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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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Nem mindegy, hogy utána vagy elôtte, és a miként…

Természetes belsô igény, hogy az ember biztonságra vágyik, amelynek
elengedhetetlen alapja a kiszámíthatóság. Jómagam is sokszor írtam, hogy 
az lenne az igazi, a paradicsomai állapot, ha csak a mindennapok munkájának
felelôsségteljes, hibátlan és nyugodt végzése elegendô lenne a boldoguláshoz. 
Ez az egzisztenciális létforma, élettempó azonban objektíve nem létezik, ám ezzel
együtt szubjektíve megvalósítható. Ez persze, nem azt jelenti, hogy nem kell
fejlôdni: a változó világ mindig megköveteli a magáét. És kétségtelen, nem lehet
figyelmen kívül hagyni sem a társadalmi, sem a gazdasági közeget és
kihívásokat, ám belôlünk fakad, hogy ezt miként éljük meg, és ettôl függ 
a reakciónk is. A világnak ugyanis nincs tempója és nincs elvárása: kizárólag 
az egyén az, aki eltérô mértékben éli meg szükségszerûségének tempóját és
tartalmát, tehát az érzékelés abszolút szubjektív. Talán emlékeznek, Woody Allen
kultfilmmé vált Annie Hall-jára. Ebben volt az a jelenet, amikor a terapeuta azon
kérdésére, hogy hetente hányszor élnek „házaséletet”, a felezett képernyô egyik
részén Annie Hall azt mondja: „nagyon sokszor, hetente háromszor”, a másik
oldalon a férjet játszó Woody Allen: „nagyon kevésszer, hetente háromszor”.
Szóval, ugyanazt lehet így és úgy is megélni…
Ettôl persze még ott marad bennünk a zsigeri vágy a biztonságra és 
a kiszámíthatóságra, merthogy evolúciós alaptöltésünk. De tehetünk érte, hogy ne
a hiányával küzdjünk. A biztonság érzése akkor képes az egyénben megszületni,
ha nem az események és a körülmények állandó változását akarja lekövetni, vagy
éppen hagyja magát általa sodortatni, és e miatt aztán – ahogy azt sokszor
emlegetett Kata barátnôm fogalmazza – küzd, mint disznó a jégen, hanem ha van
saját jövôképe. Konkrétan és pontosan megfogalmazza magának, mi a célja, hová
tart. Nem a dolgok után fut, hanem elôtte halad, merthogy tudja, mit akar elérni.
És ekkor képes lesz csak annyit használni a világ objektív valóságából és
lehetôségeibôl, amennyit ennek eléréséhez szükségesnek tart. Ezáltal gátat emel
a világ elsöprônek tûnô objektív árjának. Erôs jövôképe lesz, ami kellô biztonság
és kiszámíthatóság érzésével tölti el. 
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A szinergia ereje

Box Print –
FSD Packaging

„…A forgalmunk pedig nemcsak
összeadódott, hanem annál is nagyobb
mértékben megnôtt. Mondanám: már-
már ott tartunk, hogy alig bírjuk…”

Interjú Fazekas Attilával és Palik Endrével. . . . . . 6–8. oldal

Még az egyik termékük 
javában a topon van, 
amikor már fejlesztik 

a következôt

Codex Zrt.
„…Mi nem pusztán a vevôi igényeket
akarjuk kielégíteni, hanem meghatá-
rozó módon mi magunk fejlesztünk
olyan, jelen esetben elsôsorban
biztonsági, hamisítás ellen védelmet
nyújtó nyomdatermékeket, illetve –

ahogy említettem – legutóbb a bookletet, valamint az ECL
címkéket, amelyekre egy adott megrendelôi körnek szüksége
lehet…”

Interjú Berta Lászlóval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–10. oldal

CégCéginfo

PNYME
Vándorgyûlés – felhívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal

Tisztújító küldöttközgyûlés – beszámoló  . . . . . . . . . 25. oldal

Cs + P szakmai nap – felhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal

KözKözinfo

Új alapokon
„…2001 óta száznál is több cégnél telepítették a Scroll
Nyomdai rendszerünk 3-as verzióját. S ezek közül nagyon
sokat még ma is használnak (…) Köszönjük a hûséget, de
kérjük engedje meg, hogy speciális csomagajánlatunkkal…”

Amiért búcsú az elôzôtôl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. oldal

A ScrollMAX új világa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. oldal

ScrScrollollinfo

Együtt vagyunk erôsebbek

Akik nagyon „oda teszik magukat” (3. rész)  . . . . . .14. oldal

Bemutatjuk: Szilágyi Judit képzési referens  . . . . . .14. oldal

Közgyûlés és konferencia – felhívás  . . . . . . . . . . . .15. oldal

Gépmester-alaptanfolyam – felhívás  . . . . . . . . . . . .15. oldal

fedprint.hufedprint.hu

CégCéginfo

Prémium a köbön  

HP digitális nyomdagépek

„…Mi nem azoknak akarunk gépet
eladni, akik azt akarják gyártani, amit a
többiek. Aki HP gépet használ, az egy-
ben arról is dönt, hogy nem akar verse-
nyezni a többiekkel, hanem képessé
akar válni arra, hogy mást csináljon,
mint a többi nyomda, és ezt a mást, ezt
a pluszt a piaccal meg is fizettesse…”

Interjú Varga Tamással  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

CégCéginfo

paraméterek  . . . . . . . . . . . . .26. oldalPRINTPRINTinfo
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24. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál

…A szabadforgalmú (tankönyvek nélküli) könyvpiac forgalma
2016-ban 46 885 554 000 Ft volt. Ez 2,3 százalékos forgalmi
növekedést jelent a 2015-ös forgalomhoz képest…

Beszámoló és adatok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19. oldal

KözKözinfo

Egy egyszerre hagyományos és
rendhagyó kiadó – és a nyomda

Tinta
Könyvkiadó

„…Áldom az eszem,
és hálát adok a jó
istennek, hogy nem
tettük meg!…”

Interjú a „Tinta-családdal”  . . . . . . . . . . . . . . . . 20–21. oldal

CégCéginfo

Verseny és pályázat
Green Printworld Award – pályázati felhívás  . . . . . 22. oldal

HUNGAROPACK – versenyfelhívás  . . . . . . . . . . . . 24. oldal

KözKözinfo

Szakmai továbbképzés 
az elmúlt 15 évben

„…2014-tôl ismét „berobbant” a továbbképzés iránti igény:
nem egész négy év alatt (…) már 251 szakember…”

Interjú dr. Schulz Péterrel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal
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● „Kényes dolog, síkos pálya” két, nagyjából azonos profilú
cég egyesülése… Nem is igen van példa rá, legalábbis
Magyarországon: egyrészt nem szívesen adja fel senki az
önállóságát, másrészt, ha még fel is adná, erôsen tart attól
a bizonyos „közös ló” jelenségtôl.
F. A. – Korábban is dolgoztunk együtt, arról meg nem is beszél-

ve, hogy egyébként is jóbarátok vagyunk, így várható volt, hogy
kifejezetten korrekt üzleti kapcsolat jön létre. Amikor tavaly július-
ban, a többségi tulajdon megszerzésekor ténylegesen elindult a kö-
zös munka, a reménybôl bizonyosság lett: messzemenôkig szeren-
csésen egészítjük ki egymás profilját, és minimális volt a megrende-
lôi átfedés, azzal együtt, hogy – leszámítva az öntapadós címkéket –
nagyjából hasonló termékportfólióval rendelkeztünk. Ám hallatlan
elônyként jelentkezett, hogy míg a Box Print jellemzôen multina-
cionális nagyvállalatok beszállítója volt, az FSD elsôsorban a KKV
szektort szolgálta ki. A fúzió lehetôvé tette, hogy valamennyi meg-
lévô partnerünknek sokkal hatékonyabban és jóval szélesebb ter-
mékpalettával szolgáljuk ki. A mi esetünkben a szinergia jószerivel
„négyzetes” elônyként jelentkezik: az egy meg egybôl nem kettô
lett, hanem jóval több. És azért is tartottuk meg mindkét nevet –
Box Print és FSD Packaging –, mert a tranzakcióval létrejött kvázi
új cég mindkét korábbi nyomda hagyományaira, üzleti sikereire,
piaci ismertségére is épít.

P. E. – Mivel az utóbbi években a versenytársaink meglehetôsen
erôsödtek és növekedtek, mindkettônk törekedett egyfajta méretha-
tékonyság elérésére. Tekintettel azonban arra, hogy a kellô növeke-

66

Nem lehet túl tipikusnak
mondani, ha két, magyar
tulajdonban lévô nyomda-
ipari cég nemcsak, hogy
„összebútorozik”, vagy
szoros együttmûködésre
lép, hanem abszolút eggyé
is olvad. Az meg végképp
nem tipikus, hogy 
a tulajdonos-menedzsment
tagok olyannyira megbíz-
nak egymásban, hogy
gond nélkül egymás felé
fordíthatják hátukat, és
biztosak lehetnek abban,
hogy nem éri támadás 
a másik részérôl.
Nos, a Box Print Kft. hat hónapos elôkészítést
követôen 2016 júliusában többségi tulajdonrészt
szerzett az FSD Packaging Kft.-ben. Idén
januárban pedig az FSD Packaging beolvadt a
Box Printbe, és immáron a társaság neve: Box
Print – FSD Packaging Kft. Az ilyenformán
létrejött cég szokatlanul széles termék
szortimenttel rendelkezik, hiszen a Box Print
jellemzôen multinacionális nagyvállalatokat
szolgált ki öntapadó címkékkel, bliszterkartonok-
kal, faltkarton csomagolóanyagokkal, míg az
FSD Packaging fôleg kis- és középvállalkozá-
soknak szállított csomagolási megoldásokat –
egyebek mellett ofszet-kasírozott dobozokat is –,
illetve kereskedelmi display-eket, POP és POS
termékeket.
Fazekas Attilával (bal oldal) és Palik Endrével
(jobb oldal), a Box Print – FSD Packaging Kft.
ügyvezetôivel beszélgettem. 

