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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Kívánunk
minden
Olvasónknak
szeretetteljes
karácsonyt és
vágyai szerinti
jóságokat az
új esztendôre!
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„BOLDOG IDÔK VÁRNAK RÁNK, BARÁTOM!”
Közeleg a karácsony, az új év, és utolsó idei lapszámunkban – ahogy azt az elmúlt több
mint húsz év alatt is tettem – e helyütt nem saját gondolataimat osztom meg Önökkel.
Ezúttal Su-la-cse: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában címû mûvébôl idézek
(fordította: Sári László).
„Lin-csi apát egy nap meglátogatta a szomszédságában álló kolostort. Az ottani apát
büszkén mutatta neki, mennyi bambuszfáklyát gyártanak a szerzetesei.
– Szorgalmas, dolgos szerzeteseim vannak, Lin-csi, láthatod! Sokat dolgozunk, de sokat
is keresünk. Annyi bambuszfáklyát adunk el a városban, hogy kolostorunk vagyona
vetekszik Vang nagyúréval.
– Na és miért szorgoskodtok ilyen nagyon, apát uram? – kérdezte tôle Lin-csi.
– Munkánk hasznából munkásokat veszünk a faluból, és velük még több banbuszfáklyát
gyártunk. Majd azt is eladjuk a városban.
– És a hasznából újabb fáklyákat gyártotok és újabb hasznot termeltek? – kérdezett újból
Lin-csi.
– Igen. A haszonból újabb hasznot termelünk, abból megint újabbat, és így tovább –
válaszolta az apát, majd szétrepesztette a büszkeség.
– Mond, minek nektek ehhez a kolostor? – firtatta Lin-csi. – Nyugodtan kint
maradhattatok volna a városban, ott is mindenki ilyesmivel van elfoglalva.
– Elárulom neked, Lin-csi. Már csak néhány év, s a miénk lesz az ország leggazdagabb
kolostora. Ezután még néhány év, és úgy élünk majd itt, mint palotájában a császár. És
amikor gazdagok leszünk, már nem gyötörjük magunkat fárasztó munkával, csak
magunkra figyelünk. Teát iszunk naphosszat, s a Tanításról beszélgetünk. Elmélkedünk,
hallgatjuk a kert madarainak énekét. Boldog idôk várnak ránk, barátom! Nekem
elhiheted. Ezért gürcölünk.
– Mond apát! Mit csináltatok ti, mielôtt nekiláttatok volna sok pénzt keresni?
– Mielôtt nekiláttunk pénzt keresni – kezdte az apát –, bizony nagyon csendesen éltünk.
Igaz, nem gyötörtük magunkat fárasztó munkával, csak magunkra figyeltünk. Teát ittunk
naphosszat, s a Tanításról beszélgettünk. Elmélkedtünk, és hallgattuk a kert madarainak
énekét…”
PRINTinfo
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Print & Finishing…,
Iparági karbantartók…
– oktatási felhanggal

fedprint.hu Együtt vagyunk erôsebbek
Oktatás: van megoldás! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

Az a meglátásuk…

Az oktatás, munkaerô-utánpótlás témája annyira
foglalkoztatta és izgatta a jelenlévô társaságot,
hogy igazi parázs beszélgetés alakult ki, s a meglátások, helyzetértékelések, hozzászólások
olyannyira…

Beszámoló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Cég info

Igepa 2R – Open Day
„…kizárólag a nevünk változott meg,
ám az igaz, hogy ezúttal többes oka
van. Az elmúlt két évben kibôvült a
profilunk, már nemcsak papírral
foglalkozunk, hanem további, és egyre
erôsebb lábaink lettek. Beindítottuk a
Sign & Screen…”

Orgován Katalin vezérigazgató . . . . . . . . . . . . . . . .16. oldal
Ratkovics Péter tulajdonos-ügyvezetô . . . . . . . .16–17. oldal
Vadász Katalin ügyvezetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. oldal
Zsukk László vezérigazgató . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. oldal

Cég info

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. oldal

Cég info

A Zrínyi Nyomdáé
a váci Ipress Center

„…igen nagy és a leányvállalatokat is érintô fejlesztést,
fejlesztéseket!…”
Interjú . . . . . . .20–21. oldal

Cég info

Közlemény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. oldal

Cég info

Sappi – gyárlátogatás
… szeretjük a kiadóval is
megismertetni az új termékeket, mert alkalmasint ôk
jóval nagyobb „ráhatással”
bírnak a nyomdászokra.
Egyszerûen…
Interjú . . . . . . .10–11. oldal

Cég info

Interjú . . . . . . . . . . . . . . . . .11–12. oldal
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drupa után…

Paperfox

„…ám például az Antarktiszon vagy
a Vatikánban még egy sincs…”
Interjú. . . . . . . . . . . . . . . . 22–23. oldal

Köz info

PNYME

Rendezvények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal

Magán info

Nyomdászok civilben – 27.
„…szisztemetikusan lehet és „erôs
kezekkel”. Ekkor kezdtek Vasladyként
emlegetni. A látszat ellenére persze, belül
igyekszik az ember megôrizni önmagát:
szeretem és élvezem a jó társaságot,
a könyveket, a színházat…”

Xerox –
év végi beszélgetés
„…jóval nagyobb támogatást biztosítottunk számukra, ugyanakkor jóval
egzaktabb elvárásokat fogalmaztunk meg.
A kettô „kimetszette”, hogy mely cégek
azok…”

drupa után bô fél évvel

Lemmaco

Interjú . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal

Cég info

A Sárga Ruhás Lány –
Canon-megoldás

Vágó Magdi . . . . . . . . . . . . 26–28. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30–31. oldal
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Print & Finishing az üzemeltetés biztonsága szempontjából,
Iparági karbantartók éves találkozója – „oktatási felhanggal”

November végén,
24–25-én került sor
a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület hagyományos Print &
Finishing szakmai
szimpóziumára,
összekötve, de még inkább összemixelve
a „karbantartóival”, ugyanis jellemzôen
karbantartói szemszögbôl került megközelítésre minden téma. Mérsékeltnek
mondható a részvétel – nagyjából 30 cég
képviseltette magát – a Velencén, a
Hotel Juventusban tartott rendezvény.
Ennek nyilván az is oka volt – ahogy
Pesti Sándor ügyvezetô rövid köszöntôjében fogalmazott –, hogy a nyomdák
éppen kellôs közepén járnak az ilyentájt
szokásos év végi hajrának („finishnek”), s nehezen nélkülöznének akár
egyetlen kollégát is.
Az elôadások sorát Horváth Szabolcs
kezdte, s mindkét „minôségében” – DS
Smith Packaging Hungary képviselôjeként, illetve a Magyar Ipari Karbantartók
Szövetsége (MIKSZ) nyomdai tagozatának vezetôjeként – tartott egy-egy elô-
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adást. A MIKSZ kapcsán
beszélt a nemrégiben
lezajlott megújulásukról,
bemutatta a szervezet
tagjait és vezetô tisztségviselôit, ismertette
célkitûzéseiket, valamint
a megvalósításhoz
szükséges stratégiai terveiket. Elôadásában
azonban egyúttal arra is
megragadta a lehetôséget, hogy megemlékezzen a 2015-ben elhunyt
idôsebb dr. Péczely
Györgyrôl, aki úttörô szerepet vállalt a
karbantartás fontosságára való
figyelemfelhívásban, és alapítója volt a
szövetségnek. Emlékére egy róla
elnevezett díjat hozott létre a MIKSZ,
amelyet a karbantartás terén végzett
kiemelkedô tevékenysége elismeréseként
évente egyetlen embernek ítél oda egy
bizottság.
Második elôadásában Horváth Szabolcs – teljes részletességgel – magát a
DS Smith Packagingot mutatta be. A cég,
amely a vevôi igényeihez igazított egyedi
csomagolási megoldásokat kínál, 2009 és

2016 között mintegy 8,5 millió euró értékben hajtott végre fejlesztéseket. Az
elôadó részletesen ismertette a gyártási
kapacitások alakulását, a beszerzésre
került nyomógépeket, amelyek között a
digitális (HP FB 11000 újszériás inkjet)
és az ofszet technológiájú (KBA hatszínes Rapidák, az egyik hibrid) egyaránt
megtalálható, valamint beszélt feldolgozói – fóliázó, lamináló, síkágyas kimetszô
stb.– gépeikrôl is. Külön kiemelte, hogy
miként történt cégen belül a folyamatok
optimalizálása, beleértve a hulladékelszívást és természetesen a karbantartást is.
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ne említsünk: tananyag sincs hozzá.
Amin esetleg érdemes elgondolkodni,
az egy tanfolyami felnôttképzés, és
ennek megvalósítására – még öreg
gépek is vannak hozzá! – alkalmas
lehet a Tannyomda.
Az elhangzottakat követôen, szinte
nem volt résztvevô, aki ne szólt volna
hozzá: egyértelmûen kiderült, hogy
karbantartói téren is súlyos gondok
vannak az utánpótlás biztosításával,
sôt e téren is már most akut probléma
a munkaerôhiány. További gondot
jelent, hogy milyen elvárások, kritériumok mentén lehetne egyáltalán egy
tanfolyami anyagot összeállítani,
hiszen az iparági karbantartás több
technológiát – elôkészítés, ofszet- és
digitális nyomtatás, kötészet, feldolgozás stb. – is érint. Abban nagyjából
mindenki egyetértett, hogy a mechatronikus alap egy jó kiindulási pont
lehetne, ám – ahogy a jelenlévôk egy
része beszámolt tapasztalatairól – alig
van olyan fiatal, aki ilyen irányú végzettséget akar szerezni, ezt a szakmát

választja. És ha akad is, a nagy nemzetközi cégek jószerint még a szakiskola alatt levadásszák ôket… Szóval, utánpótlásilag elég kilátástalan a
helyzet a nyomdaipari karbantartókat
illetôen is.
A témát nem is azért vetette fel
Pesti Sándor, hogy ott helyben kvázi
megoldás szülessen, hanem azért,
hogy esetleg a jelenlévôk is gondolkodjanak el, mit lehetne tenni az ügy
érdekében. Az azonban biztos, hogy
akár az érdekeltek szûkebb körének
összefogásában, akár esetleg a Nyomda- és Papíripari Szövetség oktatási
projektjének égisze alatt, valamifajta
megoldásra szükség van, szükség
lenne.
Az oktatás, munkaerô-utánpótlás
témája annyira foglalkoztatta és izgatta a jelenlévô társaságot, hogy igazi
parázs beszélgetés alakult ki, s a meglátások, helyzetértékelések, hozzászólások olyannyira elvitték az idôt,
hogy dr. Horváth Csaba inkább nem
is tartotta meg az elôadását. (Információnk szerint: akit érdekel, az megtalálja a Magyar Grafika honlapján.)
És rövidítetten tartatott meg a
program befejezô elôadása is: Homolya György mindössze egyetlen példán keresztül mutatta be, hogy az
általa képviselt SPM online karbantartás-figyelô rendszer – amely a preventív, ám ugyanakkor szükség szerinti karbantartás elvén alapul – milyen átfogó, hatékony és gazdaságilag
is gyorsan megtérülô megoldást nyújt
partnereinek világszerte.
Az este a szokott jó hangulatú beszélgetéssel, baráti vacsorával, a másnap délelôtt pedig a Grundfos cég
székesfehérvári gyárában tett üzemlátogatással telt. ■

