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A nyomtatott termék a maradandóság része
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Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda
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…és bemutatkozom
Korsós Ilona, a PRINTinfo alapító-tulajdos-fôszerkesztôje vagyok,
pontosabban voltam, ugyanis mára már a legelsô szakmámra – szakképzett
francia nôi szabó – alapozva a Miss Minit varroda megálmodója és
létrehozója lettem.
A szakmai gyakorlati tudásomat annak idején egy belvárosi (Miklós Ria)
haute couture divatszalonban sajátítottam el, majd magánvállalkozásként
folytattam a ruhakészítést. Közben belekóstolhattam – mesterem, Vogel Eric
revütervezô jóvoltából – a jelmeztervezés és természetesen -kivitelezés
világába is. Ez alatt az idôszak alatt azért még néhány végzettséget
– egyebek mellett újságíróit – szereztem, ám továbbra is a „rongyok” világa
jelentette létezésem alapját.
Azután mégis „pályaelhagyó” lettem, merthogy 1996-ban megszületett a
PRINTinfo ötlete, és én 22 éven és 330 – pontosabban a mostanival együtt
331 – lapszámon keresztül Önöket tudósítottam háromhetente mindarról,
ami a hazai nyomda- és csomagolóiparban történt, vagy az Önök számára
valamilyen egyéb szempont miatt izgalmas, fontos vagy érdekes lehet(ett)…
A PRINTinfo eredeti célja szerint soha nem akart szorosan vett szakmai
újság lenni, hanem amolyan ágazati társasági lapként (fogalmazhatnék
úgy is: jó értelemben vett bulvárként) gondolta létjogosultságát, amelyben – legalább is
a visszajelzések alapján – mindig mindenki talált valami olyat, ami miatt érdemes volt
legalább átlapozni, esetleg egyik-másik cikket el is olvasni. További célom volt – s bízom
abban, hogy sikerült ezt is valamilyen szinten megvalósítanom –, hogy a PRINTinfo
a maga lehetôségeivel, eszközeivel hozzájáruljon ahhoz, hogy az ágazat szereplôi minél
többet tudjanak egymásról, minél közelebb maradjanak egymáshoz.
Köszönöm Önöknek azt a sok-sok évet, amit együtt töltöttünk, és külön köszönöm
mindazon cégeknek, amelyek hirdetéseikkel lehetôvé tették, hogy a PRINTinfo 22 éven
át 330 lapszámot jelentethetett meg. És azzal is pontosan tisztában vagyok, hogy ezek
a cégek, egyéni vállalkozók – különösen az utóbbi pár évben – már nem azért hirdettek,
mert az ágazat széles körében nem voltak nagyon is jól ismertek, akár személyükben, akár
termékeik, szolgáltatásaik által, hanem fôleg azért, mert úgy érezték, az iparág egészének
jó, ha van egy „PRINTinfója”, és ehhez a maguk anyagi lehetôségével hozzá is járultak…
Azután tavaly novemberben, amikor szokásom szerint elkezdtem az idei évre vonatkozó
megbeszéléseket, kiderült, hogy nincsenek meg azok a „fránya sarokszámok”, amelyekre
alapozva továbbra is megbízható módon jelenhetne meg a PRINTinfo…
Szembesülnöm kellett a ténnyel: vége, nincs tovább.
Majdnem belehaltam: lélekben – és persze fizikailag is – úgy megzuhantam, hogy hozzám
képest a padló a Himalája csúcsának számított… Azután sikerült felállnom.
Nem terveztem búcsúszámot. Most azonban különösen hálás vagyok, és mélységesen
köszönöm azoknak – élükön Vértes Gáborral és Mile Gáborral, akik az egészet
megszervezték, és persze, a többieknek is, akik az elsô hívó szóra emberileg és anyagilag
is csatlakoztak –, akik rávettek arra, hogy mégis megjelenjen a PRINTinfo 331., egyben
utolsó lapszáma. Önök most ezt tartják a kezükben.
Én pedig visszatérek a gyökereimhez, azaz – ha mégoly elegáns is – a „rongyos világhoz”,
és immáron Miss Minitként folytatom pályafutásom (lásd borító-IV. oldalt!).
Önöknek pedig minden jót kívánok, és tudják, úgy, ahogy ezt mindig is tettem:
mindenkinek a saját óhaja, vágyai szerinti jót kívánom!
Ilona

Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu • www.printline.hu
• Kiadóvezetô-fôszerkesztô: Korsós Ilona
• Megjelent: 22 évfolyam és 330 számon keresztül, 3 hetente, 2 500 példányban • Következô szám: nem lesz
• Szedés-tördelés: PRINTinfo • Korrektor: Fakesz • Levilágítás CtP-re: Pauker Holding
• Nyomdai munkák: Pauker Nyomda (F.v.: Vértes Gábor) • Papír: Papyrus Hungária (LuxoSamt 100 g/m2 mûnyomó)
• ISSN: 417–4804 • Nyilvántartási szám: 163/0398/2/2010.
A lapban megjelent írások a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. • A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség nem vállal felelôsséget!
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…elnökhelyettesnek választották
meg. Ebbéli minôségében mindig is „használta” azt a kiterjedt
kapcsolatrendszerét, amelyen
keresztül az ágazat egésze…
Interjú. . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal
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Prosystem
Cégcsoport
„…ma már pontosan
érzik és tudják, hogy nem
eladni akarunk nekik
mindenáron, hanem azon
vagyunk, hogy ôk…”

The Golden Company
Lemmaco

Interjú . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal
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Cég info
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a Müller Martininál
„…Mit mondjak? Ettôl egy kicsit azért
frászt kaptam, mert ugye, egy meglepetés
lehet kellemes, meg nagyon kellemetlen
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Interjú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–11. oldal
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a fejlôdés útját, hogy
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részesedést…”
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Interjú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. oldal
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Budapest

„…bebizonyosodott, hogy képesek vagyunk
egy minden szempontból sikeres…”
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A Pauker
Vértes Gábort, a Pauker Holding Kft. alapító-tulajdonosügyvezetôjét nagyon nehezen tudtam mindig is rávenni arra,
hogy beszélgetéseink „publikus végeredményét”
megoszthassam az ágazattal. Idáig ugyanis ezt nem tartotta
etikusnak, mivel szerinte ez – idézem –: „amolyan
hazabeszélésnek hatna”. E kijelentésének mögöttes
tartalma nem más, mint az, hogy a legelsô, még 1996-ban
megjelent szám kivételével valamennyi, azaz jelen
lapszámmal együtt 330 PRINTinfo nyomdai kivitelezését ôk
végezték, ráadásul egy jelképesnél is nagyságrendekkel
alacsonyabb összegért, amelyet „jó megrendelô” módjára
sosem tudtam határidôre kifizetni, sôt…
Pedig lett volna bôven mirôl beszélgetnünk. A cég 1989-es
megalakulása óta eltelt mintegy 29 év alatt bôvelkedett
olyan eseményekben és történésekben, amelyek méltán
megérdemelték volna a nagyobb publicitást. A majd’ három
évtizedben sok mindent megélt a Pauker, és ezen belül
Vértes Gábor is. Volt, hogy szárnyaltak, volt, hogy megtört
a lendületük – a versenytársak már-már „temették” ôket –,
aztán új erôre kaptak, és mára Magyarország egyik,
mindenképpen a top 5-be tartozó, vezetô íves
ofszetnyomdájává nôtték ki magukat.
Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy Vértes Gábor azon ritka emberek közé tartozik, akik
istenáldotta kapcsolatteremtô képességgel rendelkezô kôkemény üzletemberek, másrészt viszont
elképesztô segítôkészség jellemzi ôket, a közösségért is felelôsséget érzô és tevô, empatikus személyek.
Most leült velem beszélgetni.

Kezdem a Paukerrel, mint nyomdával!
Az elmúlt öt, de fôleg az utóbbi három
évben nagy léptékû változások történtek
a cég életében. Fogalmazhatok úgy is:
nagyságrendekkel lett nagyobb, erôsebb
és meghatározóbb a cég a nyomdák
között – és persze, a nyomdaipari
megrendelôk piacán.
A nyomdaiparban – mind a beszállítókat, mind a nyomdákat tekintve – egy
koncentrálódási folyamat zajlik, ami
egyenes következménye annak, hogy
maga a piac – kivéve a csomagolóanyaggyártást – nem növekszik, inkább stagnál. Tehát az egyetlen lehetôség, hogy
ezen a piacon valaki meghatározó szereplô tudjon maradni, az az, ha kellôképpen megerôsíti önmagát. Emiatt aztán a
Paukernél nagyon komoly fejlesztések
történtek: példának okáért a gépparkjuk
is jelentôs innováción ment át. Ma már a
legkorszerûbb Duplo, Heidelberg és
Horizon gépekkel dolgoznak, 2016
nyarán pedig sikerült megduplázniuk a
kapacitásukat egy közel 3 millió eurós
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beruházásnak köszönhetôen. Akkor került
ide az Európában elérhetô legmodernebb
ofszet nyomógép, a Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P, amelynek segítségével napi nyomtatási kapacitásuk a korábbi duplájára nôtt. A megduplázott kapacitás mellett, akvizíciókkal (is) erôsítették, illetve szélesítették technológiai
felkészültségüket, valamint komoly
kereskedôi csapatot hoztak létre…
„Az volt a célunk, hogy ezen a majdnem biztosan koncentrálódó piacon azon
top 5 nyomdába tartozzunk, amelyek
stabilan megmaradnak. És most nem a
csomagolóanyag-gyártókra gondolok.
A mi fô profilunk az egymenetes 4+4
színes nyomtatás, míg fôbb tevékenységünk a katalógusok, prospektusok,
éves jelentések, reklám- és marketinganyagok, szórólapok, folyóiratok, haviés hetilapok, negyedéves újságok,
periodikák és könyvek nyomtatása köré
rendezôdött.”

● Mindenféle vonatkozó elôrejelzés
szerint a csomagolóanyagok piaca a
növekvô szegmens, a többi területet
inkább stagnálónak mondják.
– Én úgy tapasztaltam – legalábbis a
2016-2017-es éveket figyelembe véve –,
hogy mindenféle nyomdatermék iránt
növekszik az igény. Soha annyi kereskedelmi, illetve reklámkiadványt, prospektust és katalógust nem készítettünk,
mint tavaly.
● Nem lehet, hogy ez csak a
Paukerre igaz?
– Lehet. Ezzel kapcsolatosan két
érzésem van. Az egyik, hogy nyilván a
koncentráció miatt történt így, hiszen
több, marketingtermék nyomtatásával
foglalkozó nyomda vagy technológiailag
nem fejlesztett, és emiatt sem hatékonyságban, sem a minôséget tekintve már
nem tudja felvenni velünk a versenyt,
vagy már nincs is a piacon. Másrészt
sorra térnek vissza azok az ügyfeleink,
akik a különféle virtuális csatornák
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● Hányan dolgoznak jelenleg a
cégnél?
– Évek óta ugyanannyian: 130 fô. S
noha a kapacitásunk a duplájára nôtt, és
ebbôl kifolyólag a termelésünk is jelentôsen emelkedett, elegendô ez a létszám,
mivel a gépeink egyre automatizáltabbak. Az egy másik kérdés, hogy ha
megfelelô szakmai utánpótlásra lesz
szükségünk, találunk-e…
● Jelen állás szerint, ez bizony nem
elhanyagolható probléma… De, ha
már a problémáknál tartunk: mit
tudnak kezdeni azzal, hogy folyamatosan mennek fel a papírárak?
Mennyire tudják az emelkedést a
megrendelôk felé érvényesíteni?
– Ez tény, amit tudomásul kell venni!
És azoknál a megrendelôinknél, akikkel
hosszabb távú, ám fixáras megállapodásaink vannak – a 700 partnerünk egyhatoda tartozik ebbe a kategóriába –, náluk
semennyire nem tudjuk érvényesíteni.
Ott veszteség keletkezik. A többieknek,
az úgymond napi, „beesô” vevôknek
viszont evidens módon már a megemelkedett papírárakkal kalkulálva
adunk ajánlatot. Ebben a formában többé-kevésbé kompenzálni tudjuk a veszteséget. Összességében azt tudom mondani: fáj, de kibírjuk.
● Másik problematikus terület – legalábbis eddig az volt! – a megrende-
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lôk fizetési morálja: a hosszú fizetési
határidôk elvárása, majd az ilyenolyan oknál fogva a további „idôhúzás”… A papírbeszállítók szerint a
nyomdák fizetôkészsége– noha
korábban ôk sem „siettek” kifizetni
egy-egy (vagy több) számlát – e
téren mára már jelentôsen javult.
Igaz ez a megrendelôi körre is?