A s z i n e r g i a  e r e j e
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déshez – noha nem mi voltunk a piac
legolcsóbb szereplôi – sem elegendô
tôkénk, sem elegendô energiánk nem
lévén, észszerû döntés volt, hogy
egyesítsük erôforrásainkat. Összesen
33 évnyi tapasztalat van mögöttünk,
ráadásul az egyikünk a nagyvállalati,
másikunk a KKV megrendelôi kört
ismeri meglehetôsen jól.

F. A. – A magam részérôl a meg-
rendelô szemszögébôl is jól ismerem
ezt a területet, hiszen mielôtt a Box
Print ügyvezetôje lettem volna,
hosszú évekig a beszerzést vezettem
egy multinacionális vállalatnál.

● A dunaharaszti üzem mellett
megmaradt a körösladányi is…
F. A. – Igen: a Körösladányi szék-

hely öntapadó címkék és bliszterkarto-
nok sorozatgyártására specializálódott,
és ma is ez a profilja. A tekercses
termékek flexó- és digitálistechnológi-
ával készülnek, az íveseket pedig ofs-
zet-technológiával állítjuk elô, és igény
szerint lakkozva (és/vagy bliszterlak-
kozva), kivágva, ragasztva, ipari
felhasználáshoz kiszerelve szállítjuk a
partnereinknek.

● Térjünk vissza a dunaharaszti
üzemhez! Tehát itt elsôsorban
karton csomagolóanyag, ofszet-
kasírozott doboz-, illetve
display, továbbá POS és POP
termékek gyártása történik. 
F. A. – Így igaz, az általunk meg-

nyomott kartonok feldolgozását auto-

mata ívkasírozó géppel, valamint több
különbözô méretû és típusú automata
és félautomata kimetszô- és hajtoga-
tó-ragasztó géppel végezzük. 

● Hogyan fogadták a partnereik
az új „felállást”?
F. A. – A megbízók szempontjából

abszolút zökkenômentesen zajlott a
tevékenységeink összefésülése a beol-
vadást követôen. Fontos szerepe volt
ebben a tudatos szervezetfejlesztés-
nek, és annak, hogy a munkatársaink
példás együttmûködési készségrôl
tettek bizonyságot. A forgalmunk
pedig nemcsak összeadódott, hanem
annál is nagyobb mértékben megnôtt.
Mondanám: már-már ott tartunk,
hogy alig bírjuk… 

P. E. – Reméltük, hogy így lesz, de
a valóság felülmúlta a várakozásain-
kat!

● Mekkora forgalmat bonyolíta-
nak, és hányan dolgoznak
jelenleg a cégnél?
F. A. – A társaság két telephelye

közül a körösladányi üzemben 49 fô
állandó munkatársat foglalkoztat, a
dunaharasztiban pedig 73-an dolgoz-
nak. A beolvadást követô idôszakra
alaposan felkészültünk, és gyorsan
felállt az új menedzsment-struktúra, a
folyamat során pedig új pozíciók is
létrejöttek: minôségirányítási vezetôt,
HR vezetôt, valamint exportért felelôs
vezetôt neveztünk ki. A két telephely
összehangolt mûködését segítendô:

fejlesztettük az informatikai
rendszert, és folytatódtak az új beru-
házások, a technológiai fejlesztések.
Az éves forgalmunk a tavalyi évben
meghaladta a kétmilliárd forintot,
amit az idén – reményeink szerint –
tovább fogunk növelni.

● Most, hogy erôiket egyesítet-
ték, irány újabb piacok meg-
hódítása?
F. A. – Kisebb részben, és fôleg az

exportpiacra fókuszálva – ámbár
jelenleg is a világ mintegy 30 orszá-
gában ott vannak a termékeink. A
hazai piacon az elsôdleges cél tovább-
ra is az, hogy a már meglévô ügyfele-
ink számára nyújtsunk minél széles-
ebb körû szolgáltatást és termékport-
fóliót. A nemzetközi piacon azonban
való igaz, hogy tovább szeretnénk
erôsíteni a jelenlétünket, és azáltal,
hogy méretünkben is nagyok lettünk,
növekedtek az esélyeink, hogy külföl-
di multinacionális cégek is komolyan
vegyenek. 

P. E. – A kifogástalan minôséget, a
rugalmas határidôt, a megbízható
kiszolgálást csak azért nem említjük
külön, mert az ma már nem kérdés:
alapelvárás!

F. A. – Tehát minden feltétel és kö-
rülmény adott számunkra, hogy
növeljük a nemzetközi megrendelôi
körünket, és ezáltal az exportértéke-
sítésünket. Éppen ezért kiállítóként
veszünk részt az Interpack 2017 kiál-
lításon, a szakma egyik legnagyobb

77

Még mindig a Még mindig a vastagabb BOPPvastagabb BOPP lamináló fóliában hiszünk!lamináló fóliában hiszünk!
Nálunk a fényes fólia még mindig 24 mikronos,24 mikronos, míg a matt 25–27 mikronos!25–27 mikronos!
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„…a mi esetünkben a szinergia jószerivel „négyzetes“
elônyként jelentkezik…”
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Majd 30 évvel ezelôtt, 1988-ban
alapították a Codex Zrt-t, és ere-
detileg könyvkiadással foglalko-
zott. Ám ezzel a profillal nagyon
hamar felhagytak. A rendszervál-
tás környékén, egész pontosan
1989-ben – felismerve a változó
gazdasági közeget – pattant ki az
ötlet, hogy az értékpapírgyártás-
sal kellene foglalkozni. Az ötletet
megvalósítás követte, és négy
magyar magánszemély – Orbán
Károly, aki nyomdász, a mûszaki-
hardver vonalhoz értô Ferencz
András, Kádár Judit gazdasági,
valamint Berta László szoftver
szakember – alapjaiban alakította

át a cég profilját, és rövid idôn belül már kizárólag értékpapírok (részvények,
kötvények, letéti jegyek, csekkek stb.) elôállítására specializálódtak. Ehhez a
tevékenységhez az akkori szabályozás nem követelt meg semmiféle speciális
elvárást egy nyomda részérôl: gyakorlatilag bármely nyomda elôállíthatott ilyen
termékeket. Lett is belôle nem kevés probléma… 
A Codex szorgalmazására azonban 1995-ben megszületett az a kormányrendelet,
amely szigorúan szabályozta az értékpapírok, biztonsági nyomtatványok
gyártásának feltételeit. Ennek viszont már csak kevés, és fôleg kifejezetten
nagynak számító, hagyományosan ezzel a profillal is rendelkezô nyomda felelt
meg, illetve a kisebbek közül a Codex. Ám míg a nagyok meglehetôsen lomhán
reagáltak az egyre inkább versenygazdasági közeg elvárásaira, addig a Codex
alapjaiban vette fel a ritmust: magas minôségben és rövid határidôre gyártott
mindenféle értékpapírt, továbbá rugalmasan szolgálta ki az ügyfeleit. 
A cég elképesztôen fejlôdött: rövid idôn belül kinôtte elôször a Szemere utcai
bérelt telephelyet, majd a zuglóit, mígnem 2000-ben egy zöldmezôs beruházás
keretei között megépítették jelenlegi, immáron saját tulajdonban lévô telephelyü-
ket Budakeszin, amelyet 2011-ben további 2 200 m2-rel bôvítettek. És ma már
nemcsak az értékpapírok és hamisítás ellen védett dokumentumok nyomtatása
jelentik a fô profiljukat, hanem az általuk fejlesztett biztonsági címkék, továbbá
bookletek (ECL–Extended Codex Label) gyártása, de mindig van a tarsolyukban
valami új is... 
Berta Lászlóval, a Codex Zrt. vezérigazgatójával beszélgettem.

M é g  a z  e g y i k  t e r m é k ü k  j a v á b a n  a  t o p o n  v a n ,
a m i k o r  m á r  f e j l e s z t i k  a  k ö v e t k e z ô t

Codex Zrt.seregszemléjén Düsseldorfban,
ahol kifejezetten a nemzetközi
piacszerzésre, új kapcsolatok
építésére koncentrálunk. És per-
sze van egy külön értékesítési
csapatunk is, amely egyaránt
aktív mind a külföldi, mind a
belföldi piacon.

P. E. – Ráadásul a Box Print –
FSD Kft. az év elején megkapta
a Bisnode AAA (tripla A) tanú-
sítványát, amellyel Magyaror-
szágon csupán a cégek 0,63 szá-
zaléka rendelkezik. A tanúsítás
azt jelzi, hogy a céggel való
üzleti kapcsolat pénzügyi koc-
kázata rendkívül alacsony. Az,
hogy a Bisnode független szak-
értôként ismerte el stabilitásun-
kat, azt az üzenetet hordozza
számunkra, hogy jó úton járunk
cégünk építésében. Mivel vállal-
kozásunk minôsítése szigorúan
szakmai szempontok alapján tör-
tént, és arra sem pályázni, sem
jelentkezni nem lehet, így a Bis-
node tanúsítvány valóban pozití-
van különbözteti meg cégünket a
piacon. A Bisnode minôsítés
több hivatalos forrásból szárma-
zó adaton alapul, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium ada-
tai, a cégbíróság, a NAV és más
hatóságok adatai mellett számí-
tásba veszik még a mérlegadato-
kat és az eredménykimutatásokat
is. A Bisnode beépíti a minôsí-
tésbe azt is, hogy az adott vállal-
kozás milyen fizetési fegyelem-
mel egyenlíti ki számláit. Így
került kiválasztásra cégünk is,
mint a pénzügyileg legstabilabb
cégek egyike. És ez a minôsítés a
külföldi partnereinknél is némi-
leg megelôlegezi számunkra a
bizalmat. 