Közinfo

Karbantartásérettség-felmérés, -kutatás volt a következô elôadás témája,
és az elôadó, Vajna Zoltán tulajdonképpen phd-dolgozatának tartalmát
osztotta meg a hallgatósággal. Nem
ismertette a teljes értekezést, csak a
sarkalatos szempontokat kiemelve
mutatta be, milyen megközelítéseket,
vizsgálati módszereket, illetve kérdôíveket dolgozott ki a felmérésre.
Zsákai Attila és Csongrádi Kálmán az UNION Biztosító képviseletében a cég által kínált, speciálisan a
nyomdaipar számára kidolgozott biztosítási lehetôségekre hívták fel a
jelenlévôk figyelmét. Ez egy olyan
biztosítás, amely az úgynevezett
„nem tervezett termeléskiesés kompenzálására kínál megoldást”, mégpedig a Business Class csomag keretén
belül, akár cégre szabott megoldásban. Nem mondom, hogy az elhangzottakat – eddigi biztosítással kapcsolatos negatív tapasztalataik miatt –
nem fogadta kissé szkeptikusan a
társaság, de mivel az UNION esetében (legalábbis az elôadók ezt külön
hangsúlyozták) lehetôség van egyéni
konstrukció kialakítására, még az is
meglehet, hogy elônyös tud lenni…
Pudingpróba!
A kávészünetet követôen Pesti
Sándor kezdte az elôadások sorát, s
jószerint nem is került sor a többire,
ugyanis a téma – oktatás, utánpótlás a
karbantartás területén – hatalmas
aktivitást váltott ki a jelenlévôkbôl…
Azzal kezdôdött, hogy az ügyvezetô
ismertette a Szily Tótfalusi nyomdaipari tagozatának felvetését egy esetleges karbantartói képzésre. Ennek
kapcsán tudni érdemes, hogy utoljára
a 70-es években képeztek egyáltalán
nyomdagépszerelôket, és nagyon
nehéz lenne „OKJ-sítani”. Hogy mást
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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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Igepa 2R – Open Day
Bemutatás és bemutatkozás is volt egyben az Igepa Paper Hungary által
szervezett Open Day. Az ez alkalomra ünnepivé varázsolt vecsési raktárban tartott rendezvényen, 2016. december 1-jén a meghívott mintegy száz
vendég nemcsak a cég kínálatával ismerkedhetett meg közvetlen közelrôl,
hallgathatta meg az elôadásokat, élvezhette a házigazdák elképesztôen
pazar vendéglátását, hanem egyúttal arról is értesült, hogy immáron a
neve is megváltozott a cégnek. Az Igepa Paper Hungary ezentúl Igepa 2R
Kft. néven folytatja tevékenységét. Ha egy cég nevet vált, akkor általában
sanda találgatások kapnak szárnyra a vajon miért kapcsán…
Mindezt elkerülendô, inkább a cég tulajdonos-ügyvezetôjét,
Rusin Mihályt faggattam – persze, nemcsak errôl…

● Új név… Fennállásuk 22 éve alatt ez már
a negyedik… Miért?
Esetleg történt valami
a „háttérben”?
– Tény: R and R Papírként indultunk, ezen
belül kezdetben bt.-ként,
majd kft.-ként mûködtünk, azután Paper Hungary néven folytattuk,
utána felvettük az Igepa
nevet is elé, most pedig
Igepa 2R Kft. lett a nevünk. Minden esetben valami egyszerû
ok miatt tettünk így: bt.-ként sérülékenyek voltunk, bevásárolta magát az
Igepa, nagyobb tulajdonrészre tett szert.
Ám a világon semmilyen háttérváltozás
nincs mögötte most sem: kizárólag a
nevünk változott meg, bár az igaz, hogy
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ezúttal többes oka van.
Az elmúlt két évben
kibôvült a profilunk,
már nemcsak papírral
foglalkozunk, hanem
további, és egyre erôsebb „lábaink” lettek.
Beindítottuk a Sign &
Screen üzletágat, ami
egyre nagyobb forgalmat produkál, valamint
a csomagoló-anyagok
területén is kezdünk
eredményeket elérni.
Immáron megtévesztô
lehet, ha a nevünkben ott a papír, hiszen
jóval szélesebb az általunk kínált termékportfólió. Kétségtelen, még mindig a
papír – és ebbe beletartoznak a grafikai
és az irodakommunikácós papírok is –
jelenti a legnagyobb forgalmat, de a
többiek is „jönnek fel”…

A fentieken kívül a névváltoztatásban
az is közrejátszott, hogy nemzetközileg,
egész pontosan Románia felé terjeszkedünk – itt jegyezném meg egyébként,
hogy igen jó eredményeket tudhatunk
már magunkénak –, és sokkal szerencsésebb mindezt „felségjelzés nélkül”
tenni…
● A két R pedig – gondolom –, önt és
Tamara leányát jelenti… Mit szólt a
változtatáshoz a tulajdonostárs, az
Igepa?
– Az Igepa csoporton belül egyáltalán
nem ritka ez a fajta névhasználat, rajtunk
kívül is van jó néhány olyan Igepa érdekeltségû cég, amely hasonlóan különbözteti meg magát. A mögötte lévô koncepció pedig – vagyis az, hogy már egy jó
ideje nemcsak papírforgalmazás köthetô
a céghez, hanem újabb és újabb termékcsoportok is – alátámasztotta a változta-
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● Tapasztalataik szerint még mindig csökken a
papírfelhasználás?
– Talán csökkenésrôl nem beszélhetünk – bár a mázoltaknál igen! –, de az össz eladott mennyiséget figyelembe véve is az Európai papírfelhasználás mértékének
növekedése nem haladja meg a pozitív nullát. Fejlôdni,
azonban muszáj, ezért volt/van szükség a termékkör
bôvítésére. Illetve, nemcsak ezért, hanem azért is, mert
ezáltal az adott cég stabilabb piaci szereplôvé tud válni: ha például az egyik „lába” valamilyen oknál fogva
meg is inog, még mindig marad egy vagy több, amire
támaszkodhat.
● Ha már a változásokról és hangsúlyeltolódásokról
esett szó: önöknél miként alakul a forgalom az egyes
termékcsoportokat illetôen?
– Három nagy termékcsoportunk van, és ezeken
belül több kisebb. A papír, mint gyûjtôfogalom alá
tartoznak a klasszikus grafikai, nyomópapírokon kívül
a kartonok, továbbá az irodakommunikációs papírok is.
A Sign & Screen üzletág pedig magába foglalja a berendezéseket, a hozzávaló segédanyagokat, a különféle
reklámdekorációs hordozókat, továbbá a szerviztevékenységet. A csomagolóanyag-divízió pedig két meghatározó részre osztható: egyrészt vannak az általános,
illetve ipari csomagolóanyagok, másrészt a kifejezetten
mezôgazdasági célú, azaz úgynevezett agropackaging
csomagolási termékek. Könnyen meglehet egyébként,
hogy ezek a ma még kisebb alcsoportok rövidesen
önálló csoporttá válnak.
A papírforgalmunkat tekintve pedig hat-hét év után
ez lesz az elsô évünk, amikor nem növekedtünk. Az
idén ugyanis a jövedelmezôségünket és a vállalat további növekedésre történô felkészítését tartottuk elsôdleges szempontnak, nem a mennyiségi teljesítményt.
Összességében persze emelkedett az árbevételünk, és
ez elsôsorban a Sign & Screen üzletágunknak köszönhetô, ami egyre jobban „beérik”. A csomagolóanyagok
kapcsán ez még nem mondható el, és nem is csoda,
hiszen friss üzletágról van szó.
A jövô év azonban igen jó kilátásokkal kecsegtet,
mert minden területen – beleértve a papírt is, természetesen – ígéretes tárgyalások folynak már most. Továbbra is célunk, hogy például a papírforgalmunkat illetôen,
legalább a papír-nagykereskedéssel foglalkozó cégek
számának arányát érjük el, azaz: szemben a mostani
átlag 15 százalékkal 22–25 százalékos piaci részesedésünk legyen, és mindezt úgy, hogy a jövedelmezôség
elsôrendû szempontunk marad. A potenciál minden
területen bennünk van. ■
Ilona

Megvette
a Zrínyi
Nyomda
a váci
Ipress Centert

Céginfo

tást, és a legkisebb mértékben sem kérdôjelezte meg
ennek szükségességét. A „paper” egyébként sok Igepás
cég nevébôl tûnt el, merthogy van közöttük nem egy
olyan, ahol a forgalom jelentôsnek mondható része már
nem ebbôl származik…

A német Euro-Druckservice GmbH (EDS) hazai
leányvállalata, a Zrínyi Nyomda Zrt. szerezte meg
a Fastrock Kft.-n keresztül Magyarország
meghatározó heat-set magazinnyomdája, a váci
Ipress Center 100 százalékos tulajdonrészét.
Az EDS 2007-ben lépett a magyar piacra a Zrínyi
Nyomda megvásárlásával. A mostani akvizíció várhatóan nem változtatja meg sem az Ipress Center,
sem a Zrínyi Nyomda mindennapos mûködését,
a vásárlás ugyanakkor lehetôséget biztosít a szervezetek hatékonyabb összehangolására, és ezáltal
mindkét vállalat ügyfélkörének jobb kiszolgálására.
A Gazdasági Versenyhivatal
(GVH) engedélyével létrejött
akvizíció célja, hogy az Európa
öt országában már jelenlévô
EDS és az Ipress Center erôsíteni tudja exportképességét, és
megfelelô kapacitást biztosítson az európai versenypiac
igényeihez. Ahogy azt a GVH
megállapította, az EDS csoport
elsôsorban a szórólap-nyomtatási piacon aktív, míg az Ipress
Center a magazingyártásban
tölt be jelentôs szerepet, így az
összeolvadás nem befolyásolja
a piaci feltételeket.
Ugyanakkor a vásárlás további lépés a magyar nyomdaipar konszolidációjában, a
szinergiák kihasználásával
pedig növelhetô a hatékonyság
és javítható az ügyfelek
számára nyújtott szolgáltatás.

Az EDS csoport Európa egyik
legjelentôsebb nyomdai cégcsoportja, mintegy 250 millió
euró árbevételt ért el a 2015-ös
üzleti évben, és 1400 munkatársat foglalkoztat Németországban, Csehországban,
Lengyelországban, Romániában és Magyarországon.
Az EDS számára kiemelt
jelentôségû, hogy a nyomdák
Magyarországon eddig már
elért eredményeire építkezhessen, ezért fontosnak tartja,
hogy továbbra is megôrizze
ügyfelei és munkatársai
bizalmát.
A felek az akvizíció összegét
nem kívánják nyilvánosságra
hozni. ■

(Közlemény)
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Sappi – gyárlátogatás kapcsán
Az Europapier hazai
partnereit immáron
sokadik alkalommal
látja vendégül egyik
legnagyobb beszállítójuk, a Sappi egy
gyárlátogatással
egybekötött hasznos, ám
kellemes kikapcsolódást
is biztosító programra.
A vevôi körben igen
népszerû ez a lehetôség,
ugyanis az alapvetôen
mûszaki beállítottságú
csapat ilyenkor közvetlenül ismerheti meg a papírgyártás nem kicsit lenyûgözô folyamatát, az óriási gépeket, az elképesztô
szervezettséget. Az idei kiránduláson – amelyre december 1–2-án került sor – mintegy húsz fôbôl állt
a csapat, és közöttük kiadók mûszaki vezetôi, könyvtervezôk, és persze nyomdák képviselôi – jellemzôen
döntéshozói – egyaránt megtalálhatóak voltak. Az érkezés délutánja városnézéssel, illetve a grazi
karácsonyi vásár megtekintésével telt, amit azután egy borkóstolóval egybekötött vacsora követett.
Másnap Batha Judit, a Sappi hazai képviseletének vezetôje kalauzolása mellett a gyárlátogatásé volt
a fôszerep. Ennek apropóján tettünk fel néhány kérdést egyrészt neki, másrészt Murai Gabriellának,
aki – egyebek között, és más kollégák mellett – az Europapieren belül a Sappi mûnyomó termékcsaládjával is foglalkozik.