– Abszolút nem! Lehet, hogy csak mi
küzdünk a meglehetôsen sok kintlévôségünk behajtásával, de kétségtelen, hogy
az egyik kollégánk kizárólag ezzel foglalkozik, és – sajnos – bôven akad dolga…
● Kanyarodjunk vissza egy kicsit a
„vasakhoz”, illetve az egyéb fejlesztésekhez! Igen komoly beruházásokon vannak túl, ez most egy idôre
elegendô, vagy terveznek-e továbbiakat a közeljövôben?
– Természetesen tervezünk! De
konkrétabbat idô elôtt nem mondanék…
● Hát igen: „nemes hagyománya” a
nyomdaipar szereplôinek, hogy
jószerint csak a megvalósulás elôtti
utolsó pillanatban árulják el, mire
készülnek… És ez érthetô is!
De hogyan látja Ön a hazai nyomdák
helyzetét, merre van/lehet az
„elôre”?
– Azt gondolom, nem ártana további
koncentráció annak érdekében, hogy a
megmaradó nyomdák tényleg képesek
legyenek nagyon megerôsödni. Én a
magam részérôl hiszek az akvizíciókban
és az együttmûködésekben. Erre jó példa, hogy más nyomdaipari szereplôvel
közösen megvettük a Stanctechnik kötészetét, és együtt mûködtetjük azt.
A Pauker pedig külön is megvett egy
kisebb kötészeti vállalkozást, emellett
további felvásárlásokra is nyitottak
vagyunk. Meggyôzôdésem, hogy ez
elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövôben is
meghatározó piaci szereplôk maradjunk.
● Ha egy mondatban kellene összefoglalnia, hogy mi a Pauker sikerességének titka, hogy hangozna az a
mondat?
– Így, lassan három évtized távlatából
nézve, azt gondolom, hogy a Pauker
Nyomda neve egybeforrt a minôség, a

Céginfo

lehetôségei miatt korábban eltávolodtak,
illetve le is mondtak a nyomdai termékekrôl… Egyszerûen rájöttek, hogy az
internet bizony nem „mindenható”, sôt!
Egy kézzel fogható termékkel – akárcsak
egy szórólappal – hirdetett, bemutatott,
ismertetett „bármi” sokkal nagyobb
bizalmat ébreszt az emberekben, mintha
az e-mailben küldött hírlevélben – ha
éppen nem törölte ki azonnal –, vagy
internetes szörfözés közben bukkan az
ember valamire. És én azt gondolom,
hogy ez a tendencia tovább fog nôni – de
majd év végére kiderül, hogy igazam
volt-e vagy sem. Abban azonban teljesen
biztos vagyok, hogy csökkenni nem fog
az igény a nyomtatott termékek iránt.
Persze, 20 évre elôre azért nem
bocsátkoznék jóslatokba…

14:41

megbízhatóság és a korrekt,
hosszú távú üzleti és emberi
kapcsolatok fogalmával – és
legyen szó beszállítóról vagy
megrendelôrôl, de akár az ágazat többi
szereplôjérôl, vagy éppen a nálunk
dolgozó emberekrôl. Ez lehet a mi
„titkunk”.

Nem hiszem, hogy sokan tudnák a
Paukerrôl – mivel egyáltalán nem verik
nagydobra –, hogy a cég, természetesen
Vértes Gábor indíttatása okán,
meglehetôsen kiterjedt karitatív
tevékenységet is folytat: számos „jó
ügyet”, illetve jó ügyért dolgozó szervezetet támogat, sôt nem egy iparági szereplô köszönheti neki, hogy segítséget
nyújtott, amikor bajba kerültek…
És azt is kevesen tudják az alapítóról,
hogy már a kezdetek óta tagja a Nyomda- és Papíripari Szövetségnek, ahol az
utóbbi hat évben elnökhelyettesnek
választották meg. Ebbéli minôségében
mindig is „használta” azt a kiterjedt
kapcsolatrendszerét, amelyen keresztül
az ágazat egésze számára – beleértve a
nem tagvállalatokat is – esetleg valami
kedvezô intézkedést, fordulatot lehet
elérni. Legutóbb például akkor, amikor
az iparágat kizárták a pályázati
lehetôségekbôl: Vértes Gábor és a
szövetség akkori elnöke, dr. Horváth
Csaba lobbizta ki, hogy legalább a vidéki
nyomdák pályázati forráshoz juthassanak. Pedig ezzel – kvázi – a konkurenciáját juttatta elônyhöz!
Továbbá, azzal is kevesen vannak tisztában, hogy – ahogy az a fenti beszélgetésünkbôl is kiderült – noha a fejlesztései okán nem, vagy nem annyira küzd
munkaerô-hiánnyal, a Pauker mégis
aktívan vesz részt a szakmai utánpótlást
megoldani akaró Print: a Te jövôd kampányban. Bemutató órákat tart, illetve
nyomdalátogatásokat szervez általános-,
illetve középiskolások számára, és igyekszik minden olyan programhoz csatlakozni – mint például az Olvasás Éjszakája –, ahol a nyomtatott termékeket
népszerûsíteni lehet.
Merthogy mélységesen hisz a nyomdaiparban, annak jövôjében, és tesz érte,
hogy legyen is. ■
Ilona
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Léptékváltás

The Golden Company
Lemmaco

Ha körbenézünk akár a különféle kiadványok, könyvek
világában, határozottan tapasztalható, hogy egyre „felületnemesebbek”. Fôleg igaz ez a csomagolóanyagokra, ahol
a csomagolás minôségének, látványának igen erôteljes
reklámereje, figyelemfelhívó szerepe van a fogyasztók
ösztönzésében. Az elsôsorban felületnemesítô anyagok
forgalmazásával foglalkozó The Golden Company – vagy
ahogy a hazai piac inkább ismeri: a Lemmaco – természetesen tapasztalja a megnövekedett igényt: évrôl évre egyre
nagyobb forgalmat bonyolítanak, és nemzetközi szinten
is létrehozták saját értékesítési csatornáikat, részint saját
leányvállalattal, részint képviseleti megállapodásokkal.
Ugyanakkor az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a
magyar piac szereplôi – és ebbe a nyomdákon, illetve
csomagolóanyag-gyártókon kívül a megrendelôk nagyon is
beleértendôk – nehezebben látják be, hogy a felületnemesítésre költött minden egyes forint a többszörösét
eredményezi… A nemzetközi piacon ez már egyáltalán nem kérdés, hanem evidencia. Ezzel együtt, azért ne
legyek igazságtalan, és fôleg ne általánosítgassak: a hazai nyomda- és csomagolóipar szereplôi között – és
állítsa elô termékeit akár valamely hagyományos, vagy éppen digitális technológiával – jócskán akad olyan,
akinek szintén az. Mindezek alapján nincs mit csodálkozni azon, hogy
a The Golden Company az idei évben egy jókora, összességében mintegy 1,4 millió eurós fejlesztést hajt
végre, amelynek eredményeként egy vadonatúj, 2000 négyzetméter alapterületû üzem/raktár épül a zsámbéki
telephelyen, és persze vadonatúj tekercsvágókat, illetve egyéb korszerû berendezéseket – összesen 14 új
gépet! – állítanak üzembe, egyrészt Zsámbékon, másrészt a romániai leányvállalatuknál.
Jankó Gáborral, a cég tulajdonos-ügyvezetôjével beszélgettem.
● Még mindig „meg kell dolgozni” a
piacot, hogy éljenek a felületnemesítéssel?
– Én ezt most megfordítanám! Mi úgy
tapasztaljuk, hogy mind a hazai, mind a
nemzetközi nyomdaipari szereplôk igen
széles köre ismerte és ismeri fel, hogy
amennyiben magas technológiájú hozzáadott értéket képviselô – például különféle felületnemesítéssel ellátott – nyomdai megoldást kínálnak a megrendelôik
számára, akkor az esetek egyre nagyobb
hányadában abba „beleszeretnek” a
megrendelôk. Egyszerûen kell nekik,
akarják, az egyszerûbb kivitelt pedig már
„szegényesnek” látják, ezért aztán sokadrangú kérdéssé válik számukra, hogy az
így készült termékeknek némileg drágább az elôállítási költsége. Megfizetik!
Fôleg a csomagolóanyagok esetében van
a felületnemesítésnek különösen nagy
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szerepe, hiszen egy látványos és igényes
csomagolás eladja a terméket. Ráadásul a
különféle felületnemesítéseket – például
fóliázás és prégelés – kombinálni is
lehet, ami különösen fokozza a hatást,
elképesztôen vonzza a szemet.
● Az imént említette, hogy azért a
hazai piacon is egyre többen
használják ki a felületnemesítésben
lévô lehetôségeket, elônyöket…
– Mi azt tapasztaljuk – és ezt alá is
támasztja a partnereink egy részének
„sorsalakulása” –, hogy amelyik cég nem
lépett a felületnemesítés felé, az
elkezdett leszakadni, vagy már teljesen le
is szakadt a többiektôl.
● Ezek szerint igaz, amit én tapasztalok, hogy a nyomdai termelés
összvolumene „stabilan stagnál”, a

csomagolóanyag-gyártás növekszik,
viszont a szereplôk száma csökken,
és határozottan koncentrálódik?

