok kiírása, részvétel fesztiválokon, helyi
rendezvényeken – és ki mit talál még ki…
Szövetségünk a következô kampányeszközöket biztosítja:
◆ Iskolai óra kampányeszközei:
• levél az iskolának • óravázlat • prezentáció
• információs mappa • szórólap és meghívó • ajándék
◆ Nyomdalátogatás kampányeszközei:
• programvázlat • kvízjáték • prezentáció • ajándék

Szakmérnöki képzés egyetemi vagy fôiskolai
végzettséggel rendelkezôk számára
Téma: nyomtatott kommunikáció szak,
csomagolástechnológia szak
Idôtartam: három félév.
Az órák/konzultáció: kéthetente hétvégén
Képesítés: fôiskolai végzettséggel szakmérnöki oklevél,
egyetemi végzettséggel okleveles szakmérnöki oklevél
A képzés díja: 200 000 Ft/félév (összesen: 600 000 Ft)
A képzés költségét tanulmányi szerzôdés megkötése mellett
a munkáltató átvállalhatja a hallgatótól. A képzések részletei
és a jelentkezési lap megtalálhatók a szövetség honlapján.
Határidô: 2016. szeptember közepe

Tanfolyami felnôttképzés
A jelentkezéshez nincs szükség elôképzettségre.
Témák: gyártás-elôkészítés és árkalkuláció,
nyomdai alapismeretek,
papíripari alapismeretek
Idôtartam: 64 + 4 (vizsga) óra
A tanfolyam részletei szeptember végére kerülnek kidolgozásra.

Mind az iskolai órához, mind a nyomdalátogatáshoz a teljes
dokumentáció – arculati elemek (logó- és betûmappa)
kampánysegédlet*, amely részletes eligazításul, gyakorlati
útmutatóul szolgál – átadásra kerül. Minden anyagot a résztvevô
cégre vonatkozó információkkal kell kiegészíteni.
A grafikai anyagokat nyitott PDF formátumban adjuk át,
a nyomtatást a résztvevô cég végzi. Bármely eszköz elhagyható
vagy továbbival egészíthetô ki.
◆ WWW.PRINTJOVOJE.HU
Központi információs adatbázis, amelyben a következôk
találhatóak:
• Szakképzô intézmények elérhetôségei
• Kampányban résztvevô cégek adatai
• Jogszabályi rendelkezések, információk
Miben segítünk még?
• Személyre szabott támogatás a kampány lebonyolításához.
• A kampány népszerûsítése a szakmán belül a szakmai sajtó
segítségével.
• A szakma folyamatos tájékoztatása a szövetség
kommunikációs csatornáin.
• Az információk folyamatos frissítése a microsite-on.
• A kampány eredményének lekövetése és kommunikálása.
• A kampány igényeknek megfelelô fejlesztése.
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*Kampánysegédlet
A kampányban azon nyomdai vállalkozások (nyomdák és nyomdai
beszállítók) vehetnek részt, amelyek a Szövetségnél jelzik ilyen irányú
szándékukat. Számukra átadásra kerülnek a központilag kidolgozott
kampányeszközök. Az anyagokat a Szövetség tagjai ingyenesen kapják
meg. Nem tag vállalatok részvételének feltétele, hogy legalább 200 000
forint összeggel támogassák a Nyomtatott Kommunikáció Alapítványt.
Kampányidôszak
2016. augusztus–november: a résztvevô cég környezetében (városában)
levô általános iskolák adatainak összeállítása, kapcsolatfelvétel az iskola
vezetésével, továbbá az iskolai és nyomdai programok lebonyolítása.
November közepétôl ugyanis már minden családban körvonalazódik,
hogy melyik iskolába adják be a jelentkezési lapot.
Amit központilag biztosítunk:
◆ Arculati elemek
◆ Iskolalátogatáshoz: levéltervezet az iskola vezetésének, iskolai
óravázlat, prezentáció (Windows ppt. és prezi.com változatokban),
információs mappa. Az információs mappa tartalmaz egy szórólapot,
amelynek egyik oldalán a legközelebbi szakközépiskola és a nyomda
információi találhatók, a másik oldalán meghívó nyomdalátogatásra
(választás szerint ez lehet két külön szórólap is), valamint egy
perszonalizálható szóró ajándékot.
◆ Nyomdalátogatáshoz: a teljes program forgatókönyve, interaktív
játékok írásos anyaga, prezentáció, javaslat búcsú ajándékokra.
◆ Print Run – kampányvideó
◆ Microsite

Az egyes kampányelemekhez tartozó eszközök úgy kerülnek
kidolgozásra, hogy azokat a résztvevô cégek a saját
adataikkal, illetve a hozzájuk kapcsolódó iskolák adataival
kiegészíthessék, illetve azokat szabadon további elemekkel
kiegészíthetik vagy módosíthatják. A prezentációk nyitott
fájlokban kerülnek átadásra, a nyomdai anyagok
nyomdakész, nyitott PDF fájlokban.

fedprint.hu

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Néhány további hasznos információ:
Kampány lebonyolítása: a kampányelemek és -eszközök nem kötelezô
jellegûek, csak javaslatok. Minden résztvevô szabadon dönthet úgy, hogy
egyes elemeket vagy eszközöket elhagy vagy továbbiakat tesz hozzá a
meglevôkhöz.
Kampányfônök: célszerû, ha a cégnél kijelölnek egy olyan személyt
(vagy kisebb csoportot), aki(k) felelôs(ek) a lebonyolításért
(kampányfônök). Olyan kollégára érdemes rábízni ezt a feladatot, aki
képes a gyerekek figyelmét felkelteni, átadni a kampány üzenetét, színes,
laza egyéniség és – legfôképpen – beszél a nyelvükön. A kampány sikere
alapvetôen rajta múlik!
Nyomtatott anyagok: a résztvevôk csak nyomdai PDF-eket kapnak, a
kiadványok elkészítése mindenkinek saját feladata. A PDF-ek tervezése
során külön hely van arra, hogy oda a résztvevô cég és a hozzá
legközelebbi iskola információi és adatai beszerkeszthetôk legyenek.
Ajándékötletek. Mind az iskolai, mind a nyomdai programnál több
lehetôség mutatkozik arra, hogy a gyerekek apróbb, de nekik és – fôleg –
névre szóló, számukra valamilyen használati értéket képviselô ajándékot
kaphassanak. A segédletben – figyelemmel az anyagi vonzatára is –
számos ötletet sorolunk fel arra, hogy ezek mik is lehetnének.

Ôszi közgyûlés – Gyôr, 2016. október 6–7.

Tisztújítás,
Menedzserkonferencia,
Díjátadók
Tisztújítás:
elnök, elnökségi tagok,
felügyelôbizottság
Az idén Gyôr ad otthont a szövetség évi
szokásos közgyûlésének, amely azonban
mégsem szokásos, hiszen egyúttal sor kerül
teljes – elnök, valamint elnökségi tagok –
tisztújításra is. Sôt, a nonprofit szervezetek
számára jogszabályi kötelezettségként elôírt
felügyelôbizottság háromtagú testületét is meg
kell választani.