● Az Europapier által szervezett
Sappi-reggelin örvendetes hírként
hangzott el, hogy határozott növekedés
érezhetô a magazinok, ezen belül fôleg
az úgynevezett vevôi magazinok piacán,
és a könyvek esetében is óvatos emelkedés tapasztalható. Mennyire azonos
az európai és a hazai helyzet, azaz:
itthon is jellemzô ez a tendencia?
M. G. – Igen, ha talán nem is olyan
mértékben, mint az a nyugat-európai
piacon tapasztalható. De mindenképpen
érezhetô a hazai piac pozitív irányú elmozdulása a volumenizált mázolt termékkört illetôen.
● Mi jelenti manapság a legnagyobb
nehézséget egy papírkereskedô számára, és mi az, amit viszont abszolút
pozitívumként él(het) meg?
M. G. – Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a nehézség és a pozitívum
is ugyanabból fakad, mégpedig egy-egy
új termék piaci bevezetésébôl. Nehézség,
mert a nyomdászszakma szeret járt úton
járni, azaz a már ismert termékek, papírféleségek közül választani, és nem kevés

10

kapacitálás szükségeltetik, hogy valami
újat próbáljon ki. Éppen ezért, szeretjük
közvetlenül a kiadóval is megismertetni
az új termékeket, mert alkalmasint ôk
jóval nagyobb „ráhatással” bírnak a
nyomdászokra. Egyszerûen erre a hordozóra kérik a kiadványaikat…
Pozitívumként pedig úgy jelentkezik,
hogy amikor sikerül áttörni a kezdeti
„ellenállást”, és elkezdik a nyomdászok
használni a papírt, saját maguk is megtapasztalják, hogy mennyi elônnyel rendelkezik, vagy éppen milyen új piaci
lehetôséget teremt számukra.
● És akkor a Sappi! Ebben az évben
mi jelentette a Sappi életében a legnagyobb kihívást, illetve hozott-e valamilyen „váratlanul kedvezô” meglepetést számára?
B. J. – Az elôrejelzéseknek megfelelôen a mûnyomó papírok iránti kereslet
európai szinten 7–8 százalékkal csökken
2016-ban, kihívás tehát talpon maradni,
és a részvényesek igényeinek, elvárásainak megfelelni. Mindazonáltal az elmúlt
két évben a cég két legnagyobb gyárában

– az ausztriai Gratkornban és a finn Kirkniemiben – több mint 120 millió euró
értékû beruházást valósítottunk meg, elsôdlegesen hatékonyságjavítási és további minôségfejlesztési céllal, nem pedig
kapacitásbôvítési meggondolásból. Ez a
hosszú távú fennmaradásunk biztosítéka.
Változott az értékesítési stratégiánk, és
új, egyedi tulajdonságú termékekkel
jelentünk meg a piacon.
A Magno plus gloss és plus silk papírok bevezetése sikeresen elindult hazánkban is az Europapier Budapest Kft.-vel
közösen. A 90–300 g/m2 termékválasztékával az új „családtag” egyedi a piacon,
és mind a nyomdáknak, mind a végfelhasználóknak jelentôs költségmegtakarítást eredményez a négyzetmétertömegcsökkentés lehetôsége, miközben a kiadvány vastagsága megmarad. Ezek a magasabb volumenitású plus papírok a HP
digitalis gépekre is certifikáltak, és nagy
érdeklôdést keltettek a kiadóknál, nyomdáknál egyaránt. És ez érthetô is, hiszen
kinek a fantáziáját nem mozgatja meg
egy volumenes gloss papír?
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● A 2017-es évet illetôen,
melyek a gyár legfontosabb globális, illetve – ha
egyáltalán van ilyen – a
magyar piaci célkitûzései?
B. J. – A mûnyomó papírok piacának csökkenése a
jövô évben is folytatódik, de
talán a régiónkban ez nem
lesz nagy mértékû. A magyar
nyomdák is évrôl évre egyre
többet dolgoznak exportpiacokra, ami a hazai kereslet
csökkenését ellensúlyozni
tudja. A Sappi nem tervez
kapacitáskivonást, a jelenleg
gazdaságosan mûködô hét
európai gyárából törekszik az
európai piac magas szintû kiszolgálására, mind a minôséget, mind a szervizszolgáltatást, mind a versenyképes
kondíciókat illetôen. Gyáraink Európán belüli központi elhelyezkedése lehetôvé teszi, hogy gyors szállításainknak köszönhetôen verhetetlenek legyünk a piacon,
és pár nap alatt akár egyedi
méretben is biztosítsuk a
megrendelt papírt. Igyekszünk partnereinkhez és a
piac szereplôihez közelebb
kerülni, szakmai tudásunkkal
segítjük a legmegfelelôbb
megoldás, a legideálisabb
papírfajta/négyzetmétertömeg kiválasztását. Széles
termékválasztékkal rendelkezünk, minden igényhez
más és más megoldással. És
további fejlesztésekben is
gondolkodunk…
A Sappi európai gyárainak kapacitása 3,54 millió
tonna, 5130 munkatárs dolgozik a hét gyárban és 14 értékesítési irodában – hosszú
távon is papírgyártásra tervezzük a jövôt. Támogatjuk
partnereinket és megköszönjük, hogy évek óta piacvezetôk lehetünk a magyar piacon. Jövôre innen folytatjuk
– együtt! ■

16:08

Nem sokkal a drupa után, július elején
beszélgettem Lendvai Gyöngyivel,
a Xerox nyomdaipari gépeinek
termékmenedzserével. Akkor a
következôképpen fogalmazott: „…most
érzem elôször azt, hogy a hazai ofszetnyomdák tényleg nyitottá váltak a digitális
technológia alkalmazására, és komolyan
elgondolkodnak azon, hogy üzembe
állítsanak egy vagy akár több digitális
nyomdagépet is”.
Idôközben tovább erôsödött a tavaly
újratervezett Partnerprogramjuk is,
amelynek célja, hogy az ebben résztvevô
Xerox PSG Partnerek segítségével az
ország teljes egészét lefedjék, nemcsak
az értékesítés szempontjából, hanem
a háttértámogatást illetôen is.
Hogy összességében miként értékelik az
évet, illetve milyen kiemelt célokat tûztek ki
2017-re, arról ezúttal is vele beszélgettem.
● Beigazolódott a megérzése, tényleg
nyitottabbá váltak a „klasszikus”
nyomdák a digitális technológia iránt?
– A drupán folytatott megbeszélések és
az azt követô tárgyalások alapján mindenképp. Számos esetben készítettünk
„digitális technológiára történô átállás”
kalkulációt, és rengeteg megkeresés érkezett hozzánk a nyomdaipari megoldásainkkal kapcsolatban, legyen az low end
(belépô szintû, 45–69 lap/sebességû),
mid (középkategóriás, 70–90 lap/perc sebességû) vagy high end (professzionális,
90 lap/perc sebességnél magasabb) berendezés és munkafolyamat-megoldás.
Eddig az volt a jellemzô, hogy azok az
ofszetnyomdák, amelyek eddig is rendelkeztek digitális eszközzel, egy szükséges,
de a nyomda életében nem túl fontos
elemként ítélték meg ezt a technológiát.
Ez mára egyértelmûen megváltozott:
egyre többen komoly profitgenerálási
potenciált látnak benne, és ennek megfelelôen a nagy teljesítményû és hatékonyságú eszközökben gondolkodnak, olyanokban, mint például a Xerox iGen5,
Xerox Nuvera 314.

● Akkori beszélgetésünkkor említette,
hogy rengeteg nagyon elôrehaladott
fázisban lévô tárgyalás vár önökre.
„Kimenet”…?
– Habár még nem zártuk le az idei
évet, mégis rendkívüli eredményre számítunk, hiszen mind piaci részesedésben,
mind bevétel szempontjából növekedtünk, és nemcsak önmagunkhoz képest,
hanem a piachoz képest is – az elôzô
évhez viszonyítva.
● Partnerprogram, Xerox Partnerek:
mindenhol sikerült megtalálni a megfelelô partnert? Esetleg vannak-e további terveik ezzel kapcsolatosan?
– Természetesen vannak további terveink. A meglévô, sikeres Partneri együttmûködéseket 2017-ben is folytatjuk, sôt
méginkább megerôsítjük azokat. Mindazonáltal elégedettek vagyunk, hiszen
2016-ban a PSG-partnereinknek köszönhetôen érhettük/érhetjük el a kitûzött céljainkat. Ezúton is köszönjük a Partnereinknek aktív együttmûködésüket! Úgy
gondoljuk, hogy a befektetett energia,
támogatás, nemcsak a Xerox számára és
a Partnerek számára elônyös, hanem ügyfeleinknek is. Sôt! Az ügyfeleink támoga-
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tását tartjuk legfôképpen szem
elôtt, így ennek megfelelôen
alakítjuk ki a stratégiánkat. Azt
tartjuk a legfontosabbnak,
hogy a hazai nyomdaipar
széles köre értesüljünk a legújabb nyomdaipari fejlesztésekrôl, információkról, üzleti lehetôségekrôl. Ma már
nem kihívás közepes példányszámban
gazdaságosan elôállítani akár perszonalizált nyomdatermékeket – legyen az színes könyv, fotókönyv, katalógus, prospektus –, amelyekhez elsôsorban a Xerox
iGen5 termékcsaládunkat javasoljuk.
Mint ahogy nem kihívás nyomdagépeinkkel – Xerox Colour 800/1000i – az
arany, ezüst és „lakk” megszemélyesített
nyomtatás sem, akár dobozok elôállítására, akár kreatív termékek megvalósítására. De természetesen az induló nyomdák
számára is tartogatunk meglepetést a
Versant 80 és „nagytestvére” a Versant
2100 gépeinkkel, amelyek teljesen automatizáltak, tehát nem szükséges speciális
szakképzés a berendezések mûködtetéséhez… Nem is szeretnék azonban elmélyedni a minden kategóriát és jóformán minden nyomdatermék elôállítását
lehetôvé tévô széles termékportfóliónk
részletezésében…:-)
Amit mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy a Xerox nyomdaipari
termékkínálatával biztosak vagyunk abban, hogy a hazai nyomdaipari szereplôk
megtalálják azt az eszközt, amellyel
vállalkozásukat jövedelmezôvé tehetik.
A Xerox erôssége, hogy a kis, belépô
kategóriás színes és fekete/fehér gépeinktôl a felsô kategóriás vágott lapos
berendezéseken keresztül az inkjet technológiás vágott lapos gépeken át egészen
a tekercses inkjet gyártógépekig, minden
kategóriában jelen vagyunk, és tudunk
megoldási javaslatot nyújtani az érdeklôdôk számára. Mindehhez már nemcsak a
Xerox központi kollégái segítsége érhetô
el, hanem a Xerox Nyomdaipari Partnerhálózata is.
● A Partnerhálózat erôsítése egyben
azt is jelenti, hogy egyfajta új értékesítési struktúrára tér át a Xerox? Ezentúl kevesebb lesz – úgymond – a központi értékesítés, sokkal inkább a
Partnerhálózathoz tartozó cégeken
keresztül képviseltetik magukat?
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– Nem egészen, de kétségtelen, hogy
az értékesítést tekintve némileg átrendezôdik a hangsúly, amely fôleg a megnövekedett partneri aktivitásnak köszönhetô. Azzal, hogy a Partnereinken keresztül
országosan sikerül a stratégiailag fontos
területeket lefednünk, regionálisan létrejöttek olyan Xerox „bázisok”, amelyek
érdemben képviselnek bennünket, és
amelyeknek nagyon erôs háttértámogatást biztosítunk. Ugyanakkor megmarad
a direkt ügyfélkezelés is, hiszen, fontosnak tartjuk a „gyártói jelenlétet”, fôként
a kiemelt ügyfeleinknél.
● Mennyire érezhetô a Xerox Magyarország forgalmában a Xerox Partnerhálózat erôsödése, illetve a tavalyi
évhez képest hogy áll az értékesítés?
– Teljes mértékben érezhetô. 2015-ben
a forgalom hozzávetôleg 70 százalékát
jelentette a Partnerhálózaton keresztüli
értékesítés, ma ez már közel 90 százalék
egy jelentôs volumennövekedés mellett.
● Pedig lecsökkentették a Xerox-partnerek számát…
– Amikor 2015-ben új alapokra helyeztük a Partnerhálózattal az együttmûködést, nagyjából tíz céggel kezdtünk el
együtt dolgozni. Mivel mindenképpen
erôsíteni szerettük volna ezt a csatornát,
kidolgoztunk egy jóval alaposabb és
körültekintôbb együttmûködési megállapodást. Ennek az volt a lényege, hogy
egyrészt jóval nagyobb támogatást biztosítottunk számukra, ugyanakkor jóval
egzaktabb elvárásokat fogalmaztunk
meg. A kettô „kimetszette”, hogy mely
cégek azok, amelyek megfelelnek, vagyis
mely cégek azok, amelyek a legteljesebb
mértékben képesek arra, hogy a Xerox
értékeit képviseljék és professzionális
kiszolgálást nyújtsanak ügyfeleinknek.
Ennek eredményeként az aktív és sikeres
Xerox Partnerekkel olyan koncepciót
alakítottunk ki, amellyel talán közvetlenebb és annál inkább „minôségibb” kapcsolatok révén még közelebb kerülhettünk a nyomdákhoz, és jobban megismerhettük és megérthettük az igényeiket.
Hogy ez milyen sikeresnek bizonyult,
talán a Xerox idei, nyomdaipari eredménye tükrözheti legjobban.