– Ezt mi is pontosan így látjuk: akik
nem lesznek képesek meglépni a szükséges fejlesztéseket, ami által hatékony
technológiával elôállított és magas hozzáadott értéket képviselô termékeket
tudnak gyártani, azok menthetetlenül
kimaradnak a piacról. A gyenge és igénytelen nyomdaipari termékek ideje –
amelybôl azért az utóbbi idôkig oly sok
nyomda megélt – úgy gondolom, lejárt.
És igazából ugyanez igaz a beszállítókra is, csak némileg más formában.
Egy beszállító esetében a piaccal való
lépéstartást az jelenti, hogy kellô anyagi
stabilitással és széles árukínálattal rendelkezzen, gyorsan, pontosan, rugalmasan és hatékonyan szolgálja ki a vevôit.
Az pedig, hogy a termékek minôségéhez
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● És mire jutottak?
– Folyamatosan képezzük magunkat, és folyamatosan beruházunk!
Nincs megállás sem az anyagokban,
sem a technológiákban, sem a vonatkozó szakmai ismeretek megszerzésében, illetve azoknak a partnereink felé
történô átadásában.
● Visszatérve a felületnemesítés
különféle vállfajaihoz: mi az, amit
a hazai piac szereplôi nem igazán
fogadtak még be?
– Egyértelmûen a kis példányszámú, digitálisan készült nyomatok
felületnemesítésének lehetôségét.
Pedig ezen a területen is elképesztô
megoldások vannak! Hogy mást ne is
említsek: például egy lépésben képes
dombort nyomni (ez egy lakk-dombor)
és különbözô színekkel aranyozni,
prégelni. Ma már digitálisan is megvalósítható minden olyan felületnemesítési eljárás, amit a klasszikus technológia tud. Csehországban egyébként
már jó néhány ilyen tudású digitális
berendezés mûködik.
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● A The Golden Company-nak,
mint a nemzetközi piac szereplôjének, igen átfogó rálátása van a
felületnemesítés piacára. Mi a
legnagyobb különbség a hazai
és a külhoni helyzet között?
– Az imént említett digitális felületnemesítésen kívül, amelynek alkalmazása külföldön jóval elôbbre jár, a
legnagyobb különbséget a felhasználás
mértékében látom. A nemzetközi piacon – még a puritánnak mondható
skandináv országokban is – azért
szélesebb körben élnek a felületnemesítés valamely, vagy éppen kombinált
lehetôségével a klasszikus nyomdai
termékek és természetesen a csomagolóanyagok területén is. De Ausztriában
jelenleg például még nagyon hasonló a
helyzet a magyarhoz, tehát némi
visszafogottság a jellemzô, ezzel
együtt azért nyitottabbak, hogy lépjenek ez irányba.
Az azonban egészen biztos, és a
magyar nyomdáknak létkérdés, hogy
legalább az ofszet cold-fóliázásuk
megoldott legyen! Ehhez olyan gépeket, szetteket tudunk rövidesen kínálni, amelyek költsége még egy közepes
méretû nyomda számára is megfizethetô beruházást jelent, ráadásul a
meglévô gépparkjához illeszthetô.
● Az ám! Jut eszembe! Legutóbbi
beszélgetésünkkor említette, hogy
2018-ban meglehetôsen nagy
fejlesztések fognak történni önöknél, ám akkor még nem árulta el,
hogy ez mit is takar. Mostanra
lehet már többet tudni róla?
– Igen, mára már eljutott abba a
fázisba ez a projektünk, hogy egészen
biztosan meg fogjuk valósítani. Megvan a kiviteli terv, ki vannak tûzve az

alapok, létrejöttek az ehhez szükséges
együttmûködések és megállapodások,
és természetesen az anyagi fedezet is
rendelkezésre áll, rövidesen pedig
eldôl a pályázat eredménye is.
Reményeink szerint ezt követôen
indulhat a megvalósítás, amelynek
végeredményeként ôsz közepe-vége
felé felépül a mintegy 2000 négyzetméteres új üzemépületünk, illetve
raktárunk, és jó néhány – szám szerint
14 – új gép is beszerzésre kerül. Ennek egy része a romániai leányvállalatunknál lesz üzembe állítva, ugyanis
az ottani piaci igények növekedése
miatt,szükségessé vált ott is a
fejlesztés.
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kétség sem férhet, alapkövetelmény,
mint ahogy az is, hogy szükség esetén
szakmai – de akár üzletviteli – tanácsadással segítsük partnereink tevékenységét, továbbá folyamatosan felhívjuk
figyelmüket a legújabb lehetôségekre,
és aktívan közremûködjünk abban is,
hogy ezt miként tudják zökkenômentesen a gyártásba illeszteni. És persze,
folyamatosan törjük a fejünket azon is,
hogy mindezen kívül, hogyan tudunk
a termékek mellé még több hozzáadott
értéket nyújtani, illetve még hatékonyabbak lenni.

14:41

● Nem kis léptékkel haladnak
elôre…
– Tény – noha szívünk-lelkünk a
magyar nyomdáké és csomagolóanyag-gyártóké –, hogy a hazai piac
nem tenne indokolttá egy ekkora
beruházást, ám a nemzetközi versenyképességünk növelése érdelében
mindenképpen léptéket kell váltanunk.
Ezzel a beruházással, és persze a
mögötte lévô szakmai felkészültségünkkel, emberi hozzáállásunkkal,
nemzetközi szinten is elismert kategóriába szeretnénk kerülni. És ez
szerintem nemcsak nekünk jó, hanem
a hazai nyomdáknak és csomagolóanyag-gyártók számára is elônyt jelent. Biztos, hogy a jövôbéli kihívások
sem lesznek könnyebbek, de bízva
szakmai és üzleti tapasztalatunkban, a
piac szereplôinek továbbra is korrekt
együttmûködésében, kívánok mindenkinek sok sikert az elkövetkezendô
szakmai és egyéni céljaik megvalósításában. ■
Ilona

Prégeléshez Lamináláshoz UV-lakkozáshoz

2072 Zsámbék,
Herceghalmi út hrsz. 078/2
Tel. : 06-23/565-068
www.lemmaco.com
sales@lemmaco.com
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„Az élelmiszercsomagoló-anyagok gyakran egészségesebbek,
mint az, amit bele csomagolnak…”

hubergroup Hungary
Mile Gáborral, a hubergroup Hungary ügyvezetô-igazgatójával
való legutóbbi – majd’ két évvel ezelôtti – beszélgetésünk
alkalmával is megállapítást nyert, hogy kétségtelenül
a csomagolóanyag-gyártás jelenti a nyomdaipar számára
a „húzó szegmenst”. Ebbôl kifolyólag természetesen az ehhez
kínált festékek és egyéb segédanyagok forgalma mutat
meghatározó növekedést a hubergroup hazai leányvállalatánál is. Az azóta eltelt idôszakban sincs ez másként.
Pontosabban, azért az még egy jó hír, hogy egy ideje sem az
ofszet, sem a heat-set festékek felhasználása nem csökken:
beállt. Viszont a napilapgyártás, azaz a cold-set technológia
meglehetôsen meredeken zuhan. Ez a trend mind a
nemzetközi, mind a hazai piacra egyformán érvényes.
Miként az is, hogy egyre szigorúbbá válnak az élemiszerbiztonsági-elôírások, és a festékgyártók – élükön a hubergrouppal – fejlesztéseit ez határozza meg.
Ma már, ahogy mostani beszélgetésünkkor Mile Gábor
fogalmazott:
„Gyakran egészségesebbek az élelmiszercsomagolóanyagok, mint az az élelmiszer, amit bele csomagolnak…”
● Az nagyon örvendetes, hogy a
csomagolós piac növekszik, de
azért – szerintem – az is, hogy a
nyomdaipar „klasszikus” szegmensei – kivéve a napilapgyártást –
nemhogy nem csökkennek, de
némileg növekedést mutatnak…
– Ez valóban jó hír a nyomdaipar
számára! Az elôzetes várakozásokkal
ellentétben az emberek továbbra is
szeretnek például papíralapú könyveket
olvasni, s ha megnézünk egy újságos
standot, azt láthatjuk, hogy millióféle,
tematizált magazinnal van tele. Csak
kutyamagazinból legalább négyfélét is
találni, de ugyanez igaz a horgászújságra, az autós magazinokra, vagy éppen
említhetném a megszámolhatatlan
féleségû gasztromagazinokat is. Nyilván a fajlagos példányszámok – és ez a
könyvekre is igaz – alacsonyabbak, ám
összességében majdnem annyi nyomdatermék jelenik meg, mint régen. És
nagyon úgy tûnik, hogy ez a helyzet
maradni is fog.
A napilappiac más: az nem tud versenyre kelni az internet gyorsaságával,
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és ugyan egyéb kereskedelmi kiadványok – például az üzletláncok reklámújságjai – némileg lekötik a cold-set
nyomdák kapacitását, összességében
további és határozott visszaesés tapasztalható.
● Hitelesség szempontjából viszont – és ezt nemzetközi kutatások is kimutatták – a nyomtatott
termékek „viszik a pálmát” a
virtuális „kiadványok” elôl…
– Ez már csak azért is így van, mert
ami könnyen elérhetô és ingyenes,
annak az értéke is devalválódik:
könnyen jön, könnyen megy… Jó példa
erre az emailen kiküldött hírlevelek,
amelyekkel sokan próbálnak élni, és
„támadnak meg”vele egy halom célcsoportnak vélt embert. Ám mégsem
mennek vele sokra – mondhatni: semmire –, mert vagy maga a címzett, vagy
a számítógép védelmi rendszere ezt
spamnek érzékeli, és az így küldött
üzenet – olvasás nélkül – a kukában
landol.
Egy nyomtatott termék esetén – és

legyen az akár csak egy szórólap –
viszont megvan az az érzése annak, aki
kapja, hogy áldoztak rá: megtervezték,
kinyomtatták, eljuttatták hozzá, azaz
vették a fáradságot, hogy ôt valamirôl
informálják – és ezt minden ember
értékeli.
● Az én hibám, de jól elkanyarodtunk a festékektôl… Szóval: a
hubergroup mit tapasztal a hazai
piacon?

– Az imént emlegetett tendencia a
hazai piacra is érvényes: erôsödik a
csomagolóanyag-gyártás mind az íves,
mind a flexibilis technológiát illetôen.
Egyre több festéket adunk el ezekbôl,
miközben – hála istennek – a hagyományos piacon is megállt a visszaesés.
● Jó régóta cikkezünk már arról,
hogy milyen szigorú környezetvédelmi, de fôleg élelmiszer-biztonsági elôírásoknak kell megfelelni a
festékeknek, és ezek a szabályok
évrôl évre csak tovább szigorodnak…
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– Mit mondjak? Ma már gyakran
egészségesebbek az élelmiszercsomagoló-anyagok, mint az az élelmiszer, amit bele csomagolnak… Festék
szempontjából egészen biztos. Az,
hogy az élelmiszer-csomagolóanyag
gyártásához használt festékek nem
migrálnak, már evidens. De ahogy
egyre kifinomultabb módszerekkel
képes a tudomány az egyes összetevôk élettani hatását kimutatni, úgy
szigorodnak a vonatkozó szabályok.
Legutóbb például a festék gyors
száradását elôsegítô kobaltról mutatták ki, hogy esetleg rákkeltô lehet,
ezért aztán a hubergroup kifejlesztette
a kobaltmentes, úgynevezett co-free
termékcsaládot. Ez persze, nem feltétlenül olcsóbb, viszont abszolút
szem elôtt tartja a környezet védelmét, és hozzájárul a fenntartható
fejlôdéshez. És ennek soha nem lesz
vége: a fô kutatási irány mindig is az
marad, hogy egyrészt minél „egészségesebb” festékeket gyártsunk, másrészt védjük a környezetet, magát a
Föld nevû bolygót, és persze, azokat
az embereket is, akik ezekkel a festékekkel dolgoznak.
● Az elhangzottakból számomra
egyértelmûnek tûnik, hogy az
üzleti értelemben vett fejlôdést a
hubergroup Hungary számára a
csomagolóanyag-gyártás iránti
kereslet növekedése jelenti,
jelentheti…

