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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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Beszámolónk a 8–9. oldalon
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HA MI MAGUNK NEM, AKKOR SENKI…

Meglehet, hogy mostanában kicsit „túltengek” a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvánnyal*,
de nézzék el ezt nekem, hiszen – szinte szó szerint – „nyomós” oka van. Most jött el ugyanis
az ideje, hogy a maga eszközeivel támogassa azt a célt, amiért alapítója, a Nyomda- és
Papíripari Szövetség létrehozta. Ez a cél pedig – ahogy az (egyebek mellett) az alapító okiratban
megfogalmazásra került – nem más, minthogy: 
„(…) Az Alapítvány kiemelt fontosságot tulajdonít a nemzetközi színvonalú, a papír alapú
nyomatás szükségleteit és fejlôdését szolgáló közép- és felsôfokú oktatás megôrzésének,
fejlesztésének, illetve a felnôttképzés kiépítésének. A közép- és felsôfokú oktatás színvonalának
növelése érdekében az Alapítvány támogatja az oktatási intézményeket, az ott folyó oktatató és
nevelômunkát, valamint a tudományos kutatást és az innovációs tevékenységet. Az Alapítvány
támogathat minden olyan karitatív jellegû tevékenységet is, amely a papír- és nyomdaipar széles
szakmai közössége számára jelentôséggel bír (…)”
Napjainkban „a papír- és nyomdaipar széles szakmai közössége számára jelentôséggel bír”, 
de fogalmazhatok úgyis: az ágazatban égetôen szükségessé vált mind a közép-, mind a felsôfokú
végzettséggel rendelkezô szakmai utánpótlás megoldása. Ennek kapcsán Vértes Gábor 
a következôképpen fogalmazott: „…Ideig-óráig megoldásnak tûnhet, hogy egymástól lopkodjuk 
a szakembereket, ám ha nem oldjuk meg az utánpótlás kérdését, rövidesen nem lesz kitôl kit
elcsábítani… Az egyre automatizáltabb gépek ugyan valamelyest enyhítenek a
szakemberhiányon, ám szakemberre mindig szükség lesz (…) Én azt gondolom, ha valaki
belátható idôn belül nem akar munkaerôhiány miatt leállni, akkor tennie kellene érte”.
A Szövetség Print: a Te jövôd elnevezéssel kidolgozott egy olyan projektet, illetve
kampányanyagot, amelynek segítségével a programban részt vevô nyomdaipari vállalkozások
érdemben korteskedhetnek a továbbtanulás elôtt álló diákok között annak érdekében, hogy kedvet
kapjanak valamely nyomdászszakmához.
A Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány pedig a maga eszközeivel – például ösztöndíjak
juttatása, utazási, lakhatási hozzájárulás, szakmai tanulmányutak szervezése stb. – hathatós
segítséget tudna nyújtani abban, hogy a fiatalok számára még vonzóbbá tegye a nyomdaiparhoz
való csatlakozást.
Lapunk megjelenésével egy idôben kerül sor a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány azon
jótékonysági aukciójára, amelynek eredményeként befolyt teljes összeget – ezek jelentik
egyébként az elsô adományokat! – már ezen célok megvalósítására fordítja. Az aukcióra való
felajánlások az ágazat szereplôitôl érkeztek, és ugyanôk azok, akik licitálnak is rá…
S noha – remélhetôleg – némileg gyarapodni fog az Alapítvány pénzeszköze, még édeskevés lesz
ahhoz, hogy a szakmai utánpótlás megoldásában érdemi segítségre fussa…
Nem kertelek: az Alapítványnak pénzre van szüksége. Ahhoz pedig, hogy legyen, az Önök
támogatása, segítsége és – fôképp! – adománya elengedhetetlen. 
Ne feledjék: a magunk problémái, csak nekünk fájnak – emiatt kizárólag nekünk is kell
megbirkózni vele. És, ha mi magunk nem, akkor senki nem fog helyettünk megoldani semmit, 
az utánpótlás biztosítását sem.

PRINTinfo

*(Két fontos információ: 1./ Bôvebb információért – mint a Nyomtatott Kommunikációért
Alapítvány kuratóriumi tagjához – nyugodtan forduljanak hozzám. 
2./ A Nyomtatott Kommunikáció Alapítvány bankszámlaszáma: 10101535-42716000-01004001,
adószáma:18656132-1-43 

Korsós Ilona)
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…azt tudom mondani, hogy noha valóban
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kívánna kapacitásbôvítést… 
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…Ahhoz, hogy bármi is – a
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Ahogy az – remélhetôleg – már köztu-
dott az ágazatban, projekt született a
nyomdaipari utánpótlás biztosításának
megoldására. Az elsô vonatkozó „akció-
tervet” Gyere közénk nyomdásznak! elne-
vezéssel azonban még jó két évvel ezelôtt
a Kása István vezette békéscsabai Marzek
Kner Packaging dolgozta ki, és igen sike-
resen kampányoltak: tavaly már több mint
száz diák jelentkezett gépmestertanulónak
a helyi Szent-Györgyi Albert Szakközép-
iskolába. 

Ám mivel nemcsak Békéscsabán és
környékén okoz egyre nagyobb gondot a
szakmunkás-utánpótlás, hanem országos
szinten, ezért a Nyomda- és Papíripari
Szövetség is felvállalta, hogy – támasz-
kodva a Marzek Kner-féle projektre –
részletekbe menôen kidolgoz egy olyan
programot, egy olyan átfogó kampány-
anyagot, amelyet bármely nyomda adap-
tálni tud saját magára, és a környezetében,
régiójában lévô iskolákat megkeresve
érdemben korteskedhet annak érdekében,
hogy a továbbtanulás elôtt álló 13–14 éve-
sek kedvet kapjanak valamely nyomdász-
szakmához. Ez a projekt a Print: a Te
jövôd, amelyhez eddig is már jó néhány
nyomdaipari vállalkozás – például a Kes-
keny és Társai 2001, a Lapcom, a Pauker
Nyomda, a Prime Rate, a Reálszisztéma
Dabasi Nyomda stb. – csatlakozott, vagy
jelezte ez irányú szándékát. A Marzek
Kner pedig erre változtatva szlogenjét vet-
te át a kidolgozott kampányanyagot.

Természetesen az utánpótlás megfelelô
képzésében kiemelt szerepe van a szakmát
tanító oktatók magas szintû felkészültsé-
gének. A jó szakembereket azonban meg
is kell fizetni… Éppen ezért már a
2015/2016-os tanévre ugyancsak a Mar-
zek Kner Packaging kezdeményezésére és
részvételével további nyomdaipari válla-
latok – Mondi Békéscsaba, Javipa, Dürer
Nyomda, Gyomai Kner Nyomda –, vala-
mint a Békés Megyei Kereskedelmi Ipar-
kamara és Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata összefogásával létrejött
egy közérdekû kötelezettségvállalási meg-
állapodás, amelynek lényege egy olyan
pénzügyi alap létrehozása volt, amelyre az
érdekelt felek megfelelô összeget fizetnek
be annak érdekében, hogy a Békéscsabai
SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépis-
kolája és Kollégiuma nyomdászokat okta-
tó tanárait többletbérrel dotálják. Az eddi-
gi befizetések alapján mintegy 4, 260 mil-
lió forint folyt be ennek megvalósítására. 

A program azonban a 2016/2017-es
tanévben is folytatódik. És mivel a gépmes-
teri képzésen túl kibôvült – például kiad-
ványszerkesztôi szakkal – az oktatás köre,
bôvült a támogatandó tanárok köre is.
Ugyanakkor kibôvült a támogatók köre is:
a fentebb említetteken kívül a következô
cégek csatlakoztak az adományozókhoz:
Jura Trade, Lapcom, Tesa-Tape, Prime
Rate, Keskeny és Társai 2001, Prospektus. 

Az errôl szóló közérdekû kötelezettség-
vállalási megállapodás ünnepélyes aláírá-

sára 2016. szeptember 29-én került sor
Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális
Központban.

Az eseményen Kása István mellett be-
szédet tartott Békéscsaba polgármestere,
Szarvas Péter, aki rövid elôadásában azt
taglalta, hogy miért tartják fontosnak – és
vállal benne az Önkormányzat aktív sze-
repet, illetve jelentôs anyagi támogatást –
a helyi nyomdaipari képzést. Ezt követôen
a szövetség ügyvezetô igazgatója, dr. Pel-
ler Katalin ismertette meg a jelenlévôkkel
a Print: a Te jövôd kampány lényegét.

A következô elôadó, Borbola István
polgármesteri tanácsadó pedig beszélt a
Modern Városok Programról, amelynek
keretén belül mintegy 1,4 milliárd forintos
kormányzati támogatást nyert az iskola a
tanmûhely kialakítására, amely terveik
szerint az országos nyomdaipari képzés
központjául is fog szolgálni. A támogatás
a meglévô 990 négyzetméteres tanmûhely
közel 500 négyzetméterrel történô kibôví-
tését és a technológiákat átfogó – az of-
szet mellett digitális- és flexónyomtatás-
hoz szükséges – gépparkkal történô fel-
szerelését teszi lehetôvé. Emellett anyagi
forrást biztosít a duális képzés megvalósí-
tásának kidolgozására, továbbá egy mo-
dern és jelentôs létszámot elhelyezni ké-
pes kollégium kialakítására is. A békés-
csabai Nyomdaipari Tudás- és Képzôköz-
pont indulásának tervezett idôpontja: 2018
februárja. ■