● Milyen kiemelt célt tûztek ki 2017re? Gondolom, azt a növekedést, ami
az idei évet jellemezte – egyszerûen a
hazai piac mérete okán – nehéz lenne
felülmúlni…
– A jelenlegi magas érték miatt piaci
részesedésben valóban minden újabb
százalékért keményen meg kell küzdenünk, és meg is fogunk. Bevétel szempontjából azonban – azzal, hogy kiírták
az eszközfinanszírozási EU-pályázatot –
az idei évre tervezett nagyobb projektjeink megvalósulását 2017-ben várjuk, és
ez bizakodásra ad okot.
Mindemellett a digitális technológiai
alkalmazásaink gazdaságos és széles
megrendelôi igényeket kielégítô lehetôségeinek bemutatására további érdekességeket tartogatunk a jövô évben is.
A már két éve futó Xerox Roadshow
rendezvényünket biztosan folytatjuk,
ahol a nyomdászok, szakemberek a gyakorlatban próbálhatják ki nyomdagépeinket, mindezt exkluzív környezetben és
színes, érdekes programokkal tarkítva.
Mindemellett továbbra is részt veszünk
minden fontos nyomdaipari eseményen –
kiállítóként, elôadóként egyaránt –, ahol
további újdonságainkról tudunk beszámolni.
A Partnerhálózatunk támogatása, és
ezáltal ügyfeleink még professzionálisabb kiszolgálása továbbra is célunk. Az
ország gyakorlatilag minden pontján
azonnal elérhetôek vagyunk, és segítünk
a nyomdaipari vállalatoknak a fejlôdésükben, gazdaságos mûködésükben, kapcsolataik elmélyítésében, annak érdekében, hogy sikeresek legyenek.
● Ha egyetlen érv hangozhatna el a
Xerox berendezései mellett, mi lenne
az?
– Azoknak a vállalatoknak, amelyeknek fontos a munkafolyamataik automatizáltsága és ezáltal a mûködésük költséghatékonysága, valamint az, hogy
megbízható és értékes nyomdatermékek
elôállítására alkalmas nyomdagéppel
rendelkezzenek, kiemelkedô szervizháttérrel és rendelkezésre állással, biztosak
vagyunk benne, hogy megtalálják a
Xeroxszal a számításaikat. ■

Ilona
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Oktatás: van megoldás!
A PRINTinfo jelen lapszámának nyomdába adásával egy idôben, 2016. december 15-én az Óbudai Egyetemen került sor Szövetségünk
azon vitafórumára, amelyen az oktatás kérdésével foglalkoztunk. A rendezvény célja azonban már nemcsak az volt, hogy együtt
gondolkodjunk az ágazat szereplôivel, meghallgassuk a vonatkozó véleményeket, hanem elsôsorban az, hogy megismertettük – reményeink szerint igen széles körû érdeklôdés mellett – azt a nagyon is konkrét cselekvési tervet, amelyet kidolgoztunk a probléma minden
szinten történô megoldására. A projekt mind az akut munkaerôhiány, tehát a rövid távú, mind a közép-, illetve hosszú távú, valamint
ezeken belül a szakmunkás-, illetve mérnökutánpótlás problémájára választ ad. Kétségtelen: a feladat nagyja, azaz a gyakorlatban történô
megvalósítás még hátra van. És kétségtelen az is, hogy véghezviteléhez nem kevés emberi és anyagi erôforrásra is szükség van.
A Szövetség kész ezen feladatokat felvállalni és a cégekkel együttmûködve megvalósítani annak érdekében, hogy az ágazat egésze
számára megnyugtató módon megoldást nyerjen mind az akut munkaerô-hiány, mind az utánpótlás biztosítása.
Az alábbiakban ehelyütt is ismertetjük azt a konkrét cselekvési tervet, amelyet a fenti célok megvalósítása érdekében kidolgoztunk.

Rövid távon:
szakmai alapképzés
tanfolyami keretek között
Tartalma:

● 100 órás, elméleti alapismereteket biztosító
tanfolyam
● Célközönség: a nyomdában dolgozó nem
nyomdai végzettségû munkavállalók
● Témakörök: ofszetnyomdai gépmester és
kötészeti alapismeretek (az igények szerint
késôbbiekben bôvíthetô például GYEK, CTP
operátor, flexó-gépmester témakörökkel is)

A Szövetség által felvállalt feladatok:
◆ A tanfolyami tananyag összeállítása
◆ Oktatók szervezése
◆ Technikai körülmények biztosítása
◆ Céges igények felmérése, tanfolyami
résztvevôk szervezése
◆ Oklevél a tanfolyam elvégzésérôl

Kedvezô ágazati fogadtatás esetén
a tananyag 2017 áprilisára elkészülhet,
és az elsô tanfolyam 2017 májusában indulhat.

Középtávon: OKJ-s képzés
Tartalma:

● Nyomdaipari technikus (szaktechnikus),
könyvkötô-kiadványszerkesztô
iskolarendszerû képzése
● Idôtartama: két év nappali vagy esti/levelezô
képzésben
● Gyakorlat: oktatóhellyé akkreditált
nyomdáknál
● Célközönség: érettségizett fiatalok,
illetve regisztrált munkanélküliek

A Szövetség által felvállalt feladatok:
◆ A Print: a Te jövôd kampányanyagának
biztosítása a projektben résztvevô cégek
számára
◆ A résztvevôk környezetében lévô
középiskolai adatbázis összeállítása, illetve
kapcsolatfelvétel az iskolákkal
◆ Oktatóhellyé akkreditált nyomdák
szervezése, nyilvántartása
◆ Együttmûködések kialakítása a
Kormányhivatal Munkaügyi Központjaival
◆ Tájékoztató és reklámanyag a Munkaügyi
Központnak, tájékoztató elôadásokon és
egyéb rendezvényeken való részvétel

Hosszú távon:
középiskolai szakképzés
Tartalma:

● Nyomdaipari technikus (szaktechnikus),
könyvkötô-kiadványszerkesztô
iskolarendszerû képzése
● Képzés: országosan öt helyen (Budapest,
Békéscsaba, Debrecen, Eger, Kecskemét)
● Gyakorlat: tanmûhelyben vagy oktatóhellyé
akkreditált nyomdáknál
● Célközönség: általános iskolát végzettek

A Szövetség által felvállalt feladatok:
◆ A Print: a Te jövôd kampány résztvevôinek
szervezése
◆ A résztvevôk környezetében lévô általános
iskolák adatbázisának összeállítása, és
kapcsolatfelvétel az iskolákkal
◆ Cégek támogatása a kampány
lefolytatásában

fedprint.hu

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Hosszú távon:
felsôfokú képzés
Tartalma:

● Nyomdaipari és csomagolástechnológiai
mérnök/szakmérnök képzés
● Helye: Óbudai Egyetem RKK Kar,
Médiatechnológiai Intézet
● Célközönség: érettségizett fiatalok, illetve
diplomával rendelkezôk (továbbképzés)

A Szövetség által felvállalt feladatok:

◆ A Print: a Te jövôd kampány átdolgozása
az egyetem számára (már megtörtént)
◆ A kampány lefolytatásának támogatása
◆ Egyetemi eseményekhez, rendezvényekhez
további reklámanyag biztosítása

A Szövetség további, ehhez
a témához kapcsolódó felvállalt
feladatai:

● Önálló oktatási munkakör létrehozása
a Szövetség égisze alatt
● Lobbizás a kormányzati szerveknél
(hiányszakmává nyilvánítás, együttmûködések kialakítása a Munkaügyi Központokkal,
az NSZI-vel, a kamarával stb.)
● Ágazati statisztikák készítése
● Együttmûködés a szakképzô intézményekkel
● További reklám- és marketinganyagok
készítése
● Oktatással kapcsolatos teljes körû
kommunikáció (elôadások, rendezvények,
weboldal stb.)
● Részvétel különféle oktatási rendezvényeken
● Együttmûködés a kifejezetten az oktatás,
utánpótlás elôsegítésére létrehozott
Nyomtatott Kommunikációért Alapítvánnyal

Az oktatással kapcsolatos bôvebb információink szabadon hozzáférhetôek az ágazat valamennyi
szereplôje számára weboldalunk (fedprint.hu) nyitóoldalán. Várjuk észrevételeiket, meglátásaikat,
de legfôkébb csatlakozásukat! Ne feledjék: együtt vagyunk erôsebbek!

fedprint.hu
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Az a meglátásuk…

◆ Mi a Szövetség jelenleg legfontosabb
feladata, és ezen belül melyik az a terület, amelyikkel kiemelten foglalkoznia kell 2017-ben?

Az, hogy azon cégek képviselôi, amelyek tagjai a szövetségnek, alapvetôen
rendelkeznek ágazati kollektív felelôsségtudattal, nem kérdés. Természetesen
közülük kerülnek ki az elnökség tagjai is. Azonban ez nem pusztán sarzsi,
hanem ôk ilyen formán – abszolút társadalmi munkában – pluszfeladatokat is
felvállalnak. Az idei tisztújításon a megválasztott kilenctagú elnökségbôl
négyen – dr. Horváth Csaba elnök, Vértes Gábor és Kása István Zoltán
elnökségi tagok, továbbá dr. Szikla Zoltán, a papíripari szekció elnöke – már
az elôzô ciklusban is betöltötték ezt a pozíciót. Mile Gábor és Ratkovics Péter
pedig már korábban volt tagja az elnökségnek, Orgován Katalin, Vadász
Katalin és Zsukk László azonban elôször választatott meg. Jelen
körinterjúnkban négy elnökségi tagot kérdeztünk a következôkrôl:

◆ Az elnökségen belül mindenkinek van
„dedikált” feladata, az ön esetében ez mi, és
milyen elképzelései vannak erre vonatkozólag?

Orgován Katalin vezérigazgató, Pátria Nyomda
A Szövetség legfontosabb feladata jelenleg –
és 2017-ben is az marad – a munkaerô-utánpótlás megoldása, mert ez az, amivel az ágazat jószerint egésze küzd. A nyomdaipar nem
vonzó, nem trendi sem a továbbtanuló általános, illetve középiskolások számára, sem
pedig azon felnôtteknél, akik esetleg alanyai
lehetnének egy átképzés keretei között.
A probléma nem igazán új keletû, de mostanra égetôvé vált, és nagyon összetett is. Szükség van egy azonnali megoldásra, de arra is,
hogy a jövôt illetôen, azaz közép-, valamint
hosszú távon is kidolgozásra kerüljenek az
utánpótlás biztosításának megnyugtató feltételei, körülményei. Azt gondolom, ez egy
olyan közös pont, egy olyan közös érdek, ami
miatt túl kell lépni azon, hogy azok is a
haszonélvezôi lesznek, lehetnek, akik nem tesznek érte semmit.
Az elnökség tagjai közötti feladatkiosztás során a marketing került hozzám, és
nagyon örülök neki. Ez egy hasznos, fontos terület, és meglehet, hogy ez idáig
kevesebb hangsúly esett rá, mint amekkorára szükség lenne… A nyomdaipar egy
ideje már nem egy vonzó pálya, noha az lehetne. „Mini kutatásom” is azt mutatja,
hogy a szakma kapcsán – gyermek és felnôtt egyaránt – még mindig az „ólmot”
emlegetik. Ahhoz, hogy ismét vonzóvá váljék az iparág, helyre kell állítani a presztízsét. És nemcsak azzal, hogy általános-, illetve középiskolákban kampányolunk –
bár ez is nagyon fontos! –, hanem össztársadalmi szinten. Tény: ehhez erôforrásokra van szükség: pénzre, valamint mindazon lehetôségek kiaknázására, amellyel
a szakma szereplôi rendelkeznek. Van elképzelésem a konkrét megvalósításra, de
ezt még egyeztetnem kell az elnökséggel, addig nem beszélnék róla bôvebben.
Tény, hogy a hazai nyomdaipari vállalkozások számához képest alacsony a
Szövetség taglétszáma. Ám az iparág méretben, volumenben, kapacitásban,
forgalomban legmeghatározóbb cégei jószerint mind itt vannak. Erôszakosan
toborozni pedig – szerintem – teljesen felesleges. Ha valakit a Szövetség által elért
eredmények nem gyôznek meg, akkor nincs miért erôlködni.
Én annak vagyok a híve, hogy elôször tegyünk le konkrét, nagyon is kézzel fogható eredményeket azokon a területeken, amelyek szinte mindenkit érintenek, és
utána toborozzunk. Persze, mindig lesznek olyanok, akik csak haszonélvezôi, „a
farvízen boldogulói” a mások által elért eredményeknek… De velük nem érdemes
foglalkozni: ilyenek és kész.
Azt gondolom, a mindenkit, de legalábbis az ágazat jelentôs részét izgató, érdeklô
ügyekben – ilyen most a munkaerôhiány megoldása, az utánpótlásképzés, a
nyomdaipar imidzsének helyreállítása – elért eredmények tudnak az érvek lenni a
Szövetségben való tagság mellett, nem pedig a szavak.

◆ A Szövetség taglétszáma meglehetôsen
alacsony – legalábbis a hazai nyomdaipari
vállalkozások számához képest…
Ön szerint ennek mi az oka? Véleménye szerint
mi jelenti a Szövetségben való tagság
legnagyobb elônyét, illetve ha egyetlen érv
hangozhatna el a belépés mellett, mi lenne az?