● Ezekszerint csak és
kizárólag elônye volt az
összeolvadásnak?
F. A., P. E. – Igen! ■

Ilona
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● Villamosmérnökként hogyan
keveredett a céghez?
– Miután végeztem, a Távközlési

Kutató Intézetnél számítógépes grafi-
kai tervezéssel foglalkoztam, ami
éppen akkor volt indulóban Magyar-
országon. 1989-ben, amikor a Codex
elkezdett érték-
papír-nyomta-
tásban gondol-
kodni, hívtak át
dolgozni, mert-
hogy nagy
szükségük volt
egy olyan szak-
emberre, aki ért
ennek a szoft-
ver oldalához,
grafikai területéhez. Ilyen formán vált
adottá, hogy négyünk tudását össze-
rakva, elindítsuk az új profilunkat, az
értékpapírok elôállítását.

● Rendben: elméletileg tehát
minden adott lett, de gyakorlati
tapasztalattal nyilván nem
rendelkezhettek…
– Tény és való! Igazából járatlan

úton indultunk, ezért elkezdtünk kül-
földi tapasztalatokat gyûjteni, kapcso-
latokat építeni nemzetközi értékpapír-
nyomdákkal. Ez alapján pedig kiala-
kítottunk egy olyan sztenderdet az
értékpapír-elôállításban – vízjeles
papír, biztonsági grafika, biztonsági
festék stb. alkalmazása –, amely a
világ értékpapírnyomdáit jellemezte.
Ez alapján szorgalmaztuk egyébként,
hogy kormányzati szinten szabályo-

zásra kerüljön: egyáltalán milyen
felkészültségû nyomda foglalkoz-
hasson értékpapír,
illetve biztonsági
nyomatok elôállítá-
sával. 1995-ben
meg is született a

vonatkozó kormányrendelet, és mi
voltunk az elsô nyomda Magyaror-
szágon, amely megkapta az engedélyt
értékpapír-elôállításra. Büszkék is
vagyunk rá…!

● E tájt költöztek Zuglóba…
– Igen, nagyjából egybeesett az en-

gedély megszerzése és a költözésünk,
ugyanis addigra már nagyon szûkössé
vált a Szemere utcai telephely, és
néhány olyan biztonsági elôírásnak is
nehezebben felelt meg, amelyre min-
denképpen szükségünk volt ehhez a
tevékenységhez.

● Alig telt el azonban újabb öt
év, és ismét költöztek: ezúttal
azonban már egy saját tulajdo-
nú telephelyre.
– Nagyon nagy mennyiségben

nyomtattunk értékpa-
pírokat, illetve úgyne-
vezett banki forrás-
gyûjtô papírokat. Ak-
koriban a részvények
egyesével, több tíz-,
illetve százezres pél-
dányszámban készül-
tek: például a Fotex-
részvényeket napokig
nyomtattuk. És soha

nem felejtem elazt sem, hogy az
egyik banknak milliós tételben szállí-
tottunk letéti jegyeket. Óriási forgal-
mat bonyolítottunk, és kinôttük a zug-
lói telephelyet, illetve az is szempont
volt, hogy ne bérleményben dolgoz-
zunk, hanem legyen végre egy saját
tulajdonú ingatlanunk. Ekkor építet-
tük fel egy zöldmezôs beruházás ke-
retei között a jelenleginek egy részét,
nagyjából 1500 m2-t, amit 2011-ben
újabb 2 200 m2-rel kibôvítettünk.

● Közben azért átalakult az
értékpapírpiac, ami az önök
szempontjából nem volt igazán
kedvezô…
– Ez valóban így van, ugyanis idô-

vel az értékpapírok különféle mérték-
ben összevonásra kerültek, és e miatt
elkezdtek csökkenni a volumenek.
Ezt már 1998-ban érzékeltük, és mi-
közben azért még nagyon „futott” az
értékpapírnyomtatás, mi már –
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„…A Codex mûködése alapvetôen innováción,
termékfejlesztésen alapul, és ez a teljes 
életútjára igaz…“

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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maradva a biztonsági nyomtatás
területén – elkezdtünk foglalkozni a
biztonsági címkékkel, illetve egyéb
hamisítás elleni védelemmel ellátott
nyomtatványok gyártásával is. Me-
gint csak egy számunkra ismeretlen
útra léptünk, de mire érezhetôen le-
csengett volna az értékpapírok ideje,
addigra teljes mértékben felkészül-
tekké váltunk ezeknek a gyártására,
sôt kiépítettük hozzá a megrendelôi
kört is. Közben pedig a Magyar Pos-
tával közösen kifejlesztettük az új
tértivevény-nyomtatványt is. 

Gyakorlatilag tehát úgy helyezô-
dött át a meghatározó profilunk, illet-
ve termékkörünk, hogy nem éreztük
meg – sem forgalomban, sem árbevé-
tel tekintetében – az értékpapírpiac
csökkenését. És miközben életgörbé-
je felfelé ívelô szakaszában volt és
van ma is a biztonsági címke, illetve
egyéb hamisítás ellen védett doku-
mentumok, 2012-ben termék-, és
ügyfélkörrel együtt felvásároltunk
egy olyan nyomdát, amely jellemzô-
en a gyógyszeripar számára állított
elô különféle nyomtatványokat. Ezál-
tal beléptünk a gyógyszeripari má-
sodlagos csomagolóanyagok piacára.
Közben házon belül tovább folyt a

termékfejlesztés, és megjelentünk a
piacon a booklettel, illetve az ECL
(megnövelt információtartalmú ön-
tapadós) címkékkel. Az pedig külön
öröm számunkra, hogy szinte minden
általunk fejlesztett termékkel díjakat
is nyerünk, és nemcsak a hazai szak-
mai versenyeken – Pro Typographia,
Best Print Hungary, Hungaropack –,
hanem 2016-ban a FINAT versenyén,
idén pedig a WorldStar Csomagolási
Világversenyen díjazottak lettünk a
Nestlének gyártott booklettel.

● Gratulálok! De visszatérve a
mindennapokhoz: mennyire kell
„megdolgozni” a megrendelôket
egy-egy új termék bevezetése-
kor?
– A Codex mûködése alapvetôen

innováción, termékfejlesztésen ala-
pul, és ez a teljes életútjára igaz. Mi
nem pusztán a vevôi igényeket akar-
juk kielégíteni, hanem meghatározó
módon mi magunk fejlesztünk olyan,
jelen esetben elsôsorban biztonsági,
hamisítás ellen védelmet nyújtó
nyomdatermékeket, illetve – ahogy
említettem – legutóbb a bookletet,
valamint az ECL címkéket, amelyek-
re egy adott megrendelôi körnek
szüksége lehet. Mi pedig „megkínál-
juk ezekkel” ôket, feltámasztjuk
bennük az igényt. Egyébként ezért is
leszünk megtalálhatóak a magyar
standon az Interpack 2017 kiállításon. 

● Szóval a szerint a Steve
Jobs-megállapítás szerint
járnak el, ami az önök honlap-
ján is olvasható: „Az emberek
gyakran nem tudják, hogy mit

akarnak, amíg meg nem
mutatod nekik”…
– Pontosan! Korábban nem alkal-

maztunk kizárólag értékesítéssel fog-
lalkozó munkatársat, hiszen terméke-
ink speciális volta miatt mindig meg-
találtak bennünket a megrendelôk. Az
elmúlt három-négy évben azonban
már nagyobb hangsúlyt helyeztünk az
értékesítésre, profi belsô értékesítô
csapatot és külsô kereskedôi hálóza-
tot hoztunk létre. Ez által egyrészt
igyekszünk a piaci igényeket nagyon
korán felismerni, és folyamatos ter-
mékfejlesztéssel erre azonnal reagál-
ni, másrészt ezen innovációs megol-
dásokról megrendelôinket így tudjuk
naprakészen informálni, elônyeit
megismertetni velük. Továbbá ten-
dencia, hogy bizonyos területeken és
fôleg nemzetközi beszállítókat tekint-
ve, erôsödik a verseny a hazai piacon
is, illetve mi magunk pedig elkötele-
zettek vagyunk az exportpiaci jelen-
létünk növelésében. Igaz ugyan, hogy
tavaly közel megdupláztuk az export-
ból származó árbevételünket, de a
másfél milliárd forintos éves forgal-
munkban ez még nem egy jelentôs
tétel. Ezen a területen komoly poten-
ciált látunk. A hazai piacot tekintve:
legfeljebb némi növekedés, de inkább
a stagnálás valószínûsíthetô. 

● Gondolom, annak ellenére,
hogy javában topon vannak
még a jelenleg gyártott termé-
keik, továbbra is folyik önöknél
termékfejlesztés…
– Természetesen! De arra azért ne

kérdezzen rá, hogy konkrétan ez mit
takar…! ■

Ilona

1100

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
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● Az ma már egyáltalán nem kér-
dés, hogy a digitális nyomtatás új
piaci lehetôséget nyitott a nyomdá-
szok számára. Az viszont kérdés,
hogy ezzel mennyire élnek… 
– Érdekes, hogy mennyire különbözô

az íves és tekercses felhasználók között a
digitális nyomtatáshoz való viszonyulás.
A csomagolósoknál, illetve a címkések-
nél meghatározó a megrendelôi kör felôli
„nyomás”: ugyanis a fogyasztókért való
küzdelemben rendkívüli nagy szerepet
kap egy-egy termék csomagolásának
milyensége, kitûnése. A termékgyártók
pontosan tisztában vannak azzal, hogy a
vevôk figyelmének megragadására mind-
össze pár másodperc van, tehát minden
eszközt megragadnak, hogy felhívják
termékeikre a figyelmet. Eklatáns példa
erre a Coca Cola „nevesített” csomagolá-
sa, de említhetném a Nestlé Kit-Kat cso-

koládéját is, amelyek között szintén nem
volt – legalábbis a csomagolóanyag
szempontjából – két egyforma. A sor
hosszú, hogy hol mindenhol élnek – illet-
ve lehetne élni – a csomagolás területén
az egyediesítéssel, és mindezt ipari
mennyiségben. Ez viszont azt eredmé-
nyezi, hogy a nyomdászokat a megrende-
lôk kvázi „rákényszerítik”, hogy újabb és
újabb megoldásokkal rukkoljanak elô
ennek a célnak az elérése érdekében. A
csomagolóanyag-gyártók tehát nyitottab-
bak a digitálisan történô gyártás felé.