Ilona

Oktatástámogatás i  együt tmûködés

Gyere közénk nyomdásznak! – Print: a Te jövôd
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Szentendrei Zoltán 1986 ôszén egyszemélyes
gmk.-ként indította útjára akkor még jellemzôen

elôkészítéssel foglalkozó vállalkozását, amely az elmúlt 30 év
alatt Magyarország egyik legmeghatározóbb nyomdája lett.
Sôt, bizonyos tekintetben a legmeghatározóbb. És ezt nem
holmi ünnepi patetizmus mondatja velem, hanem kétségtelen
tény, hogy Szentendrei Zoltán mindig élenjárt új technológiák
bevezetésével, honosításával. Szakmai maximalizmusa köz-

ismert: mindenbôl csak a legjob-
bal elégszik meg. A Prospektus
nyomda egy olyan ékszerdoboz,
amely nemcsak kívülrôl szép és
vonzó, hanem belsejében is valódi
és csodálatra méltó értékek talál-
hatók. Ugyanakkor ez alatt a
harminc év alatt a cég érdekeinek
és fejlôdésének szem elôtt tartása
mellett mindig kiemelkedôen fon-
tos volt számára az ágazat egésze,
és nem csak szóban, hanem tet-

tekben is: Szentendrei Zoltán
az ágazati felelôsségvállalásá-
ról szintén közismert. Cégala-
pításának jószerint elsô pilla-
nata óta tagja – és nagyon ak-
tív tagja! – a szakmai szerve-
zeteknek, és minden olyan
programban feladatot vállal,

amely az iparág
egészének javára
szolgál, vagy
szolgálhat. És a
magam részérôl
nem ismerek olyan
vállalkozást az
ágazatban, amely-

nek bárminemû konfliktusa
lett volna a Prospektussal: az
üzleti tisztesség alapvetô
jellemzôje a cégnek. És a
magam részérôl nem ismerek
olyan embert az ágazatban,

30 éves a Prospektus
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akinek bárminemû konfliktusa lett
volna Szentendrei Zoltánnal: minden-
ki elismeri és tiszteli ôt.

A harmincadik évforduló alkalmá-
ból rendezett ünnepségen – amelyen
mintegy 160 fô (beszállítók, megren-
delôk, üzletbarátok, és természetesen
a dolgozók) vett részt – pedig az is
kiderült, hogy a nyomda, elsôsorban
Szentendrei Zoltán megrendelôkkel
való kapcsolata is a kölcsönös
tiszteleten és megbecsülésen alapul,
és nemcsak szakmai értelemben,

hanem emberileg is. Túl azon, hogy
mindig magáénak érez minden hozott
munkát, és ezért mindig arra törekszik,
hogy szakmailag abból a lehetô leg-
többet hozzák ki, a megrendelôkkel
kapcsolatosan is „tetten érhetô” – és
nem is kell kutakodni hozzá – Szent-
endrei Zoltán mélységes emberi hoz-
záállása, önzetlensége. Akad ugyanis
olyan megrendelôjük, akinek immáron
24 év óta – amolyan mecénásként –
ingyen készítik el a kiadványait, neve-
zetesen a Krúdy-füzeteket. 

De számos
más példát is
felsorolhatnék
arra, hogy mi-
ként támogatott
a nyomdán ke-
resztül (is) olyan
kiadványokat –
és persze ügye-
ket –, amelyek
kizárólag a kö-
zösség érdekét
szolgálják.

Jó másfél évvel ezelôtt Szent-
endrei Zoltán átadta az ügyveze-
tést Tóth Gábornak, aki embe-
rileg is és szakmai felkészültség-
ben is méltó utódnak bizonyul.
Ám azt senki ne gondolja, hogy

manapság nem a
nyomdában lehet
leginkább megtalálni
Szentendrei Zoltánt…

A Prospektus dol-
gozóinak a céghez,
illetve a tulajdono-
sokhoz – Szentendrei
Zoltánhoz és felesé-
géhez, Sacihoz – való
hozzáállását és lojali-
tását pedig jól mutat-
ja, hogy az évforduló
tiszteletére platánfát
ültettek, merthogy az
nagyon sokáig, akár
száz évig is él… ■

Ilona
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A felcímben olvasható megállapítás
Tomasz Perettôl, a kreatív papírjairól
híres ArjoWiggins értékesítési vezetôjétôl
származik, és igazságához – azt gondo-
lom – kétség sem fér. A virtuális valóság
fantasztikus látványokra ugyan képes, de
pusztán a vizuális hatás gyorsan múló
reakciókat vált ki szinte mindenkibôl:
igazából csak felületesen érint meg, nem
rögzül, és pillanatokon belül felülírja egy
következô impulzus. Ahhoz, hogy bármi
is – a szó pozitív értelmében – „maradan-
dó hatást” váltson ki az emberbôl, egy-
szerre több érzékszervre kell hatnia: a
látvány mellett legalább a tapintásnak
minimum jelen kell lennie, az meg hab a
tortán, ha a szaglás, netán az
ízlelés is „szóhoz jut”. 

A nyomtatott termékek, a
nyomtatott kommunikáció
éppen ezen oknál fogva kép-
visel különösen nagy erôt a
figyelem felkeltésében, az
üzenetek célba juttatásában.
Legyen szó bármilyen for-
májáról is, minimum két
fronton – látás és tapintás –
egyszerre „támad”, fogal-
mazhatnék úgy is: elsöprô
szinergiát képes alkotni.
Különösen igaz ez, ha maga
a nyomathordozó már önma-
gában is élményt jelent, erôteljes emóciót
vált ki. És a kreatív papírok pontosan
ilyenek. 

A Kreatív Klubot pedig éppen azzal a
céllal hozta létre Murai Gabriella
termékmenedzser (1. kép) 1999-ben – már
17 éve! –, hogy a hazai iparág minél
szélesebb körének hívja fel a figyelmét a
kreatív papírokban és hordozókban lévô
lehetôségekre. Ez az a terület egyébként,
ahol „mindig van új a nap alatt”. Kicsit
emlékeztet a divat világára, mert a klasz-
szikus, úgynevezett „örök darabok” mel-
lett évrôl évre a megújuló trendek szerinti
papírféleségekkel rukkolnak ki a gyártók.
Az ezekbôl a hordozókból készült termé-
kek – a névjegykártyától a könyvborí-
tókon, mappákon, naptárokon, meghívó-

kon át a dobozok-
ig – messzemenô-
kig lehetôvé te-
szik, hogy adott
cég kitûnjön a tö-
megbôl, emléke-
zetessé váljon,
„oda- vagy fel-
kapja fejét” a
célpiac. Az ilyen formában
küldött üzenet ugyanis
nemcsak célba ér, hanem
maradandó hatást vált ki.

A 2016. szeptember 14-én, a sziget-
monostori Rosinante Fogadóban megren-
dezett Kreatív Klub – amely immáron
hagyományosan az egyik legnagyobb
szabású rendezvény a cégen belül –,
folytatva kezdetektôl felvállalt misszióját,
ezúttal is különleges papír-alapanyagok-
kal és a legújabb kreatív trendekkel
ismertette meg a jelenlévô közel száz
meghívott vendéget. Az est házigazdája
és ceremóniamestere ezúttal is Kaszás
Géza színmûvész volt, és ezúttal sem
pusztán szakmai elôadásokat hallgathat-
tak meg a jelenlévôk, hanem számos
kreatív és nem mellesleg élvezetes
program – koktél- és csokoládékóstoló,
workshop, festôasztal –, továbbá pazar
vacsora várta a társaságot.

Miután Udvar-
völgyi Sándor – aki
az idei év május vé-
gétôl egy személy-
ben látja el az
Europapier Buda-
pest ügyvezetôi
feladatait – köszön-
tötte a társaságot, és
röviden beszélt a
cég menedzsment-

jében történô változásokról, átadta a
képzeletbeli mikrofont Szendrei-Nagy
Szabolcsnak, aki szintén ez év tavaszától
tölti be a cégen belül a paper and packa-
ging üzletág országos értékesítési vezetôi
pozícióját. Szendrei-Nagy Szabolcs
néhány szóban felvázolta eddigi nyomda-
ipari pályafutását, majd arról beszélt,
hogy a nyomtatott termékeknek miért is
van jövôje, mi jelentheti esetükben azt a
hozzáadott értéket, azt az extrát, amely
mással nem kiváltható, és amelyet a piac
boldogan meg is fizet, és amely egyben
zálogát is jelenti megmaradásának. 

Ezt követôen kerültek sorra a szakmai
elôadások. A kreatív és azon belül is a
speciális, fôleg luxustermékekhez hasz-
nálatos papírokat gyártó olasz Favini cég
képviseletében Caroline Wagner (2. kép)

és Michele Posocco (3. kép) ismertette leg-
újabb kínálatukat, amelyek elôállítása egy
új és innovatív módszerrel történik,

(2. kép)

(3. kép)

(4. kép)

(1. kép)

„A luxus nem érzékel te thetô v i r tuá l is  csatornákon…”

Europapier – Kreatív Klub
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amelynek eredményeként megalkották
az úgynevezett upcycling kreatív papí-
rokat. Az upcycling tulajdonképpen egy
kreatív újrahasznosítás, azaz olyan
alapanyagokat is – például bôrnyesedé-
ket, szôlômagot – felhasználnak a gyár-
tás során, amelyek egyébként kidobásra
kerülnének. Azáltal, hogy a Favini eze-
ket felhasználja kreatív papírjainak
gyártásához, még az is lehetôvé válik,
hogy a késôbbiek során újra és újra
újrahasznosítható legyen az egyébként
szemétnek minôsülô alapanyag. És a
piac szereplôi egyrészt értékelik a kör-
nyezetvédelem eme megnyilvánulását,
másrészt természetesen azt is, hogy en-
nek eredményeképp elképesztôen kü-
lönleges kreatív hordozók születtek,
olyanok, amelyeket különféle terméke-
ikhez felhasználva – meghívó, kozmeti-
kai vagy éppen italdoboz –, erôsítik an-
nak üzenetét vagy éppen imidzsét. A Fa-
vini cég természetesen a gyártás során is
szem elôtt tartja a környezetvédelmet:
valamennyi termékük FSC tanúsított. 