Ratkovics Péter
tulajdonosügyvezetô,
partners
Szerintem a fókuszban a
képzésnek kell állnia, ezen
belül – az iparági szereplôkkel karöltve és a támogatásukat is megnyerve –
fontos lenne a felnôttképzés/továbbképzés kérdésével is foglalkozni. (Különösen igaz ez a flexó területén…:-))
Az elnökségen belül természetesen az én területem a flexó,
és nem titkolt célom a taglétszám bôvítése flexónyomdákkal, klisékészítôkkel, és esetleg a Szövetségen belül – valamilyen formában – egy „flexó-szekció” kialakítása, továbbá
az igények és lehetôségek felmérése, majd a flexóoktatás
megerôsítése – lásd: képzés, mint fô fókusz. A flexóval
kapcsolatban kiemelten fontosnak tartom a nemzetközi
szervezetekkel való kapcsolatteremtést, továbbá, hogy a
Szövetségen keresztül vagy a Szövetség támogatásával
annak biztosítását, hogy a flexósok szervezett keretek
között megfelelô technológiai információkhoz jussanak,
legyen hová fordulniuk az aktuális technológiai problémáikkal. Az FTA Europe és DFTA kapcsolatok kiépítése, erôsítése elsôrendû feladat. Mindennek megvalósítására még az
idén megpróbálok egy vázlatos munkatervet összeállítani.
A szövetségi elônyök még mindig nem egyértelmûen számszerûsíthetôk, illetve nem köthetôek feltétlenül a tagsági
viszonyhoz (például a pályázati lobbi mindenkinek jó az
iparban, de független a tagsági jogviszonytól). Szerintem a
taglétszámot kb. 50 százalékkal kellene növelni – ez reális
is lenne –, de elsôsorban a nyomdák körében, nem beszállítói vonalon. A flexósok kb. 10–20 tagos bôvülési potenciált
jelenthetnek két éven belül. Nagyon sok nehézség származik a nyomdavezetôk/tulajdonosok mentalitásából: piacvédelem, félelem a többiektôl, az elért sikerek, technológiai és
üzleti megoldások megosztásától való elzárkózás. A jelenlegi és közeljövôben látható problémák megoldása közös
fellépéssel és szövetségi támogatással lehetséges.
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Szakképzett munkaerô hiánya, mûködési
hatékonyság növelése, valamilyen belsô
piacvédelem a környezô országok nyomdái-

val szemben (sôt, esetleg a nem tag vállalkozásokkal szemben is!). Mindezek közös
fellépéssel és koncepcióval valósíthatóak

Vadász Katalin ügyvezetô, Szekszárdi Nyomda
A Szövetség feladata általános értelemben egyrészt a
nyomdaipar összefogása, közös érdekeinek képviselete,
továbbá az is, hogy a társadalom széles körében ismertesse meg és reprezentálja az iparágat. A mai fiataloknak
– de említhetném akár az idôsebb korosztályt is – fogalmuk sincs a nyomdászatról, még mindig az ólombetûket
emlegetik… Nyilván ennek is következménye, hogy nem
vonzó ez a szakma, és mostanra országosan küzdünk az
utánpótlás hiányával. Sôt, az akut munkaerôhiánnyal.
Tehát ennek megoldása jelenleg és 2017-ben is a Szövetség számára kiemelt feladat. Azt gondolom, hogy a
nappali, iskolarendszerû képzésre kell elsôsorban koncentrálni. Azt kellene elérni, hogy a középiskolák, gimnáziumok, továbbá az általános iskolák végzôsei körében
ismét vonzó pályának minôsüljön a nyomdászat. Tény, ez
közép-, illetve hosszú távra szóló megoldás, hiszen OKJ-s
képzés esetében is minimum két évet jelent. Az akut munkaerôhiány megoldására nagyon
jónak tartom a Szövetség tanfolyami elképzelését. Ám tudni kell, hogy ez csak tûzoltás, amire persze szükség van, de a megnyugtató szakmai utánpótlás biztosítását mégiscsak egy
iskolarendszerben történô képzés jelenti, amelynek országos szintû újraindításában a
Szövetségnek nagyon komoly szerepet kellene vállalnia.
Az oktatás, utánpótlásképzés területe került hozzám, mint elnökségi taghoz, ami most
„központilag” is a legnagyobb feladatot jelenti. Ahogy az elôbb említettem, az iskolarendszerû
képzés megoldását, ehhez tartozóan természetesen a fiatalok, de még inkább a társadalom
széles körében végzett „felvilágosítást” tartom a legfontosabbnak, mert a szakmához kötôdô
téveszméket csak így lehetne eloszlatni. A meglévô tévhitek, illetve a szakmáról való ismeretek hiánya egyértelmû gátjai annak, hogy valamilyen vonzerôvel is rendelkezzen a nyomdászat. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a cégeknek egyéni megoldásokat is kell keresniük
az utánpótlás megoldására. A Szekszárdi Nyomda például, felvette a kapcsolatot a helyi
Szakképzési Centrummal, és sikerült elérnie, hogy elég jelentkezô esetén indulhasson nyomdászképzés, aminek a gyakorlati helyszínét természetesen mi biztosítjuk. Addig viszont nagyon sok munka vár ránk. Így például vállaltuk, hogy Szekszárdon és a környezô településeken népszerûsítsük ezt a szakmát.
Amióta létezünk, azóta tagja vagyunk a Szövetségnek, és soha fel sem merült a kérdés – és
nem is fog! –, hogy ne legyünk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a szervezetnek át kellene
gondolnia jelenlegi koncepcióját a tagdíjrendszertôl, a szakmai megmérettetéseken át a rendezvényeken való részvételekig. Talán itt az ideje egy alapvetô megújulásnak. Véleményem
szerint: egyrészt zárnia kellene, másrészt nyitnia. Mire gondolok? Például arra, hogy a
Szövetség által biztosított elônyöket lehetôleg csak a tagjai élvezzék, hiszen ezért (is) fizetik
a tagdíjat. Bizonyos esetekben – például legutóbb, amikor sikeresen lobbiztak a nyomdaipar
számára a pályázati lehetôségekért – természetesen mindez nem megoldható. De például a
versenyeken drasztikusan differenciálnám a nevezési díjakat, vagy egyáltalán kizárnám a
lehetôségbôl a nem tagvállalatokat, és megpróbálnék a nyerteseknek a potenciális megrendelôi piac felé – nemcsak a szakma felé, bár az is fontos! – minél szélesebb nyilvánosságot
biztosítani. Ugyanezt tenném a rendezvényekkel is. Másrészt egy megújult, nem igazán
árbevételhez kötött tagdíjrendszer bevezetésén is el kellene gondolkodni… Úgy vélem, hogy
e két dolog együtt – vagyis egyrészt a zárás, másrészt egy kedvezôbb pénzügyi feltételrendszer – sok nyomdaipari céget gondolkodtatna el a Szövetséghez való csatlakozáson. Ha
nem lennénk eleve tagok, bennünket is…
Nyilván, mindez nem megy egyik pillanatról a másikra, és ahhoz is hosszabb idô szükségeltetik, hogy az ágazat széles körében tudatosuljon a megújulás, és felülírja a cégek korábbi
negatív rögzüléseit, csatlakozással kapcsolatos kérdôjeleit. Egyebek mellett azért is vállaltam
el az elnökségi tagságot, hogy közvetlenül lássak bele a Szövetség lehetôségeibe, mûködésébe, és gyôzôdjek meg arról, hogy nyitott-e, képes-e az érdemi megújulásra.
Hiszem, hogy igen!

meg – bár a szövetségnek meg kell oldania,
hogy hogyan differenciáljon a tagok és a
külsôk között, ez pedig nem egyszerû…
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Zsukk László vezérigazgató,
Color Pack
Legfontosabb feladatnak a szakmai utánpótlás
biztosítását tartom. Hogy ezt milyen módon lehet
elérni, már sokkal izgalmasabb kérdés. Nyilván
fontos, hogy a szakiskolák felkészültek legyenek,
és a szakma számára értékes szakembereket
„szállítsanak”, de legalább ilyen fontos, hogy mit
tehetünk, hogy a gyerekek ezt a szakmát válaszszák. Ezért tovább erôsíteném a nyomtatott
kultúra PR-tevékenységét, ami állandó feladata a
Szövetségnek!
Szakmai konferenciák – ez a terület neve, amelynek tartalmi minôségéért én vagyok a felelôs. A
jövôben olyan témákat szeretnénk középpontba
helyezni, és olyan elôadókat szólaltatni meg,
amelyek/akik a nyomdaipari vezetôket és tulajdonosokat érintô kérdésekre adnak választ, vagy
éppen egy új nézôpontra, megközelítésre hívják
fel a figyelmet. Nyilván érinteni fogja a menedzsment, pénzügy, belsô képzés, marketing, külsô
piacra lépés témakörét. Azt azonban mindenképpen szeretném, ha a témák pontos kidolgozását a
tagok bevonásával tudnám kialakítani. Ennek a
mikéntje még formálódik…
Hogy miért alacsony a taglétszám…? Erre a kérdésre még nem tudok válaszolni. Jelenleg is vannak olyan tagsággal járó elônyök, amelyek egyértelmûen kimutatható pénzügyi hasznot jelentenek, gondolok itt például az energia-beszerzésre.
Azt gondolom, hogy a Szövetségnek törekednie
kell arra, hogy még jobb „cserében” legyen a
tagokkal. Többet kell adnunk, jobb minôségben,
és ez bárki számára elérhetônek kell legyen.
A Szövetség egy fórum, egy kommunikációs csatorna, ahol rengeteg – szakmai, gazdasági, piaci
stb. – információ cserél gazdát. Az információ
pedig pénz…!
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A Sárga Ruhás Lány
A Digitális Könyvnyomtatási
Pályázat meghirdetésével a Canon
már nyolc éve élen jár a digitális
könyvnyomtatás népszerûsítésében Magyarországon. De nemcsak a pályázattal, hanem a mindennapokban is olykor támogatja
egy-egy szerzôi kiadású könyv
megjelentetését.
Legutóbb Harmincz Rita –
vagy ahogyan többen ismerik: A Sárga
Ruhás Lány – Délkelet-Ázsia országaiban tett utazásairól szóló, a sargaruhaslany.com-on, az egyik legnépszerûbb
utazós blogon megjelent írásainak
könyvként való megjelentetésében
vállalt aktív szerepet.
Ritka, hogy egy blogger mindössze
kétévnyi – bár igen intenzív – blogolást
követôen saját kötettel rukkoljon elô.
Harmincz Rita kinti tartózkodása alatt
mégis belevágott az
írásba, és tervei szerint
kiadói támogatás nélkül
kívánja terjeszteni 258
oldalas, Hogyan lettem
világutazó (és hogyan
lehetsz te is)? címû útikönyvét. Beszámolóját,
amely rengeteg tippet és
tanácsot ad kezdô utazóknak, kizárólag a sargaruhaslany.com oldalon lehet megrendelni.
„Azért támogattuk a
Sárga Ruhás Lány útikönyvének megjelenését, mert példát
akartunk mutatni azoknak a szerzôknek, akik saját maguk szeretnék
megoldani könyvük kiadását és értékesítését. A digitális könyvnyomtatással lehetôség nyílik arra, hogy egy új
szerzô kipróbálja magát a piacon kis

példányszámú könyv megjelentetésével,
majd a siker alapján eldöntse, hogy
milyen technológiával mennyi könyvet
szeretne megjelentetni késôbb. Rita esetében úgy tûnik, a siker garantált, hiszen az elsô 400 könyv két héten belül
gazdára talált” – tudtuk meg Kováts
Botondtól, a Canon vállalati és marketingkommunikációért felelôs vezetôjétôl a könyv budapesti bemutatóján.
A könyv maga egyébként a Canon
Océ VarioPrint 6320-as
nagysebességû, vágott
lapos digitális nyomdagépén készült, és a gyártását
támogatta a Canon.

Céginfo

Blogból könyv szerzôi kiadásban – Canon-megoldás

A Sárga Ruhás Lány ezzel a lépéssel
a szerzôi könyvkiadás egyre népszerûbb
vonalát követte. A módszer elterjedése
azonban nemcsak annak köszönhetô,
hogy a könyv írója teljes függetlenséget
élvez, saját ízlésére formálhatja leendô
kötetét, hanem annak is, hogy a könyv
publikálása ebben a formában teljesen
ingyenes. További elônye az így megjelenô könyvek digitálisan történô elôállításának, hogy csak a valós fogyasztás
mértékében kell legyártatni, nem terheli
terjesztôi jutalék, és nincs raktározási
költsége sem. Az eladási árából pedig
nemcsak a szokásos 5–10 százalék körüli jogdíjra számíthat a szerzô, hanem
(KbEl)
annak sokszorosára. ■
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drupa után bô fél évvel
Igen alacsony azon hazai cégek száma, amelyek kiállítóként vesznek részt a drupán. Persze, elméletileg,
akár jóval többen is lehetnének, de nyilván körültekintô mérlegelés után jutnak sokan arra, hogy ilyen
vagy olyan okoknál fogva – pénz- vagy éppen idôhiány miatt – mégsem állítanak ki. Van azonban néhány
olyan magyar vállalkozás, amely visszatérô kiállítója Európa legnagyobb és legmeghatározóbb
nyomdaipari seregszemléjének. Jelen lapszámunkban két cég – a Lemmaco és a Paperfox – képviselôit
faggattuk az immáron „letisztult” (eltelt bô fél év!) „drupás hozadékokról”, illetve egyáltalán
a nyomdaiparral kapcsolatos meglátásaikról.