A kereskedelmi kiadványok, illetve az
úgymond hagyományos nyomdatermé-
kek esetében viszont nincs „megrendelôi
nyomás” – hogyan is lehetne? –, hiszen a
megrendelôi kör nem tudja, legfeljebb
felszínes ismerete van arról, hogy milyen
üzleti lehetôségeket rejtenek magukban a
digitális nyomtatással készülô termékek.

Itt a nyomdának kell abszolút proaktív-
nak lennie, azaz felhívni a figyelmet arra,
hogy milyen korábban megvalósíthatat-
lan üzleti lehetôségeket hordoz magában
a digitális nyomtatás. 

Úgyis fogalmazhatnék: a nyomdának
kell kreálnia a saját piacát. Természete-
sen, erre is van már jó néhány hazai
példa: dm-határidônaplók, vagy éppen a
Print & Publishing legutóbbi száma,
amelynek minden egyes borítója más és
más volt.

● Rendben, de – bocs! – bármelyik
digitálisnyomdagép-gyártó beren-
dezése nagyjából képes erre…
Miért válasszon valaki mégis HP-
gépet?
– Alapvetôen azért, mert a HP-gépek

képviselik a prémium kategóriát. Túl
azon, hogy a festékezési rendszerük
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Az elmúlt négy évben megduplázó-
dott a Magyarországon üzembe
állított HP digitális nyomdagépek
száma: jelenleg mintegy 16 HP
digitális nyomdagép mûködik.
Az ívestôl a tekercsesig, a közép-
kategóriástól a legprofesszionálisab-
bakig szinte minden típus képviselteti
magát. A cég kínálata ugyanis teljes
egészében lefedi az úgynevezett
klasszikus nyomdatermékek gyártá-
sának teljes vertikumát: könyv-, illetve
újsággyártás, kereskedelmi kiadvá-
nyok, csomagolóanyagok, címkék –
mindezt elképesztô minôségben és 
a digitális technológiából fakadó
elônyökkel kombinálva. Abszolút hûen szlogenjükhöz – „Üzletet kínálunk, nem berendezést” –: valóban új
piaci lehetôséget teremtenek az általuk kínált berendezések üzemeltetôinek, tulajdonosainak. Nem véletlen,
hogy a Prime Rate éppen most befejezôdô fejlesztéseiben igen meghatározó tényezô egy vadonatúj HP
12000-es üzembe állítása, továbbá a régebbi HP 12000-essé upgradelése.  
A hazai képviseletet ellátó 3 Print Hungary-t immáron negyedik éve Varga Tamás vezeti. Vele beszélgettem.

P r é m i u m  a  k ö b ö n

HP digitális nyomdagépek
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megegyezik az ofszetével, tehát abszolút
tökéletes, továbbá, hogy a hordozók
tekintetében – beleértve a szintetikus
alapanyagokat is – nincsenek korlátai,
ráadásul igazi „vasak”, azaz nagyon tar-
tósak: 10–15 évig lehet ezekkel ugyan-
olyan tökéletes minôséget elôállítani.
Legfeljebb idôrôl idôre érdemes hardver-
és szoftver-upgradet végezni – ahogy
például most történt a Prime Rate régeb-
bi gépével –, és máris a legmodernebb
berendezés áll rendelkezésre.

A HP digitális nyomdagépei vitathatat-
lanul a legmagasabb nyomatminôséget
produkálják, ami már az elsô ránézésnél
és kézbevételnél egyértelmûen „megfog-
ja” a végfelhasználót. Hát még ha, meg is
van „scodixolva”, azaz kap egy karak-
teresen háromdimenziós formalakkfelü-
letet, legyen szó névjegyrôl, dm-levélrôl,
promóciós anyagról, vagy bármi más
nyomdatermékrôl. Abszolút prémiummi-
nôséget sugallnak, és azonnali pozitív
hatást váltanak ki. 

● Digitális és ofszet tudás egyben,
nagyon magas minôségben – tehát
ez a legnagyobb vonzerô a HP be-
rendezéseiben.
– Így van. A kereskedelmi nyomtatvá-

nyok, illetve könyvpiac területén egy-
aránt folyik egy átstrukturálódás: ez
részben a csökkenô példányszámokban,
részben az egyre fokozódó minôségi igé-
nyekben nyilvánul meg. Például a köny-
veknél is alapelvárás ma már, hogy egy
utánnyomás vagy éppen egy piacszondá-
zás miatt elôállított kisebb példányszám
is pontosan olyan minôséget képviseljen,
mint az ofszettel elôállított teljes széria.
Erre pedig csak a HP Indigo gépei
képesek.

● Mennyire „veszélyezteti” a
HP gépeket az inkjet techno-
lógia?

– Egyelôre nem jelent konku-
renciát. Még nem tart ott maga
az inkjet technológia…

● Ki gondolkodjon HP-ben?
– Nem célunk a minél több

gép eladása… Ez egy prémium-
kategóriás termék, és noha saját finanszí-
rozási cége van a HP-nek, nagyon meg-
válogatjuk, hogy egyáltalán kinek adunk
el… Ugyanakkor mi abban hiszünk,
hogy egy nyomdaipari vállalkozásnak
több lábon kell állnia a sikeres piaci
jelenlétének megôrzése érdekében. A HP
gépei univerzális gépek, és ezáltal az
üzemeltetôje számára kiszélesedik a pia-
ci szegmens, és megvalósul a több lábon
állás. Mi nem azoknak akarunk gépet
eladni, akik azt akarják gyártani, amit a
többiek. Aki HP gépet használ, az egy-
ben arról is dönt, hogy nem akar verse-
nyezni a többiekkel, hanem képessé akar
válni arra, hogy mást csináljon, mint a
többi nyomda, és ezt a mást, ezt a pluszt
a piaccal meg is fizettesse! És ez akkor is
igaz, ha a szomszéd nyomdának egy
pontosan ugyanolyan gépe van, hiszen
annak van a legnagyobb valószínûsége,
hogy ôk egy egészen más területre, egy
egészen más termékcsoportra fognak
fókuszálni. 

● Ez utóbbi miatt mondtad, hogy
univerzális a gép?
– Igen. Meg azért is, mert ha valaki

egy ilyen kategóriás gépet vesz, az nem
öt évre veszi. A HP gépekben anyag van,
masszív felépítettségûek: a legkisebb
berendezés is 3 tonna, és abszolút ipari
termelésre lettek kifejlesztve, ráadásul
10–15 évig is képesek az eredeti minô-
ségben nyomtatni. További elônyük,
hogy nem kell lecserélni az egész beren-
dezést ahhoz, hogy a legmodernebb
tudással rendelkezzenek: elég hozzá egy
upgradelés. És mivel gyakorlatilag nincs
korlátja sem hordozókban, sem termék-
körileg, a kreativitás szab határt a fel-
használásnak. Csakhogy egyetlen példát

mondjak: a mostani drupán
debütált HD írófejekkel egy rizsszemre is
ki lehet nyomtatni valakinek a teljes ne-
vét úgy – természetesen nagyító segítsé-
gével –, hogy az tökéletesen olvasható.
Ugyanakkor nagyon hatékonyak, produk-
tívak a HP berendezések: például olyan
színszeparációs megoldással rendelkez-
nek, amellyel a hét színt, összességében
16 réteg festéket, egy általam meghatá-
rozott sorrendben egyszerre képesek
nyomtatni, ugyanis a gumikendôrôl már
eleve a kvázi „kész nyomat” kerül a hor-
dozóra. Emiatt százszázalékos a színre-
gisztráció, mivel a festék a hordozóval
együtt nyúlik, torzul – már amennyire
egyáltalán nyúlik és torzul. Prémium-
kategóriát képviselnek a HP gépei, de
prémiumkategóriás az a nyereség is, amit
el lehet velük érni.