Menedzserkonferencia:
vezetôi menedzsment
A konferencia elôadói olyan speciális
témakörökben – például: dinasztiamenedzsment, interimmenedzsment – tartanak
elôadásokat, amelyek elsôsorban
a cégvezetés kapcsán felmerült változásokra,
illetve azok „kezeléséhez” ismertetnek
különféle megközelítéseket és módozatokat,
valamint nyújtanak érdemi megoldási
javaslatokat.

Díjátadók:
Magyar Nyomdászatért,
Hess András-díjak
Az ágazat legrangosabb kitüntetése, a
szövetség által alapított Magyar Nyomdászatért
díj átadására is sor kerül az ôszi programon,
mégpedig a rendezvény elsô napjának végén
megrendezett gálavacsora keretei között.
A Hess András-díj átadására a közgyûlés záró
akkordjaként, ünnepélyes keretek között kerül
sor a szakma és a szakmai sajtó jelenlétében.
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„Nem tudom, mihez kezdek, mit fogok csinálni, ám nagyon élvezem, hogy jelenleg semmit…”

Kamarás Péter
Nem gondolom, hogy az ágazaton belül
lenne bárki is, aki ne ismerné Kamarás
Pétert. „Harminc év, az harminc év” – ennyi
ideig dolgozott beszállítóként
a nyomdaiparban. Még az „átkosban”
kezdett alkalmazottként a Grafikánál, és idén
májusban ugyanitt vetett véget iparági
pályafutásának. Igaz, már nem alkalmazotti
minôségben, hanem a cég résztulajdonosa és
egyben vezérigazgatójaként. Ám a kezdet meg
a végpont között nagyon sok minden történt,
hiszen a rendszerváltást követôen saját céget,
az elsôsorban gépekkel és késôbb különbözô
nyomdai anyagokkal foglalkozó Goodwillt
felépítve vált ismert beszállítóvá az ágazatban. Majd egy váratlan húzással 2011 januárjában megvette volt munkahelyének, az
akkoriban már elég komoly gondokkal küzdô
Grafikának közel százszázalékos
tulajdonrészét azzal a céllal, hogy megmentse
és újra növekedési pályára állítsa a céget.
Kamarás Péter elérte kitûzött célját:
a Grafika piaci pozíciója megerôsödött,
mûködése 2012-tôl nyereségessé vált.
A további fejlôdés érdekében újabb
tranzakcióra került sor, amelynek
eredményeképpen létrejött a géptermi
anyagok beszállításában erôsnek számító
Idabbal való, elsôsorban a két cég
szinergiaelônyén alapuló együttmûködés.
És most – egész pontosan nyár elején –
Kamarás Péter felállt, és szó szerint kisétált
a nyomdaiparból. Naná, hogy már akkor
kíváncsi voltam a miértre, ám csak most jött
el az ideje, hogy választ is kapjak.

● Besokallt a nyomdaiparból (sic!)?
– Nem. Illetve, lehet, hogy talán egy kicsit igen… Ám a
legfôbb ok, amiért az abbahagyás mellett döntöttem, hogy
már nem éreztem semmi kihívást. Elértem a Grafikával azt,
amit eredetileg célul tûztem ki: a cég megmaradt,
megerôsödött, újra növekedési pályára került, és benne van a
potenciál, hogy továbbfejlôdjön. Szemrehányást tettem volna
magamnak, ha annak idején, amikor felajánlották az elôzô
tulajdonosok a céget, nem veszem meg, nem próbálom meg
talpra állítani. Persze, benne volt, hogy nem sikerül… De –
hál’ istennek! – sikerült. És ez egy nagyon jó érzés, hiszen
engem mindig is erôs emocionális szálak kötöttek – és még
ma is kötnek – a céghez… Persze, az is közrejátszott a
döntésemben, miszerint kilépek a nyomdaiparból, hogy egy
kicsit úgy éreztem, elég is volt belôle, és 58 évesen még elég
fiatal vagyok ahhoz, hogy valami másba kezdjek, valami újat
próbáljak ki.

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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● Még „goodwill-os” korában
említette, hogy nem szereti „a nagy
céggel járó kihívásokat”, sokkal
jobban preferálja a kisebb
csapatot, amelynek mûködése,
struktúrája teljesen átlátható és
kézben tartható. Most mégis fôleg
a kihívás hiányát jelölte meg
távozása okául…
– A kihívással nekem semmi
bajom! Sôt! Ahogy annak idején oly
sokan, én is a vak ló bátorságával
vágtam bele a saját cégbe, s építettem
fel lépésrôl lépésre. Ez igazi kihívás
volt mindannyiunk számára, hiszen
sem vonatkozó tudással, sem tapasztalattal nem rendelkeztünk. Botcsinálta vállalkozók voltunk. Kinek több
érzéke volt hozzá, másoknak kevesebb, de jószerint mindenki boldogult, hiszen akkoriban a piaci közeg –
a hiánypiac – is egészen más volt. Ha
csak nem volt valaki teljesen – hogy
finoman fogalmazzak – antitalentum,
boldogult. Egy darabig…

Azután a gazdasági fejlôdés egyre
több és egyre professzionálisabb
konkurenciát teremtett, minek
következtében egyre erôsebb lett a
versenyhelyzet, ami újabb és újabb
kihívás elé állította az embert szinte
napi szinten. Tulajdonképpen folyamatosan építeni kellett egy céget
ahhoz, hogy megfeleljen az egyre
fokozódó piaci elvárásoknak, illetve
versenyben maradjon a többi
beszállító között. A kihívás, mint
olyan, napi adrenalinadagként volt
jelen. És azután – jó esetben – eljut
az ember odáig, hogy eléri a saját
határait, azon belül stabilizálja a
cégét, ilyenkor azonban döntenie
kell, hogy ezen a szinten maradva
mûködteti, és a mindennapok operatív teendôivel, illetve az ezzel
kapcsolatos napi szintû kihívásokkal
telnek a napjai, vagy lépést vált. A
Goodwill, mint cég esetében – mivel
a kollégáim jószerint rutinból vitték a
céget, és ezáltal megkíméltek a
„széklábfaragástól” – a szinten tartás
mellett döntöttem. Közben, mint
Kamarás Péter, a Grafika megvásárlásával – amit egyébként nem
terveztem, csak belecsöppentem –
egy újabb, és azt gondolom, nem kis
kihívást vállaltam fel, amelyet
teljesítettem is. A magamnak kitûzött
célt elértem, a magamnak kitûzött
feladatot elvégeztem: rendbe raktam
a Grafikát, és ez nemcsak azt jelenti,
hogy megmaradt, hanem nyereségessé vált és jelentôsen megerôsödött. A csaknem két évvel ezelôtt az

Idab svéd tulajdonosával létrejött
kölcsönös tulajdonrészszerzés is azt
szolgálta, hogy egyrészt az így
kialakult szinergia tovább növelje a
Grafika – meg persze, az Idab – piaci
jelentôségét és súlyát, másrészt a
gazdaságos üzemeltetéshez egy
optimális cégméret jöjjön létre annak
érdekében, hogy a cég perspektivikus
lehetôségei még nagyobb potenciállal
bírjanak.
Ám ezeknek a lehetôségeknek a
kiaknázásában, a további növekedésben, terjeszkedésben már nem akarok
részt venni, az ezzel kapcsolatos
kihívásokat már nem érzem
magaménak.