Lemmaco, The Golden Company
A felületnemesítô anyagok – prég-,
valamint laminálófóliák, UV-lakkok –,
továbbá flexófestékek forgalmazására
specializálódott Lemmaco egy olyan
magyar tulajdonban lévô cég, amely az
utóbbi pár évben nemzetközivé nôtte ki
magát: Ausztriában, Szlovákiában,
Romániában és Bulgáriában saját
leányvállalatain, további 14 helyen
képviseleteken keresztül van jelen, ezen
kívül pedig számos országban – a
Skandináv országoktól a Közel-Keletig
– közvetlenül nyomdákkal áll
beszállítói kapcsolatban.
A cég tulajdonos-ügyvezetôje Jankó
Gábor, aki ma már egyre inkább csak
a háttérbôl irányítja, segíti
a vállalkozást. Afféle generációváltás
elôkészítéseként egyre nagyobb teret
enged át Richnyovszki Petra általános
kereskedelmi igazgatónak, illetve Lévai
Imrének, aki az exportértékesítés vezetôje és egyben az osztrák leányvállalat ügyvezetôje.
Velük kettôjükkel beszélgettem.
● Megéri a részvétel az árát…?
R. P. – Csak hosszú távon mérhetô,
hogy mennyire térül meg, vagy nem egy
ilyen kiállításon való részvétel. De inkább
azt gondolom, hogy adott cég üzletfilozófiája sokkal inkább meghatározza a jelenlétet, és másodlagos a megtérülés. Ha egyszer valaki megjelenik egy nemzetközi
színtéren, és hosszú távon gondolja ott a
jelenlétét, akkor annak folyamatosan meg
kell mutatnia önmagát.
● Fogalmazhatunk tehát akként, hogy
meglehet ugyan, hogy közvetlen elônyt
nem jelent a jelenlét, ám hiánya biztos,
hogy hátrányként jelentkezik?
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R. P. – Abszolút!
● Új üzleti kapcsolatokat hozott-e a
mostani drupa, vagy inkább a meglévôk ápolása volt a jellemzôbb?
L. I. – Mindkettô! Nyilván többen
voltak azok, akikkel már korábbról üzleti
kapcsolatban álltunk, de ez abból is
fakad, hogy már jelenleg is meglehetôsen
széles a partneri körünk. Ugyanakkor
több, számunkra vadonatúj multinacionális cég is felvette velünk a kapcsolatot,
és igen ígéretes tárgyalásokat folytatunk
az együttmûködésrôl… És elég meglepô
módon egy indiai nyomdával is bôvült a
vevôi körünk.

● Mit mutat a felületnemesítés
trendje?
L. I. – A felületnemesítésben is megjelent a digitalizáció, de összességében úgy
fogalmaznék, hogy útkeresés zajlik. Többféle megoldás is adott, de hogy végül melyik lesz a befutó, az majd késôbb körvonalazódik. Az, hogy a digitálisan készült
nyomatokat prégelik, laminálják, lakkozzák, nem új keletû – és ehhez már jó ideje
kínálunk anyagokat. Az újdonságot az
jelenti, hogy maga a felületnemesítés
digitalizálódik, amelynek elônye, hogy
nincs szükség külön nyomóformára, így a
kis példányszámú munkák is lényegesen
költséghatékonyabban állíthatók elô.
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● Ezzel együtt, azért mondhatjuk,
hogy a digitális felületnemesítés
elkezdte „csipkedni” a hagyományos technológiát? Ilyenkor általában az ember két dolgot tehet:
vagy aktívan el kezd foglalkozni az
új technológiával, vagy – mivel
mélységesen hisz a hagyományos
eljárás létjogosultságában – megmarad a meglévô portfóliójánál.
R. P. – Mindkettô egyszerre megvalósítható! Mi hiszünk egyrészt a
tradicionális felületnemesítésben,
ugyanakkor abszolút nyitottak
vagyunk a technológiai újdonságok
felé. Meglátjuk, miként alakul az új
technológia, miként reagál a piac, és
ennek megfelelôen alakítjuk a profilunkat. A világ legnagyobb felületnemesítésben érdekelt cégeivel állunk
kapcsolatban, akik természetesen
aktív résztvevôi, alakítói a fejlesztéseknek. Mire megérik, kiforr a technológia, akkorra mi is felkészültek
leszünk a vonatkozó igények kiszolgálására.

● Napokban olvastam egy felmérésben, hogy az elmúlt két évben
csökken az e-könyv, és némileg
növekszik a papíralapú könyvek
iránti igény. Az önök tapasztalata?
R. P. – Ezt érezzük mi is! Új lendületet kapott nemcsak a prég-, hanem a laminálófólia felhasználása is.
Növekedtek az eladásaink hazai és
nemzetközi szinten egyaránt.
● Kérdés, hogy ez a Lemmaco
piaci növekedésének, vagy magának a piac növekedésének köszönhetô…
L. I. – Mindkettônek! Korábban
már beszélgettünk arról, hogy még a
minimalista designt kedvelô Skandináv országokban is növekszik a felületnemesítés iránti igény, de ez nem
csak rájuk, hanem világviszonylatban
is igaz.
R. P. – Beleértve a hazai piacot is!
Az pedig külön öröm, hogy ma már
nem az olcsó, kétes minôségû kínai
prég-, illetve laminálófóliákat preferálják, és szerzik be akár direkt import útján, hanem hajlandóak megfizetni a magasabb minôséget, amely
nemcsak a végeredményben mutatkozik, hanem már a gyártás során is.
Több olyan partnerünk is van, aki egy
ilyen „ázsiai kitérô” után tért vissza
hozzánk.
● Cégcsoportként számos országra van közvetlen rálátásuk. Hol
emelkedett leginkább a forgalmuk?
R. P. – Összességében nézzük mindig az eredményeinket. Ezzel együtt
azt tudom mondani, hogy sehol nincs
kiugró emelkedés, viszont mindenhol
van egy határozott – 10–20 százalékos
– növekedés. De tudvalévô, hogy mi

soha nem törekszünk nagy mennyiségû ugrásokra, nincsenek növekedési
elvárások. Mindenkori elsôdleges
célunk, hogy a meglévô partnereinket
biztonsággal szolgáljuk ki, és csak, ha
marad fölös idô és energia, akkor
fordulunk újak felé.

Céginfo

● És ilyenkor egy klasszikus felületnemesítési megoldásokat kínáló
cég mit csinál…?
L. I. – Egyelôre csak figyeljük a
technológia alakulását, ráadásul a
hagyományos felületnemesítés még
mindig költséghatékonyabb, és a piac
számára ez egy fontos tényezô.
R. P. – Bár ma már egyre inkább
az a tapasztalat, hogy ezen belül
viszont másodlagossá vált az „olcsóság”. A cégek többsége számára ma
már a minôség az elsô számú szempont, és azt is tudomásul veszik, hogy
annak természetszerûleg magasabb az
árfekvése.

Page 21

● Tehát továbbra is cégfilozófia a
kockázatmentes, higgadt növekedés.
R. P. – Pontosan. Sem önmagunk,
sem partnereink érdekében nincs
értelme a felesleges kockázatvállalásoknak. A mi dolgunk az, hogy megbízhatóan, határidôre biztosítsuk
vevôinknek a minôségileg kifogástalan anyagokat.
● Hogy mennyire helytálló a Lemmaco üzletfilozófiája, arra éppen
fejlôdésük a bizonyíték: saját
leányvállalat Ausztriában, Romániában, Bulgáriában és Szlovákiában, továbbá 14 képviselet, és
direkt kapcsolatok Európa – sôt, a
világ – számos nyomdájával, csomagolóanyag-gyártójával…
R. P. – Ez így van, bár kétségtelen,
hogy nem annyira gyors és látványos
a fejlôdés, viszont rendkívül stabil.
Ámbár jövôre elég látványos is lesz…
● Miért, mit terveznek 2017-re?
R. P. – Annyit elárulhatok, hogy
igen nagy és a leányvállalatokat is
érintô fejlesztést, fejlesztéseket! De
minderrôl bôvebben majd a maga
idejében! Ami viszont nem titok,
hogy a Lemmaco számára megérett a
helyzet arra is, hogy – megôrizve
jelenlegi partnerei fontosságát –
tovább erôsítse jelenlétét elsôsorban a
nyugat-európai piacon. ■
Ilona

anyag és gyártástechnológia nyomdai,
csomagolóipari és egyéb ipari gumihenger-gyártás
sleevek, gumikendôk széles választéka hagyományos
ofszet-, valamint UV-nyomtatáshoz, lakkozáshoz
segédanyagok, mosó-, tisztító- és egyéb anyagok

40 országban a világon
Csatlakoztunk a csapathoz
Betaroll Böttcher Magyarország Zrt.
www.beta-roll.hu
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drupa után bô fél évvel

Paperfox
A Fürcht Zoltán nevével fémjelzett Paperfox
az ügyes, okos, alapvetôen igen egyszerû
papírfeldolgozó gépek tervezésével és gyártásával
foglalkozik. Már jó ideje nemcsak
Magyarországon jól ismertek és népszerûek ezek
a berendezések, hanem világszerte:
Elefántcsontparttól Dél-Amerikáig, sôt még
Ázsiában is mûködik ma már Paperfox-gép.
Harmadik alkalommal vettek részt önálló
kiállítóként a drupán, és azt sem bánnák,
ha gyakrabban kerülne megrendezésre…

● Nem éppen olcsó mulatság a
részvétel…
– Megfizethetô az ára! Ráadásul, a
minimum 20 négyzetméteres kötelezô
standméretet sikerült lealkudnom
kilenc négyzetméteresre, és mi is
rendeztük be. Igaz, az idén elképesztô
rossz helyet kaptunk: messze a fô
útvonalaktól, szomszédok nélküli
csupasz falakkal körbevéve, egy olyan
helyen, amit az is nehezen talált meg,
aki kifejezetten bennünket keresett, és
tudta, hogy merre lehetünk… „Eldugottságunk” okán az idei kiállításon
feleannyi új kapcsolatot tudtunk kialakítani, mint az elôzô drupán. Ám azért
néhányra így is szert tettünk a véletlen
felénk tévedôkbôl, továbbá több idônk
maradt beszélgetni azon partnereinkkel, akikkel megbeszélt találkozóink
voltak, és – némi telefonon történô
segítséggel – oda is találtak hozzánk.
Mindezzel együtt, én nem bántam
volna, ha marad a nem oly régen beígért hároméves drupa-ciklus, ugyanis
egyre több kiállítás „hal ki”. Ugyanakkor a személyes találkozásoknak meghatározó szerepe van egyrészt a meglévô üzleti kapcsolatok ápolásában,
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másrészt az újabbak
kialakításában, és ezt
egy kiállítás keretei között lehet leginkább idô- és költséghatékonyan
megtenni.
● Megéri, azaz azonnal megtérül a
kiállítóként való részvétel, vagy
inkább hosszabb távú befektetésként
fogják fel?
– A 90-es évek elején egyértelmûen
megtérült: kivittem a gépeket, és el is
adtam, ami fedezte a teljes költséget.
Az internetnek köszönhetôen azonban
megváltozott az értékesítés menete:
szinte teljes mértékben azon keresztül
történik. A két legutóbbi drupán ez már
nagyon érezhetô volt: sokkal inkább
arról szólnak a kiállítások, hogy tudjunk találkozni meglévô viszonteladóinkkal, akik több országból is érkeznek, illetve esetleg újabb kapcsolatokat
építsünk ki. Mondjuk, ez utóbbi az
idén nem igazán, sôt semennyire nem
sikerült… De talán nem is baj! Ugyanis inkább az a gondunk, hogy nehezen
bírjuk teljesíteni a folyamatosan érkezô
megrendeléseket, sok a munkánk, semmint hogy unatkozunk…