A következô elôadást a felcímben
már idézett Tomasz Peret (4. kép), az
ArjoWiggins értékesítési vezetôje tar-
totta. A cég méltán híres és kedvelt
kreatív termékcsaládja a Curious, és
ezen belül természetesen az ArjoWig-
ginsnél is készülnek upcycling kreatív
papírok. A gyártás során ôk is szám-
talan és szokatlan alapanyagot használ-
nak a minél inspiratívabb megjelenés
érdekében. Egyik legizgalmasabb
termékük a Curious Matter, amelynek
egyes tagjaihoz a világ különbözô
országaiból származó krumpli szolgál
alapanyagul, és igen impulzív hatást
váltanak ki az ebbôl a hordozóból ké-
szült termékek. Tomasz Peret nem
gyôzte hangsúlyozni – és ez messze-
menôkig igaz is –:

„Az emberekre csak az hat, ami ér-
zelmet vált ki belôlük. A kreatív hordo-
zók – pusztán a tapintásukkal is –
azonnali érzelmi reakciót gerjesztenek.
Persze, ez lehet utálat is – de olykor
meglehet, hogy pont az a cél…”

Az ArjoWiggins kreatív hordozói is
elsôsorban luxus kategóriás termékek-
hez ajánlottak.

Összességében elmondható, hogy a
piaci sikerekben – a korunkra jellemzô
elképesztô információáradatban és 
-zajban – egyre nagyobb szerepe van
annak, hogy valami miként képes a
tömegbôl kitûnni. A kreatív hordozók
éppen ezt teszik lehetôvé: mindenki
megtalálhatja közöttük – legyen az
Favini vagy ArjoWiggins termék – a
számára leginkább releváns hordozót,
azt, amely elôsegíti saját terméke
imidzsét, azt, amely valóban célba
érkezteti az általa küldött üzenetet, azt,
amely biztosítja, hogy kitûnjék a
tömegbôl, azt, ami jelentôsen elôsegíti
üzletmenetét, ebbôl következôen nye-
reségét. Kétségtelen: nemcsak a hordo-
zónak kell kreatívnak lenni, kell hozzá
az emberi kreativitás is…

E kettô találkozása azonban freneti-
kus hatást eredményez. ■

Ilona
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Különleges körülmé-
nyek közt ismerkedhettek
meg az érdeklôdôk a leg-
fejlettebb nyomdaipari
berendezésekkel és meg-
oldásokkal Szolnokon.  A
város egyedülálló repülés-
történeti kiállítóhelye, az
idén ôsszel megnyitott
RepTár adott otthont a
Xerox nagyszabású ren-
dezvényének, ahol szám-
talan repülôgép, helikop-
ter és más haditechnikai
eszköz nyújtott impozáns
hátteret a vállalat jövôbe
tekintô nyomdaipari be-
mutatójának. A látogatók
maguk is a fellegek felett
érezhették magukat az
eseményen, ugyanis a Xerox csúcskate-
góriás nyomdagépeirôl, a C70, D136,
Versant 80, illetve Versant 2100 berende-
zésekrôl szóló elôadásokat pilótaszékek-
ben ülve követhették figyelemmel.

A program zárásaként pedig exkluzív
tárlatvezetésen kaptak betekintést a repü-
léstörténet múltjába.

Szolnok fontos hídfôállása a Xerox
Magyarországnak. Az elmúlt fél évben
kiugró eredményeket ért el a vezetô
nyomdaipari szolgáltatóként is jegyzett
vállalat a kelet-magyarországi régióban,
beleértve ebbe Jász-Nagykun-Szolnok
megye fôvárosát is. Ez a teljesítmény
elsôsorban a Xerox széles körû és stabil
partneri hálózatának köszönhetô. Például
a 70–90 lap/perc sebességgel mûködô
nyomdagépek versenyében a Xerox
berendezések dominálják a piacot, ami
azt jelenti, hogy a beruházni kívánó
ügyfelek, a vállalkozásuk fejlesztésekor
szinte kizárólag a vállalat által kínált
gépeket, megoldásokat választják.

A Xerox más kategóriákban is hasonló
eredményekre törekszik, ezért komoly
hangsúlyt fektet arra, hogy a partnerei
minden szükséges támogatást megkapja-
nak az üzleti céljaik eléréséhez. Ennek
megfelelôen a szolnoki rendezvényen az

érdeklôdôk személyes tapasztalatokat
szerezhettek a cég egyedülálló nyomda-
gép-portfóliójáról. 

A kiállított modellek közt megtalálha-
tó volt a Xerox Versant 80 Press, amelyet
a vállalat kifejezetten azoknak ajánl,
akiknek gyorsan munkára fogható, a
nyomatokat versenyképes áron elôállító,
nagy kapacitású és kisebb volumeneket
is gond nélkül elôállító gépre van szüksé-
gük. Mindemellett az automatikus szín-
minôség-beállító csomag segítségével
munkáról munkára állandó és pontos
színeket érhet el a nyomdagép tulajdo-
nosa.

Szerepelt a kínálatban a Xerox Color
C60/C70 nyomdagép, amely szinte bár-
milyen egyszerû nyomtatási környezetbe
– többek között alacsony példányszámú
gyorsnyomdákba, kreatív ügynökséghez,
és a kiadványokra nagy hangsúlyt fektetô
kis- és középvállalkozások irodájába is –
jól illeszkedik, illetve elônye, hogy a
felhasználók éppúgy nyomtathatnak vele
egyenetlen felületû poliészter címkéket,
mint menüket, cégtáblákat vagy éppen
kirakatmatricákat. 

Továbbá nem maradhatott ki a rendez-
vényen felsorakoztatott portfólióból az
akár 100 oldal/perc nyomtatási sebesség-

gel mûködô, kitûnô képminôséget kínáló
és számos automatizált megoldással
felszerelt Xerox Versant 2100 nyomda-
gép sem, amelyet azzal a szándékkal
fejlesztett a vállalat, hogy a nyomdák
valódi elônyt biztosító berendezéssel
bôvíthessék a kínálatukat a személyre
szabott nyomtatványok piacán.

A Xerox D 136 fekete-fehér berende-
zése zárta a bemutatások sorát, amely a
kiváló fekete-fehér képminôsége mellett
az önátírós papírt is egyedülálló módon
kezeli, kiemelkedve a piacon elérhetô
technológiák közül.

„Válófélben” a Xerox
Talán még nem annyira köztudott

ágazati körben, hogy 2016. január 29-én
a Xerox bejelentette, miszerint a céget
szétválasztják két, nyilvánosan mûködô
részvénytársaságra. Ezek egyike lesz a
Xerox vállalat, amely dokumentumtech-
nológiával és dokumentum-outsourcing
üzleti megoldásokkal fog foglalkozni. A
másik a Conduent néven bejegyzett cég
lesz, amelyhez az üzleti folyamatokat
érintô szolgáltatások fognak tartozni. 

A szétválási folyamat várhatóan 2016
végén zárul majd le. ■

(Xerox, GO-PR)

I lyen bemutatót  sem tar to t tak még Szolnokon

XEROX – „Repülô” nyomdagépekC
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(A)miér t  fe j leszt

a Pauker Nyomda

● Miért volt szükség egy – minden
szempontból – „ekkora” gépre?
Ennyire beindult a piac?
– Számtalan oka lehet egy beruhá-

zásnak… Egyrészt, idônként le kell
cserélni a gépeket modernebbekre akkor
is, ha egyébként kapacitásilag nem lenne
szükség rá. Az új gép azonban egyben
kapacitásbôvülést is eredményez, még
úgy is, hogy az elôzô nyolcverkes, B1-
esünktôl ezzel párhuzamosan megvál-
tunk. Ami igazán nagy változást hozott,
azok az opcionális felszereltségek –
beépített színmérô a 4. és 8. nyomómû
után, Sheetfed Control gépvezérlés, a
pultvezérlés kiterjesztése stb. –, ame-
lyeknek köszönhetôen lényegesen gyor-
sabb lett az átfutási idô, még nagyobb a
gyártásbiztonság és a nyomatellenôrzés.
A minôséget azért nem említem külön,
mert az alapelvárás, tehát kétség sem
férhet hozzá.

A kérdésre pedig, hogy ennyire be-
indult a piac, azt tudom mondani, hogy
noha valóban több a munka – hozzá-
teszem: nem szignifikánsan! –, de ez
önmagában nem kívánna kapacitásbôví-
tést. Az átfutási idôk azonban egyre rövi-
dülnek, és ezt igazából csak a korszerû
gépek képesek teljesíteni.

● Az új géphez új üzem-
csarnok is jár…
– Egy jó ideje egyébként

is helyhiánnyal küszködtünk, és az új gé-
pet végképp nem tudtuk volna elhelyez-
ni. Ráadásul ez a gép jóval nehezebb az
elôzô gépünknél, tehát egy olyan helyet
kellett találnunk számára, ahol a padozat
biztonsággal elbírja a súlyát. Arról meg
nem is beszélve, hogy a termelés bizto-
sítása érdekében szó nem lehetett arról,
hogy akárcsak pár napra leálljunk: míg
üzembe nem állt az új Heidi, addig az
elôzônek folyamatosan dolgoznia kellett.
És hiába van még ezen kívül egy B1-es, 2
színes, egy B1-es, ötszín plusz lakkos,
illetve egy hatszínes B3-as gépünk, nem
nélkülözhettük egyetlen percre sem vala-
melyik nyolcszínes kapacitását. Szeren-
csére a Stanctechniktôl át tudtuk venni az
egyik üzemcsarnokát, amely minden
szempontból tökéletes helyszínül szolgál.
Ezen a mintegy 460 négyzetméteren kezd-
te meg „pályafutását” nálunk a Heidelberg
Speedmaster XL 106-8-P nyomógép.

● Az új géppel és a megnövelt terü-
lettel – gondolom – egy darabig ismét
nagyon „rendben van” a Pauker. Vagy
„fejben” azért már ott van a következô
fejlesztés?

– Persze, de nem árulom el. Majd
2018 elején… Apróbb fejlesztésekre
természetesen addig is sor kerül, hiszen
ezek elkerülhetetlenek. 