Céginfo

● Mivel fog foglalkozni?
– Fogalmam sincs. Egyelôre
hagyom, hogy kiürüljön belôlem az
elmúlt csaknem harminc év. Nem
mintha nem imádtam volna a kereskedést a maga örömeivel, meg persze
nehézségeivel együtt. Ismerem és
szeretem ezt az ágazatot, a szereplôit,
akik közül többekhez az üzleti jó
viszonyon túlnyúló barátság is fûz.
Ezzel együtt: belsô késztetés volt,
hogy váltsak, hogy valami egészen
más területen próbáljam ki magam.

Page 17

● Tehát: amit vállalt, azt teljesítette is. Kész, vége…
– Igen. A cégek rendben vannak, a
legtöbb dolgozónak megmaradt a
munkahelye, és az immáron jószerint
egyedüli svéd tulajdonos szakmai
befektetôként régi és elhivatott
szereplôje a hazai ágazatnak.
Mindentôl és mindenkitôl korrekt
módon, tisztességgel váltam el, és
boldogan adom át a cégeket. Nekem
már más dolgom van az életben!
● Azt viszont még nem tudja, hogy
mi…
– Van ugyan néhány ötletem a
„fiókban”, de ma még valóban nem
tudom, mihez kezdek, mit fogok
csinálni, ám nagyon élvezem, hogy
jelenleg semmit nem csinálok! ■
Ilona
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Változás után, alatt és elôtt

Grafika – Idab
A Grafika és az Idab 2014-ben történt
összeolvadásának az ágazat számára leginkább
az volt az olvasata, hogy az Idab betagozódott
a Grafika Zrt.-be. Valójában azonban
a következô történ: Kamarás Péter 46 százalékos
tulajdonrészt szerzett az Idab Kft.-ben, az Idab
svéd tulajdonosa, az AB Volent Csoport pedig
megvásárolta a Grafika Zrt. 46 százalékos
tulajdoni hányadát. S noha mindkét cég
nyomdaipari beszállítóként tevékenykedett
illetve tevékenykedik, és kínálatuk inkább
kiegészíti, semmint konkurál a másikéval,
jogilag mégis önállóak maradtak. Ez év
májusában újabb jelentôs változás történt a
Grafika Zrt. tulajdonosi szerkezetében: a svéd
tulajdonosi kör megvásárolta a másik
tulajdonos és egyben vezérigazgató, Kamarás Péter 46 százalékát is, aki az eladással egyúttal ki is szállt
a Grafikából (sôt – mondhatni – a teljes nyomdaiparból). Az új vezérigazgató Faller István lett.
Faller Istvánt nem igazán kell bemutatni az ágazatnak, hiszen már a „hôskorban”, azaz a Grafika
privatizációját megelôzôen, évtizedeken keresztül, és azt követôen is egy jó ideig emblematikus alakja
volt a cégnek. Újabb változás a cég életében, hogy több mint hat évtized után júliusban új telephelyre
költözött, mégpedig a XXII. kerületi Gyár utcába, amely évek óta az Idab telephelyéül is szolgál,
és amely ingatlan az anyavállalat tulajdonát képezi. De sem a tulajdonosi koncentráció, sem az
„összebútorozás” nem jelenti a két cég összeolvadását. Legalábbis egyelôre…
Leiszt Dániellel beszélgettem.

● Némileg zavarban vagyok a
titulusa miatt… Az Idabnak
egyértelmûen ön a vezetôje és
egyben az „arca”, ugyanakkor már
a Grafika színeit is messzemenôkig
képviseli…
– Titulusilag jómagam is zavarban
vagyok, mert miközben jelentôs
szerepet játszom a két cég teljes körû
operatív irányításában, hogy úgy
mondjam: „hivatalosan nincs
besorolva a státuszom”. Azt viszont
pontosan tudom, hogy mi a dolgom –
és ez a lényeg.
● És mi a dolga?
– Mostanában sok volt a dolgom,
hiszen túl azon, hogy nyomdaipari
beszállító cégként, pontosabban
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cégekként zökkenômentesen biztosítani kellett és kell a partnereink maradéktalan kiszolgálását, a Grafika
költöztetésének lebonyolítása nem
kevés feladatot jelentett. De szerencsésen lezajlott, túl vagyunk rajta: a kétszinten elhelyezkedô, összességében
mintegy 1500 négyzetméter alapterületû raktár feltöltve, az új irodahelyiségek készek, mindennek és mindenkinek megvan a maga helye. Igaz, a
falak egyelôre kopárak és még nem
laktuk be igazán a helyet – de nem is
ez a fontos, az majd idôvel
megtörténik…
● Mi a fontos?
– Hogy menjen az üzlet, és minél
többen éljenek mindazzal az elônnyel,

amely a két cég szinergiájából adódik.
Az Idab és a Grafika külön-külön is
meghatározó szereplôje volt a
nyomdaipari beszállító piacnak, ám a
májusi tulajdonosváltás és az összeköltözés azt segíti elô, hogy az egy
meg egybôl több legyen, mint kettô.
Szerencsésen egészítik ki egymás
portfólióját: míg az Idab elsôsorban a
nyomtatáshoz kínált különféle
segédanyagokat, addig a Grafika a
prepress és kötészet terén volt kifejezetten erôs. Mindez most tulajdonosi
szinten kvázi egy kézbe került, ennek
köszönhetôen a nyomdaipari vállalkozások számára gyakorlatilag egyetlen
hellyé vált, ahonnan beszerezhetik az
általuk használt valamennyi segédanyagot.
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● Ha ennyire „egy a kettô”, akkor
idôvel ténylegesen is össze fognak
olvadni?
– Nem elképzelhetetlen, de egyelôre
nincs szó róla. Igazából mindkét cég
olyan mélyen gyökeredzik az iparágban, olyan patinás múltja és neve van,
amelyet kár lenne feladni…
● A „patinás múlt” azonban nemcsak elônyökkel jár…
– Ez igaz, fôleg a Grafika esetében.
Az a közel hatvanöt éves múlt, amire
visszatekint, magában hordoz régi
beidegzôdéseket, korszerûtlen megoldásokat. Célunk, hogy a múltból a
tapasztalatot, a rutint és a több évtizedes jó kapcsolatokat átemelve, egy
valódi, 21. századi gondolkodásmóddal rendelkezô szervezetet sikerüljön
felépítenünk.
Az Idabnak ezzel szemben a válság
évei alatt elszenvedett visszaesését
követôen ugyan sikerült megerôsíteni
a saját piaci pozícióját, de a maga évi
háromszáz millió forintos forgalmával
elérte saját léptéke felsô határát. Focihasonlattal élve: az NB II-ben a csúcsra ért. Ezáltal azonban egyfajta döntéshelyzetbe is kényszerült: maradjon
ennél a léptéknél, vagy lépjen eggyel
feljebb, és – maradva a hasonlatnál –
az NB I-ben kezdjen el játszani.
Nos, a tulajdonos ez utóbbi mellett
döntött.