– Ez így van: látjuk is a hazai piacon az ez irányban történô elmozdulásokat és beruházásokat.
● Nem merült fel, hogy – hasonlóan oly sok beszállító céghez –
esetleg valami kapcsolódó, de
mégis új terméke(ke)t is a kínálatukba vesznek?
– Mi „festékes” cég vagyunk, és az
is maradunk! Mi csak azzal foglalkozunk, amihez nagyon értünk, és ebben benne van az ofszettôl a flexóig a
teljes festékpaletta. Nem fogunk
azonban papírt árulni, sôt falfestéket
sem, más „kapcsolódó termékrôl”
nem is beszélve…
● És ez elegendô lesz az – úgymond – „elvárt” növekedéshez?
– A hubergroup világszerte az
egyik legnagyobb festékbeszállító
cég: minden régióban komoly piaci
szegmenst tudhat magáénak. És ez
ránk, a magyar leányvállalatára is
igaz a hazai piacon. A visszajelzések
alapján nemcsak a termékeink kifogástalanok, hanem – beleértve a szakmai tanácsadást is – a mellé nyújtott
szolgáltatásaink is. Nagyon jó kollégáim vannak, és többségük igen rég
óta – van, aki már húsz éve – dolgozik a cégnél…
A hubergroup, és a hubergroup
Hungary is egy nagyon stabil cég, és
ez nemcsak az itt dolgozók számára
nyújt biztonságot, hanem a partnere-

inknek is. Számunkra a további növekedést – túl azon, hogy lekövetjük a
festékfelhasználásból eredô természetes piacbôvülést – például az
jelenti, hogy mivel egy kimagaslóan
modern technológiával felszerelt
festékkonyhánk van, ahol nagyon
magas szakmai tudással felvértezett
kollégák dolgoznak, ezt a tevékenységünket kiterjesztjük a környezô
országokra is. Ez egyébként az
anyavállalatunk elképzelése is, és egy
minden szempontból optimális
megoldás. Ezáltal ugyanis nem kell
azoknál a „hubergroup-lányoknál”,
ahol nincs vagy nem annyira
professzionális a festékkonyha, egy
vonatkozó és nem kevés összegû
beruházást megvalósítani. Nálunk
pedig magasabb lesz a kapacitáskihasználtság, ami plusz bevételt is
eredményez számunkra.
● Mint eddigi minden beszélgetésünkkor, most is optimista…
– Ez így van. Ahogy eddig is,
ezentúl sem akarunk semmiféle
„varázslást” feltalálni. Egyszerûen
tesszük a dolgunkat, és ha jól csináljuk, akkor – ahogy az eddigi évek
eredményei mutatják – jól is mennek
a dolgok. Ráadásul még szeretjük is a
partnereinket, és úgy tûnik, ôk is
szeretnek bennünket, mert kitartanak
mellettünk. ■
Ilona
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Kissé megkésett év eleji beszélgetés,
ám annál fontosabb

Papyrus Hungária –
Palkó Roland

Hosszú évek tradíciója, hogy a Papyrus Hungária mindenkori
vezérigazgatójával év elején leülök beszélgetni. Palkó Rolanddal
immáron nyolcadszor tettük meg. S noha arra számítottam, hogy
az idén is egyfajta „unalmas” piaci helyzetrôl – ahogy azt tavalyi
beszélgetésünk alkalmával megfogalmazta: „…a piaci idegesség
mindig azon múlik, hogy van-e olyan szereplôje, amelyiken nagy
nyomás van. ” – számolhatok be. A tények és a tapasztalatok
azonban meglehetôsen mást mutatnak.
A Papyrus Hungária piaci pozíciója ugyan továbbra is abszolút
stabil, ám ôk sem tudják nem érezni, figyelmen kívül hagyni,
hogy változik a nyomda- és csomagolóipar, megy fel a papír ára.
„Nagyon észnél kell lenni” a megfelelô és elegendô alapanyagbeszerzésnél, továbbá új üzletágra is szükség van ahhoz, hogy
a jövôben is meghatározó szereplôk maradjanak legfontosabb
szegmensükben, a grafikai, illetve csomagolóipari alapanyagok terén.
● Azt gondoltam, hogy tavaly, a szokásos év eleji beszélgetésünk óta
nem sok minden változott az ágazatban: ahogy 2016-ban úgy 2017-ben
is mindenki tette a dolgát, nem volt
nyomás a piaci szereplôkön. Hogy
úgy fogalmazzak: „berendezôdött a
piac”, minden a helyére került, innentôl kezdve kizárólag a mindennapok
operatív feladatára kell csak koncentrálni…
– Nem, ez a tavalyi évre már nem volt
százszázalékosan igaz, sôt… 2017-ben
elindultak az árak felfelé, aminek alapvetôen két oka volt: egyrészt a papírgyárak egyszer s mindenkorra eldöntötték, hogy nyereségessé teszik a gyártást,
másrészt a papírgyártáshoz alapvetôen
szükséges cellulóz irdatlanul megdrágult.
Mindennek következtében további kapacitáscsökkentéseket hajtottak végre,
gyártóegységeket szüntettek meg, és a
magas cellulózárakat is kénytelenek
voltak beépíteni az áraikba. Tulajdonképpen érthetô és logikus lépések voltak
ezek részükrôl: senkitôl nem lehet elvárni, hogy veszteséggel mûködjön…
Papír-nagykereskedôként pedig mi
sem tudtunk mást tenni, mint az emelke-
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dést érvényesíteni a nyomdák felé a mi
árainkban is. Már régóta nincs ugyanis
akkora haszonkulcs a papírokon, hogy
„be tudjunk nyelni” bármilyen mérvû
áremelkedést. Viszont nagyon nehéz a
hazai piaccal megértetni, hogy van egy
„helyzet” a nemzetközi piacon, és ez
keményen lecsapódik Magyarországon
is. Szóval, 2017 negyedik negyedéve óta
erôs nyomás van a piacon, és ez a teljes
láncolatot – gyártók, kereskedôk, nyomdák, megrendelôk – érinti, illetve érintenie kellene. Márcsak azért is fontos erre
fokozottan odafigyelni, mert a 2018-as
elôrejelzések szerint tovább fog drágulni
a papír.
● Tehát, a nyomdáknak sincs –
vagy, ha jót akarnak maguknak, nem
lehetne – más választása, mint megrendelôik felé továbbterhelni a drágulást. De vajon meg tudják-e tenni…?
– A problémát igazán az jelenti, hogy
a nyomdák nem nagyon tudják befogadni
ezeket az áremeléseket, merthogy az ô
megrendelôik nem hajlandók ezt megfizetni. S mivel még mindig nagy a hazai
nyomdai kapacitás, sakkban is tudják
tartani ôket.

● Még mindig nagy a kapacitás? Én
úgy látom, hogy egyrészt jó néhány
szereplô tûnt el a nyomdai palettáról,
másrészt a megmaradtak között
nyílik az olló, vagyis: munkaellátottság szempontjából igen nagyok a
differenciák. A meghatározó nyomdáknál bôven van munka, a kicsik is
viszonylag jól „elketyegnek”, a többiek viszont meglehetôsen küzdenek
az életben maradásért, ami vagy
sikerül, vagy nem…
– Ez valóban így van, fôleg a „kicsinek nagy, nagynak kicsi” méretû nyomdák helyzete a legingatagabb. De ez egyben azt is jelenti, hogy ôk azok, akik
alacsony árakkal operálnak a piacon –
ami egyébként ma már még rövidtávon
sem nyújt megoldást –, és ezzel megakadályozzák, hogy érvényesíteni lehessen a
megrendelôk felé az áremelést. Ez azért
is értelmetlen és veszélyes hozzáállás,
mert az alacsony árakkal nem tudják
önmagukat megmenteni, ugyanakkor a
többieknek is nagyon sokat ártanak.
● Meglehetôsen patthelyzetnek tûnik
ez az állapot…
– Az is! Hogy hogyan lehet ebbôl kilá-
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● A Papyrust, mint anyacéget tekintve mind a további „lábak” növesztése, mind a szolgáltatás
színvonalának folyamatos emelése megvalósult tény. Tavalyi beszélgetésünkkor szóba került,
hogy – a szolgáltatás színvonalának folyamatos emelése mellett,
amely természetes velejárója a
Papyrus hazai mûködésének –
önök is újabb piaci szegmens
irányába nyitnak, de még kérdés
volt, hogy mi is lesz ez…
Nos, eldôlt?
– Igen. A vállalat stratégiai döntése
értelmében három újabb üzletág felé
nyitott az anyavállalat, amelyek
mindegyike egyrészt a meglévô ügyfélkör még átfogóbb kiszolgálására
épül, másrészt újabb partnerekkel is
bôvítheti az ügyfélkört. Az egyik a
higiéniai üzletág, amelybe nemcsak a
különféle papíralapú higiéniai termékek tartoznak bele, hanem a tisztítószerek is, továbbá a munkaruházat
került még a palettára, és nem utolsósorban a transzportinghoz szüksé-
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ges eszközök – raklapok, fóliák, pántok és pántolók stb. – forgalmazása.
● És most ezzel minddel egyszerre elkezdenek önök is foglalkozni?
– Nem. Választhattunk, hogy a
hazai piacon melyikben látjuk a legnagyobb potenciált, és azzal kezdünk
el, pontosabban kezdtünk el foglalkozni. Jelenleg a csomagolóanyag –
amely már régebben a kínálatunkhoz
is tartozik –, valamint a higiéniai piac
tûnik a legígéretesebbnek, noha teljesen tisztában vagyunk azzal is, hogy
ezen a területen is vannak már komoly szereplôk, egyáltalán nem versenytársak nélküli szegmensrôl van
szó. Pillanatnyilag tart magának a
felvevôpiacnak a felmérése, megismerése. Ezt követôen kiderül, hogy
stratégiailag mi a jobb megoldás:
házon belülrôl, a mostani csapattal
oldjuk meg az erre a piacra való
belépést, vagy inkább egy esetleges
akvizícióval, amely értelemszerûen
valamilyen szintû létszámbôvüléssel
is jár.
● Visszatérve a klasszikus, vagyis az alapprofiljukhoz, a grafikai
papírokhoz: lehet-e egy – mondhatni – „beállt” piacon növekedni?
Vagy inkább fogalmazok másként: tudott-e és egyáltalán akarte ezen a területen a Papyrus
Hungária növekedni?
– Én azt gondolom, és a számok is
azt mutatják, hogy igen. Ennek nyilván az az oka, hogy – mivel maga a
piac nem növekszik – a nyomdák
nagyon is értékelik, hogy nemcsak a
papírellátottság tekintetében számíthatnak biztonsággal ránk, hanem az
alapanyag mellé nyújtott szolgáltatásainkkal – online kiszolgálás, személyes ügyfélkapcsolatok ápolása, szak-

tanácsadás, pontos határidôre történô
kiszállítás stb. – is elégedettek.
Egy dolog azért nehézséget jelent:
boldog-boldogtalan csak az árakat
nézi, és hajlamos elfeledkezni arról,
hogy egy minden tekintetben stabil és
megbízható, de ugyanakkor rugalmas
beszállítói háttér milyen iszonyúan
nagy elônyt jelent a nyomdák mindennapjaiban, zökkenômentes mûködésében. Ennek jelentôségével csak
akkor szembesülnek – és az már igen
késô! –, amikor párforintos árkülönbség miatt valaki mástól veszik meg
azt a bizonyos papírt, ami aztán vagy
megérkezik határidôre vagy nem,
vagy olyan a minôsége, amit elvártak
vagy nem… Nincsenek csodák:
„olcsó húsnak híg a leve…”

Céginfo

balni? Azt gondolom, hogy ez a piac
nem fog nôni, jó esetben stagnál, és
az a cég fog tudni megmaradni, amelyik addig épít fel további „lábakat”,
vagy emeli folyamatosan a szolgáltatása színvonalát, amíg stabil anyagi
alapokon, vagyis az alapüzletág nyereségébôl teheti meg. Aki nem így
tesz, az elbukik. Amikor már az
egzisztenciális lét fenyegetettsége
okán kell lépni, az már késô: a kapkodásnak soha nincs jó vége. És ez igaz
minden vállalkozásra, természetesen
a nyomdákra és a papír-nagykereskedôkre is. Nyilván ez fog történni a
nyomdaiparon belül is: szerintem
további koncentrálódások várhatók
mind nyomdai, mind beszállítói –
forgalmazzanak bármit is – területen.