● Az imént említette, hogy rövidülnek
az átfutási idôk… Mi jellemzi még a
megrendelôi piacot?
– A mérhetetlen árnyomás. A megren-

delôk közül pedig még azok is alkudoz-
nak tíz fillérért, akik bôven megenged-
hetnék maguknak, hogy ne tegyék…
Miközben bért kellene emelni, tôketarta-
lékot képezni a következô fejlesztésre…
Gyakorlatilag a válság éveiben kialakult
árfekvésben dolgozunk ma is: jószerint
egyik nyomda sem tud megfelelô árat
érvényesíteni, és így is mindig akad
valaki, aki még ez alá ígér…

● Fogalmazhatunk úgy, hogy „ugyan
tisztult az ipar, de kellene még további
erôs átrendezôdés ahhoz, hogy érvé-
nyesíteni lehessen a szükséges
árkorrekciót”?
– Igen. És ehhez még az sem kellene,

hogy további nyomdák tûnjenek el, csak
egyöntetû akarat a konszolidációhoz… 

Noha kétségtelen, hogy talán vége a nyomdaipar
számára is a „hét szûk esztendınek” – ami azért több is
volt –, és talán nyoma van némi fellendülésfélének, 
az azért bizton állítható, hogy a nagy léptékû
fejlesztésekkel azért csak csínján… 
A Pauker Nyomdában a nyár folyamán állítottak
üzembe egy vadonatúj Heidelberg Speedmaster XL
106-8-P nyomógépet, amely – a maga impozáns
méretével, teljesítményével és elképesztı opcionális
felszereltségével – elsô hallásra akár túlzásnak is
tûnhet. 
Hogy miért nem az mégsem, arról  Vértes Gáborral, 
a cég tulajdonos-ügyvezetôjével beszélgettem.
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● Nehéz ügy: mindig akadnak
valakik, akik – ezért vagy azért, így
vagy úgy – ellenérdekeltek ebben…
És az sem ritka, hogy pusztán a
fennmaradásuk érdekében kénysze-
rülnek rá, hogy így tegyenek…
– Tény: amíg nem mindenki „en-

gedheti meg magának”, vagy nem
akarja, hogy teljes mértékben transz-
parens módon mûködjön, addig esély
sincs az iparági konszolidációra.
Marad, ami van: mindenki úgy próbál
a piacon boldogulni, ahogy tud. És
persze reménykedik, hogy a konku-
renciájához képest ô fog túlélni… A
tisztességesek persze, hátrányban
vannak… 

● Nagyjából 10–12 éve beszélünk
errôl, és egyben mindig reményke-
dünk, hogy egyszer csak rendezôdik
a helyzet…
– Igaz, de sohase határoztuk meg,

hogy mikorra. Úgy tûnik, sokkal
hosszabb ez az idô, mint gondoltuk…

● A megrendelôk „fizetési szokásai
és morálja” szempontjából mik a
tapasztalataik?
– Azt gondolom – legalábbis ez a

tapasztalatunk –, hogy ma már lénye-
gesen kevesebb olyan megrendelô
van, aki fizetés nélkül akar „lelépni”.
Ugyan nincs más nyomda gyakorla-
tára rálátásom – tekintettel arra, hogy
ma már nem beszélünk errôl –, de
úgy tûnik, kezd elterjedni, hogy fôleg
az új vevôk esetében, elôleget kér
mindenki. Ezt abból gondolom, hogy
egy percig nem csodálkoznak a
megrendelôk azon, amikor mi így
teszünk… Sajnálatos viszont, hogy
újra egyre hosszabb fizetési határ-
idôket várnak el, és még azt sem tart-
ják be… Igaz, a végén azért kifizetik
a számlákat.

● Van valami jó módszerük a „kor-
dában tartásra”?
– Igen: átadtuk a behajtást a pénz-

ügyes kolléganôknek, és azt kell
mondanom, ôk sokkal eredményeseb-
bek benne, mint én… Úgyhogy, ezzel
már egyáltalán nem foglalkozom.

● Akkor ismét az értékesítés felé
fordul teljes energiával?
– Nem. Varga Szilárddal az élén

megbízható, régi kollégákból álló,
kitûnô értékesítési csapatunk van,
akik a belföldi piac mellett egyre
jelentôsebb exportpiaci tevékenységet
is folytatnak. A megrendeléseink több
mint 10 százaléka ma már ez utóbbi
területrôl származik, és szeretnénk
tovább emelni az arányát. A hazai pia-
con pedig továbbra is szívesen dolgo-
zunk együtt más nyomdákkal, fôleg a
kisebbekkel, ahol alvállalkozóként az
ô kapacitásukat meghaladó munkákat,
jellemzôen bérnyomtatást végzünk.
Ezek nagyon egészséges együttmûkö-
dések: nálunk lekötôdik az igen jelen-
tôs kapacitásunk egy része, nekik
pedig nem kell az évi néhány beesô
nagyobb volumen miatt óriási fejlesz-
téseket bevállalniuk, amit a késôbbi-
ekben vagy ki tudnak használni vagy
nem. De ezekben az ügyekben, én
már nem igen veszek részt. 

● Mit csinál abban a rengeteg sok
felszabadult idejében?
– Vannak egyéb érdekeltségeim is…

● Errôl szívesen kérdezném, de –
gondolom – felesleges lenne…
Más. Szakemberhiány… Érintett a
Pauker?
– Még nem, de a veszélyét érezzük.

Ahogy éreznie kellene mindenkinek!
Ideig-óráig megoldásnak tûnhet, hogy
egymástól lopkodjuk a szakembere-
ket, ám ha nem oldjuk meg az után-

pótlás kérdését, rövidesen nem lesz
kitôl kit elcsábítani… Az egyre
automatizáltabb gépek ugyan vala-
melyest enyhítenek a szakemberhiá-
nyon, ám szakemberre mindig szük-
ség lesz. Nálunk az új gép üzembeál-
lítása elôtt is, és utána is ugyanany-
nyian dolgoznak. 

Én azt gondolom, ha valaki belát-
ható idôn belül nem akar munkaerô-
hiány miatt leállni, akkor tennie
kellene érte. Például, részt vehetne a
Print: a Te jövôd kampányban. Az az
évi 200 ezer forint, amibe a csatlako-
zás kerül, és amiért megkapja a min-
den részletében tökéletesen kidolgo-
zott projektet, és amely összeg kizá-
rólag a Nyomtatott Kommunikációért
Alapítvány céljainak megvalósítására
fordítódik, nem több mint egy átlagos
alkalmazott egy havi bruttó bére…
Ha ennyit nem ér meg valaki számá-
ra, hogy áldozzon a szakmai utánpót-
lás biztosításának érdekében, akkor
megérdemli, hogy a végén sokkal
nagyobb árat fizessen.

● Sokan kétkednek a nyomtatás
jövôjében, pedig nagyon is van.
Sszámos, fôleg nemzetközi felmérés
bizonyítja a nyomtatott termékek
létjogosultságát, erejét…
– Napjainkra már akkora lett a digi-

tális zaj, hogy ha valaki nem valami
fantasztikusan egyedi dolgot kínál,
akkor csak úgy tudja kellôképpen
felhívni rá a figyelmet, ha azt valami-
lyen nyomtatott termék – prospektus,
szórólap, katalógus, újság, magazin
stb. – útján juttatja el a célközönség-
hez. A nyomtatott DM-levelek válasz-
aránya például 10 százalék felett van,
azaz rendkívül magas. Egy interneten
elküldött hírlevélre elenyészô reakció
érkezik… Ostobaság temetni a nyom-
tatott kommunikációt! ■

Ilona
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Noha a Stanctechnik neve sokáig kizárólag azzal jelentett
egyet, hogy független, tradicionális kötészet, az utóbbi bô
másfél évben azonban már új asszociációkat is ébreszt.
Nevezetesen: digitális könyvgyártás. És nem véletlen,
hiszen a jó három évvel ezelôtt újonnan elindított
üzletáguk „beérni” látszik: a korábbi évekhez képest 
a tavalyi évben megduplázódott az általuk digitálisan
készített könyvek mennyisége. Ennek egyik oka, hogy
egyre több kiadó ismeri fel a digitális könyvgyártás
elônyét, a másik, hogy a nyomdák is szívesen viszik 
a Stanctechnikhez, mint alvállalkozóhoz megrendelôik
ilyen irányú igényét. Hál’ istennek olyannyira növekednek
megrendeléseik, hogy idén nyáron „kénytelenek” voltak
újabb digitális nyomógépet, egy Xerox Versant 2100 Presst
üzembe állítani annak érdekében, hogy továbbra is
képesek legyenek akár az extrém rövid határidôket is
teljesíteni.
Hermann Tiborral, a cég tulajdonos-ügyvezetôjével
beszélgettem.

Megduplázódot t  a  d ig i tá l isan készül t  könyvek mennyisége

StanctechnikC
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C
ég

in
fo

● Kevésnek bizonyult már a Xerox
iGen 150 és a Canon imagePRESS
együttes kapacitása?
– Még nem okozott gondot a határ-

idôre történô gyártás, de olykor bizony
nem kis szervezést kívánt, hogy min-
den elkészüljön rendben… Ráadásul a
megrendelések – azzal együtt, hogy
jellemzôen könyvek – igen sokfélék,
és ebbôl adódóan nem biztos, hogy az
iGen vagy éppen a Canon image-
PRESS gépeken lehet optimálisan
kigyártani. A most üzembe állított
Xerox Versant 2100 nemcsak a kapa-
citásunkat bôvítette, hanem „tudásá-
ban, rugalmasságában” is hiánypótló. 

● „Rákattantak” végre a kiadók a
digitális könyvgyártásra?
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy

kezdenek… De nemcsak tôlük, hanem
a nyomdák felôl is egyre több megke-
resésünk van kispéldányszámú kiadvá-
nyok, elsôsorban könyvek készítésére.
Nyilvánvaló, hogy egy csomagmeg-
rendelés részeként jelentkeznek hébe-
hóba náluk a kispéldányszámú nyom-

datermékek, és ilyen formán nem éri
meg beruházniuk akárcsak egyetlen
digitális nyomdagépre sem. De, ha
megtennék, sem biztos, hogy jobb
paraméterek mellett tudnák legyártani
az adott terméket, mint amennyiért mi.
Arról meg nem is beszélve, hogy a
nyomtatás csak egy része a munka-
folyamatnak, az íveket be is kell kötni!
A Stanctechnik „digitális kötészetileg”
is felkészült, illetve tradicionális gépei
is rendelkezésre állnak. 