Persze, ahhoz, hogy ebben a kategóriában is megállja a helyét, és komoly
piaci pozíciót érjen el, nem elég pusztán a két cég igen szoros együttmûködése, ámbár önmagában ez a tény is
sokat segít. Hogy mást ne is említsek,
például sokkal nagyobb fajsúlyt képviselünk a saját beszállítóink körében,
ezáltal jelentôsen javulnak, javulhatnak a tárgyalási pozícióink, ennek
egyenes következménye, hogy a saját
partnereink, vevôink számára is kedvezôbb feltételeket tudunk biztosítani.
● Milyen további lépések várhatók?
– Én úgy érzem, hogy az elmúlt két
év változásai elértek a végkifejlethez:
a stabil infrastrukturális feltételek
megteremtésén túl kialakult és berendezôdött egyfajta új belsô szerkezeti
struktúra, amit persze még csiszolni,
fejleszteni kell. De már most lehet rá
építeni és támaszkodni. Minden
bizonnyal új emberekkel is fog bôvülni a csapat, és számos új szolgáltatást
is szeretnénk bevezetni. Úgy gondolom – és persze remélem –, hogy
rövidesen megteremtôdik minden
feltétel ahhoz, hogy az immáron
megújult és dinamikus, a prepresstôl a
nyomtatáson át a kötészetig terjedô
igen széles termékskálát kínáló
Grafika–Idab páros álljon a nyomdák
rendelkezésére. Kitûzött célunk, hogy
olyan karakteresen meghatározó piaci

pozíciót érjünk el körükben, amilyennel a Grafika rendelkezett fénykorában. Kétségtelen, jó nagy energia fog
kelleni hozzá…
● „Új belsô szerkezeti struktúrát”
említett az imént, és ebbe az is
beletartozik, hogy Faller István
személyében egy kifejezetten „régi
motoros” vezérigazgató mellett
dolgozik, ô az ön közvetlen fônöke…
– Szerencsés párosítás! Faller István
ízig-vérig kereskedô, elképesztô
tapasztalatokkal és ismeretekkel.
Jómagam is meglehetôsen erôs
kereskedôi vénával és kellô szakmai
tudással rendelkezem – igazán álszerénység lenne tôlem, ha mást mondanék. Viszont Faller Istvánt már a
higgadtság és a megfontoltság is
jellemzi, ellenben én hajlamos vagyok
a kirobbanásra, a túlzott energikusságra. Ilyen formán pont azokban a tulajdonságokban tudunk egymásra hatni,
amelyek önmagukban akár hátrányosak is lehetnének. Leginkább ahhoz
hasonló a helyzet, mint amikor egy
„bölcs mackó”, idônként nyakon vágja
az „ugrándozó tigriskölyköt”, vagy
máskor meg éppen a tigriskölyök
ugrándozása készteti mozgásra a
némileg kényelmes mackót…
Ezekre az alapokra – úgy gondolom –,
jól lehet építkezni. ■
Ilona
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Színtanfolyam
– ofszeteseknek –
Budapest, 2016. október 25–26.
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a nyomdaipari
szakemberek részére hazánkban második alkalommal kerül
sor az amerikai X-Rite „The eXpected” elnevezésû, Európaszerte sikeres workshop-sorozat ofszet tagjának
megrendezésére. Az X-Rite workshop hazai szervezôje a P&E
Mérnök és Nyomdász Kft. A hazai tréner dr. Schulz Péter
színelméleti, papír- és nyomdaipari színmérési szakértô,
az X-Rite Pantone oktatási partnere.
A magyar nyelvû és gyakorlati orientációjú képzés célja az,
hogy az azon résztvevôk a megszerzett elméleti és gyakorlati
ismeretek birtokában tudatosan és hatékonyan legyenek
képesek felismerni, értelmezni és kezelni a színek
reprodukálásánál felmerülô gyakorlati problémákat.

Vándor gyûlés!
2016. szeptember 29–30.
Balatonkenese, Veszprém
Témáját természetesen a drupa adja. Az már nem
kétséges, hogy a 2016-os drupa sokkal többet adott, mint
amit elôre ígért. E köré épülnek a vándorgyûlés szakmai
elôadásai…
Házigazdák: Prospektus Nyomda, OOK Press nyomda
Tervezett program
2016. szeptember 29., csütörtök, Balatonkenese:
Délelôtt: érkezés, regisztráció, ebéd
14.00–19.00: plenáris ülés a moziteremben (1 kávészünet)
20.30-tól: bankett, baráti találkozó az étteremben
2016. szeptember 30., péntek, Veszprém: üzemlátogatások
Veszprémben a házigazdák nyomdájában, ebéd
Jelentkezés: lehetôleg online a www.pnyme.hu címen

How to print „The eXpected” – Offset
Az oktatási sorozat most meghirdetett tagja a „Hogyan kell
hagyományos ofszettechnológiával »elôrelátóan« nyomtatni”
címû haladó szintû, kétnapos interaktív, gyakorlatcentrikus,
kis létszámú workshop elsôsorban a hagyományos ofszetnyomtatás színes reprodukálási munkafolyamatának átfogó
megértésére épít. A részleteket a program tartalmazza, amely
a http://www.p-e.hu/?page_id=841 oldalon megtalálható.
Részvételi díj: 190 000 Ft + áfa/fô
Helyszín: Holiday Beach Budapest Wellness & Conference
Hotel (http://www.holidaybeach.hu), 1039 Bp., Piroska u. 3–5.
Idôpont: 2016. október 25–26., 9.00–17.00 óra között
A résztvevôk az amerikai X-Rite cég svájci oktatási
központja által kiállított igazoló
oklevelet kapnak a kurzus elvégzésérôl.

Jelentkezési határidô: 2016. október. 1.
A limitált csoportlétszám miatt mihamarabbi regisztrálásra
bíztatjuk Önöket! A regisztrációs formanyomtatvány a
http://www.p-e.hu/?page_id=841 oldalon letölthetô (amelyet
minden jelentkezônek külön-külön kell kitöltenie), beküldését követôen a visszaigazolással együtt egy kérdôívet küldünk, amely segít minket abban, hogy a workshop-on az
Önök speciális igényeit is figyelembe tudjuk venni.
A workshop-sorozat további – késôbbiekben meghirdetésre
tervezett – témái:
– How to print „The eXpected” using digital printing
technologies
– How to print „The eXpected” using conventional
technologies Flexo
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EMBALLAGE 2016
csomagolástechnikai világkiállítás
Párizs, 2016. november 14–17.
Program:
1. nap (november 14., hétfô): utazás Párizsba, transzfer a
szállodába. Igény esetén informatív csoportos városnézés.
2–3. nap (november 15–16., kedd–szerda): a kiállítás
megtekintése, illetve egyéni szervezésû program
4. nap (november 17., csütörtök): délután transzfer a
repülôtérre, hazautazás
A 4 napra és a teljes kiállítási választékra érvényes belépô
ára online foglalással 46 euró, míg a helyszínen 62 euró.
Ne hezitáljon! Ha tervezi a kiállítás megtekintését vagy
akár csak foglalkoztatja a gondolat, jelezze felénk, hogy
segíthessünk az utazás megszervezésében!
titkarsag@pnyme.hu

Print Média Klub!