● Ahhoz viszont, hogy valaki kiak-
názza ezt a lehetôséget, a krea-
tivitás elengedhetetlen feltétel… 
És ha nincs?
– Azt szoktam mondani, hogy nálunk

nem azzal és akkor ér véget a vevôinkkel
a kapcsolat, amikor megveszik a gépet
tôlünk és letelepítjük, hanem igazából
akkor kezdôdik! A HP ugyanis abszolút
partner abban, hogy a világ bármely ré-
szén már mûködô és bevált kreatív ötle-
tek sokaságával – és természetesen annak
megvalósítási menetével – ismertesse
meg a partnereket, így csak adaptálniuk
kell a helyi lehetôségek és viszonyok
közé. És azt is „megtanítjuk” nekik, mi-
ként tudnak maguknak piacot generálni.
Továbbá arra is nagy hangsúlyt helye-
zünk, hogy bárkinél bármilyen HP gép is
üzemel, a lehetô legalaposabban tisztá-
ban legyen azzal, hogy technológiájában
mi mindenre képes az az adott berende-
zés. Azt gondolom, éppen ez az oka an-
nak, hogy aki egyszer már megismeri a
HP gépek tudását, illetve megtapasztalja
a HP háttértámogatását, az a HP-nál
marad. Hogy ez mennyire így van, azt az
is jól mutatja, hogy több gépet adtunk és
adunk el, mint ahány vevôvel egyáltalán
kapcsolatban állunk… ■

Ilona

1133

Cég
in

fo
in

fo

„…prémiumkategóriás az a nyereség is, 
amit el lehet velük érni…“
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Folytatjuk sorozatunkat, amelyben a szakma azon képviselôit mutatjuk be, akik különösen aktív módon,
személyes lehetôségeiket és erôforrásaikat is megmozgatva, vesznek részt a szakmai utánpótlás kérdésének
megoldásában. (3. rész)

Akik nagyon „oda teszik magukat”

Barkó Imre (Korrekt Nyomda)
Az 1990-ben Barkó Imre által alapított Korrekt Nyomda családi vállalkozásként indult,
ám az azóta eltelt 27 évben a „garázsnyomdából” egy 4 000 m2-en mûködô, és 50 fôt
foglalkoztató, modern felszereltségû ofszetnyomda lett. Könyveket, folyóiratokat,
naptárakat, szórólapokat egyaránt gyártanak, és külön elônyük, hogy az egyedi,
különleges, kreatív papírok nyomtatásában is nagy tapasztalattal rendelkeznek.
A cég alapítója, Barkó Imre az utóbbi pár évben egyre több feladatot adott át Iliász
fiának, de bizonyos területeken jelenleg még aktívan részt vesz a nyomda életében.
A Korrekt Nyomda nem csatlakozott szakmai szervezetekhez, az úgynevezett
nyomdász közéletben nem vesznek részt, kizárólag egy-egy beszállító által szervezett
prezentáció, vevôtalálkozó az, amelyre általában elfogadnak meghívást. Azon kvázi
„magányos farkasok” közé tartoznak, akik saját elképzeléseik, tapasztalataik mentén
haladnak a szakmában.
Ennek ellenére Barkó Imre – átérezve az oktatás, az utánpótlás biztosításával
kapcsolatos, az ágazat egészét érintô jelentôs problémát – felajánlotta segítségét
Szövetségünknek. Mint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elôzô ciklusban és a
most újonnan megválasztott elnökségének tagjaként „belülrôl” nyílhat lehetôsége

hatékonyabbá tenni az oktatás terén a két szervezet közötti együttmûködést. 
A protokoll folyamatának betartása mellett, fôleg bizonyos nyomdász szakmák – például gépmester, könyvkötô –
hiányszakmává történô besorolásáért lobbizik, és igyekszik közremûködni az ágazatunkat segítô érdemi döntések
elôkészítésében. Barkó Imre is azok közé tartozik, akiknek célja – egyéni lehetôségeiket felhasználva – tenni 
a közért, jelen esetben a nyomdász társadalomért. Reméljük, a közös érdekérvényesítés mentén az új
generációknak lehetôségük nyílik megismerni és elsajátítani ezt a sokoldalú alkotó szakmát. ■

Ahogy az az ágazaton belül már – remélhetôleg – köztudott,
Szövetségünk vállalta fel, hogy a szakmai utánpótlás
problémájára, valamint az akut munkaerôhiányra érdemi
megoldást dolgoz ki, természetesen annak gyakorlatban
történô megvalósításával együtt. A projekt azonban napi
szintû és nem kevés operatív teendôvel is jár, ezért minden-
képpen szükség lett egy olyan személyre, aki kizárólag
ezzel foglalkozik. Nos, Szilágyi Judit személyében meg is
találtuk erre a megfelelô embert. Szilágyi Judit két diplomá-
val rendelkezik. 1997-ben szerzett nyomdamérnökit, majd
azt követôen 2012-ben humánerôforrás-trénerként végzett a
Szent István Egyetemen. Jól ismeri az iparágat és annak
szereplôit is, ugyanakkor kifejezetten erôssége a szervezés,
a rendszerezés, továbbá az emberekkel való kommunikáció.
Külsôs munkatársként, szerzôdéssel vállalta el, hogy
képzési referensként végzi a szakember-utánpótlással,
illetve tanfolyami képzéssel kapcsolatos feladatokat.

◆ Mintha a jó isten is rád
szabta volna ezt a
feladatot…
– Meglepôdtem, amikor
a Szövetség részérôl dr.
Peller Katalin ügyvezetô
igazgató megkeresett az
ötlettel, de nagyon megörültem, mert valóban úgy érzem,
hogy ebben mindaz benne van, amihez értek, és amit
szívesen végzek. És hogy mennyire így van, az abból is
látszik, hogy rögvest „beindult az agyam”, hogy hol és
miként lehetne még megszólítani azt a célcsoportot, akik
közül rövid, illetve hosszabb távon kikerülhetne a szakmai
utánpótlás. A projekt maga természetesen már kész volt, és
a projekt kitalálója és felelôs vezetôje az ügyvezetô asszony.
Az én szerepem az, hogy segítsem a mindennapokban a
megvalósítást, egyfajta háttértámogatást nyújtsak a
programban részt vevôk számára. ➧

Bemutatjuk: Szilágyi Judit,
a Szövetség képzési referense
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Közgyûlés, 
Gazdasági konferencia
Nyíregyháza,  2017.  május  25.

Program: 
◆ 10.00–11.30: Közgyûlés

◆ 11.30–12.30: Hess András-díjak ünnepélyes átadása

◆ 12.30–14.00: Ebéd a hotel éttermében 

◆ 14.00–18.00: Gazdasági konferencia 

I. Oktatás, továbbképzés

II. Beruházásokhoz kapcsolódó 

pályázati lehetôségek

◆ 19.30-tól: Gálavacsora a hotel éttermében, valamint a
Magyar Nyomdászatért-díj ünnepélyes átadása 

Ofszet-
gépmesteri 
alaptanfolyam
Az ágazati szereplôk által jelzett akut
munkaerôhiány megszüntetése érdekében
Szövetségünk – szakértôk bevonásával –
összeállította azt az oktatási anyagot, amely alapján
szakmai alapképzés keretében elindulhat az elsô,
gépmesteri alapismereteket biztosító tanfolyam. 
A csoport létszáma minimum 8, maximum 20 fôs
lesz. A tanfolyam elméleti ismereteket ad, 
a gyakorlati oktatás a delegáló nyomda feladata.
A tanfolyam nem minôsül szakképzésnek, ám a
sikeres vizsgát követôen Szövetségünk – feltüntetve
a gyakorlati képzést biztosító nyomda nevét is –
oklevélben tanúsítja elvégzését.

Bármely nyomdaipari cég
bármelyik és bármennyi

dolgozóját beiskoláztathatja!
Helyszín: TIT Stúdió Egyesület 

(1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.)

Tanfolyam kezdési idôpontja: 2017. június 16.

Képzés idôtartama: 100 óra (10 hét)

Tanfolyami napok: 
péntek délután, szombat délelôtt (5-5 óra)

Záróvizsga idôpontja: 2017. augusztus 19.

Tematika: az ágazat szereplôinek elôzetes
igényfelmérése alapján Lovász Kálmán 
és Meiczl Zoltán, a Reálszisztéma 
Dabasi Nyomda szakemberei állították
össze.

Elôadók: Prókai Piroska és Görgényi-Tóth Pál
egyetemi oktatók (Óbudai Egyetem, 
RKK, Médiatechnológiai Intézet)

További információt – részletes tematika,
jelentkezési dokumentumok, árak stb. – 

a www.printjovoje.hu 
weboldalunkon találhatnak.

Jelentkezési határidô:
2017. június 2.

fedprint.hu

◆ Egész konkrétan ez mit jelent?
– Feladataim öt téma köré szervezôdnek. Részt veszek a Print: 
a Te jövôd kampányban, tájékoztató anyagokat tervezünk,
készítünk, ezekkel különbözô rendezvényeken kampányolunk. 
A résztvevô nyomdák munkáját támogatom, nyomdalátogatásokat
szervezek a nyomdászat iránt érdeklôdôknek, a visszajelzéseket
értékelem és beépítem a hosszabb távú tervekbe. Az eddig
jelentkezett 14 nyomda mellé további lehetséges támogatókkal
tárgyalok. A megyei kamarákkal és munkaügyi központokkal
alakítok ki kapcsolatokat, hogy a releváns rendezvényeken,
országos szinten tudjanak a nyomdák részt venni, arról idôben
értesüljenek, és megfelelôen fel tudjanak készülni.
Az ügyvezetô asszony a BKIK-val megkezdett közös munkáját
támogatom, ezt is a hosszú távú célok elérése érdekében.
A Szövetség szeretne hatékonyan kommunikálni az ifjabb, Y, Z
generációkkal, így kialakítottunk egy facebook oldalt, és az
Instagramon is szerepelünk, kedvelôink, ismerôseink száma
folyamatosan növekszik.
Jelenlegi feladataim között a legfontosabb, egy „Gépmesteri
alaptanfolyam” megszervezése, amellyel a nyomdák munkaerô-
hiányát szeretnénk gyorsan pótolni. A tanfolyamon 100 órában
tudják a hallgatók elsajátítani a gépmesteri munkához szükséges
alapismereteket, mindezt munka mellett, 10 héten keresztül. 
Ha a június közepén kezdôdô tanfolyam sikeres lesz, további
tanfolyamok indítását tervezzük, egyéb munkaterületeken is.

◆Meg sem kérdem, hogy mennyire élvezed ezt a munkát…
– De csak kérdezd meg, hogy elmondhassam: nagyon! És azt is
gondolom – legalábbis remélem –, hogy az eredményét pedig az
iparág egésze fogja élvezni, hiszen ez a projekt a szakmai
utánpótlás biztosításának gondját veszi le a vállukról. 
Persze, azért ehhez az ágazat szereplôinek aktív
közremûködésére is szükség van. ■
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24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Mil lenár is ,  2017.  ápr i l is  20–23.