És ma már a Stanctechnik „digitális
csapata” – élén Niki lányommal –
olyan gyakorlatra és tapasztalatra tett
szert a digitális könyvgyártásban,
amellyel – állítom – nem sokan ren-
delkeznek. Az igazsághoz hozzá tarto-
zik, hogy nekünk magunknak is idôbe
telt, amíg teljes mértékben megismer-
tük és magunkévá tettük a digitális
könyvgyártást. A gépek tudása ugyan-
is önmagában nem elég… Azt kell,
hogy mondjam: jó másfél év folyama-
tos üzem kellett a rutin megszerzésé-
hez, és igazából ennek köszönhetô,
hogy megduplázódott a termelésünk.

Hogy még pontosabban fogalmazzak:
az utóbbi bô egy évben jutottunk el
odáig, hogy üzembiztosan szolgáljuk
ki a partnereinket, bírjuk már a
nagyobb tempót, és az új gép miatt
megemelkedett kapacitás mellett is. 

Az pedig igazából teljesen mindegy,
hogy közvetlenül egy kiadó számára,
vagy közvetetett formában egy nyom-
dán keresztül gyártunk könyvet.
Alapvetôen persze szolgáltatni szeret-
nénk, tehát feltétlenül törekszünk arra,
hogy minél több nyomdával álljunk
alvállalkozói kapcsolatban. A megren-
delôink 60 százalékát egyébként jelen-
leg is a nyomdák jelentik… A Stanc-
techniknél tradíció – legyen szó ha-
gyományos vagy digitális könyvgyár-
tásról –, hogy szolgáltasson. 

● Az imént említette, hogy a
tradicionális gépeik is rendelkezésre
állnak a digitális könyvgyártás-
hoz… 
– A Stanctechniknél a digitális

könyvgyártás létrehozása egyben egy
kutatás-fejlesztés eredménye is,
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ta, hogy miként lehet a digitális
könyvgyártást ötvözni a tradicionális
könyvgyártás elônyeivel. Jellemzôen
egyébként ez a kötészetben nyilvánul
meg leginkább, hiszen a digitális
nyomatok minôsége már régóta nem
kérdéses. Nos, ennek a projektnek
köszönhetô, hogy nálunk a digitálisan
nyomot ívek feldolgozására egy
olyan hajtogató-összehordó kötészeti
gép áll rendelkezésre, amelyet nem-
csak a technológiai sajátosságok, ha-
nem kifejezetten a mi speciális, évti-
zedes kötészeti ismereteink figyelem-
bevételével fejlesztett ki a gyártó.
Ennek eredményeként olyan könyv-
testek „jönnek ki” a gépbôl, amelyek
gond nélkül köthetôk például a tradi-
cionális ragasztó-kötô gépsorral,
vagy éppen mehetnek keménytáblás
beakasztásra.

Ezzel együtt, minden bizonnyal
még az idén üzembe állítunk egy
kifejezetten „digitális” puhatáblás
kötészeti gépet is…  

● Ezek szerint hisznek a nyomta-
tott könyv jövôjében… 

– Mi hiszünk magának a könyvnek
a jövôjében. Ugyanakkor azt is érez-
zük és látjuk, hogy átalakul ez a piac:
jellemzôen csökkennek a példányszá-
mok, a fogyás mértékében inkább
utánrendelnek a kiadók, erôsödik a
perszonalizálás iránti igény. Mindez
egyértelmûen a digitális gyártás felé
mutat. A könyvnyomtatás új forradal-
mát éljük, és ebben messzemenôen
részt kívánunk venni, és teszünk érte,
hogy minél szélesebb körben kibon-
takozhasson. 

Nem arról van szó, hogy temet-
nénk a tradicionális könyvgyártást!
Véleményem szerint még egy jó pár
évig, netán egy-két évtizedig biztos,
hogy létjogosultsága megmarad. 

Sôt, még azt is megkockáztatom,
hogy tovább. A trendek azonban azt
mutatják, hogy e téren jó esetben
legfeljebb stagnálásról beszélhetünk,
fejlôdésrôl – legalábbis mennyiségi-

leg – biztosan nem. A tradicionális
nyomdaipar – fôleg a könyvek tekin-
tetében – már túljutott felfelé ívelô
idôszakán, noha – mélységes meg-
gyôzôdésem – mindig is jelen lesz a
világban, mert vitathatatlan értéket
képvisel.

Ám, ha megnézzük az Y vagy Z
generációt, ôk már egy egészen más
világ, más szokásokkal, más prefe-
renciákkal! És ha ezt „lefordítjuk” a
nyomdaiparra, akkor egyértelmûen a
digitális technológia az – és ezen
belül a digitális könyvgyártás is! –,
ami ennek a generációnak egyre
nagyobb lehetôségeket magában
hordozó perspektívát jelent. És ez
nyomdászra, kiadóra egyaránt igaz! 

A lényeg, hogy maga a könyv
megmarad, a gyártására pedig mi
digitális technológiával is felkészül-
tek vagyunk. ■

Ilona

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

mastertan316 okt-I  2016/10/02  15:47  Page 17



1188

C
ég

C
ég

in
fo

Kétharmad expor t ,  egyharmad bel fö ld  

AduPrint
Az AduPrint óbudai
telephelyén – ahogy Tóth
Zoltán cégvezetô
fogalmazott – „helyzet
van”. Az elvégzendô
munkák sokasodása miatt
már nem férnek el
a nyomdaépületben, ezért
építkezésbe kezdtek. Még
az igazi ôsz beállta elôtt
egy könnyûszerkezetes
megoldással bôvítik ki
a nyomdát.
Pár évvel ezelôtt azonban
sokkal inkább az
ellenkezôje okozott náluk
gondot…
Hogy miként sikerült ezen a helyzeten fordítani, és miként lehetséges mára már az is,
hogy esetenként ne vállaljanak el megrendeléseket, arról Tóth Zoltán (jobbra) cégvezetôvel
és Réti Balázs (balra) projektmenedzserrel beszélgettem.

● Ez a „helyzet” jó helyzet, hiszen
nem a megrendelések hiánya, hanem
éppen sokasága okozza…
T. Z. – Valóban így van! Két évvel

ezelôtt, amikor az akkori B2-es helyére
beállítottuk a második B1-es Heidelbergi
gépünket, tudtuk – reméltük –, hogy ez
így lesz, hiszen a beruházás révén jelen-
tôsen nôtt a nyomtatási kapacitásunk.
Mostanra jutottunk el odáig, hogy ki is
használjuk a teljesítményét, és ez azzal is
együtt jár, hogy egyre nehezebben férünk
el a nyomdaépületben. Mondhatjuk,
hogy kinôttük az épületet. 

● Ezek szerint valóban indokolt volt a
második B1-es üzembe állítása.
T. Z. – Igen, bár annak idején, házon

belül is voltak kétségek, hogy szabad-e a
B2-es formátumot „számûzni” a nyom-
dából. De megvizsgálva a termékszer-
kezetet és a gépek kihasználtságát, jó
döntésnek tûnt a második B1-es beszer-
zése. Kötészetileg is erre a formátumra

vagyunk felkészültek, és mivel jellemzô-
en könyveket gyártunk, azok nyomtatását
egy nagy formátumú géppel költségha-
tékonyabb végezni. Egyre több megren-
delésünk is lett, emiatt olykor bizony
szembe kellett nézni, hogy szûk az
áteresztôképességünk, kell a nagy gép.

● Mitôl lett egyre több megrendelé-
sük?
T. Z. – Egyértelmûen az exportpia-

cunk „ért be”. Noha már több mint tíz
évvel ezelôtt léptünk ebbe az irányba,
igazából az utóbbi két évben hozta meg a
gyümölcsét. Tavaly szûk egymilliárd
forint volt a forgalmunk, ebben az évben
– legalábbis az elsô nyolc hónap alapján
– átlépjük ezt az összeget. Ma már a
termelésünk kétharmadában jellemzôen a
német piacra dolgozunk, és ezen belül
zömében közvetlenül magukkal a ki-
adókkal állunk kapcsolatban.

Kollégám, Réti Balázs kitartó munká-
jának, és vitathatatlan „németpiac-érzé-

kenységének” köszönhetô elsôsorban,
hogy ilyen mértékben sikerült az export-
piaci expanziónk. Ô – túl azon, hogy
anyanyelvi szinten beszéli a német
nyelvet – munkamoráljában, attitûdjében
is nagyon közel áll a német mentalitás-
hoz, a német stílushoz. Emiatt a munka-
megbeszélések során a német partnere-
inknek az az érzése, mintha egy honfitár-
sukkal lennének kapcsolatban.

● Egész pontosan miben nyilvánul
meg a „német habitus”, mi az, amit
elvárnak a német megrendelôk?
R. B. – Egyrészt a precizitást, az átlát-

hatóságot és a korrektséget. A minôséget
és a gyártásbiztonságot azért nem emlí-
tem külön, mert az alapelvárás, és nem-
csak az exportpiacon, hanem itthon is.
Ami a német megrendelôket pluszban
jellemzi, hogy elvárják, hogy a munka-
folyamat legapróbb részletére kiterjedôen
pontosan meg legyen határozva: mikor
mi fog történni, kinek milyen kötelezett-
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sége van, mikor, mit és hogyan kell
jóváhagyásra, ellenôrzésre megkülde-
ni, és elsôsorban persze, mindennek a
maradéktalanul betartása. Minden
esetben gyártási terv készül, amely
számukra is, számunkra is amolyan
sillabuszként szolgál. Ezzel együtt
azért elvárják tôlünk, hogy kellô
rugalmassággal álljunk az esetleges
változtatások elé.