Management-ismeretek a gyakorlatban is
Budapest, 2016. szeptember 15.
Helyszín: az egyesület tanácsterme (XIII., Tahi út 53–59.)
A tervezett program:
13:30–14:30: gyülekezés, kávé/tea/kakaó…
14:30 – kb. 15:30-ig: Management-ismeretek a
gyakorlatban is: a tervezés gyakorlata, üzleti terv
Burger László elôadása, majd a hallottak megvitatása.
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Csomagolunk (7.) – Az emberi tényezô
Vége a nyárnak…
A drupa óta eltelt bô két hónap elegendô volt, hogy leülepedjenek az ott szerzett
információk, tapasztalatok. A szabadság alatt, egy-egy esti merengésnél, horgászbot
vagy egy pohár hideg rozé mellett kikristályosodott a régóta motoszkáló gondolat: a cég fejlôdésének záloga
a jelenlegi termelési folyamatok újragondolása, hatékonyabbá tétele és automatizálása. Meg kell találni
a módját, hogy CSAK a szükséges számú, de jó kvalitású embert alkalmazzuk, megszabaduljunk a „töltelék”
munkaerôtôl, de mégis le tudjuk kezelni a gyártási csúcsokat, megvédjük magunkat az emberi mulasztásokból
és figyelmetlenségekbôl adódó hibáktól.

A cél világos és egyértelmû,
de hogyan?
Nyáron valamelyik kulcsember mindig
szabadságon volt, az ôsszel együtt pedig
indul a hajtás, ami remélhetôleg év
végéig kitart – hiszen a nyomda és
csomagolóipar is szezonális. Mikor lesz
arra idô és energia, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozzunk, egybehíva az egyes
területek vezetôit, felelôseit? Ha pedig az
érintetteket összegyûjtöttük, elsô körben
néhány alapvetô kérdést kell tisztáznunk:
◆ Van-e olyan általános megoldás,
ami a saját mûködésünket teljes egészében lefedi, vagy nekünk kell egyedi megoldást kialakítani?
◆ Egyetlen rendszerrôl beszélünk,
amely magában foglalja a vállalatirányítási, menedzsment-információs és gyártási folyamatok funkcióit, vagy együttmûködô rendszerekrôl, amelyek között
valós idejû online adatforgalom van?
◆ Ez utóbbi esetben megtarthatjuk-e a
jelenleg mûködô vállalatirányítási rendszerünket és jelenleg mûködô gyártástámogató szoftvereinket, vagy azokat is le
kell cserélni?
◆ Mennyi idôbe kerül egy komplett
vagy akár egy rész-, illetve alrendszer
bevezetése, és hogyan tudjuk átvészelni a
bevezetés idôszakát?
◆ Egy ilyen komplett rendszer bevezetése elvégezhetô-e lépésenként, részlegenként vagy sem? Milyen prioritásokkal
és ütemezéssel érdemes számolni?

◆ Ki fogja összefogni ezt a projektet?
Létezik egyáltalán olyan ember, aki erre
képes? Alkalmazottnak kell lennie, vagy
egy külsô projektgazdának?
Végiggondolva a fenti kérdéssort, a
drupa kiállításon, valamint a különbözô
beszállítóknál látott sokféle rendszert
gyorsan áttekintve kiderül, hogy az igazán lényeges, elsôdleges kérdés az utolsóként megfogalmazott pont: az emberi
tényezô!
Boncolgassuk csak tovább, milyen
elvárások és lehetôségek mentén kell
megtalálni az igazán jó megoldást. Nem
lehet vitás, hogy egy ilyen volumenû
projektnek kell, hogy legyen egyszemélyi irányítója, felelôse. Ha a cégen belül
találunk erre alkalmas személyt, akkor a
jelenlegi munkakörében kell pótolni,
mert ki fog szakadni a napi feladatokból,
a projekt vezetése egész embert kíván.
Amennyiben a nyílt munkaerôpiacon
próbálunk megfelelô embert találni,
akkor egyrészt mindenképpen felvállalunk egy komoly kockázatot, hogy valóban alkalmas lesz-e az illetô a feladatra,
másrészt komoly idôveszteség, amíg
részleteiben megismeri a cég jelenlegi
mûködését, folyamatait – arról nem is
beszélve, hogy az ilyen emberek nem
szaladgálnak tucatjával az álláskeresôk
közt. Ilyen emberre pedig mindenképpen
szükség van, még akkor is, ha a rendszert
szállító cég biztosít fejlesztôket, tréningeket a „személyre szabáshoz”.

Amennyiben saját munkaerôvel nem
tudjuk megoldani a kérdést, talán az a
legcélravezetôbb megoldás, ha külsô
profit bízunk meg (legalább fél-/egyéves
szerzôdéssel!) az új folyamatok és az új
rendszer kialakításával – de ez sem
mentesít az alól, hogy cégen belül
szükség van valakire, aki átlátja a
folyamatokat, segítséget nyújt a külsô
projektfelelôsnek. A bevezetés után neki
kell pontosan ismernie és menedzselnie a
rendszert, hiszen a világ folyamatos
változásban van körülöttünk, amire
folyamatosan reagálni is kell! Egy jól
kialakított rendszerben ugyan minden
mûködik akkor is, ha a bevezetés után
hozzá sem nyúlunk, de az újabb
ügyfelek, munkatípusok, termékpalettaváltás mindig újabb és újabb igényeket
szülnek. Persze, ebben az esetben sem
kerülhetô el egy körülbelül egy hónapos
elôzetes felmérés, ami viszont segít megadni a választ az elsô öt kérdésre is…
Megkezdôdött az ôsz – ha komolyan
gondoljuk azt, hogy belekezdünk a termelés hatékonyságának növelését célzó
fejlesztésbe, akkor meg kell kezdeni a
szakemberkeresést is! Most még van idô,
hogy a januári lazább idôszakig meghatározzuk, pontosan mit is szeretnénk megvalósítani, és van remény, hogy a projekt
keretében jövô nyárra már mûködô rendszert próbálgassunk, és versenyképesebben vágjunk neki a jövô ôszi nagy
hajtásnak. (Folyt. köv.) ■
Ratkovics Péter
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Tán csak akasztott ember nem volt – bár majdnem! –, mielôtt nyomdász lett

Korok Péter
Korok Péter is azon nyomdászok közé tartozik,
akik eredeti végzettségüket tekintve nem
nyomdászok. Ám, ha valakinek immáron 25 éve
saját nyomdája van, aminek mûködésében,
vezetésében napi szinten részt is vesz, és amely
az alapítása óta eltelt idôszakban a hazai
nyomdaipar jelentôs szereplôjévé vált, akkor
nem megkérdôjelezhetô Korok Péter nyomdász
mivolta. Hogy hogyan és miért lett belôle kvázi
nyomdász, annak többes oka is van, és ezek
között a kalandvágy, az üzleti megfontolás
éppúgy megtalálható, mint a körülmények
bizonyos fokig kényszerítô ereje, vagy éppen
egyfajta emocionális kötôdés kialakulása. Ám
mielôtt a tisztes nyomdászkodásra adta volna
fejét, sok mindennel foglalkozott, sok minden
volt – tán csak akasztott ember nem.
Bár – némi túlzással – majdnem az is…