14:42

● A meghatározó hazai papírnagykereskedôk ezt a fajta hozzáállást nem engedhetik, és nem
is engedik meg maguknak…
– Valóban: ôk nem is! Ám vannak
a magyar papírkereskedôi piacnak
olyan kisebb szereplôi is, akik kifejezetten az olcsó árra fókuszálva próbálnak érvényesülni… Pedig nekik is
tudniuk kellene: nagyon rosszul jár az
– beleértve a beszállítókat és a nyomdákat, de még a megrendelôket is –,
aki nem veszi tudomásul, hogy az
üzleti élet szerves része, az is hozzá
tartozik, hogy ha nem is nagy, de
azért tisztes nyereséget eredményezzen!
Ôszintén kívánom, hogy a piac
valamennyi szereplôje – a maga jól
felfogott érdekében – ezt a szempontot próbálja elsô helyen figyelembe
venni, ugyanis ez jelenti piacon maradásának, egyben jövôbeli egzisztenciális boldogulásának meghatározó
alapját. ■
Ilona
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Három – de akár több is – az egyben:

Dr. habil. Horváth Csaba
Ha dr. Horváth Csabáról fel akarnám sorolni, hogy mi
mindennel foglalkozik, milyen tisztségeket tölt be, hát
bizony jó hosszú lenne az a lista. Ráadásul, számára ezek
nemcsak „titulusok”, hanem bármelyikrôl is legyen szó,
aktívan és szívvel-lélekkel végzi, ami érdemi eredményekhez vezet. Három alapvetô elfoglaltsága – a NyomdaTechnika tulajdonos-ügyvezetôje, az Óbudai Egyetem RKK
Médiatechnológiai és Könnyûipari Intézetének igazgatója,
valamint immáron tizedik éve a Nyomda- és Papíripari
Szövetség elnöke – egyesével sem kevés munkát,
energiát jelent. Ám mindemellett, hol résztvevôként, hol
vendégelôadóként a világ számos országába – Amerikától
Dél-Koreáig, Finnországtól Portugáliáig – konferenciákra
jár, illetve meghívott tanárként elôadásokat tart.
Ezek után nem csoda, hogy igen nehezen találtunk
beszélgetésünkhöz idôpontot…
Aztán egy egyetemi kari megbeszélést követôen, este
fél hétkor mégis sikerült találkoznunk és sort kerítenünk
az interjúra. Természetesen hol máshol, mint az Óbudai
Egyetemen található irodájában. És a portás egyetlen
pillanatra sem csodálkozott, amikor mondtam neki,
kihez jöttem: már réges-régen megszokta, hogy
dr. Horváth Csaba akár este 9–10 óráig is bent van,
és dolgozik.

● Kezdjük a Nyomda-Technikával,
mint kiinduló ponttal. A cég „négy
lábon áll”: nyomdagépszerviz,
energetikai és légtechnikai üzletág,
emellett kereskedelmi irodájuk is
van, Tipo-Metszet stúdiójuk pedig
grafikai és dekorációs megoldásokat
kínál a piac számára.
– Annak idején az Alföldi Nyomdából
kiválva alakult a cég, ahol korábban
TMK-részlegként mûködtünk. 1998-ig a
kisebbségi résztulajdonosa voltam a
Nyomda-Technikának, azután lettem én
elôbb többségi, majd kizárólagos tulajdonos. Szinte a kezdetektôl négy lábon
állunk, amibôl kettô – a nyomdagépszerviz és az energetikai és légtechnikai
üzletág – a két „erôsebb láb”. A kereskedelem és a stúdió „ráépülô”, kiegészítô
tevékenység, bár azokat is komolyan
vesszük. A két meghatározó profilunkban
már lassan 28 éve kínálunk olyan mûszaki és mérnöki jellegû szolgáltató tevékenységeket, amelyek a mai korszerû
nyomda-, papíripari és csomagolóanyag-
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gyártó ipari termelés mûszaki, technológiai hátterét biztosítják. A kollégáim a
gépteremben és a kötészeten egyaránt
otthonosan mozognak a gépek között.
Több száz kisebb-nagyobb referenciával
rendelkezünk az itthoni és a nemzetközi
piacon is.
Energetikai és légtechnikai üzletágunk
elsôsorban papírhulladék-elszívó rendszerek tervezésével, gyártásával és üzembe helyezésével foglalkozik. Az elmúlt
évtizedekben több mint 300 egyedi rendszert építettünk Magyarországon és külföldön. Az általunk kínált rendszerek
ugyanis – úgymond – nem sztenderd
berendezések, hanem „ahány ház, annyi
féle”, vagyis: minden esetben az adott
nyomda adott gépéhez, adott lehetôségeihez és adott elvárása szerint tervezzük és
építjük meg a berendezéseket.
Kereskedelmi irodánk kínálatában
pedig megtalálhatóak a nyomdaüzemek
számára szükséges gépek, kiegészítôk és
segédanyagok. Ezeket a termékeket
közvetlenül a gyártóktól szerezzük be,

így igen kedvezô áron juthatnak hozzá
vevôink a jó minôségû eszközökhöz,
alkatrészekhez: vágógépkések – amelyeknek az élezését is vállaljuk –, vágólécek, gumitermékek, légnedvesítô
berendezések, hulladékkezelô berendezések, nyomdai segédanyagok.
A Tipo-Metszet stúdiónknak is már
több mint 25 éves grafikai tapasztalata
van, és a névjegykártyától a cégtábláig,
vagy éppen a kiállítási installációk megtervezéséig és kivitelezéséig igen széles
spektrummal állunk a megrendelôk
rendelkezésére.
● Ez önmagában sem jelenthetett
kevés elfoglaltságot, miközben 2003
óta kezdetben óraadó tanárként,
majd „rendes” tanárként tanított az
egyetemen, ahol 2010-ben önt kérték fel a Médiatechnológiai Intézet
igazgatói posztjára, amit azóta is
betölt. S ha mindez nem lenne elég,
2008-ban a Nyomda- és Papíripari
Szövetség elnökévé választotta a
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– A Nyomda-Technikában – mivel
szakmailag nagyon felkészült, tapasztalt és megbízható kollégáim vannak
– kialakítottunk egy olyan rendszert,
amely lehetôvé tette, hogy elég legyen nekem – kvázi a gazda szemével – heti egy napon csak ránézni és
egyeztetni, hogy minden rendben
megy-e. Bádogos Tamás mérnök és
Soltészné Nagy Éva közgazdász kollégáim személyében pedig megtaláltam azokat a munkatársakat, akik
kellô ambícióval és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy napi operatív
szinten vezessék a céget. Ennek köszönhetôen mertem egyrészt az intézet vezetését, másrészt a szövetség
elnöki pozícióját elvállalni.
● Akkor folytassuk a beszélgetésünket az egyetemmel, pontosabban ezen belül az ön „fennhatóságával”, a Médiatechnológiai
és Könnyûipari Intézettel! Ahogy
más felsôoktatási intézmények,
önök is küzdenek azért, hogy
kellô számú hallgatójuk legyen,
de most mégse errôl beszéljünk,
mert a megoldás keresése szinte
a mindennapjaik szerves része.
Májusban azonban betölti a 65.
életévét, és – a vonatkozó törvényi elôírások értelmében – nem
töltheti be a továbbiakban az
intézetigazgatói posztot. Mit tart
legnagyobb eredményének
ebbéli minôségében?
– Talán azt, hogy mind az oktatás
technológiai feltételeit, mind pedig a
tananyagok modernizálását sikerült
megvalósítani. Új és modern gépek és
szoftverek kerültek az intézethez,
létrehoztunk egy korszerûnek mondható méréstechnikai labort, a tananyagokat pedig átdolgoztuk a mai
kor kihívásainak megfelelôen. Sajnos, nem tudtam véghezvinni minden
elképzelésemet – például elmaradt az
informatikai rendszer és a nyomdalabor megújítása –, mert közben részben átalakult az egyetemi gazdasági
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struktúra. Egy ideje nagyon nehéz
támogatáshoz, külsô forráshoz jutni.
Nem túl szerencsés kormányzati
döntés, hogy a szakképzési alapba
befolyt és eredetileg nekünk szánt
pénzek egy ideje „közös kalapba”
mennek, és ebbôl egészen másként
részesedünk…
● Azzal, hogy kvázi nyugdíjba
vonul, magával a tanítással is
felhagy?
– Mivel elég késôn írták ki a pozíciómra a pályázatot, így csak az utolsó napokban tudom meg, hogy ki
követ. Ezért aztán a szemeszter végéig biztosan eltart a munkakör átadása.
Most 12 órám van egy héten, számos
tantárggyal. A vizsgaidôszak is sûrû
lesz. Szeptembertôl még egy szemesztert biztosan végigtanítok. Az
egyetem akkreditációja is ebben az
évben zajlik, hasznos, ha még itt vagyok. Jövôre azonban biztos, hogy
nem maradok oktatói státuszban, legfeljebb – ha hívnak – óraadó tanárként vállalok még heti egy-egy napra
oktatást. Még nem tudom, de egy kicsit elfáradtam…
● Ezen egyáltalán nem csodálkozom, pedig még a Nyomda- és
Papíripari Szövetségben folyó
elnöki munkájáról nem is beszéltünk. És arról sem esett szó,
hogy mindeközben hol résztvevôként, hol vendégelôadóként a világ számos városában – Torontótól Szöulig, Helsinkitôl Lisszabonig, Isztambultól Houstonig – konferenciákra jár, illetve meghívott
tanárként elôadásokat tart. Ráadásul mindennek költségét jellemzô módon a saját cégébôl
finanszírozza.
– Nagyon fontosnak tartom az
iparág egészének érdekében, hogy
megismerjen mindent, ami az ágazat
számára fontos és hasznos lehet, és
ezeknek a legjobb fórumai a konferenciák, illetve a külföldi képzôintézmények. A világ nyomdaiparától –
akár szárnyal, akár problémákkal
küzd – mindig van mit tanulni, és
ezeket az információkat, lehetôsége-

ket szeretném annak érdekében
megosztani az ágazat minél szélesebb
körével, hogy hasznosítsák a maguk
boldogulása érdekében. Nem mondom – és tisztelet a kivétel(ek)nek –,
hogy nagyon nyitottak lennének rá a
hazai nyomdák… De azért ilyen vagy
olyan formában mégiscsak elgondolkodnak legalább a lehetôségeken.
Tény, a szövetség elnökeként elég
„sûrû” idôszakot éltem és élek meg
az utóbbi 10 év alatt, amióta betöltöm
e tisztséget, hiszen számos olyan
probléma megoldása merült és merül
fel folyamatosan, amellyel korábban
egyetlen elnöknek sem kellett szembenéznie, és amelynek megoldását –
joggal vagy jog nélkül, ebbe most ne
menjünk bele! – szervezetünktôl várják. Hogy mást ne említsek, ez alatt
az idôszak alatt élte meg az ágazat az
eddigi legnagyobb gazdasági válságot, megvonták az iparágtól a pályázati lehetôséget – amit Vértes Gáborral közös lobbizásunk eredményeként
sikerült úgy megváltoztattatni, hogy
legalább a vidéki nyomdák számra
ismét megnyíljon –, és égetôen szükségessé vált a szakmai utánpótlás
megoldásának kérdése is. Szóval,
akadt és akad dolog bôven. Jövôre
azonban lejár a mandátumom, és az
alapszabály értelmében nem is lehet
újraválasztani: az elsô megválasztásomat követôen ugyanis kétszer is újraválasztottak már elnöknek. És meg
kell mondanom, hogy nem is bánom…
Ahogy az elôbb az egyetem kapcsán is mondtam már, egyre gyakrabban érzem a teljesítôképességem
korlátait. Sôt, olykor el is játszom
azzal a gondolattal, hogy a továbbiakban amolyan „ráérôs nyugdíjasként”,
az élet egyéb örömeit élvezve éljem
az életem.
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szakma. Hogyan tudja e három,
egyesével sem kis energiát
kívánó feladatot egyszerre
végezni?

14:42

● És el tudja képzelni az életét a
nyomdaipar nélkül?
– Van, amikor azt gondolom, hogy
igen. Ugyanakkor tudom, hogy
nem… Annyi pozitívummal kötött
magához a nyomda világában eltöltött 41 év, miért is szabadulnék? ■
Ilona
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„Ha nincs jelen, ha nem képviselteti magát a nyomdaipar, akkor
a pályaválasztók számára nem létezik, mint lehetséges szakma!”