Az idén 24. alkalommal került megrendezésre a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely a könyves világ jegyzett
eseménye, a térség meghatározó szakmai és kulturális fóruma. Évrôl évre díszvendégként mutatkozik be egy-egy
ország, régió kultúrája, irodalma, könyvkiadása. Eddig Lengyelország, Csehország, Olaszország, Franciaország,
Németország, Oroszország, Spanyolország, Kanada, Kína, Románia, Izrael, az Európai Unió, Észak-Európa országai
és Törökország fogadták el a fesztivál meghívását. Két évvel ezelôtt a magyar szervezett könyvpiac 220 éves évfor-
dulóját ünnepelték a fesztivál keretei között, 2016-ban pedig a könyvfesztivál díszvendége Szlovákia volt. Az idén a
visegrádi négyek közelgô magyar elnökségének apropóján Csehország, Lengyelország és Szlovákia közösen
mutatta be kortárs irodalmát és kultúráját, a díszvendég Ferit Orhan Pamuk Nobel-díjas török író volt. 
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a világirodalom és a hazai szellemi élet kiemelkedô képviselôi (25 ország
közel 100 neves alkotója, 400 hazai és határon túli magyar író, tudós, mûvész) részvételével kulturális programok
sokaságát kínálta: író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvpremierek, mûvészkönyv-
bemutatók, kerekasztal-beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, filmvetítések várták az
érdeklôdôket. És ebben az évben is
mintegy 50 000 kötettel találkozhatott az
a több, mint 60 000 érdeklôdô (a tavalyi-
nál kicsit többen), aki kilátogatott a ha-
gyományosan a Millenárison megrende-
zett eseményre. A rendezvény természe-
tesen könyvszakmai és üzleti fórum is,
amelyen a régió könyvpiaci problémáival
kapcsolatos szakmai tanácskozások,
konferenciák, az olvasáskultúrát közép-
pontba állító elôadások is helyet és teret
kaptak. 
És akkor nézzük, miként is alakult 2016-
ban a magyarországi könyvforgalom!

1188
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A magyarországi könyvforgalom 
– összességében

A szabadforgalmú (tankönyvek nélküli) könyvpiac
forgalma 2016-ban 46 885 554 000 Ft volt. Ez 2,3 száza-
lékos forgalmi növekedést jelent a 2015-ös forgalomhoz
képest. Jóllehet a tankönyvpiac államosítása miatt 2014-
tôl a könyvforgalomba nem számítják bele a közoktatási
tankönyveket, a piaci alapon mûködô könyvkiadók 2016-
ra fogyasztói áron közel hétmilliárd forintos közoktatási
tankönyv- és nyelvkönyvforgalomról számoltak be, ami
becslés szerint a tankönyvforgalom mintegy 40 százaléka.
Ezzel együtt a teljes piaci könyvforgalom fogyasztói áron
53 790 946 000 forint volt 2016-ban.

Kategóriánként
A magyarországi könyvpiac legnagyobb forgalmú

ágazata az elmúlt esztendôben az ismeretterjesztô mû-
vek kategóriája volt. Az ide sorolható könyvek fogyasztói
árú forgalma a könyvpiac 29,44 százalékát jelenti, ez
összegszerûen: 13 804 149 000 Ft.
2015-ben az ágazat könyvpiaci
részesedése 28,9 százalék, azaz
13 245 881 000 Ft volt, tehát a
növekedés 4,21 százalék.

A szépirodalom, a fikciós
mûvek kategóriájána tavalyi 
12 751 817 000 Ft-os forgalma
27,2 százalékos piaci részesedést
jelent, vagyis a megelôzô esztendô-
höz képest 4,28 százalékkal nôtt.
2015-ben az ágazat bruttó forgalma
12 228 912 000 Ft volt. 

A szakkönyvek, tudományos
mûvek, lexikonok, szótárak,
valamint az egyéb, felsôoktatásban
használatos kiadványok könyvpiaci
forgalma 2016-ban jelentôsen
csökkent, 9,31 százalékkal. A
múlt évben 5 879 350 000 Ft-os
forgalmat regisztráltak, a 2015-ös 
6 482 879 000 Ft-os forgalommal
szemben. 

Az évek óta bôvülô piacú gyermek- és ifjúsági könyv-
kiadás tavaly is a magyar könyvkiadás egyik húzóágaza-
tának bizonyult. A szabadforgalmú könyvpiacon a fiata-
loknak szóló mûvek részesedése immáron 29,11 százalék.
Az ágazat 13 649 923 000 Ft-os forgalma 4,19 százalékos
növekedést jelent az elôzô évi 13 101 556 000 Ft-hoz
képest. 

Az idegen nyelvû könyvek magyarországi importjának
forgalma is növekedést mutat. A külföldrôl átvett tan-
könyveket is ide számítva a 4 278 835 000 Ft-os import-
forgalom 8,28 százalékos növekedéssel 2016-ban a teljes
könyvpiac 9,13 százalékát produkálta. Az importkönyvek
forgalma 2015-ben 3 951 476 000 Ft volt.

A nem papíralapú könyvek – beleértve a hangosköny-
veket is – 2016-os könyvpiaci forgalma valamelyest
növekedett: 800 315 000 Ft. Ez az összeg 1,71 százalé-
kos piaci részesedést jelent.

Az elmúlt évi fogyasztói árú
könyvforgalom statisztikai összesí-
téséhez 159 cég forgalmi adatait
vette figyelembe a kimutatást ké-
szítô MKKE. Becsléseik szerint a
félárú könyvek elmúlt évi forgalma
megközelítôen 800 000 000 Ft volt,
a kis, évente csupán néhány könyvet
megjelentetô intézmények, egyesü-
letek, kis kiadók becsült forgalma
pedig 550 000 000 Ft-ot tett ki.

A legnagyobb, közoktatási tan-
könyveket megjelentetô cégek
kiesésével az évi egymilliárd forint
forgalmat elérô könyvkiadók száma
tíz. Ezen könyvkiadók könyvter-
mése képezi az összforgalom 44,09
százalékát, 40 kiadó állította elô a
könyvpiac termékeinek 82,2 száza-
lékát, 69 cég produkálta a forgalom
89,61 százalékát. ■

(Forrás: MKKE, fotók: B. D.)
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A Kiss Gábor (jobb szélen)
nyelvész által alapított, és nem
meglepô módon kifejezetten
nyelvészettel kapcsolatos
könyvek kiadására szakosodott
Tinta Könyvkiadó ékes példája
mindennek, ami ma egy kiadót
egyáltalán jellemezhet. Jelen-
tetnek meg széles érdeklôdés-
re számot tartó, nagy példányszámú, és természetesen 50–300 példányos, szûk szakmai rétegnek szóló
könyveket egyaránt, valamint egy-egy kiadványuk esetében élnek a piactesztelés lehetôségével, másikak-
nál pedig szükségük van utánnyomásra. A nyomdai kigyártást tekintve gyakorlatilag szinte valamennyi
technológiát használják, könyvterjesztéshez pedig valamennyi csatornát igénybe veszik. Sôt, a kizárólag 
a kiadó tevékenységének helyet adó albertfalvi családi házban egy könyvesboltot is kialakítottak, ahol saját
kiadványaikat árulják. Az alapvetôen családi vállalkozásként mûködô cégben nyolc fô dolgozik: Kiss Gábor
alapító-ügyvezetô, felesége, Temesi Viola (középen), aki szerkesztô, fiuk, Kiss Gyula (baloldalt), ô az érté-
kesítés vezetôje, továbbá öt állandó munkatárs, és látogatásomkor még két gyakornok. Éves árbevételük
megközelíti az 50 millió forintot. A „Tinta családtagokkal” beszélgettem.

● Egy kiadóval történô beszél-
getéskor mostanában elkerülhe-
tetlenül az az elsô kérdés, hogy
mennyire érinti az „Alexandra-
ügy”?
T. V. – Szerencsére semennyire. Mi

már az elôzô, még 2015-ben történt
Alexandra-csôdnél visszahívtuk a
kiadványainkat, és azóta nem álltunk
kapcsolatban az utódjával, a Könyv-
bazárral sem. Igaz, annak idején
beragadtunk nagyjából másfél millió
forinttal: ennyivel maradtak ugyanis
adósok az eladott könyveink után.

Természetesen nem örültünk neki, de
ez az összeg – hála istennek! – elenyé-
szô veszteséget jelentett számunkra,
ismerve, hogy más kiadók mennyit
buktak.

● Nyilván azért, mert már régóta
nemcsak a klasszikus terjesztôi
hálózaton, hanem a saját maguk
által kiépített csatornákon ke-
resztül is történt az értékesítés:
közvetlen felhasználók direkt
elérése, online jelenlét, saját
könyves bolt.

K. G. – Ez igaz, ezzel együtt vitat-
hatatlan, hogy a könyvekkel jelen kell
lenni lehetôleg minél több könyves-
boltban. Az olvasók szeretik levenni a
polcokról a mûveket, szeretnek bele-
lapozni. Fôleg igaz ez a szélesebb kör
érdeklôdésére számot tartó könyvekre.
Az általunk kiadott mintegy négyszáz-
ötven kiadványból körülbelül száz
ilyen, és ezek ott is vannak a nagyke-
reskedôknél. Az egy másik kérdés,
hogy ebbôl ôk mennyit tesznek a
polcra, és hol helyezik el… A kiadók
tényleg nagyon kiszolgáltatott helyzet-

Egy egyszerre hagyományos és rendhagyó k iadó – és a nyomda

Tinta
Könyvkiadó
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ben vannak a terjesztôkkel szemben,
miközben azok elképesztôen magas –
átlag 50 százalékos – jutalékkal dol-
goznak. De nem panaszkodom to-
vább! Igen, szerencsés lépés volt
részünkrôl, hogy a terjesztés területén
némileg saját lábra is álltunk. Sok
megrendelés érkezik hozzánk interne-
ten keresztül, számos iskolával, okta-
tási intézménnyel, könyvtárral pedig
közvetlen kapcsolatot építettük ki, és
a könyvesboltunkat is jó néhányan
látogatják. Az értékesítéssel elsôsor-
ban Gyula fiam foglalkozik, és az ô
feladata a külföldi, elsôsorban az
erdélyi piacok elérése is.