● Meg ne bántódjon, de ha magára
nézek, némileg emlékeztet Popeyere:
olyan masszív és erôs… Sportolt
vagy genetikai örökség?
– Hatéves koromig a nyolcadik
kerületben, egész pontosan a Vas
utcában laktunk, majd az elsôk között
költöztünk ki az akkoriban épült
békásmegyeri lakótelepre, és ott
nôttem fel.
A szó klasszikus értelmében soha
nem sportoltam versenyszerûen,
viszont gyermekkorom óta sok fajta
sportot kipróbáltam. Eveztem, dzsúdóztam, bokszoltam (akkor a lakótelepen Papp Laci bácsinál, aki
személyesen tartotta az edzéseket),
kosaraztam az iskolai csapatban (a
magam akkori 145 cm-es magasságával), röplabdáztam, de az edzôterem
volt és maradt a mai napig a kedvenc.
Erre egyébként 14 éves koromig
várnom kellett, mert Vilibá’ csak ezt
követôen engedett a „terembe”.
Kisebb-nagyobb megszakításokkal
azóta járok egyébként edzôterembe…
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● A Vas utca és környéke ma az
úgynevezett elegáns Palotanegyed…
– Akkoriban nem errôl volt híres,
nekem nem ez köszön vissza az
emlékeimbôl… Írtam is egy novellát
életem ezen idôszakáról, az a címe,
hogy A fény.
● Nem is tudtam, hogy van írói
késztetése. Több novellát is írt?
– Írogattam néhány novellát, és
verset is. De az írással nem az volt a
célom, hogy minél többen olvassák:
egyszerûen belülrôl született – ahogy
szokás fogalmazni – a késztetés, hogy
ezt vagy azt megírjam.
● Mirôl szól A fény?
– A jó isten olykor – és ami engem
illet, nem is ritkán – furcsa drámákat
produkál az ember életében. Hatéves
voltam, amikor elôször találkoztam az
édesapámmal, mégpedig úgy, hogy a
sors kiszámíthatatlan szeszélye folytán
ugyanabba a békásmegyeri tízemeletes

házba költözött az „új” családjával,
ahova mi is költöztünk. Édesanyámmal és a két testvéremmel az elsô
emeleten laktunk, ô meg az akkori
feleségével és az ebbôl a kapcsolatából született két gyermekével – akik
ugye, szintén a féltestvéreim voltak –
az ötödik emeletre költöztek. A „tanácsi idôszakban” a kiutalások már csak
ilyenek voltak. Ezt írtam meg az elsô
novellámban.
● Ma is ír, vagy már felhagyott
vele?
– Szerintem, nem lehet sem abbahagyni, de ugyanakkor csinálni sem. A
válságosdi meg különösen nem segített abban, hogy tollat ragadjak. Még
akkor sem, ha alkalmasint drámákat
éltünk meg… De azokat nem meg
kellett írni, hanem meg kellett oldani.
● Igazából az elôbb említett kvázi
nagy családos miliôben gyökeredzik, hogy önnek is sok gyereke van?
– Négy vérszerinti gyermekem van.
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● Ahogy az írás, az is egyfajta
belsô késztetés, hogy amolyan
patriarchaként intézze a család
ügyeit?
– Az átlagosnál érzékenyebb szenzorokkal áldott – vagy éppen vert –
meg a jó isten. Ha tehetem – és valamennyire mindig teheti az ember –
mindenkinek próbálok segíteni, ha
valami miatt szorult helyzetbe kerül.
És akkor is megteszem, ha az illetô
nem is kéri, ám érzem, hogy problémája van. Teljesen mindegy, hogy a
családról, egy barátról, vagy egy
kollégáról van szó. Sajnos, sokszor
nem kellett volna aktívnak lennem,
de hát „utólag okos az ember”. (Hétfôn a LOTTÓ számokat is tudom!)
Az egész életem egyébként arról szól,
hogyha valaki sz…ban van, segítsek.
● Saját magával szemben is ennyire empatikus, azaz van magában
egészséges önzôség?
– Na, ez az, amit éppen most próbálok megtanulni. Egyelôre nem nagyon megy… Most még csak ízlelgetem, hogy a mások helyett, de inkább
mellett, az „Én”-t is figyelembe
vegyem.
● Gyermekként mi szeretett volna
lenni?
– Kisgyermekként kukás szerettem
volna lenni. Késôbb tûzoltó! De
komolyan! Vonzott, hogy ôk mindig
segíteni mennek: eloltják a tüzet,
megmentik az embereket. Azután
meg katona, mert az is olyan nemes
és hôsies volt a szememben.

Ez utóbbi egyébként meg is valósult: egy rövid ideig a kormányôrség
hivatásos állományának tagja voltam.
(Akkor volt a „taxissztrájk”, illetve
Kuvait lerohanása! – volt a feladat.)
A katonáskodás sem tartott sokáig,
mert – mint közelebbrôl megismerve
kiderült – csak kívülrôl volt vonzó ez
a pálya…