Nincs áralku: átfogó kitekintésük
van a világpiacra, pontosan tudják,
hogy – Lengyelországtól Kínáig –
hol, mennyiért tudnák elkészíttetni az
adott nyomdaterméket, és bizony
elôfordul, hogy nem vagyunk
versenyképesek. Ilyenkor egyébként
ki is szállunk a versenybôl: „bármi
áron” nem akarunk elhozni egyetlen
munkát sem. És nincs elôleg: elvár-
ják, hogy stabilan finanszírozzuk az
egyes megrendeléseket. Viszont meg-
bízhatóan fizetik a számlákat. 

● Mindig…?
R. B. – A legelején belefutottunk

az exportpiacon is nemfizetô – jel-
lemzôen bróker – ügyfélbe, és azért
az meglehetôsen „fájt”… Ma már –
azt gondolom – kellô körültekintéssel
elkerüljük az ilyen megrendelôket,
nem csábítanak el bennünket az eset-
leges nagy volumenek, és persze a
nagyobb nyereség ígérete sem. In-
kább maradunk azoknál a partnerek-
nél, akik megrendelései esetleg
alacsonyabb nyereségtartalommal
bírnak, ám hoszszú távra szóló, stabil
és megbízható munka-, sôt – megkoc-
káztatom – üzletbaráti kapcsolatban
állunk. A bizalom az, ami nélkül
egyébként lehetetlen boldogulni az

exportpiacon, és ez az, amit nem
lehet máról-holnapra kiépíteni, és
nagyon nehéz is kiérdemelni. Ám, ha
sikerül egy bizonyos megrendelôi
körön belülre kerülni, akkor ott már
egymásnak adják a megrendelôk a
megbízható beszállítókat, amibe ma
már az AduPrint is beletartozik. 

● Az egy dolog – és nem is kicsi! –,
hogy nem kevés exportmunkájuk
van, és technológiailag teljes mér-
tékben felkészültek a kivitelezésre.
Ám – gondolom – a nyomda dolgo-
zóitól is egyfajta új hozzáállást
kíván, hogy mindezt maradéktala-
nul teljesíteni is lehessen… 
T. Z. – Kétségtelenül egyfajta

feszességet, és jóval több odafigyelést
kíván mindenkitôl a német elvárások-
nak való megfelelés. Sok „macerás-
nak” tûnô apróságot is el kell végez-
ni: például van egy kollégánk, aki
azzal foglalkozik, hogy összeállítsa a
különféle munkafázisokban lévô
termékek jóváhagyásra kiküldendô
csomagját. Ha lekési vele az aznapi
futárt, akkor megcsúszhat a jóvá-
hagyás, a termelésnek pedig rugalma-
san kell követnie az ebbôl fakadó
megváltozott munkasorrendet, és úgy,
hogy azért a végsô határidôbôl semmi
sem csúszhat ki. Minden dolgozónak
át kell éreznie annak súlyát, hogy az
ô hozzáállásán, munkavégzésén,
odafigyelésén is múlik, hogy képesek
legyünk megállni a helyünket a német
piacon. Azt kell mondanom, hogy
szerencsére a munkatársaink túlnyo-
mó része ma már mindezt átérzi, és
ennek megfelelôen áll a munkájához.
De nem volt egyszerû, és ehhez el

kellett telnie nem is olyan kevés
idônek…

● Hazai piac… Miért lett kvázi
másodlagos az AduPrint számára?
T. Z. – Nem mondanám másodla-

gosnak, hiszen azok a hazai ügyfele-
ink, akikkel kapcsolatban maradtunk,
nagyon is fontosak számunkra, és
semmilyen tekintetben nem kapnak
kevésbé jó kiszolgálást tôlünk, mint a
külföldi megrendelôk. Az arányuk
azért csökkent, mert egyrészt az
exportterület lényegesen dinamiku-
sabban nôtt, másrészt a még mindig
nagyon erôs belföldi árverseny miatt
veszítettünk el hazai megrendelôket,
és a belföldi tevékenységünk árbevé-
tele nominálisan is csökkent. Ennek a
folyamatnak egyáltalán nem örülünk,
mert azt szeretnénk, ha az AduPrint
nyomdát belföldön számon tartanák.
De tény, hogy a stabil és növekvô ex-
porttevékenység ad annyi kényelmet,
hogy nem kell mindenáron és minden
esetben beszállnunk a küzdelembe. 

● Akkor jó lenne azt kívánni, amit
a lóversenyen szoktak kiabálni a
befutónál: „maradjon minden így,
ahogy van”… 
T. Z. – Jó lenne, de nyilvánvalóan

ez nem teljesülhet. A piac folyton
változik, amihez folyton igazodni
kell. És ez hol jobban, hol kevésbé jól
sikerül… Az elmúlt két év azt
bizonyította, hogy az AduPrint képes
jó válaszokat és jó megoldásokat adni
a partnereinek. Azt viszont nagyon
remélem, hogy ez a tulajdonságunk,
képességünk tartósan fennmarad. ■

Ilona
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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

1199

mastertan316 okt-I  2016/10/02  15:48  Page 19



mastertan316 okt-I  2016/10/02  15:48  Page 20



2211

Mostanáig feladtunk 3-4 helyen állás-
hirdetést, beszéltünk fejvadászokkal, leg-
alább 15 embert interjúztattunk, és még
mindig nem sikerült megtalálni azt a le-
endô munkatársatt, akire jó szívvel rá
mernénk bízni a cég jövôjét, akinek el-
hinnénk, hogy belátható idôn belül mély-
ségében megismeri a nyomda mûködé-
sét, emellett rendelkezik olyan rendszer-
szemlélettel és technikai ismeretanyag-
gal, hogy modellezni és „programozni”
tudja mindennapjainkat. Újra kell gondol-
ni a kérdést – biztos, hogy egyetlen szu-
perhôs kell, akire mindent rábízhatunk?

Munkatársaink közül az egyik legmo-
tiváltabb és leginkább lojális kollégánk
Folyamat Marci, aki most a gyártás-elô-
készítésen dolgozik, ismeri a munkáink
javát, a prepressrészleget, állandó kap-
csolatot tart a kereskedelemmel és pénz-
üggyel, de az ügyfeleinkkel is folyton
kapcsolatban van! A cég mûködése,
folyamatainak nagy része ismert számá-
ra, nem egyet ô maga segített kialakítani,
finomhangolni. Bár a számítógépes
rendszermodellezés egyelôre neki is új
dolog, de potenciális beszállítónk egyike
felajánlotta, hogy delegálja hozzánk
rendszermérnökét, Process Gergôt, aki
részt venne a feladat felmérésében, a
fejlesztési projekt lépéseinek, mérföldkö-
veinek összeállításában és a szoftveres
megvalósításban, a dolgozók és a belsô
projektvezetô kiképzésében egyaránt.
Lenne tehát egy külsô és egy belsô
projektfelelôsünk – nosza, vágjunk bele!

Elsôként a korábban felvetett alapkér-
déseket kell a menedzsmentnek Marcival
és Gergôvel közösen tisztáznia:

◆ Általános, kész megoldás nincs –
nem is létezhet, mivel a kereskedelmi,
adminisztrációs és gyártási folyamatok
minden egyes vállalkozásnál különbö-
zôek, az általános megoldások sohasem
fedik le pontosan a valós mûködést.

◆ Mindenképpen külön kell választa-
nunk a vállalatirányítási és menedzsment-
információs rendszert a gyártási folya-
matok automatizálásától, de feltétlenül
szükség van a két rendszer integráció-
jára, online adatcserére ahhoz, hogy
valóban hatékonyan tudjunk mûködni.
Ez magában foglalja a vállalatirányítási
rendszerbôl indított munkák, munkatás-
kák és megrendelési paraméterek átvéte-
lét, a munkafolyamat tervezéséhez és kö-
vetéséhez szükséges riportok és státusz-
jelentések valós idejû visszaadását a
gyártási folyamatokat automatizáló
rendszerbôl. A két rendszer együttmûkö-
dése legegyszerûbben XML adatok
cseréjével oldható meg, amelyek küldése,
fogadása automatikusan, emberi beavat-
kozás nélkül történik.

◆ Amennyiben jelenlegi vállalatirá-
nyítási rendszerünk megfelelôen bizto-
sítja az ajánlatadást, rendelésfelvételt,
számlázást stb., akkor csupán annyi a
kérdés, hogy alkalmas-e például egy
megrendelés/munkatáska adatainak
XML formátumban való exportálására,
valamint ugyanebben a formátumban
kapott információk beemelésére, feldol-
gozására. Ha igen, akkor a gyártásauto-
matizálás bevezetéséhez elsô körben
nincs szükség a meglevô vállalatirányí-
tási rendszer cseréjére!

◆ A gyártási folyamatok személyre
szabott, egyedi automatizálására van
szükség. Ehhez pontosan fel kell mérni
és modellezni a jelenlegi folyamatokat,
összegyûjteni a formakészítéshez, nyom-
tatáshoz és utófeldolgozáshoz rendelke-
zésre álló gépek paramétereit, majd meg-
határozni néhány reprezentáns típusmun-
ka gyártásának lépéseit (Marci feladata).
Ezen információk birtokában Marci és
Gergô körvonalazhatják egy optimális
gyártási folyamat tervét a menedzsment
részére.