● Nem gondoltam, hogy egy
olyan speciális termékben, mint
a magyar nyelvvel kapcsolatos
könyvek, exportlehetôség is
van…
K. Gy. – Van! Nem mondom, hogy

óriási, merthogy a környezô, illetve a
világ egyéb azon országaiban érdek-
lôdnek, érdeklôdhetnek természetesen
a könyveink iránt, ahol jelentôsebb
magyar kisebbség él. Ez jellemzôen
Erdélyt, a Felvidéket, illetve a Vajda-
ságot jelenti, de az is elôfordult már,
hogy az USA-ba, vagy éppen Kanadá-
ba postáztunk könyvet vagy szótárt.
Ezen kívül részt veszünk valamennyi
könyves rendezvényen: legutóbb
például a 24. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon voltunk kiállítók.

T. V. – Évente 35–40 új kiadványt
jelentetünk meg, amelyek között a
klasszikus nyelvészeti könyvek és
szótárak mellett megtalálhatók a
különféle kétnyelvû regények, sôt,
egyik legsikeresebb termékünk az
utóbbi idôkben a kifestôsorozatunk. 

A könyveink egy része – hogy úgy
mondjam – populáris, tehát széles
körû olvasóközönségnek szól, egy
másik része viszonylag szûk szakmai
rétegnek, és mindig igyekszünk vala-
mi olyannal is kijönni, aminek éppen
„trendje, divatja” van. 

Ilyenek mostanában például a kü-
lönféle idegen nyelvû – orosz, francia,
német, spanyol stb. – alapszótárak,
társalgási könyvek. És persze, rend-
szeres az is, hogy a korábbi könyve-
ink közül egyikbôl-másikból után-
nyomásra van szükség, merthogy
elfogyott.

● A Tinta Könyvkiadó – éppen
sajátságos termékportfóliója
miatt – az elsôk között volt,
amely élt a digitálisan történô
könyv-, illetve kiadvány-elôállí-
tással. Sôt, jó pár évvel ezelôtt
elgondolkodtak azon is, hogy a
kispéldányszámok elôállítására
esetleg üzembe állítanak egy
saját digitális nyomógépet…
K. G. – Áldom az eszem, és hálát

adok a jó istennek, hogy nem tettük
meg! Közel voltunk hozzá, és elhihe-
ti, hogy valamennyi digitálisnyomda-
gép-gyártó képviselôje járt nálunk, és
gyôzködött az elônyérôl – ami vitat-
hatatlan. Ezzel együtt – szerintem –
kiadóként nem szabad a gyártásba
belefolyni, hiszen önmagában egy di-
gitális nyomdagép megléte nem ele-
gendô a könyvgyártáshoz, szükség
van kötészetre, és persze az alapanya-
gok beszerzése és tárolása is a mi fel-
adatunk lenne. Továbbá megfelelô
nyomdai felkészültséggel rendelkezô
embereket is kellene foglalkoztat-
nunk…  A nyomdaipari termékek
gyártása egy külön szakma, amihez
elengedhetetlen a vonatkozó és alapos
szakmai tudás. A kiadói létezés egy
egészen másfajta ismereten és tudáson
alapul, ezért – véleményem szerint –
egy kiadó ne akarjon nyomdászkodni.

● Azaz: a suszter maradjon
meg a saját kaptafájánál…
K. G. – Pontosan!

● És mint kiadó, mi a vélemé-
nye a nyomdákról, illetve a
nyomdai szolgáltatásokról?

K. G. – A Tinta Könyvkiadó mind
az ofszet-, mind a digitális nyomtatás
lehetôségével egyaránt él a nyomda-
termékei kigyárttatása során, de olykor
– nem ritkán! – a kettôt ötvözve ké-
szül egy-egy kiadványunk. Ez utóbbi
vagy olyankor fordul elô, ha egy kiad-
vánnyal elôzetesen tesztelni szeret-
nénk a piaci fogadtatást, vagy pedig
ha valamibôl utánnyomásra van szük-
ségünk. Kötészetileg az irkatûzöttôl a
puhatábláson át az aranyozott
keménytáblásig mindenféle kötészeti
megoldás képviselteti magát a köny-
veink között. (Ebbôl is látszik, hogy
miért nem szabad nekünk, magunknak
a gyártással foglalkozni!) És azt kell
mondanom, hogy összességében tel-
jesen elégedettek vagyunk azzal a pár
nyomdával, amelyeknél készülnek az
általunk kiadott könyvek, illetve
egyéb nyomdatermékeink. Fôleg a
közelünkben lévô a Vareg digitális
nyomdát emelném ki, ahol mindig
elképesztô gyorsasággal és rugalmas-
sággal reagálnak az árajánlatkérése-
inkre, majd a megrendeléseinkre, és
gyártják le, szállítják ki számunkra a
termékeinket. Ôk jellemzôen a digitá-
lisan történô elôállításra szakosodtak,
de akkor sem jönnek zavarba, ha vala-
mivel nagyobb példányszámra van
szükségünk: megoldják… És elége-
dettek vagyunk az „igazi” könyvgyár-
tó nyomdai partnerünkkel/partnere-
inkkel is.

Egyetlen probléma van, amivel
küzdünk: ez pedig a kis példányszá-
mú, 400–500 darabos keménytáblás
könyvek gyárttatása, ugyanis ez még
mindig nagyon-nagyon drága… Ha
ennek piacképesebb lenne az ára, azt
ugyancsak jó szívvel fogadnánk, és
nemcsak mi, hanem más kiadó is:
sokkal többet és többször rendelnénk
belôle. Jó lenne, ha valamelyik nyom-
da vagy kötészet esetleg elgondolkod-
na ezen… ■

Ilona
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Szakmai
továbbképzés
az elmúlt 15 évben
A Mérnök és Nyomdász Kft. tanfolyami 
és üzemi oktatásain, az X-Rite eXpected
oktatássorozat magyar nyelvû workshopjain
több mint félezer nyomdász vett részt az
elmúlt tizenöt évben. Errôl beszélgettünk 

dr. Schulz Péterrel, a Mérnök és Nyomdász Kft. mûszaki igazgatójával. 

● Mennyire nyitott, fogékony a
hazai szakembergárda a tovább-
képzésre?
– A szakmai továbbképzés, az új

szakmai információk és az ezekkel
összefüggô szakmai kapcsolatrendszer
bôvítése iránti igény mindig is nagyon
erôs volt a hazai nyomdaiparban. Ezt
bizonyítja többek között az is, hogy a
Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egye-
sület – szemben számos más, 1989 után
megszûnt iparági egyesülettel – a rend-
szerváltozást követôen máig folyama-
tosan a tudományos és technikai hala-
dás elôsegítésének aktív és sikeres
fóruma maradt. A szakmai konferenci-
ák, szimpóziumok és különbözô típusú
oktatások meghatározó szerepet játsza-
nak a továbbképzésben. Ezzel kapcso-
latban azonban meg kell jegyezni, hogy
míg a hazai nyomdászok továbbképzés
iránti „éhsége” töretlen volt az elmúlt
15 évben, a 2008-ban kirobbant gaz-
dasági válság, a cégek lehetôségeinek
beszûkülésén keresztül, mintegy hét
éven át nagyon erôsen korlátozta ennek
az „éhségnek” a kielégítését.

● Valóban erôs hatása volt a
gazdasági válságnak a szakmai
továbbképzésre?
– Sajnos drasztikus módon: míg a

2003–2007 közötti öt évben a cégünk
által szervezett tanfolyami és kihelye-
zett üzemi oktatásokon összesen 342 fô
vett részt, addig a 2008–2013 közötti

hat évben mindössze csak 26 szakem-
bert oktattunk. De hála istennek, 2014-
tôl ismét „berobbant” a továbbképzés
iránti igény: nem egész négy év alatt,
idáig összesen már 251 szakember
fordult meg képzéseinken.

● Mely cégek, milyen munkatár-
sakat küldenek a  továbbképzé-
sekre?
– Alapvetôen a nagy nyomdák a

partnereink. Ugyanakkor a megjelenô
szakemberek és az ôket delegáló cégek
összetételében is érdekes változás
következett be az elmúlt évtizedben.
2003–2007 között a cégek túlnyomó
többsége nagy nyomda és nyomda-
festék-forgalmazó volt (85 százaléka).
2014-óta viszont egyre nagyobb szám-
ban jelentek meg oktatásainkon mikro-,
kis- és közepes nyomdák szakemberei,
digitális rendszereket forgalmazó, hazai
kereskedelmi cégek képviselôi, vala-
mint nagy gyógyszeripari cégek nyom-
dai kapcsolattartói – ezek aránya mára
elérte a 40 százalékot.