Nyomdászokcivilben

A legidôsebb Fatima lányom, ô 23
éves, majd következik a 21 éves
Adél, 18 éves a legfiatalabb
leányzóm, Petra, a legkisebb pedig a
16 éves nagyfiam – rendhagyóan –,
Péter. Életem meghatározó élményei
gyermekeim világra jötte – kivéve a
nagylányomét világra jöttét, amikor
is lévén influenzajárvány, az orvos
kizavart –, ugyanis a többiek születésénél jelen voltam. Rajtuk kívül pedig
van még eredetileg négy gyámoltam.
Hogy miért és miként alakult ez a
gyámság, az egy meglehetôsen
bonyolult családi történet, és nem is
mennék bele a részleteibe. Mindenesetre úgy alakult, hogy azzal tudtam
egy sajátságos és meglehetôsen tragikus helyzetben leginkább segíteni
mindenkinek, ha átvállalom az ô
gyámságukat, és velük együtt az
anyósom is hozzánk költözik. Ez még
1998-ban történt.
A gyakorlatban leginkább két
dologban merült ki a gyámkodásom:
egyrészt mindenki számára biztosítani a szükséges anyagi hátteret, a
materiális javakat – hogy mást ne is
említsek: építeni és fenntartani egy
„házkomplexumot”, ahol mindenki
elfér –, másrészt inkább barátként,
semmint nevelôapaként segítettem és
segítek nekik eligazodni az életben.
Közben persze, elfogadni a hibáikat,
ám ha nagy baj van, akkor futni és
megoldani a problémákat. Azóta ôk
felnôttek, és kirepültek, igaz, az
egyikük mostanában költözött vissza
a családjával, ami igazán szívmelengetô volt számomra.
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● Mi volt vele az alapvetô problémája?
– Akkoriban a határôrségnél sorkatonai szolgálatot teljesítôk körében
zajlott a kormányôrség toborzása.
Mivel alapvetôen érdekelt ez a pálya,
na meg az, hogy Lentibôl, ahol a
határôrségnél szolgáltam, azonnal
Budapestre kerülhetek, bevállaltam.
Ugyan figyelmeztettek bennünket,
hogy ha közben mégis meggondolnánk magunkat, akkor le kell
tölteni a teljes kötelezô szolgálati
idôt. De mert éppen akkor csökkentették tizennyolc hónapról tizenkettôre a sorkatonai szolgálatot, így ha
meg is gondoltam volna magam,
akkor se bukok nagyot. Mindkét
szolgálat, az utópikus elképzeléseimtôl nagyon távoli valósággal szembesített.
Ehhez kapcsolódik, hogy amikor
elsô alkalommal látogatáson voltam a
késôbbi feleségem születésnapja
alkalmából rendezett bulin a házukban, az édesapjával beszélgetve nem
is rejtettem véka alá a véleményemet.
Amikor az akkor még barátnôm
kikísért a buszhoz, kiderült, hogy a
papája hivatásos katona: mégpedig
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határôrnagy… Egyébként, ebbôl is
írtam egy novellát, az a címe, hogy
Katonadolog. Az apósommal pedig
hat évig igen feszült viszonyt „ápoltunk” egymással. Igaz, késôbb, amikor „úgy” alakultak a dolgok, belátta,
hogy méltatlanul viselkedett velem,
és ez nagyon jólesett.
● A „vadakat terelô juhász”
kimaradt?
– Nem! Kölyök koromban nagymamámnak tanyája volt Békéscsaba
mellett, és ott Pali bácsi jóvoltából
„beleszagolhattam” az állattartás és
mezôgazdaság igen furcsa, de nagyon
érdekes világába. Meghatározó volt
ez az idôszak az egész eddigi
életemre.
● Az már kiderült, hogy mi minden
nem lett: tûzoltó, katona, író.
Ellenben nagyon sok minden volt,
illetve nagyon sok mindennel
foglalkozott, mielôtt lehorgonyzott
volna a nyomdászat mellett…
– Tény. Magával hozta az élet,
hogy hol ezzel, hol azzal foglalkozzak, mikor, miben láttam meg a lehetôséget. Dobos Zsolt barátommal például 19 éves koromban disszidáltunk
is. Elôtte azonban látványosan összetéptük a személyinket, majd útnak
indultunk egy Benetton-zöld Ladával
az ellenkezô irányba. Vígan énekeltünk, s aztán Gyöngyösnél észrevettük a tévedésünket, és irányt váltva
mégiscsak kiértünk Ausztriába. A
Voga–Turnovszky kazettáját hallgatva eljutottunk a frankfurti lágerig. Ez
1989-ben történt, amikor azért már
érezhetô volt a rendszerváltás elôszele. A utunk során találkoztunk Urbán
Tibivel a sajtos tallérok, puszedlik és
nápolyik gyártására szakosodott
Urbán és Urbán cég késôbbi tulajdo-
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nosával, aki arra biztatott, hogy menjünk haza, merthogy: „két ilyen fickóra szükség van otthon, b…meg!”.
Ô mindenesetre felajánlja, hogy
alkalmaz bennünket. Így aztán
visszajöttünk, és másnap már el is
kezdtem dolgozni a sütödében. Igaz,
nem sokáig. Ezután kômûveskedtem.
Például a Bécsi út elején lévô autószerviz kazánépületét teljesen egyedül húztam fel, de egy magánház
külsô vakolását is bevállaltam. (Ez a
vakolás a mai napig fent van! – cím a
szerkesztôségben.)
Bátyám révén, novembertôl az AB
Aegon biztosítási ügynöke lettem, és
a II. kerületben a lakásbiztosításokkal
foglalkoztam. Szuper idôszak volt.
Más is volt még: elsôként kezdtünk
el a metrómegállókban különféle
színû, rövid ujjú pólókat árulni.
Tényleg hihetetlen sokat kerestünk
vele, de azután mások is felismerték
az ebben lévô üzletet, minket pedig
„elhessegettek” tôle.
De jött az új lehetôség: ezúttal nôi
pulóvereket csempésztünk Németországba, ami szintén nagyon jövedelmezônek bizonyult. Valami rejtélyes
oknál fogva ugyanis a csiricsáré
színekkel megnyomtatott, rendkívül
ronda kötött pulóverek iránt erôs
igény mutatkozott Kelet-Németországban, ahol már „kemény valutával” fizettek. Ezért aztán elkezdtem
ezzel foglalkozni. Az elsô szállítmánynál simán vettük a határokat,
Drezdába érkezvén megmutattuk az
árut a kínai kereskedônek, és a nyelvi
problémákat – egyikünk sem beszélt
az anyanyelvén kívül más nyelven –
kiküszöbölendôen mutogatással
megegyeztünk az árban. A kifizetésre
a kínai negyedben került sor, ahol
semmi esélyt nem láttam, hogy élve
távozunk…

De – szerencsére – megkaptuk
rendben az áru ellenértékét, azaz nem
kevés nyugatnémet márkát. Rövid
idôn belül nagyon nagy pénzeket
kerestünk ezekkel a giccses
pulóverekkel. Csakhogy az ötödik
„szállítmánnyal” lebuktunk: minden
árunkat elvették, és ki is tiltottak
bennünket két évre Németországból.
Végül is, ennek köszönhetem, hogy
nyomdaközelbe keveredtem, és végsô
soron azt is, hogy nyomdám lett.
● Hogyan vezet a pulóvercsempészet a nyomdatulajdonossághoz?
– Ebben az idôben a leendô feleségem, Fatime – aki szerette volna,
hogy valami „rendes” munkám
legyen – egy salátabárban dolgozott a
Hattyú utcában, és ismerte az akkor
az I. kerületben mûködô Printshop
cégvezetôjét, aki anyagbeszerzôt
keresett. Így azután összehozott
bennünket, és a salátabárban leültem
beszélgetni vele, majd jót nevettem
az ajánlatán. Azután lebuktam a pulóverekkel, így visszamentem hozzá,
hogy na jó, akkor mégis elvállalnám
azt az anyagbeszerzôi állást.
És nemcsak anyagbeszerzôje lettem a nyomdának, hanem rájöttem
arra is, hogy nagyon szép szakma a
nyomdászat, és gyönyörû dolgokat
lehet produkálni. Fogalmazhatok úgy
is: érzelmileg is megfogott ez a
szakma. Megismertem a cég tulajdonosát, Sáfrány Istvánt. Egy év alatt
kisfônökké nevezett ki, és tele lettem
ötlettel, hogy mi mindent lehetne
még a nyomdaipari piacra, piacon
csinálni. Ne feledjük: ez a kilencvenes évek elején volt! Tettem egy
ajánlatot a tulajdonos felé, hogy
bizonyos üzlethányadért cserébe
közösen valósítsuk meg ezeket az
elképzeléseket.
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● Az „eseménydússág” helyébe
pedig némileg a „megkomolyodás”
került…
– Az életemben 1999 volt egy minden szempontból fontos, komoly
változásokat hozó idôszak kezdô
dátuma. Úgy éreztem, ekkora cég
vezetôjeként kell egy diploma, ezért
beiratkoztam Ágnes húgom unszolására a Szent István Egyetem Gazdaságmérnöki karára. Ezt követôen
váratlanul vételi ajánlat érkezett a
Kôbányai nyomdaépületre, amit
örömmel elfogadtunk. Ezután megvettük a Klauzál utcai telephelyet,
amit hat hónap alatt kellett lerombolni és újjáépíteni a modern kor kihívásainak megfelelôen, ezt én irányítottam. Építettem a „Korok tanyát”,
hogy mihamarabb költözhessen a
„kis” család. Megszületett negyedik
gyermekem. A nyomda forgalma
ekkor érte el az egy milliárd forintos
bevételt. Ja, és azt hiszem, közben
hullahopp-karikáztam is.
● Nyomdatulajdonosként is volt
egy „csavar” az életében…
– Még 1995-ben belekevertek
bennünket egy zárjegy-ügybe, még a