De visszatérve az internethez: tény,
hogy azon keresztül történik az eladásaink lassan száz százaléka, ám a kiállításokon való részvételek – és nemcsak a drupán – elengedhetetlenek
ahhoz, hogy a valóságban is megmutassuk magunkat, termékeinket. Kellenek a személyes találkozások, a közvetlen megbeszélések, és azután ezek
hozadékaként bonyolódhat az értékesítés a virtuális csatornán keresztül.
Tehát, azt kell mondanom, hogy befektetés, de nagyon is belátható idôn
belül megtérülô befektetés számunkra
egy-egy kiállításon való részvétel.
Ámbár, az idei drupa azonnali megtérülést is eredményezett: ugyanis a
Messe Düsseldorf megvett tôlünk egy
ragasztószalag-applikátort…
● Említette, hogy még azok is nehezen találták meg a Paperfoxot, akik
célirányosan keresték, így biztosan
jutott idô arra, hogy körbenézzenek... Még mindig nem találkoztak a
drupán olyan vállalkozással, amely
az önökével azonos – de legalábbis
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teszik függôvé, ahonnan ráadásul
kiszámíthatatlan ütemben és hosszú
fizetési határidôkre érkeznek a megrendelések. Mi ugyan volumenében
kisebb megrendelést jelentünk, azonban stabil és hosszú távra szóló partnerük tudnánk lenni. A jó hír, hogy
azért egyre többen felismerik ezt, de
még mindig kevesebben, mint
amennyire szükségünk lenne…

● A drupán látottak alapján kapott
valamiféle ihletet új gép megalkotásához?
– Újabb és újabb gépre mindig van
ötletem, idôm a megalkotásához már
kevésbé. Ezért aztán félek is beszélni
róluk… Na jó, azért egyet elárulok:
ez az a ragasztószalag-applikátor,
amelybôl a Messe Düsseldorf is vett,
és amellyel öntapadós ragasztószalagot lehet felrakni ívekre. De új gépek
konstruálása helyett most elsôsorban
próbálom stabilizálni a gyártási hátterünket…

● És ilyenkor mit lehet tenni?
– Hát még többet dolgozunk! És
végképp nem marad idôm új gépek
fejlesztésére…

● Még mindig gondok vannak a
megfelelôen stabil gyártói-alvállalkozói háttérrel?
– Érdekes a helyzet és nagyon változó: ha van munkájuk – mondjuk egy
multitól –, akkor nagyon nehézkes
elérni, hogy a mi gépeinkhez gyártsák
le ezt vagy azt az alkatrészt, ha viszont nincs, akkor gördülékenyen tudunk együttdolgozni. Ez a fajta hozzáállásuk azért érthetetlen számomra,
mert rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe hozzák magukat azzal, hogy munkáik 90 százalékát egyetlen cégtôl

● Akkor most azon drukkoljunk,
hogy maradjon ideje, vagy épp az
ellenkezôje miatt...?
– Tulajdonképpen, mind a kettônek
tudok örülni: annak is, ha jól megy az
üzlet, és sok pénzt keresek vele, de
annak is, ha van idôm új gépek konstruálására! Utoljára az óvodában
volt, hogy unatkoztam: mindig több
munkánk van – hol tízszer, hol csak
ötször! –, mint amit el tudunk végezni… Heten vagyunk a cégben, de
nem nagyon növelném a létszámot,
merthogy így teljes egészében át
tudom fogni az egészet, és ha valamilyen okból bármely területen bárki
kiesik, pótolni tudom saját magammal, rövid ideig akár mind a hét helyett... Ez egyben garancia arra nézve
is, hogy az innen kikerülô gépek és
berendezések ne hagyjanak kívánnivalót maguk után. Tudni kell, hogy
mi jószerint egyedileg gyártjuk le a
berendezéseket, nem sorozatban.

● Tehát drupa ide vagy oda, a
Paperfox üzletmenetére messze
nem lehet panasz…
– Hát nem! Amiben mostanában
erôsebben gondolkodom, hogy –
leszámítva a hazai piacot – nemzetközi szinten kizárólag viszonteladókon keresztül szolgáljuk csak ki az
érdeklôdôket. Meglehet, hogy akkor
több idôm maradna például a fejlesztésekre. Ahhoz azonban idô kellene,
hogy kialakítsam a cég új struktúráját, az viszont pont azért nincs, mert
túl sok a munkánk. Majd átalakítom,
ha utolértem magam, de addig nem
érem utol magam, amíg át nem alakítottam…

Céginfo

nagyon hasonló – profillal bír?
– Szinte még megközelítôleg
hasonlóval sem, ugyanis már a kínaiak is jószerint csak nagyipari gépeket
gyártanak… Persze, vannak azért a
világon hasonló vállalkozások – én
például az interneten egy brazil cégre
is rábukkantam –, ám ôk nem jelennek meg kiállításokon, legalábbis
Európában.

● Igazi róka fogta csuka fogta
helyzet! De mégiscsak lépnie kellene az ügyben, már csak az egészsége megôrzése végett sem lehet
ennyire kizsákmányolnia önmagát… Ma péntek van, jelent ez
valamit az ön számára?
– Semmit. Legfeljebb annyit, hogy
jön a hétvége, amikor nyugodtabban
tudok dolgozni.
● Mit szeretne, hová szeretne
eljutni?
– Leginkább a saját kertem végébe,
olvasgatni…! Paperfoxként azonban
vannak még bôven céljaim: mert
ugyan a világ olyan országában is,
ami nincs rajta a Windows országlistáján, van berendezésünk, ám például
az Antarktiszon vagy a Vatikánban
még egy sincs… ■
Ilona
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2017. február 23–24., Hévíz, Zalaegerszeg

Kedves tagjaink, támogatóink
és szimptizánsaink!
Köszönjük egészéves aktivitásukat, és reméljük, 2017-ben is
sikerül közösen olyan gazdag programot megvalósítanunk,
ami mindenki épülésére és a szakmáink javára válik.
Az év legnagyobb hazai szakmai eseménye minden bizonnyal
az immár 3. alkalommal megrendezendô PPDexpo
(2017. március 28–30.) lesz, de a hagyományosan az év elsô
nagyrendezvénye, a Flexó-jamboree (február 23–24.),
a vándorgyûlés (június vagy szeptember) vagy az ismét
Budapesten rendezendô InPEQ nemzetközi szakmai találkozó
(május 18.) remélhetôleg szintén sokakat vonz majd.
Kellô érdeklôdés esetén a májusi, düsseldorfi Interpackra is
szervezünk csoportos szálláslehetôséget a drupához hasonló
módon a Lommerbergen parkban – a magyar klubbal
egyetemben.

Újra
együtt!
Budapest Olimpiai Központ Sportcsarnok
(korábban Syma)

2017. március 28–30.
PPDExpo – Minden, aminek a nyomdaiparhoz és
a csomagoláshoz köze van
Signexpo – reklámdekorációs alap- és segédanyagok,
gépek, berendezések gyártása, forgalmazása
Elôzetes kiállítói információkért keressék:
Pesti Sándor kiállításigazgatót (titkarsag@pnyme.hu)

Közinfo

Flexó-szimpózium – 2017
A hagyományos flexós „össznépi” szakmai találkozót
2017-ben a szokott módon, de kettôs helyszínen
rendezzük, amely ismét a tájékozódást, a legfrissebb
eredmények és a várható trendek megismerését, a
tisztánlátást szolgálja, amihez neves külföldi elôadók
és hazai szakemberek nyújtanak segítséget.
A vezérlô elv továbbra is a versenyképességet segítô
korszerû alap- és segédanyagok, berendezések és
technológiai megoldások bemutatása. Ezek mellett
azonban most is minden feltétel adott lesz az egymás
közötti szakmai és üzleti információcseréhez, a
kapcsolatépítésre, ápolásra és a „lazításra”,
kikapcsolódásra is!
A részletes program a januári számban jelenik meg,
de a tervezett elôzetes program:
Helyszín: Hévíz, Hotel Panoráma
és Zalaegerszeg, Helikon Nyomda
Idôpont: 2017. február 23–24. (csütörtök–péntek)

Program:
Február 23., csütörtök:
10.00–13.00: Regisztráció Hévizen
a Hotel Panorámában
12.00–13.45: Ebéd a hotel éttermében
14.00–19.00: Szakmai elôadások a hotel
konferenciatermében
(Részletek folyamatosan a honlapon)
20.00 órától: Bankett, baráti találkozó
a hotel éttermében
Február 24., péntek:
9.00–12.00: Egyéni transzfer Zalaegerszegre,
üzemlátogatás
12.30-tól: Ebéd Zalaegerszegen, hazautazás
További felvilágosítás: szervezési kérdésekben a
titkárság (Fodor Erzsébet 1/783-0347, 30/632-3344),
a szakmai tartalommal kapcsolatban Szabó Szabolcs
(30/288-6555) a nyomdaipari szakosztály társelnöke.

Minden tagunknak, támogatónknak, barátunknak és szimpatizánsunknak eredményes évzárást
és kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodással együtt járó, boldog és sikeres új évet kíván
a PNYME vezetôsége és apparátusa!

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

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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Vaslady civilben

Vágó Magdi
Több mint 11 éve vezérigazgatója a Reálszisztéma Dabasi
Nyomdának, és irányítása alatt a nyomda nemcsak
technológiailag fejlôdött elképesztô módon, hanem a piacot – és
az exportpiacot – illetôen is, ráadásul „magasan jegyzetten”, azaz
a prémiumkategóriában. Hogy mindez valóra válhasson – ahogy
legutóbbi interjúnkban fogalmazott –, „…kemény és szigorú
elvárásokat kellett folyamatosan megfogalmaznom egyrészt
a munka minôségével kapcsolatosan, másrészt a termelékenységi,
hatékonysági elvárások vonatkozásában”. Persze, mindezek
teljesítését meg is követelte. Volt idôszak, amikor éppen ez okból
„Vasladyként” emlegették…

● Aki közelebbrôl ismer, tudja, hogy
civilben egy laza, jó humorú, elképesztôen empatikus, és az élet adta örömöket nagyon is élvezni tudó nô vagy.
Ugyanakko, a magánéletedben is
jellemzô rád egyfajta maximalizmus és
a sarkalatos etikai axiómák, amelyek
alól senkinek nem adsz kibúvót…
– A munkát és magánvilágunkat el kell
tudni választani, különben mindkettô
sérül. A könyvszakmában megszerzett
két évtizedes vezetôi gyakorlatomnak
köszönhetôen pontosan tudtam, mi a
kulcsa a minôségigényes, prémiumkategóriás nyomdai vállalkozásnak.
Vezérigazgatóként is evidens volt,
hogy csakis képzett, munkájukra igényes
munkatársakkal érhetô el eredmény, tehát
elsô körben csapatot kellett építeni, méghozzá elkötelezett, sikerorientált mentalitású kollegákkal. Nem akartam én diktátor lenni, de – fôleg a kezdetekben –
keményen követeltem, és nagyon sok
munkával mutattam példát. Az irányt
meg kellett határozni, a célt ki kellett
tûzni, annak várható sikerérôl mindenkit
meg kellett gyôzni, és el kellett fogadtatni a közvetlen munkatársakkal, a nyomda
minden egyes dolgozójával, hogy eredményes lesz a „nem mindennapi” küzdelem. Ezt végigvinni csak szisztemetikusan lehet és „erôs kezekkel”. Ekkor kezdtek Vasladyként emlegetni.
A látszat ellenére persze, belül igyekszik az ember megôrizni önmagát: szeretem és élvezem a jó társaságot, a könyve-
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ket, a színházat, a koncerteket, az utazást,
továbbá jól esik egy-egy kényeztetô
hétvégére is eljutni, vagy a már kamasz
unokákkal idônként visszafiatalodni. A
tôlem elválaszthatatlan nagy és felszabadult röhögések azért már sajnos ritkábbak. Mindezek mellett a morális emberi
tartás, mint alapelvárásom, mostanság
sok örömet nem okoz. Vannak dolgok,
amikre nálam nincs felmentés. Ilyen a
becstelenség, a rosszindulat, a haszonlesés, a kiszolgáltatottak kihasználása
vagy az emberi méltóság megsértése – és
még sorolhatnám tovább mindazt, ami
maximális elutasításra talál a részemrôl.
● Majdhogynem profi sportoló lettél…
– Ez így azért túlzás: kisiskolás
koromtól és késôbb a gimnáziumi évek
alatt is valóban aktívan sportoltam, kosaraztam és versenyszerûen atletizáltam. A
sportról szólt jószerint az életem. Az
érettségit követôen a KSI-bôl más egyesületbe kellett volna átigazolnom, ami
edzôváltásokkal is járt volna, de ehhez
nem volt kedvem. Nem akartam én
élsportoló lenni, még annak ellenére
sem, hogy több alkalommal nyertem az
országos bajnokságokon futásban, hárompróbában, de még a labdajátékokban
is. Szép, jó és hasznos idôszak volt,
tökéletes „alapozásnak” bizonyult a nagy
emberi játszmákhoz. Megtanultam becsülni mások teljesítményét, és nem utolsó sorban nagyra értékelni a csapatmunkával szerzett sikereket.