Tanulj szakMÁ-t 2018 + Print-reggeli
Immáron második alkalommal vett részt Szövetségünk
a Budapest Fôváros Kormányhivatala Foglalkoztatási
Fôosztálya által létrehívott Tanulj SzakMÁ-t elnevezésû
rendezvényen, amely érettségizô/érettségizett fiatalokat
szólít meg, illetve olyan regisztrált munkanélküli felnôtteket, akik vállalkoznak arra, hogy egy átképzést követôen valamilyen új szakmát sajátítsanak el.
Ahogy a sajtóból is értesülhetnek, szinte valamennyi
szakma küzd a munkaerôhiánnyal: a különféle ágazatok
– köztük iparágunk is – lassan lasszóval próbál olyan
munkatárshoz jutni, akiben legalább az érdeklôdés
megvan az adott szakma iránt. Éppen ezért Szövetségünk kiemelten fontosnak tartja, hogy lehetôleg
minden olyan rendezvényen, kiállításon részt vegyünk,
ahol ezt az érdeklôdést a nyomdász szakma iránt felkelthetjük. Az eddigi tapasztalatok és a mostani Tanulj
SzakMÁ-t rendezvényen való részvételünk is azt mutatja,
hogy nagyon is van értelme az amúgy egész napos, és
nem kis energiát kívánó jelenlétnek. Dr. Peller Katalin
ügyvezetô és Szilágyi Judit képzési referens alig gyôzte
fogadni az érdeklôdôket, pedig a többi szakma képviselôibôl álló konkurencia létszáma nem volt alacsony…
És igen hamar betelt a „Print-reggelire” való jelentkezés
is, amelynek helyszínéül a Tótfalusi Tannyomda szolgált,
és amelynek célja, hogy kicsit „testközelbôl” ismerkedhessenek meg az érdeklôdôk az oktatás tárgyával és
persze, menetével. Erre 2018. március 24-én igen
komoly érdeklôdés mellett került sor, költségét pedig a
Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány állta.
Mivel az ágazatban egyre drasztikusabban érezhetô a
munkaerôhiány – és nemcsak szakemberbôl –, konkrét
állásajánlatokkal is várta a Szövetség az érdeklôdôket:
tagvállalatai számára ugyanis lehetôvé tette, hogy

fedprint.hu

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

amennyiben elôzetesen leadják
vonatkozó
igényeiket,
akkor azt
a kiállításra látogatók számára ki is
ajánlják.
Nos, néhány betöltetlen
munkahelyre lett
is – remélhetôleg – megfelelô munkavállaló…
Az pedig különösen jót tett az érdeklôdés felkeltésének,
hogy a délután folyamán pódiumbeszélgetésen nyílt
lehetôség további korteskedésre. A „kortescsapat” tagjai
– dr. Peller Katalin, a Szövetség ügyvezetô igazgatója,
valamint a Tótfalusi Nyomdaipari Tagozat képviseletében
Fábián Zoltán, a BGSZC Szily Kálmán Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetôje –
beszélt a nyomdászvilágról, annak lehetôségeirôl, perspektivikus voltáról.
És az is bebizonyosodott a rendezvényeken való részvétellel kapcsolatban, hogy mélységesen igaz dr. Peller
Katalin megállapítása, miszerint: „Ha nincs jelen, ha nem
képviselteti magát a nyomdaipar, akkor a pályaválasztók
számára nem létezik, mint lehetséges szakma!”

Gazdasági konferencia, közgyûlés, díjátadók
2018. május 10–11. Gyula, Elizabeth Hotel****
Az idén a Dürer Nyomda „házigazdasága” mellett Gyulán tartjuk szokásos tavaszi gazdasági konferenciánkat, illetve XLVI.
közgyûlésünket. A közgyûlés végeztével, a jelenlévô tagság elôtt kerülnek ünnepélyes átadásra a Hess András-díjak. A
gazdasági konferenciát követô gálavacsora keretei között pedig a Pro Foederatio díjakat vehetik át az arra érdemesek, és
ekkor derül ki az is, hogy a szakma képviselôi az idei évben kinek ítélte oda ágazatunk legrangosabb kitüntetését, a Magyar
Nyomdászatért-díjat. A gazdasági konferencián hat elôadást terveztünk, amelyek témái – például könyvpiaci helyzet,
csomagolóanyag-trend, globális gazdasági változások stb. – a szakmát joggal erôteljesen foglalkoztatják, és az elôadók,
akik az adott terület avatott szakértôi – köztük Bod Péter Ákos, Nagy Miklós – ezzel kapcsolatosan hasznos és releváns
információkat osztanak meg a konferencia résztvevôivel.
Jelentkezési határidô: 2 0 1 8 . m á j u s 4 .
Részletes program és jelentkezés weboldalunkon: www.fedprint.hu

Mindenkit szeretettel várunk Gyulán, a Gazdasági konferencián!
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Ismét nyereséges az

Europapier Budapest
Az Europapier Budapest tavalyi éve sem volt
változásmentes. Kéri Péter személyében új vezetô
került a print & packaging üzletág élére, és a sales,
valamint az indoor (vevôszolgálat) csapatban is volt
elôremutató átstrukturálás, változtatások a piaci és
vevôi igények hatására. A másik két területen nem
volt változás: Kócsó Tamás továbbra is a szektorában
piacvezetô irodaipapír-divíziót vezeti, Tordai Szabolcs
pedig a dinamikusan fejlôdô higiéniai részlegért
felelôs. A legnagyobb, és egyben számukra talán
a legörömtelibb változás azonban az volt, hogy 2017ben – négy év után elôször – ismét nyereséges évet
zárt az Europapier Budapest.
Udvarvölgyi Sándor ügyvezetô-igazgatóval
beszélgettem.
● Noha én úgy érzékeltem, hogy
általánosságban elmondható,
miszerint „lenyugodott” az ágazat,
ám – ahogy a mostani lapszámmal
kapcsolatos eddigi beszélgetésekbôl kiderült – azért közel sincs
így… Pedig a tavalyi év hazai és
nemzetközi adatai azt mutatják,
hogy – ahogy szokás fogalmazni –
a Gutenberg-galaxis növekszik.
Kétségtelen, ezen belül a klasszikus nyomdatermékek piaca inkább
egy „pozitív stagnálást” mutat, az
igazi húzóágazat a csomagolóanyag-gyártás. Ugyanakkor egy
erôs – akár profilbôvítéssel együtt
járó – koncentrálódás és ebbôl
kifolyólag egyfajta átrendezôdés is
tapasztalható a nemzetközi és
bizonyos mértékben a hazai piacon
is. Hogy mást ne említsek, az önök
anyavállalata éppen most vett meg
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egy prémium minôségû ipari csomagolóanyagok kereskedelmével
foglalkozó céget…

– A tendencia valóban ez, és ennek
egyik következménye, hogy a változások az árakban és az ellátottságban is
jelentkeznek. A papírgyárak racionalizálták a gyártást – például kapacitáscsökkentéseket, illetve átcsoportosításokat hajtottak végre – annak érdekében, hogy kiegyenlítôdjön a keresletkínálat. Mindehhez hozzájárult még az
is, hogy a cellulóz világpiaci ára jelentôsen megemelkedett, ennek hatására
még a távol-keleti import is jelentôsen
csökkent. Az integrált papírgyárak –
ahol saját cellulózgyártás is folyik –
jártak némileg jobban: ôk a legkevésbé
kiszolgáltatottak. Ám a világpiaci tendenciából kifolyólag már nem lehet –
nemhogy éves, de negyedéves intervallumban sem – tartani a papírárakat.

A papír-nagykereskedôk pedig kénytelenek továbbhárítani a nyomdák felé
az áremelést, noha pontosan tisztában
vannak azzal, hogy a nyomdák egy
jelentôs része éves-féléves szinten fixáras szerzôdést kötött megrendelôivel.
Idén áprilistól már a második mûnyomó- és ofszetáremeléssel kell számolni.
A jövôre nézve pedig egyáltalán nem
jósolnak semmilyen „nyugvópontot” a
cellulóz árával kapcsolatosan, így
további drágulás prognosztizálható…
Ráadásul, éppen a napokban kaptunk
hírt arról, hogy egy újabb mûnyomópapírokat gyártó üzem zár be.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen mi két olyan cégnek is releváns képviselôje, kereskedôje vagyunk,
amely a maga szegmensében nagyon
meghatározó és stabil: ofszet-, illetve
irodai papírok szempontjából a Mondi,
amely egy erôs hegemóniában uralja
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● Tehát a legnagyobb gondot az
áremelkedés, illetve annak
továbbérvényesítése jelenti?
– Igen: nagyon nehéz elfogadtatni
a nyomdákkal, mivel az ô megrendelôik nem értik, és nem akarják elfogadni a napjainkra jellemzô gyakori
és jelentôs áremeléseket, hiszen nem
tájékozottak a papíripar területén.
Pedig nincs más választás: a megrendelôknek is be kell látniuk, hogy a
papír egy tôzsdei termék, az árát
pedig a mindenkori világpiaci helyzet
erôsen befolyásolja. Egy ideje, de ma
már feltétlenül igaz, hogy a papírgyártás-, -értékesítés és -felhasználás
láncolatában lévô szereplôk egyike
sem tudja „benyelni” az áremelkedéseket: mindenkinek tovább kell terhelnie.
Ugyanakkor, ha már az áraknál
tartunk, azt is el kell mondanom,
hogy a nyomdák pénzügyi fegyelme
– fôleg igaz ez a top 50 vevônkre –
jelentôsen növekedett. De az is elôfordul, hogy egyik-másik partnerünk
valamilyen beruházás okán átmenetileg pénzzavarba kerül – például
nem érkezik meg idôben a pályázati
pénz –, ilyenkor mi ezt próbáljuk
maximális rugalmassággal kezelni…
● Mennyire jó a hazai nyomdaiparnak, hogy koncentrálódik a
piac?
– A hazai papír-nagykereskedôk
egyáltalán nincsenek könnyû helyzetben, hiszen a felhasználói piachoz
képest még mindig sokan vagyunk…
A környezô országokkal ellentétben –
ahol legfeljebb egy-két nagy multi és
néhány kisebb helyi „játékos” van –,
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Magyarországon Európa mind a négy
nagy multija hangsúlyosan képviselteti magát, és még vannak kisebb
szereplôk is. Mivel azonban a
klasszikus grafikai papírok piaca
érdemben nem nô, így csak egymás
rovására tudunk növekedni, nagyobb
szeletet megszerezni ebbôl az adott
méretû tortából. Ebbôl kifolyólag
erôsen „szorongatjuk” egymást…
● Az Europapier Budapest kezében mi az „adu” a vevôkért folytatott versenyben? Az árak – mint a
fentiekbôl kiderült – nem lehetnek, mert az emelkedés egyformán sújt mindenkit…
– Azt gondolom, a mi fô erôsségünk a széles termékszortiment és
egy rendkívül magas raktárkészlet,
amellyel rendelkezünk, és amely jóval meghaladja a többiekét. Ez biztonságot jelent a nyomdák számára
abból a szempontból is, hogy soha
nem maradnak papír nélkül. Az elôfordulhat, hogy annak a gyártónak az
a bizonyos mûnyomója éppen nem
áll rendelkezésre, de azzal majdnem
megegyezô paraméterû terméket
akkor is talál nálunk. A másik erôsségünk az az ügyfelekért tenni akaró
ötvenfôs csapat, amely tavaly „állt
fel”: és nemcsak a szakmai felkészültségük nem hagy maga után
kívánnivalót, hanem az ország lefedettségét tekintve is kijelenthetem,
hogy mindenhol ott vagyunk, információim szerint nálunk van a legtöbb
kereskedô!
Mindennek köszönhetôen, négy év
óta elôször az Europapier Budapest
ismét nyereséges évet zárt 2017-ben.
● Ahogy többi papír-nagykereskedô, az Europapier Budapest
sem egyetlen lábon áll: jó pár éve
irodai kommunikációs, továbbá

higiéniai részlege is van, és –
ahogy beszélgetésünk elején
említettem – az anyavállalata
pedig éppen most nyitott egy
újabb szegmens felé…
Adódik a kérdés: mennyire
marad fontos a grafikai üzletág?