Kék Fényben is szerepeltünk… De
tényleg nem mi voltunk a hamisítók!
Hozzáteszem egyébként: amilyen
minôségben készültek nyomdatechnikailag azok az ominózus zárjegyek,
egészen biztos, hogy dicsôségére vált
a készítôjének…
● Mi az, amit feltétel nélkül tisztel
egy emberben, és mi az, amit semmilyen körülmények között nem
fogad el?
– A becsületesség jelenti számomra egy emberben a legnagyobb
erényt, és ebbe természetesen a
betyárbecsület is beletartozik, sôt a
„csibészség” is. Hiszen jószerint
valamennyien, akik a kilencvenes
évek elején indultunk, valahol egy
kicsit csibészek is voltunk, annak
kellett lennünk, hogy boldoguljunk.
Amire viszont nincs mentség, az a
gerinctelenség!
● Az idén már húszéves a Grafit
Pencil, miközben ön még mindig
csak 46… Hova akar eljutni?
– Igazából nem a cél, hanem az út
a lényeg, azt kell jól megválasztani,
ezen kell okosan végighaladni. Az
irány meg adja magát. A válság évei
a túlélésrôl szóltak, és szerencsére ezt
már magunk mögött tudhatjuk, és
köszönjük, jól vagyunk. Van elegendô megrendelésünk – persze, lehetne
több is –, de igazán nincs okunk
panaszra. Ezzel együtt, a jelent egyfajta várakozás, figyelô állapot
jellemzi: még nem lehet tudni vagy
érezni, hogy miként alakul a piac, a
gazdaság, hogyan változik a mikro-,
illetve makro környezet. Elôbb-utóbb
ki fog rajzolódni a pontosabb helyzet,
és akkor – azt gondolom – képes
leszek, képesek leszünk megadni rá a
helyes választ.

A hosszú távú terveknek még
nincs itt az ideje. Addig pedig
kivárunk. Szerencsére összeszokott
menedzsergárdája van a cégnek:
nagyon összedolgozunk, mindenki
nagyon ért a saját területéhez,
megbízunk egymásban, és tisztában
vagyunk azzal is, hogy közösen
jobban tudjuk „tolni a cég szekerét”.
Ahogy az elmúlt húsz év alatt, úgy a
jövôben is – még, ha olykor kisebb
kitérôt téve is – kitartóan megyünk
elôre.

Nyomdászokcivilben

De nem érdekelte a dolog, így
békében szétváltak útjaink, és pár
héttel késôbb, ’92-ben elvettem életem szerelmét, két nappal késôbb
pedig megalapítottam Konecsni Feri
barátommal a saját vállalkozásomat.
Ekkor két Romayorral, kis kötészettel
bíró gépparkja volt a „Koncsi” cégének, és erre alapoztam az alapvetôen
lapkiadásra specializálódott Pencil
Bt.-nket. Pár évvel késôbb pedig –
befektetôk, illetve szakemberek
bevonásával, az eredeti felállás
szerint nyolc tulajdonossal – megalakult a Grafit Pencil Nyomda.
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● Van bakancslistája?
– Nagyon szeretnék többet utazni.
Zárójelben jegyzem meg: emiatt
legalább egy idegen nyelvet megtanulni. Eddig legalább nyolcszor
futottam neki, és ugyanennyiszer
hagytam félbe… De visszatérve az
utazáshoz: abból nincs olyan, hogy
elég, és még csak nem is pénz
kérdése! Idô! A nagylányom, aki
idegenvezetôként dolgozik, nyitotta
fel a szemem, hogy mindenhova –
beleértve a szokatlan, távoli, egzotikus tájakat is – lehet ma már potom
összegért eljutni, amit szeretnék
kipróbálni. Szóval, sok mindent
szeretnék még látni a nagyvilágból.
Persze, magammal, magamban is
van még teendôm: meg kell tanulnom, hogy kellôképpen fontos legyek
önmagam számára. Ma még egy-egy
nyaralás alkalmával legfeljebb távol
vagyok a nyomdától, de nem hagyom
hátra. Igaz, a telefonomat már képes
vagyok többé-kevésbé folyamatosan
repülôgép-üzemmódban tartani:
vagyis nincs vétel, viszont ha
akarom, mégis meg tudom nézni, ki
keresett… ■

Ilona
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Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 13 500 partnerrel 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

ELADÓ HASZNÁLT GÉPEK
Gyártmány/típus

Megnevezés (gyárt. év)

Állapot

KOLBUS ZU801, KM470, HD140
KOLBUS SU 125 Type 630
INTEGRA OOSTVEN
RIMA RS 3110 SL
ZIRKON FORTA
LITHOMANN 1 színes, tekercs
MBO K 760/4 S-KTL Efficiency
FAI
ADAST ROMAYOR
HEIDELBERG GTO-46 ZP,
KALFASS Rímat Simples
ITALDIBIPACK Espert ES 5040 2N
NORDSON BM20
LAMINA 111-1420
KÍNAI TÉGELYPRÉS
AGFA Polaris XEV
TROLLEY Polaris XEV-XE
AGFA VPP 85, MP 85
SMB C-Line Ci
Herzog-Haymann M7
MBO ET 46
STAHL ET 63
MBO B1-es
Tetterode
Gaessert
MBO 79/4 KL
MBO SF 56
MBO FA 46 ME
Stock Sfam 7/1600
Zünd G3 L-3200
Durst 600 Pictor
Zechini X-case
Polygraph
Dominant Adast 725
Maxima MS 80 G
KAEV P703
FOLD MASTER FM 235.111
MÜLLER MARTINI Tigra

Ragasztókötô gépsor (1997)
Védôborító felrakó
Flexibilis fedélkészítô gép (1993)
Keresztkirakó (2001)
2 színes nyomógép
ofszet nyomógép (1974)
Hajtogatógép (2008)
Pántológép (2001)
1 színes nyomógép
2+0, 1+1 nyomógép
Zsugorfóliázó (1988)
Zsugorfóliázó (2001)
Ömledékolvasztó és adagoló
Kasírozó automata + présasztal (1989)
B1-es (2001)
CTP (2007)
CTP
CTP
Pántoló gépsor (2010)
Hajtogató egység (2006)
Hajtogató egység
Sarokállomás hajtogatóhoz
Oltárhajtás egység
Hajtogatógép
Kirakó + DESTA BAS 600 prés
Hajtogatógép
Szálfelsütô
Kirakó
Ragasztókötô (2010)
Plotter (2009)
UV táblanyomtató gép (2007)
Beakasztó (2012)
Körprés
Kétszínes nyomógép (1998)
Egyenesvágó gép (1998)
Tûzôgép (nem ismert)
Hajtogatógép (nem ismert)
Ragasztókötôgép (2003)

KOLBUS által felújítva
jó
jó
jó
jó
jelenleg is gyárt
nagyon jó
nagyon jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
nagyon jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
nagyon jó
jó
jó
szinte új
nagyon jó
jelenleg is üzemel
jelenleg is üzemel
jelenleg is üzemel
jelenleg is üzemel
nagyon jó

A gépek Magyarországon megtekinthetôk.
Fényképeket és videókat tudunk e-mailben is küldeni.
További információk: www.prosystem.hu ◆ Érdeklôdni lehet:
tel.: 06 27 537-873, usedmachines@prosystem.hu
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Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.
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30/221 7770
30/330 2946

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

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

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

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

Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kis.geza@t-online.hu

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

Morgana FSN
sorszámozógéppel.
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

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

Megvételre
keresünk
jó állapotban lévô

Polly 266-os,
2 színes,
fordítódobos
ofszetgépet.
Telefonszám:

06 30/9397 303

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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