● A csapatban való gondolkodás
zsigerileg ívódott beléd…
– Valószínû, de azért ez folyamatosan
épül be a tapasztalatok során. Könyvtervezô grafikusként kezdtem a pályát, ahol
az alkalmazott grafikai munka lényegébôl adódóan nem szállhatsz el, hiszen
eleget kell tenned a megrendelôi elvárásoknak, ugyanakkor ismerned kell az
ipari hátteret, a finanszírozási lehetôségeket, a szereplôket, ami csapat szintû
együttmûködést feltételez. Sok-sok
mindent megtanul az ember, míg halad a
pályáján, avagy éppen a ranglétrán. És
bennem abszolút megerôsödött a közös
munka erejébe vetett hit, amelyet csak
megerôsített például a Komori gépek
beszerzése kapcsán szerzett tapasztalat
is. Megismerve a japán mentalitást, megértettem, miben is jobbak, miért tartanak
elôbbre. Nem kapkodnak, mindent
átgondolnak, talán a buddhista ideológia
hazájának köszönhetôen, nem az egyéni,
hanem közös bölcsességre építenek.
Nem használják az „én”-t, úgy fogalmaznak, hogy: „mi”. Tisztelik egymást, legalábbis viselkedésükben, az udvariasság
náluk minden irányba kötelezô. Legyen
bármekkora hatalma is annak, akivel
tárgyalsz, soha nem mond igent vagy
nemet anélkül, hogy ne egyeztetne a
munkatársaival. Szerintem, ez is benne
van a japán cégek sikertörténetében.
Sajnos, nálunk domináns a hatalmi
mámor, pedig csak az van jól végrehajtva, amit mindenki a magáénak érez.
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● Márpedig, te ezeket a jeleket
„olvasni”tudod…
– Ha az egész pályád során mindig
emberekkel foglalkozol, érzed, hogy
mit hoz a jó kedv, mit okoz a rossz.
Megtanulsz rezgésekbôl olvasni: a
feje búbján látod a másiknak, hogy
éppen milyen hangulata van, mire
gondol… És persze, megtanulod
mindezt kezelni is.
● Édesanyád emblematikus személyisége annak idején inspirált,
hogy a kiadó-, illetve nyomdaipart
válaszd hivatásul?
– Nem! Bár a szüleim a régi Állami Nyomda szedôtermében ismerkedtek meg – édesanyám az ipar elsô
nôi kéziszedôje, majd igazgatója volt
–, így ízig-vérig „könyves ember”
vagyok, a szakmai pályám nem elôre
megtervezett úton indult.
Amikor a gimnázium befejeztével
abbahagytam a versenysportot, egy
óriási ûr közepén találtam magam, de
ugyanakkor tudtam, hogy nagyon
fontos döntés elôtt állok: hogyan

tovább? Minden érdekelt: a kémia, a
matematika, a biológia, de érdekes
módon legalább ennyire vonzott a
humán vagy mûvészeti pálya is. Úgy
irigyeltem azokat, akik egy irányra
fókuszáltak, hiszen számukra nem
volt kérdés, milyen úton próbálkozzanak. Azért fogalmazok így, mert a
70-es évekre jellemzô átlag tízszeres
túljelentkezések miatt legtöbbünk
csak évek után valósíthatta meg
álmait, ha egyáltalán megengedhette
magának a többszörös nekifutást. Ma
már tudom, hogy a széles érdeklôdési
köröm fantasztikus elôny lett, mert
bármely területen kellett helyt állnom, abban szívesen elmerültem.
Visszatérve a pályainduláshoz: baráti
kapacitálásra a Közgázra jelentkeztem, de nem vettek fel. Viszont találtam ott egy hirdetést, amelyben a
Közgazdasági és Jogi Kiadó írt ki
pályázatot stilisztikai szerkesztôi
munkakörre. Sikerként éltem meg a
felvételi kudarc után, hogy gond nélkül megkaptam az állást.
Rengeteget olvastam – mindezt
munkaidôben tehettem –, és elképesztôen színvonalas könyvek megjelentetésének lehettem részese, mint
közgazdasági, világgazdasági, társadalomtudományi, pénzügyi, jogi
kiadványok stb. A csapatmunka,
benne a tervezési, gyártási folyamatok végigkísérése tényleg fantasztikus és rendkívül hasznos élmény
volt.

● Így kerültél egyre közelebbi
kapcsolatba a gyártással…
– Persze, de amikor hozták a borítóterveket, a korrektúralevonatokat,
különösképpen nem hatódtam meg,
valahogy természetes közelségbe
került, talán a családi hátterembôl
eredendôen. Közel két éve dolgoztam
már a cégnél, amikor lehetôség nyílt
jelentkezni a nappali képzésben
indított hároméves könyvtervezôtipográfus képzésre a KMF biztosította feltételekkel. Ez nekem való
dolog volt. A kiadó ösztöndíjasaként
végeztem, ahol már tervezô tipográfusként dolgoztam tovább. Ezzel
egyidôben felvételt nyertem a lipcsei
egyetem grafikai szakára, de mivel
közben férjhez mentem, ezt a lehetôséget – ma már mondhatom, hogy
sajnos – kihagytam. Egyetlen olyan
döntés volt ez az életemben, amit
megbántam, hiszen megfosztottam
magam a német nyelv magas szintû
elsajátításától.
A könyvtervezést és a mellette
végzett gyártásmenedzselést nagyon
élveztem, de az érdeklôdésem megerôsödött a technológia irányába is.
Ezért végeztem el a fôiskolát, ahol
nyomdamérnök lettem, de továbbra is
a kiadónál dolgoztam. Eljött a generációváltás ideje, és az akkori Mûvelôdési Minisztérium kinevezett a KJK
mûszaki igazgatójának.

Nyomdászokcivilben

Tény viszont, hogy a túlzásba vitt
egyeztetések lelassíthatják a folyamatokat, ugyanakkor fejlesztik is a
felelôsségtudatot. Meg kell találni itt
is a helyes arányokat. Sokszor nem
egyszerû dolog megtudni a munkatársak valós véleményét, vagy jelekbôl következtetni a mentális problémákra, felszínre hozni a visszahúzó
feszültségeket.
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● Ha jól tudom, ráadásul úgy kaptad meg a mûszaki igazgatói kine-
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vezést, hogy – akkoriban példátlan
módon – nem voltál hajlandó
belépni a pártba…
– Így volt. Akkoriban a párttagság,
különösen kiadói területen, elvárásként fogalmazódott meg vezetôk esetén. Ez alól némileg a KJK volt talán
az egyetlen kivétel. Amolyan szabad
szellemi mûhelyként mûködhettünk,
ahol nem kevés deklasszált úri egyed
– az irodalmi vezetô személyében
például raccsoló francia származású
báró, sôt az elôdöm valahai nyomdatulajdonos – dolgozott. Szakmai
renoméjukat és emberi tisztességüket
akceptálta elsô helyen az akkori hatalom… Ezt már így utólag gondoltam
csak végig. Ambiciózus fiatalként
egyszerûen közöltem, hogy elfogadom a kinevezést, ha nem kell belépnem a pártba. Nem mondom, hogy
nem fagyott meg a levegô… Némi
hallgatás után megkérdezték: miért?
A válaszom akkor, akárcsak ma,
ugyanaz: nem tudom elviselni – már
az iskolában sem ment –, hogy a gondolataim, a nézeteim vagy a véleményem alapján megpróbáljanak bárhova is besorolni… Szabad gondolkodó
akarok maradni. Itt vagyok, a szakmai munkám iránti elkötelezettségem
és munkabírásom ismert, igyekszem
majd jó és fôleg tisztességes vezetôvé
válni. Nem kívánok párttag lenni sem

most, sem a késôbbiekben. Ha ez
mégis feltétel, akkor tervezôként
dolgozom tovább. Megkaptam a
feltételek nélküli bizalmat. Tény,
hogy már 1982-t írtunk…
● Ugorjunk egy nagyot az idôben!
Most mivel foglalkoznál szíved
szerint?
– Nagyon érdekel és foglalkoztat,
merre tart az igazi világ és benne az
ember, szemben a ma divatos virtuális valóság ôrülettel. Ha újra kezdhetném a pályám, bizonyára szociológiával vagy jövôkutatással foglalkoznék.
Vagy a mában vagy a jövôben merülnék el, de legszívesebben mind a
kettôben.
És persze, tanítanék. Ahogy jelenleg is teszem a Cosmopolitan
Egyetemen. Igaz, közel sem olyan
rendszerességgel, mint korábban.
Tudás- és tapasztalatátadási
kényszerben szenvedek, ami nemcsak
a tanítványaim, hanem a munkatársaim irányába is megnyilvánul. Utóbbiak nem mindig díjazzák, vissza is
fogom már magam. A hallgatók
szerintem „bírnak” engem, és figyelnek is rám, gondolom, mert egy csoportnál sem fordult elô, hogy mással
foglalkoznának elôadás alatt. Például
öt órán át nem kerülnek elô a mobiltelefonok…

Számomra ez a legpozitívabb visszajelzés.
Nyugtalanító tapasztalatom viszont, hogy a mai fiatal generáció
nem a saját képességei fejlesztésében
látja az érvényesülés útját. Nehezen
ismerik el a másik érdemeit, eltúlozzák mások hiányosságait. Mi jobban
toleráltuk egymást, elfogadóbbak
voltunk. Igaz, nem volt benne a mindennapok levegôjében az egzisztenciális bizonytalanság.
● Elképesztôen sokat dolgozol, de
egyetlen dolgot azért kerülsz ezzel
kapcsolatosan: a korán kelést.
– Na, azt tényleg nem bírom,
viszont este/éjjel szinte bármeddig
képes vagyok dolgozni.
● Nem fáradtál még el?
– Talán egy picit… Mostanában
meg-megszólal az önvédelmi belsô
hang, hogy nem ártana lassítani, és
több idôt szánni saját magamra. De
mindig közbejön valami fontos dolog,
amit elôbbre helyezek. Még tanulnom
kell az „önzôbbnek lenni” reflexet beépíteni. Próbálom tudatosan fejleszteni, de lelkiismeret-furdalást okoz, ha
sikerül e szerint cselekedni. Talán
azért, mert el nem tudom képzelni,
hogy ne legyen feladatom… ■
Ilona
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2017

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

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2017-ben:
cca. három hetente
(kéziratzárás)
január 26. (01.16.)
február 22. (02.11.)
március 20. (03.10.)
április 13.(04.03.)
május 9. (04.29.)
június 1. (05. 22.)
június 29. (06. 19.)
– nyári szünet –
szeptember 12. (09.01.)
október 5. (09.25.)
október 31. (10.20.)
november 23. (11.13.)
december 18. (12.08.)
Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô
10. nap
Megjelenik:
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%

Címzett:
Fax:
Kelt:
Ügyintézô:

1/1
Kifutó
200 x 285 mm
(vágott)

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

álló
90
x
245
mm

fekvô
184 x 120 mm

1/2 OLDAL
92.000 Ft

1/1 OLDAL KIFUTÓ vagy KERETES
176 000 Ft

184 x 80 mm
58 x
245
mm
184 x 60 mm

1/3 OLDAL
66 000 Ft

FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%
Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft
HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
(8–9 óra között)
E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

1/1
Keretes
184 x 245 mm

90 x
120
mm

1/4 OLDAL
52 000 Ft

1/8

90 x 58 mm
fekvô

1/16 álló
43 x 58 mm

1/32 fekvô
43 x 27 mm

184 x 48 mm

1/5 OLDAL
40 000 Ft

1/8 OLDAL
20 000 Ft

1/16 OLDAL
7 000 Ft

1/32 OLDAL fekete:
5 000 Ft
(álláskeresôknek: 1000 Ft)

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

Köszönjük, ha bizalmával megtisztel 2017-ben is!
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TAMPON-MIX Kft.

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

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

Morgana FSN
sorszámozógéppel.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

30

– 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

mastertan319 dec

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

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

Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221 7770
30/330 2946

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

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

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

Betegség miatt kénytelen vagyok
felhagyni tevékenységemmel, ezért
összesen 200 ezer forintért
eladásra kínálom a következô gépet,
illetve egyéb felszereléseket.
◆ 1 db Maxima 80-as vágógép (hibátlan,

csendes, keveset fogyaszt, mérete: 160 cm
széles, 170 cm mély) tartalékkésekkel
◆ Továbbá egyéb alapanyagok és mûhelyberendezési tárgyak (asztalok, polcok stb.)

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph
gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

Érdeklôdni: Engel Ferenc, 06/20 9752-462,
email: manufaktum54@gmail.hu
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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

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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