Céginfo

régiónkat, a mûnyomó területen pedig a Sappiról mondható el ugyanez.
Mindkét cégnek Magyarországon mi
vagyunk a fô partnere.
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– Nagyon fontos marad! Jelenleg a
forgalmunk 70–75 százalékát ez a
szegmens jelenti, 20–25 százalékot
tesz ki az irodai kommunikációs és öt
százalékot a higiéniai üzletág. Az,
hogy az anyacégünk tovább bôvítette
a portfólióját, nyilván bennünket is
érinteni fog, de ezzel kapcsolatosan
még sok a nyitott kérdés…
● Milyen tervekkel indultak a
2018-as évnek?
– Az biztos, hogy nyereségesen
kell mûködnünk, és ehhez a tavalyi
év eredményessége önbizalmat is ad.
De nemcsak önbizalmat, hanem
„levegôt” is, vagyis kisebb a nyomás
rajtunk, mert bebizonyosodott, hogy
képesek vagyunk egy minden szempontból sikeres cégként mûködni.
Persze, mindezt csak nagyon sok
munkával és odafigyeléssel lehet
elérni: sokat járunk, járok a partnereinkhez annak érdekében, hogy még
inkább segítsünk nekik, még inkább
feltérképezzük, hogy mivel könnyíthetnénk meg az ô munkájukat, mindennapos tevékenységüket.
Az Europapier Budapestnél évek
óta tradíció, hogy szakmai tanácsadásban is mindig szívesen áll partnerei rendelkezésére. Erre a jövôben
még nagyobb hangsúlyt szeretnénk
fektetni. Az Europapier Budapest egy
struktúrájában és szervezetében is
megújult, energikus, elkötelezett
csapatként indult a 2018-as évnek, és
reményeink szerint ezt a partnereink
érzik, és értékelik is. ■
Ilona
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A Canon digitális nyomdai újdonságai

a termelékenység és hatékonyság fokozása érdekében
A Canon azzal a szándékkal fejleszti berendezéseit és eszközeit, hogy ügyfeleinek lehetôvé tegye a piaci
trendekhez való rugalmas alkalmazkodást, a takarékosan elôállítható kiváló minôségû termékek gyártását.
A Canon ügyfelei változatos alkalmazási területeket kínáló berendezéseikkel tudják állni a versenyt, és
növelhetik bevételeiket széles alkalmazási portfóliójukkal.

A Canon nyomdagépek fejlesztési
stratégiáját az ügyfelek igényei, elsôsorban a termelékenység és hatékonyság
növelése vezérli. Az Océ varioPRINT
Titan sorozat egyedülálló Gemini
Instant Duplex technológiája jelentôsen
képes növelni a gyártás termelékenységét. A termelési hatékonyságot digitális
vágólap-technológiai megoldásokkal
tovább segíti a PRISMA munkafolyamat és kimeneti kezelô rendszer, valamint a Tecnau szoftvere.
Az ívnyomógépekhez szokott könyvgyártók számára kiváló megoldás a
Canon Océ VarioPrint 6000 Titan gépe.
A piacon már bizonyított termékcsalád új
tagja Gemini Duplex rendszerével egy
lépésben nyomja meg a két oldalt, az
eddigi legjobb elô-, hát illeszkedést eredményezve. A tipikus matt tonerrel kombinálva tökéletesen hozza az ofszet könyvek megszokott minôségét. Az íves
színes inkjet nyomdarendszerek vezetô
terméke az Océ VarioPrint i-széria. Elôés utó feldolgozáshoz használatos egységei megegyeznek az Océ VarioPrint 6000
sorozatéval, a nyomómû azonban más.
Friss újdonság az imagePRESS C850
sorozatú ívnyomtató felszerelése az új
POD Deck Lite XL-A1 hosszú lapos
papírberakó automata duplex adagolórendszerrel, amely akár 1000 (max. 762
mm hosszú) ívvel is képes dolgozni. Így
a nyomdai szolgáltatók és a központi
sokszorosítók jóval több olyan dokumentumot, kiadványt tudnak elôállítani, amelyekhez elônyös a hosszabb ívek használata, úgy, mint az A4-es méretû fekvô
hajtogatott ívek, a nagyméretû könyvborítók, az oltár- vagy Z-hajtású brosúrák,
fekvô formátumú képeslapok vagy DM
anyagok. Az imagePRESS C850 termékcsaládot kifejezetten olyan sokoldalú és
rugalmas feladatokra tervezték, amire
egy mozgalmas, sokféle nyomathordozóval dolgozó környezetben szükség is
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van; az elölrôl tölthetô hordozótálca megkönnyíti a sztenderd és hosszú
papírméretek közötti váltást.
A Canon megoldásai összhangban
vannak a marketingtrendekkel, új ötletekkel és integrált munkafolyamattal
segítheti ügyfeleit például az igény
szerint gyártott színes könyvek, kézikönyvek vagy a különleges, nagy marketingértéket jelentô csomagolóanyagok
elôállításában.
Az imagePRESS C10000VP és C850,
valamint az Océ VarioPrint i-szériás
gépeihez megszerzett FOGRA 51 tanúsítvány is biztosíték az ügyfeleknek ahhoz, hogy a Canon nyomdagépek széles
választéka megfelel a legszigorúbb színkezelési szabványoknak, amelyek nagyfokú színkonzisztenciát igényelnek.
Az imagePRESS C10000VP, az
imagePRESS C850 és az Océ VarioPrint i300 gépeket mind tesztelték az
ISO/ TS15311-2 új digitális gyártási
szabvány szerint, és a lehetô legmagasabb nyomtatási „A” minôsítést érték
el.
A minôsítéshez az új Océ iQuarius
MX festékek alkalmazása is hozzájárult.
Az Océ iQuarius MX festékeket a ColorGrip inline papírkezelô megoldással
kombinálva optimalizálják a tinta tapadását és abszorpcióját. Az Océ iQuarius
színtechnológiát a nagy sebességû tintasugaras nyomtatáshoz fejlesztették ki.

Az Océ iQuarius a következôket tartalmazza: az ívek ellenôrzése
a tökéletlen lapok tisztításához a nyomtatás elôtt; pontos ívvezetés a lapok elhelyezése és síkkifekvése céljából; szabályozott szárítórendszer a nyomatok stabilitásának optimalizálására; és az inline
minôségellenôrzés a fúvókák esetleges
hibáinak automatikus észlelésére és
korrekciójára. A lépés kiterjeszti az Océ
VarioPrint i-series technológia alkalmazási tartományát még igényesebb alkalmazásokra, például magasabb színvonalú
könyvekre, kézikönyvekre és DM-levelekre, amelyek a legélénkebb színvisszaadást igénylik. A Canon íves tintasugaras
technológiájának teljes képességeit
kihasználva a nyomtatási szolgáltatók
(PSP-k) és a központi sokszorosítók a
gyors átfutású és személyre szabott digitális termelés során maximális versenyelônyre tehetnek szert.
Ahogy egyre nagyobb mennyiségû
kiváló minôségû kereskedelmi nyomtatási munka vándorol az analógról a digitális termelésre, kritikus fontosságú,
hogy a nyomdai szolgáltatók biztosak
lehessenek abban, hogy a színkonzisztencia állandóan (napról napra és munkáról
munkára) rendelkezésre áll. Azok az
ügyfelek, akik maguk is sikeresen alkalmazzák a Fogra PSD szabványt, élvezik
a jobb minôség és a nagyobb termelési
teljesítmény elônyeit, miközben csökkentik a hulladékot. ■
(Forrás: Canon Europe)
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Prosystem Cégcsoport
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„2017 egy kifejezetten sikeres évünk volt”
A Prosystem egy igazi, több lábon álló cég:
foglalkoznak új nyomda-, illetve csomagolóipari
gépek képviseletével és forgalmazásával,
ugyanakkor komoly a használtgép-kínálatuk,
van egy erôs szervizhátterük, és újabb
szegmensek felé – például hulladékfeldolgozás
– is fordultak. Sôt – ahogy arról tavalyi
beszélgetésünkkor szó esett –, a nyomdák
komplett fejlesztésének kidolgozásában együttmûködnek más nyomdagép-kereskedôkkel is
annak érdekében, hogy egy optimális gépparkot – kvázi komplett
megoldást – állítsanak össze számukra.
A tavalyi évük igazán eredményekben gazdag volt. Pedig a korábbi
években ôket sem kerülte el néhány üzleti változás: például igen
meghatározó gépgyártó(k) képviselete – azok üzleti stratégiájának
megváltoztatása okán – elkerült tôlük, és hát az utóbbi években
a nyomdákat nem a „kirobbanó fejlesztési láz” jellemezte…
De köszönik szépen, ma már jól vannak, és joggal bizakodva néznek a jövô elé.
Ifjabb Schuck István ügyvezetô igazgatóval és Kaposvári Edinával,
a Prosystem Cégcsoport projektmenedzserével beszélgettem.
● A „több lábon állás”, a többféle
szegmens közül melyik pillanatnyilag a legmeghatározóbb? Melyik
iránt van a hazai piacon a legstabilabb igény? És hogyan alkalmazkodnak a felmerülô igényekhez?
S. I. – Egyértelmûen a kötészeti és
továbbfeldolgozó gépek iránt van most
a legnagyobb igény!
K. E. – Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy nálunk nincs „kis” meg
„nagy” ügyfél: mindenkinek ugyanazt
a szolgáltatást biztosítjuk, mindenkire
egyformán odafigyelünk, mindenki
egyformán fontos függetlenül attól,
hogy tízezer eurós vagy milliós nagyságrendû berendezésre van, vagy
lenne szüksége. Fontos kiemelnem,
hogy a Prosystemnél csapatban dolgozunk, egymás munkáját segítve,
kiegészítve. Ez a csapatmunka a munkatársak egymáshoz való viszonyában
és a munkahelyi légkörben is érzôdik:
próbálunk közösen és gyorsan reagálni
minden megkeresésre, legyen az gép-,
illetve alkatrészbeszerzés, vagy éppen
szervizigény.
S. I. – Sokszor „megkapjuk” a partnereinktôl, hogy – idézem –: „olyan

jó, hogy ilyen készségesek vagytok,
ilyen gyorsan és rugalmasan reagáltok,
olyan közvetlenül és hatékonyan lehet
veletek mindent megbeszélni”. Ezek a
piaci visszajelzések érnek a legtöbbet!
● Hát igen: hála istennek, hogy
értéke lett a termék mellé nyújtott,
nem is szolgáltatásnak mondanám,
hanem „emberi hozzáállásnak”…
Visszatérve a Prosystem csoport
„siker-szegmenséhez”, a kötészeti
és továbbfeldolgozó gépekhez: a
kisebb, esetleg speciális berendezések vagy a kifejezetten az ipari,
nagy teljesítményû gépek iránt
van a nagyobb kereslet?