Az oktatásainkon részt vevôk beosz-
tásukat tekintve, szinte a teljes szakmai
palettát képviselik: a prepress operáto-
roktól kezdve, a gépmestereken, a mi-
nôségellenôrökön, mûvezetôkön, mû-
szaki- és kereskedelmi vezetôkön át
egészen az igazgatókig – ez természe-
tesen a meghirdetett oktatás témájától
és szintjétôl függ. ■

PaE

TTaannffoollyyaammii
ééss  üüzzeemmii  ookkttaattáássookk
A Mérnök és Nyomdász Kft. rendszere-
sen tart fény-, szín- és denzitásmérési,
illetve színkommunikációs témájú,
egynapos szakmai továbbképzéseket,
illetve kihelyezett üzemi tanfolyamokat,
oktatásokat is szervez mûszaki, techno-
lógiai, méréstechnikai, minôség- és
környezetirányítási témákban.
(http://www.p-e.hu/?page_id=42)

eeXXppeecctteedd..hhuu
Az X-Rite Pantone hivatalos oktatási 
partnerséget kötött 2014-ben a Mérnök
és Nyomdász Kft. képviseletében dr.
Schulz Péterrel, azzal a céllal, hogy a
hazai nyomdaipari szakemberek részére
magyar nyelven is elérhetô legyen az
amerikai X-Rite Pantone „The eXpected”
elnevezésû, világszerte sikeres work-
shop sorozata. A kétnapos oktatássoro-
zat haladó szintû, interaktív, gyakorlat-
centrikus, kis létszámú, hatékony
workshop keretében folyik.
A három egységbôl álló program egy-
egy tagja az ofszet-, a flexó-, valamint a
digitális nyomtatás színes reprodukálási
munkafolyamatának átfogó megértésére
épít. A magyar nyelvre adaptált work-
shopokon eddig 15 hazai cég 32 mun-
katársa vehette át az X-Rite Pantone
svájci oktatási központja által kiállított
oklevelet.
(http://www.p-e.hu/?page_id=834)
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) az idén 34. alkalommal hirdeti meg az
alapításának 50. évét ünneplô, 1967-ben életre hívott, és a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti
rendezvényként elismert HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.
A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintû
megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO)
WorldStar versenyéhez. A rendezvény mindezeken túl hozzá kíván járulni mindazok munkájának
elismeréséhez, akik a csomagolástechnika elôrehaladása érdekében figyelemre méltó szakmai tevékenységet
fejtettek ki és kiemelkedô eredményeket értek el. 

A HUNGAROPACK 2017 két kategóriában kerül lebonyolításra:

I. Fogyasztói, valamint gyûjtôcsomagolás,
II. Szállítási csomagolás. 

Az egyes kategóriákban pályázni lehet a 2015. június 1. és 2017. május 31. között sorozatgyártási
technológiával elôállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett csomagolóanyaggal, -eszközzel,
illetve csomagolási segédanyaggal.

JELENTKEZÉS ÉS FELTÉTELEI
A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett
csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elô (a csomagolószer szükség szerint lehet
külföldi eredetû). Részletes információ a www.csaosz.hu weboldalon található.

A nevezések beérkezési határideje: 2017. június 30.
A nevezési lapokat és a 2-2 mintadarabot a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére 
(1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) kérjük megküldeni.

ÉRTÉKELÉS
A pályázatokat neves szakértôkbôl és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselôibôl álló Bírálóbizottság
(zsûri) pontozással értékeli, és ennek alapján ítéli oda a 

HUNGAROPACK 2017,
HUNGAROPACK Save Food 2017,
HUNGAROPACK Marketing 2017,

HUNGAROPACK Ipari Kreativitás 2017, 
HUNGAROPACK Fenntarthatóság 2017 díjakat,

a különdíjakat, továbbá az elismerô okleveleket. A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.

A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére várhatóan 2017 októberében a CSAOSZ által szervezett,
konferenciával egybekötött díjátadó keretében kerül sor. 

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Pelczer Ágnes szervezôtitkár,
illetve Nagy Miklós fôtitkár.
Budapest, 2017. 

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
1113 Budapest, Bartók Béla út 152., telefon/fax: 06 1 210 0107,

E-mail: csaosz@csaosz.hu, web: www.csaosz.hu
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PNYME PNYME t isztúj í tót isztúj í tó
küldöttközgyûlés  2017küldöttközgyûlés  2017

Egyesületünk idén április 27-én délután tartotta az éves
közgyûlését, amelynek Dunaújvárosban a Magyar
Papírmúzeum és a Hamburger Hungária látogatóközpont
adott helyszínt. Hagyományosan a küldöttek nemcsak a
délutáni közgyûlésre érkezhettek, hanem már délelôtt
szakmai programon lehetett részt venni. Juhász Mihály, az
egykori PIV (Papíripari Vállalat) utolsó és közszeretetnek
örvendô vezérigazgatója tiszteletére egy emlékfalat hoztak
létre a hálás utódok, amelynek avatása a közgyûlés elôtt, a
küldöttek és meghívott vendégek jelenlétében történt. Ezt
követôen az idén megjelent „Élôpapír” – a dunaújvárosi
cellulóz- és papírgyártás története címû könyvét mutatta be a
szerzô, Gyurina László, majd Pelbárt Jenô múzeumigazgató
tartott tárlatvezetést a papírmúzeumban.
A 13.00 órára meghirdetett közgyûlés idôben és határozatké-
pesen kezdte a munkáját. Három nagy témája volt: a (szoká-
sos) beszámolók az elmúlt évekrôl, a közhasznúsági jelentés
és az idei, illetve további tervek; az alapszabály korrekciója;
valamint a tisztújítás. Az egyesület vezetésének beszámolóit
és terveit a közgyûlés egyhangúlag elfogadta. 
Az egyesület alapszabályának legfontosabb változtatása,
hogy az egyesület immár hivatalos székhelye az idén hetedik
éve használt 1135 Budapest, Tahi utca lesz.  

Az egyesület titkos szavazással új tisztségviselôket is válasz-
tott, mivel az elnökségének és az Ellenôrzô Bizottságának is
lejárt a mandátuma. 
Az egyesület elnöke: Fábián Endre, az STI Petôfi Nyomda
igazgatója. Az egyesület alelnökei: dr. Koltai László,
Óbudai Egyetem, dr. Novotny Erzsébet, Állami Nyomda-
/Specimen. Az elnökség közvetlenül választott tagjai:
Faragó István, Keményfém Kft., Gyurina László, papír-
ipari nyugdíjas, DLLD Kft., Szendrei-Nagy Szabolcs,
Europapier Budapest Kft. A közgyûlés e mellett egyhangúlag
támogatta Szikszay Olivér (Sr.) sok évtizedes, az egyesület
érdekében végzett munkájának elismeréseként és tapasztala-
tára, további szolgálataira igényt tartva a tiszteletbeli elnök-
ségi tagságát. 
A háromtagú ellenôrzô bizottságot szintén egyhangúlag
választotta meg a közgyûlés. Az elnök: Kerekes Imréné,
Eb-tagok: dr. Madai Gyula és Marczinkó Zoltánné.
Ezek mellett az egyesület kitüntetéseket adott át az elmúlt
években az egyesületben és az egyesület érdekében végzett
munkájuk elismeréséül.
Lengyel Lajos-díjban részesült 2017-ben (ábécé sorrend-
ben): Érdi Marienne a restaurátor szakosztály elnöke, az
OSZK osztályvezetôje; Gyurina László elnökségi tag,
nyugdíjas papíripari vezetô; Horeczki Ernô, az ellenôrzô
bizottság leköszönô tagja, a Müller Martini Magyarország
nyugalmazott cégvezetôje; Maczó Péter (Phd.) a Magyar
Grafika mûvészeti vezetôje és többek között a Metropolitan
egyetem tanára.

2017. június 15., csütörtök, Békéscsaba

Délelôtt: érkezés, regisztráció Békéscsabán, 
a Csabagyöngye Konferencia- és Kulturális 
Központban, ebéd a helyszínen

14:00–19:00: Plenáris ülés a konferencia-teremben
egy kávészünettel 

* Bemutatkoznak a házigazdák: Marzek Kner Packaging, 
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola

* A város elôljárójának köszöntôje

* Aktuális helyzetkép a print, a packaging és 
a printed-packaging világából 
– trendek az Interpack és a Fespa után. 

A kiállítások legnagyobb, meghatározó kiállítóinak, illetve
hazai képviseleteinek prezentációi 

*

Utazás Gyulára: a szálláshelyek elfoglalása

20:30-tól Bankett, baráti találkozó
az Erkel Hotel bankett termében 

2017. június 16., péntek, Békéscsaba

Délelôtt: transzfer Békéscsabára, üzemlátogatások a Szent-
Györgyi Albert Szakközépiskola tannyomdájában és az M-
FlexiLog Kft. vadonatúj nyomdaüzemében. 

* Ebéd a Kornélia Étteremben

Extra kedvezményes jelentkezési határidô: 
2017. május 19., péntek

XXVXXV.,  J. ,  J ubi leumiubi leumi
NyNy omdász omdász VándorVándor gyûlés  gyûlés  

Békéscsaba, 2017. június 15–16.
Tervezett program: 
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CS+P szakmai nap CS+P szakmai nap – 2017. május 31., Óbudai Egyetem
Az idén május 31-én lesz az Óbudai Egyetem (szakmai tartalom) és a PNYME (szervezés) hagyományosan közös szakmai
napja. A programok még egyeztetés alatt, mert praktikusan az aktualitásuk miatt célszerû az Interpackon megjelenô
újdonságokra és trendekre építeni.
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2266

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

1/2 
álló
90
x

245
mm

A hirdetésekhez digitális állományt kérünk 
(formátumféleségek: tiff, pdf, jpg; felbontás: minimum 300 dpi)!  

Az apró hirdetéseknél elegendô átküldeni a megjelentetni kívánt szöveget, 
illetve képet, és külön díjazás nélkül elkészítjük a hirdetést.

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

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!!

1/2 fekvô
184 x 120 mm

1/3 
álló
58
x

245
mm

1/3 fekvô
184 x 80 mm

1/4 álló
90 x 120

mm

1/4 fekvô
184 x 60 mm 1/5 fekvô

184 x 48 mm

1/8 fekvô
90 x 58 mm

1/10 fekvô (184 x 22 mm)

1/16
álló

43 x 58
mm

1/32
fekvô
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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

RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
c s a k  n á l u n k !c s a k  n á l u n k !

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

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher

drótfûzôgépek, fejek.

Sorszámozás, perforálás
Morgana FSN

sorszámozógéppel.

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562

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

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.
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