Az elôzetes felmérés ezzel nagyjából
be is fejezôdik. Eljutottunk arra a döntési
pontra, ahonnan már részleteiben tervez-
hetôek a beruházás lépései, a költségek,
az átfutási idôk, meghatározhatóak azok
a mutatók, amelyekkel az automatizálási
ráfordítások megtérülését tudjuk model-
lezni, késôbb pedig mérni. A közelmúlt
és a jelen gazdasági adatai, teljesítmény-
mutatói segítenek abban, hogy a végsô
beruházási döntést meghozzuk – olyan
rendszerrôl beszélünk, amelynek mûkö-
dése az egész cég életét és jövôjét befo-
lyásolja. Bár a potenciális beszállítónktól
már láttunk egy mûködô, de természete-
sen általános megoldásokat felvonultató
demót, voltunk hasonló profilú referen-
cianyomdáknál, de most pontosan meg
kell értenünk, hogy mit is jelent egy
ilyen rendszer személyre szabása, ho-
gyan lehet a mi konkrét feladatainkhoz
illeszteni, mi módon (és mikor?!) tudunk
majd egy éles munkát átfuttatni az auto-
matizált rendszeren. A legközelebbi pro-
jektmegbeszélésen ezt kell Process Ger-
gônek Marci segítségével a menedzsment
elé tárnia… (Folyt. köv.) ■

Ratkovics Péter

Csomagolunk (8.) – Kérdések,
folyamatok – folyton folyvást…
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B i z t o n s á g o s  ü z e m e l t e t é s  2 0 1 6B i z t o n s á g o s  ü z e m e l t e t é s  2 0 1 6
+ Iparági karbantartók találk+ Iparági karbantartók találkozójaozója

2016. október 13–14.
Velence, Székesfehérvár 

Üzemlátogatás: Grundfos szivattyúgyár

Tervezett program

Október 13., csütörtök:
11.00–13.00: Regisztráció Velencén a Hotel Juventusban
12.00–13.45: Ebéd a hotel éttermében
14.00–18.30: Szakmai elôadások és konzultációk 
19.00 órától:  Bankett, majd karbantartó-klubprogram 

Október 14., péntek:
09.30–10.30: A szakmai elôadások folytatása 

a Grundfos szivattyúgyár oktatóközpontjában 
10.30 órától: Vezetett gyárlátogatás
kb. 12.00 órától: Ebéd a helyszínen, hazautazás

CS+P 18. – FiDiFCS+P 18. – FiDiFo – Hungaro – Hungaropack ’16opack ’16
Óbudai Egyetem, 2016. október 25. (kedd)

Program:

09.30–13.00: CS+P 18.
Csomagolástechnológus és papíros szakmai nap

14.00–16.30: FiDiFó  2016. (Fiatal Diplomások Fóruma)
Az elmúlt évben védett legjobb szakdolgozatok és
doktori védések a nyomda- a papíripar 
és a kapcsolódó szakterületekrôl.

17 órától: HUNGAROPACK ‘16 
Nemzeti csomagolási verseny eredményhirdetése
és díjkiosztó (CSAOSZ-szervezés)

Jön, jön, jön!
P P D E x p o / S i g n E x p o  –  P P FP P D E x p o / S i g n E x p o  –  P P F e s te s t

2017 II. negyedév

Egyesületünk a bevált módon,
a Sign magazinnal és az
Expositor Kft.-vel közösen
2017 II. negyedévében ismét
megrendezi a szakkiállításokat
és a gazdag össz-szakmai
fesztivált.
A részletek lapzárta után
véglegesítôdnek.

Kiállítói információkért keressék:
Pesti Sándor kiállításigazgatót (titkarsag@pnyme.hu)

Szeptember közepén került sor az egyesület égisze alatt mûködô Print Média Klub soros rendezvényére, amelyet ezúttal is
Burger László tartott. A téma a menedzserismeretek voltak, azon belül fôleg az üzleti terv készítésérôl kaphatott átfogó ismeretet,
akit érdekelt a téma. Keveseket érdekelt… Pedig kétségtelen tény: az üzleti terv megléte kiemelkedô fontosságú – mérettôl és
forgalomtól függetlenül – minden cég számára. Nemcsak azért, mert minden részletében átfogó rálátást biztosít a cég
mûködésére, erôs és gyenge pontjaira, lehetôségeire és tartalékaira, továbbá céljaira, illetve azok megvalósítására, hanem azért is,
mert nem a „vas”, vagy a szorosan vett materiális javak határozzák meg egy cég valós értékét – legfeljebb némileg hozzájárulnak
ahhoz –, hanem a tényekkel és egzakt adatokkal alátámasztott üzleti terv, amely a potenciális piaci kilátásait támasztja alá. És ez a
„kalibráció” akkor is fontos, ha az ember nem akarja eladni a cégét… Nem tudom az okát, hogy miért volt ily alacsony az
érdeklôdés, legfeljebb találgathatok: vagy mindenki rendelkezik átfogó üzleti tervvel, vagy nem, de akkor meg – ahogy Kata
barátnôm szokott fogalmazni – „akarata ellenére senkit nem lehet boldoggá tenni”…

Információm szerint Burger László elgondolkodott azon, hogy szabad-e folytatnia az egyébként ingyenes sorozatot – kvázi
egyfajta képzést, továbbképzést –, hiszen ô piaci alapon nyugvó vonatkozó tanácsadással egyébként is jó néhány céggel áll
kapcsolatban, és komoly sikereket ért/ér el ezen a téren… ■

Ilona

Print Média Klub – Menedzserismeretek: üzleti terv

Fórum a minôségrôl Fórum a minôségrôl XVIII. konferenciája
Tiszaújváros, 2016. október 30. (csütörtök)

Üzemlátogatás: CNI Nyomdaipari Kft.

A fórummal kapcsolatban bôvebb felvilágosítás:
elôadások, szakmai tartalom: Varga Margit (20/2000-455),
szervezés Fodor Erzsébet (30/632-3344)

Teljes árú részvételi díj: 19 600 Ft + áfa/fô
Az egyesület tagjainak kedvezményesen: 16 000 Ft + áfa/fô
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Pilcz Attila tûz- és munkavédelmi
szaktanácsadó hívta fel figyelmünket
arra, hogy 2016. július 8-i hatályba
lépéssel változott a Munkavédelmi
Törvény. Ennek értelmében munkavé-
delmi képviselôt kell választani min-
den munkáltatónál, ahol a munkavál-
lalók létszáma legalább húsz fô.

Abban is segítségünkre volt, hogy
megküldte az ezzel kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókat, amelyeket – kivo-
natosan – az alábbiakban közlünk is.

Munkavédelmi képviselô: olyan, a
munkavállalók által választott személy,
aki a munkáltatóval való együttmûkö-
dés során képviseli az egészséget nem
veszélyeztetô és biztonságos munka-
végzéssel összefüggô munkavállalói
jogokat és érdekeket.

* A munkavédelmi képviselôt titkos
és közvetlen szavazással öt évre
választják. 

* A képviselôt a megválasztását
követô egy éven belül legalább 16 órás
képzésben, ezt követôen évente leg-
alább 8 órás továbbképzésben kell
részesíteni.

* Nem választható munkavédelmi
képviselôvé az, aki a munkáltatónál
munkaviszony keretében fôtevékeny-
ségként a munkáltató megbízásából
munkavédelmi feladatokat lát el.

* Munkavédelmi képviselôk meg-
választásának, megbízatása megszûné-

sének, visszahívásának rendjére, mû-
ködési területére az Mt.-nek az üzemi
tanács tagjaira, illetve az üzemi meg-
bízottra vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelôen alkalmazni.

Munkavédelmi képviselô
választásának lebonyolítása 

– kivonat –

1. A munkavállalók legkésôbb a
választást hatvan nappal megelôzôen 3
fôs választási bizottságot hoznak létre.
A választási bizottság tagja tevékeny-
sége ellátásának tartamára mentesül a
munkavégzési kötelezettsége alól. 

2. A választásra jogosult, valamint a
választható munkavállalók névsorát a
választási bizottság állapítja meg és a
választást megelôzôen legalább ötven
nappal közzéteszi. A választási bizott-
ság a jelöltet a választást megelôzôen
legalább öt nappal közzéteszi.

3. A jelöltállítás eredményes, ha a
jelöltek száma: a munkavállalók lét-
száma a száz fôt nem haladja meg,
három, ha a háromszáz fôt nem halad-
ja meg, és öt, amennyiben ennél ma-
gasabb a munkavállalói létszám. 

4. A munkavédelmi képviselôt titkos
és közvetlen szavazással választják. 

5. Megválasztott munkavédelmi
képviselônek kell tekinteni azokat a
munkavállalókat, akik a leadott érvé-
nyes szavazatok közül a legtöbbet, de
legalább a szavazatok harminc száza-
lékát megszerezték.

Szavazategyenlôség esetén a munkál-
tatóval fennálló hosszabb munkavi-
szonyt kell figyelembe venni.

6. Érvénytelen választás esetén a
választást kilencven napon belül meg
kell ismételni. Új választást harminc
napon belül tartani nem lehet. Ha a
megismételt választás érvénytelen,
újabb választást legkorábban egy év
elteltével lehet tartani.

Munkavédelmi képviselô 
megválasztásának elmulasztása

munkavédelmi bírságot 
von maga után!

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
a munkavédelmi bírság mértékére és
kiszabására vonatkozó részletes szabá-
lyokról

4. A munkavédelmi bírság mértéke
4. § A munkavédelmi bírság alap-

összege súlyosan veszélyeztetett
munkavállalónként ötvenezer forint.

7. § (1) Az 5. § alapján megállapí-
tott munkavédelmi bírság mértékét a
munkavédelmi hatóság mérlegelési
jogkörében legfeljebb 20 százalékkal
megemelheti, ha (…) g) a munkálta-
tó nem szervezte meg a munkavé-
delmi képviselô választását olyan
esetben, amikor ez kötelezô lett volna,
vagy nem biztosította a megválasztott
munkavédelmi képviselô mûködési
feltételeit.

Pilcz Attila 
VÉDÔ-PAJZS 2002 Kft.

06-20/9549-804

Köte lezô penzum 20 fô  fe le t t  

Munkavédelmi képviselô
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● Ezek szerint: semmi presszió nem
érte, hogy nyomdász legyen… 
– Semmi! Vagy, ha volt is, azt olyan

„ügyesen” alakították a szüleim, hogy
nem vettem észre… És keresem is azt
a pár fix dolgot, aminek segítségével,
esetleg én is így alakíthassam a saját
gyermekem sorsát…

● Csak nem aktuális?
– Még nem, de nagyon úgy érzem,

hogy közelít ez az idô… Életemben
most jött el az a pillanat, nemrég talál-
tam rá arra a párra – igaz, már két éve
együtt vagyunk –, aki mellett az em-
berben már ilyen jellegû gondolatok is
felmerülnek… 

● Annak idején mi volt, ami meg-
fogta a nyomdászkodásban?
– Ahogy általában a fiúgyerekeknek

– legalábbis szerintem –, nekem is az
apám szolgált példaképül. Kisgyerek-
ként azt láttam, ahogy az apu jön-

megy, intézkedik, néha-néha bevitt a
nyomdába, ott volt kezdetben néhány,
azután egyre több gép, a sok és sokféle
papír, a nyomda illata, az emberek
dolgoztak, és ezt mind ô igazgatta –
szóval, borzasztóan tetszett ez az
egész. Alig vártam, hogy magával
vigyen, sôt, könyörögtem érte. Így,
amikor eljött a pályaválasztás ideje, fel
sem merült bennem, hogy ne a nyom-
dászatot válasszam. Gépmestertanuló-
nak jelentkeztem a Tótfalusiba, mert-
hogy az apu azt mondta, az „fogja át”
leginkább a szakmát: egy jó gépmes-
ternek ugyanis értenie kell a nyomta-
tást megelôzô fázishoz, tehát az elôké-
szítéshez is, meg a befejezéshez, a
kötészethez is. Persze, nem az volt a
célom, hogy a szakközépiskolát köve-
tôen gépmesterként dolgozzak, de az
feltétlenül, hogy valóban megismer-
jem, megtanuljam a gyakorlat szintjén
is a nyomdában elôforduló gyártási
folyamatokat és magát a gyártást. 

És nem csalódtam: a tanulóidôszak
alatt, és azóta is csak erôsödik bennem
a nyomdászat iránti elkötelezôdés.
Egyszerûen szeretem. Azóta dolgozom
a nyomdában, és természetesen „leg-
alul” kezdtem. A legelején „mindenes”
voltam: ha kellett, a beszerzést intéz-
tem, ha kellett, a gépteremben segítet-
tem vagy éppen szereltem, de ha úgy
jött ki a lépés, tárgyaltam a megrende-
lôkkel, szóval, ott segítettem be, ahol
kellett. Ezt követôen gyártmánygazda-
ként dolgoztam, és egy idô után apu
megengedte, hogy ha végeztem a
gyártmánygazdai feladataimmal,
akkor – természetesen csak fizetetlen
túlórában – foglalkozhatok az értékesí-
téssel is. Miután bizonyítottam, hogy
ezen a téren is megállom a helyem,
kaptam meg a kereskedelmi igazgatói
kinevezést. Jó másfél évvel ezelôtt –
tavaly májusban –, a Korrekt2 indulá-
sakor pedig ügyvezetôje lettem a
cégnek.  
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Sar jak,  u tódok (2 . )

Barkó Iliász
A Korrekt Nyomda tulajdonosának, Barkó
Imrének fia, Iliász 10 éve dolgozik a családi
vállalkozásnál: az utóbbi két évben már
ügyvezetôként igazgatja a céget. 
Az idén májusban töltötte be 36. életévét,
és születésnapjára gyermekkora óta kedvenc
színészétôl, Bud Spencertôl is kapott jó kívánságot.
Barkó Iliász egyébként némileg emlékeztet is 
a nyáron elhunyt olasz sztár által megformázott
karakterre (és ezzel megegyezô civil énjére): az ô
esetében is igaz, hogy  a mackós külsô alatt meleg
szív lakozik, továbbá képes észrevenni az élet adta
legkisebb örömöt is, és utálja a konfliktust. 
Barkó Iliász az lett, amire egészen kisgyermekkora
óta vágyott: nyomdász és autóversenyzô.
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● Szóval, semmi „fônök fia
elôny”… Meg kellett dolgoznia az
elôre menetelért. Úgy tudom, hogy
csak „majdnem egyenes út” veze-
tett a fôiskolára?
– Igen, merthogy mielôtt felvételt

nyertem volna, egy teljes évet Ameri-
kában töltöttem. „Hivatalosan” azért
mentem – küldött ki a család –, hogy
az angol nyelvet alaposan elsajátít-
sam, de szerintem azért is, hogy –
mivel senkit nem ismertem odakint –
megtanuljak idegenek között teljesen
egyedül boldogulni. Nem mintha
valaha problémám lett volna bárkivel
is kapcsolatba kerülni… 

Ezzel együtt, nagyon jó iskola volt
az az egy év Amerika: éretté és maga-
biztossá tett már 18 éves koromra.
Igazából akkor éreztem ennek jóté-
kony hatását, amikor visszatérve
Magyarországra, találkoztam a saját
korosztályommal… 

Alapvetôen egyébként mindig is
nyitott voltam és vagyok is az embe-
rek felé.

● Lehet, hogy ez a habitusa annak
is köszönhetô, hogy édesanyja
révén „felerészben” görög
származású?
– Nem tudom. Kétségtelen, hogy –

a maguk déli temperamentumával –
fantasztikus emberek a görögök és az
én görög családom is: ôszinték, nyi-
tottak, lazák, barátságosak, mély
érzelmûek – a kifejezés mindkét
végletével együtt. Papuli, a nagyapám
és a testvére például 18 évig nem
álltak szóba, azután mintha mi sem

történt volna, kijelentették, hogy ak-
kor éppen ideje, hogy újra beszél-
jenek… És a legnagyobb szeretetben
van az egész család egymás iránt. Ez
persze, nem jelenti azt, hogy alkal-
masint nem kiabálnak egymással…

● És hogyan történt a „Bud
Spencer-i” gratuláció?
– Igazából a párom „intézte” egyik

meglepetésként a születésnapomra,
mert ô vette fel vele a kapcsolatot, és
írta meg neki, hogy mekkora rajon-
gója vagyok, és most lesz a 36. szüle-
tésnapom… Erre küldte nekem a gra-
tulációt. Nem sokkal rá pedig sajnos
meghalt.

● Gyermekkori másik vágya is
teljesült: autóversenyzô… 
– Igazából ez is „atyai örökségnek”

nevezhetô, hiszen apu világéletében
rajongott az autókért, egész pontosan
a Mercedesekért. Ráadásul, amióta
eszemet tudom, nemcsak gyûjti az
Old, illetve Young Timer kocsikat,
hanem versenyeken is indul. A fiúk
alapesetben is vonzódnak az autók-
hoz… Ilyen háttérindíttatás mellett az
lett volna csoda, ha nem szerettem
volna bele az autókba, na meg a
versenyzésbe. Egy ideig mitfahrer-
kedtem apu mellett, ám az utóbbi
másfél-két évben már én vagyok a
sofôr, és a barátnôm a mitfahrer…

● Úgy tudom, azóta komoly sike-
reket is aratnak…
– Ez így igaz. Aput nem érdekelte,

hogy nyerjen, a versenyen való rész-

vételt akarta csak élvezni. Én viszont
nyerni is akarok… Be is kerültünk a
mintegy 100 indulóból álló kategória
3. helyére az éves szuperkupában.

● A „borászkodásban” is követi
édesapját?
– Csak annyira, hogy megtanultam

tôle, mitôl jó egy bor. A borászkodás
maga (egyelôre) nem vonz. 

● Milyen együtt dolgozni az édes-
apjával?
– Régebben én jobban ragaszkod-

tam a saját véleményemhez, hossza-
san gyôzködtem a saját igazamról,
aztán rendszerint kiderült, hogy a
célokban teljesen egyetértünk, csak a
megvalósítás módját látjuk eltérô
módon. És ez természetes is, hiszen ô
a semmibôl építette fel a céget, és az
ebbôl fakadó eszközökben és mód-
szerekben hisz, én viszont már az
újabb generációt képviselem, és e
miatt a megközelítéseim is más
alapokon nyugszanak. De abszolút
jól, sôt kifejezetten harmonikus
egyetértésben tudunk együtt dolgoz-
ni. Mindent megbeszélünk, s noha
egy-egy ügyben alkalmasint továbbra
sem azonos a meglátásunk és véle-
ményünk, mindennemû konfliktus
nélkül mindig megtaláljuk a közös –
és a legjobbnak tûnô – megoldást. 

És én csak remélni merem, hogy
majd, valamikor, a saját utódommal
tovább tudom vinni ezt a családi
hagyományt… ■

Ilona

Sarjin
fo

in
fo

mastertan316 okt-I  2016/10/02  15:48  Page 25



Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001177

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 vagy KERETES
176 000 Ft

1/5 OLDAL

40 000 Ft

1/2 OLDAL
92.000 Ft

1/4 OLDAL

52 000 Ft

1/3 OLDAL

66 000 Ft

1/8 OLDAL

20 000 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

7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2017-ben:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 26. ((0011..1166..))
február 22. ((0022..1111..))
március 20. ((0033..1100..))

április 13.((0044..0033..))
május 9. ((0044..2299..))
június 1. ((0055..  2222..))
június 29. ((0066..  1199..))

– nyári szünet –
szeptember 12. ((0099..0011..))

október 5. ((0099..2255..))
október 31. ((1100..2200..))

november 23. ((1111..1133..))
december 18. ((1122..0088..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
28–36 oldal terjedelemben

cca 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  22001177--bbeenn  iiss!!

2266
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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.

T
A

M
P

O
P

R
IN

T
 c

é
g

 k
é

p
v
is

e
le

te

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.

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770,  30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

FFlleexxiibbiilliissttáábbllaa--kkéésszzííttééss;;  MMeelleeggffóólliiáázzááss;;
UUVV--llaakkkkoozzááss;;  SSttaannccoollááss;;  GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss;;

BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss;;  CCDD--ttookk--rraaggaasszzttááss;;
SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss;;  KKéézzii  kkööttéésszzeett

iinnffoo@@ddppddssttaannccuuzzeemm..hhuunn

3300//222211  77777700
3300//333300  22994466

A postpress szolgáltatások teljes választéka
egy kézbôl – egy helyen.
www.dpdstancuzem.hu

2277

RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819

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

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
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

2016-ban még:
október 28.,

november 21.,
december 15.
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