S. I. – Mindkettô iránt. A 2017-es
évünk egyébként – amióta csak létezik
a cég – az egyik legsikeresebb évünk
volt. Ez több dolognak is köszönhetô:
egyrészt a nyomdák számára újra realizálódtak pályázati lehetôségek, másrészt nyilván az elôbb említett emberi
hozzáállásunk miatt is szívesen fordulnak hozzánk a vevôk.
Persze, a piac felvevôképességének
azért van határa, de ezzel együtt a
fejlesztésekrôl, vagy éppen valamilyen

irányban történô specializálódásról
senki nem mondhat le, amennyiben a
nyomda- és csomagolóipar szereplôje
kíván maradni.
● Tavaly tehát a kötészeti és
továbbfeldolgozó berendezések
vitték a „pálmát”. Milyen tervekkel
vágtak az idei évnek, hiszen –
ahogy az imént említette – a piaci
felvevôképesség korlátozott. A
tavalyi Labelexpo például adott-e
valamilyen olyan új ötletet, amelynek a magyar piacon nagyon is
van/lenne létjogosultsága?
S. I. – Háát, túl sok újdonságot nem
találtunk a kiállításon… Viszont az,
amivel egy ideje mi is már foglalkozunk, illetve kínáljuk a hazai piacnak,
az iránt egyre nagyobb az igény. Ez
pedig nevezetesen a hulladékfeldolgozás, azaz: a nyomtatás során keletkezô
eselékek, hulladékok összegyûjtése és
tömörítése. Mi már két éve a dán
Lundberg Tech céget képviseljük annak vonatkozó berendezéseivel. De –
ellentétben a nemzetközi tapasztalatokkal – Magyarországon ez még
amolyan „mostohagyereknek” számít
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a nyomdáknál. Nem igazán – de
legalábbis kevesen – foglalkoznak
ugyanis azzal, hogy ezekkel a hulladékfeldolgozó berendezésekkel gazdaságosabbá tehetô a gyártás.
● Nem lehet, hogy ennek „csak”
anyagi okai vannak? Egész egyszerûen nincs elég pénz, hogy
még ez irányba is fejlesszenek…

S. I. – Lehet ez is az ok, de én inkább azt látom, hogy ugyan a keletkezô hulladékok feltekercselésével,
összegyûjtésével, elszállíttatásával
minden nyomdában természetszerûleg foglalkoznak, de még nagyon
nem tudatosodott, hogy mindez sokkal hatékonyabban, ezáltal gazdaságosabban is megoldható. A berendezés egyébként nem olyan drága, így
egy viszonylag gyorsan megtérülô
beruházást jelentene.
● Mennyi az a „nem annyira
drága”?

S. I. – Amit például kiállítottunk a
mostani Flexó szimpóziumon, az egy
kicsi gép, de minden benne van, ami
kell: az elszívó, a daráló, a tömörítô.
Nagyjából két géphez elegendô a teljesítménye, és megközelítôleg 15 ezer
euróba kerül.
K. E. – Ráadásul még az is mellette szól, hogy nem nagy a helyigénye: mindössze két négyzetméteren
elfér.
S. I. – Szeretnénk – többek között –
ebben az évben jobban fókuszálni
arra, hogy a nyomdákat megismertessük ennek a hulladékfeldolgozó
gépnek az elônyeivel. Éppen ezért a
bemutatótermünkben üzembe állítottunk egyet, hogy mindenki a valóságban, a saját szemével gyôzôdhessen
meg, hogy érdemes beruházni ez
irányba is. És amennyiben valaki a
saját nyomdájában, „élesben” szeretné kipróbálni, annak sincs akadálya:
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elviheti, használhatja, és amennyiben
megfelel számára, akkor kifizeti. Ha
viszont mégsem szeretné, akkor
visszaszállítjuk.
● Oké: ez egy szegmens… Van
még másik is?

S. I. – Hogy úgy fogalmazzak: mindig nézelôdünk a szemünk sarkából,
hogy mivel bôvíthetnénk a kínálatunkat: idén is megjelenünk valamivel…
K. E. – Nem véletlen, hogy elôszeretettel járkálunk kiállításokra, hogy
feltérképezzük melyik az a gyártó,
amelyik beleillik a profilunkba, és
terméke érdekes lehet a hazai piacon.
● Maradva a nyomda-, illetve
csomagolóiparnál: a használt
vagy az új gépek iránt van nagyobb kereslet?

S. I. – Mindkét szegmensben van
dolgunk, és nem is kevés. Az általunk
mûködtetett online használtgép-piacunk iránt például meglehetôsen nagy
az érdeklôdés: gyakran cserélnek
gazdát az oda „felpakolt” gépek. A
rendszert egyébként folyamatosan
fejlesztjük – például rendszeresen és
automatikusan emlékeztetôket küldünk részben a gépek tulajdonosainak, hogy aktuális-e még az eladás,
részben a potenciális vevôkörnek,
hogy felhívjuk a figyelmüket – annak
érdekében, hogy mindig naprakész,
valós tartalommal találkozhassanak a
platformon. Bárki ingyenesen meghirdetheti itt az eladó gépeit, mi csak
a ténylegesen létrejött eladások után
kapunk jutalékot.
K. E. – Két éve mûködik a rendszer, és nemcsak a Prosystem weboldalán, hanem például a Nyomdavilág vagy a Magyar Grafika honlapján
keresztül is elérhetô a havi rendszerességgel megjelenô hírlevelünk,
amelyben minden alkalommal megtalálható a link (www.prosystemused.hu)

használt gépeket hirdetô honlapunkhoz. Következô lépésként pedig angol nyelven is elérhetô lesz az oldal,
így külföldi partnereinkhez és érdeklôdôkhöz is mindig az aktuális kínálat
juthat el, természetesen interaktív
kapcsolatfelvételi megoldással.
● Mit látnak a legnagyobb problémaként a hazai piacon?

S. I. – Az Ázsiából származó gépek egyre többször jelennek meg az
üzletek során, többnyire azért, mert
nagyon olcsón kínálják ezeket. Az
elsô pillanatban úgy tûnik, hogy valóban jók is, azután pedig akár rövidebb idôn belül is jelentkeznek a
problémák: nem olyan pontosak, kevésbé minôségi anyagokból készültek, nem megoldott az alkatrészutánpótlás, esetleg a szervizháttér
sem megfelelô. Viszont kétségtelen,
hogy a kedvezô árfekvésükkel elsô
körben jó benyomást tesznek a
vevôkre.
● És milyen pozitív irányban való
elmozdulást tapasztaltak a tavalyi
évben?

S. I. – A legnagyobb pozitívum,
hogy a partnereinkkel emberileg is és
szakmailag is nyitottan és barátságos
körülmények között ülünk le: ma már
pontosan érzik és tudják, hogy nem
eladni akarunk nekik mindenáron,
hanem azon vagyunk, hogy ôk miként, milyen fejlesztéssel tudnának a
leginkább stabil piaci szereplôk maradni, és azt beszéljük át, hogy ebben
miként tudnánk segítségükre lenni. A
mi jól felfogott érdekünk, hogy a
partnereink boldoguljanak, mert csak
akkor tudunk mi is boldogulni.
Ez baromi jó marketingszövegnek
tûnik, de nem az: tapasztalataink
alapján mondom ezt. ■
Ilona
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Take over: Kolbus-gépek a Müller Martininál
Kétségtelen, hogy az idei év eddigi – de az is meglehet, hogy a teljes 2018-at illetôen – legnagyobb
szakmai meglepetését az a stratégiai megállapodás
jelenti, amelyet a Müller Martini és a Kolbus kötött
egymással. A két, kötészeti gépeket gyártó patinás
óriás ugyanis abban állapodott meg, hogy a Müller
Martini átveszi a Kolbustól a ragasztókötô
és könyvgyártó gépsorok üzletágat a teljes knowhow-val együtt, amelybe beletartozik a világszerte
telepített Kolbus-rendszerek szervize és alkatrészellátása is. Mindemellett a Müller Martini azt
is vállalta, hogy megtartja a Kolbus gépválasztékát,
sôt továbbfejleszti azokat, valamint a cég
Rahdenben lévô könyvkötôgépgyártó részlegének
(250 fôs) alkalmazottait is változatlan feltételekkel
foglalkoztatja. A Kolbus pedig a jövôben kizárólag
táblakészítô automaták, valamint kartonból, illetve
papírból készülô szilárd csomagolások gépmoduljainak gyártására kíván fókuszálni, különös tekintettel
a luxustermékek piacára.
Sándor Tiborral, a Müller Martini hazai leányvállalatának ügyvezetô igazgatójával azonban nemcsak
errôl beszélgettünk.

● Nagy reményekkel készültek a
tavalyi Bécsben megrendezésre
került X-Fair kiállításra. Beváltotta a
reményeket?
– Azt kell mondanom, hogy hazai
érdeklôdôbôl nem volt túl sok… Véleményem szerint sokkal szerencsésebb lenne
egy ilyen kiállítást kicsit jobban a „volt
szocialista blokkra” koncentrálva megrendezni: a „mi” PPDExpónkra biztos
többen jöttek volna el, és nemcsak a
hazai nyomdák képviselôi közül, hanem
Csehországból, Romániából, a lengyelektôl, netán a bolgár nyomdaiparból…
Azon vagyok egyébként, hogy meggyôzzem bécsi fônökeimet: vagy
nagyobb hangsúllyal vegyünk részt egy
hazai kiállításon, vagy rendezzünk mi
magunk Budapesten bemutató napokat,
esetleg egy kiállítást.
● Mennyire nyomta ez rá a bélyegét
a 2017-es évükre?
– Semennyire! Régiós szinten mind
forgalom, mind nyereségesség szempontjából rendkívül eredményes évet zártunk
tavaly. Ezen belül a hazai leányvállalat
különösen jól teljesített – majdnem duplán szárnyaltuk túl a tervet! –, és azt is el
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kell mondanom, hogy az idei kilátásaink
ugyancsak nagyon biztatóak.
● Nem akarom „lelombozni”, de
azért véges a piac felvevôképessége…
– Ez így igaz. Ám a piac alakítja a
szereplôit, és én azt gondolom, hogy
ugyanaz megy végbe minden területen,
azaz egyfajta koncentrálódás. Szûnnek
meg ugyan beszállítók és nyomdák is,
továbbá különbözô akvizíciók miatt
tovább csökken a piaci szereplôk száma,
ám a nyomdai termékek kibocsátásának
volumene azért nem csökken, sôt…
Mindennek következtében részben
átrendezôd(het)nek az eddigi struktúrák,
részben új stratégiák születnek.
● Maradva a Müller Martini háza
táján: ez utóbbira példa a „rész
Kolbus take over”…
– Ez egy nagyon érdekes sztori, ugyanis januárban kint voltunk Bécsben a szokásos év eleji stratégiai megbeszélésen,
ahol egyebek mellett az idei évre szóló
terveket és elvárásokat is ismertették.
Ennek alapján konstatáltuk, hogy
mennyire sokat kell dolgoznunk azért,

hogy teljesítsük… Amikor már indulóban voltunk hazafelé, szólt a bécsi fônökünk, hogy lesz egy meglepetése számunkra, de csak nagyjából akkor fogja
közölni, amikor már Magyarországra
érünk. Mit mondjak? Ettôl egy kicsit
azért frászt kaptam, mert ugye, egy
meglepetés lehet kellemes, meg nagyon
kellemetlen is…! Aztán eltelt két óra, és
már majdnem Kecskemétre, a cég irodájába értünk, amikor jött az email, hogy ez
évtôl kezdôdôen a Müller Martini felvásárolta legnagyobb versenytársának, a
Kolbus cégnek a ragasztókötô és a
könyvgyártó gépsorainak üzletágát a
teljes know-how-val együtt. Ebbe beletartozik a világszerte telepített Kolbusrendszerek szervize és alkatrész-ellátása
is. És természetesen ez a mi képviseletünket is teljes egészében érinti, azaz:
mindenütt, ahol eddig csak a Müller
Martini gépeit, berendezéseit képviseltük, ezentúl a Kolbus ezen gépsorait is
kínálhatjuk.
● Gondolom, egy óriási kô gördült le
a szívérôl! Ámbár, most kicsit zavarban vagyok, mert nem tudom, hogy
ez mennyire egyszerûsíti, vagy ép-
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– Abból a szempontból bonyolítja,
hogy számunkra újnak számító kötészeti rendszereket kell a legapróbb
részletekig megismernünk, ám mindez eltörpül az elônyök mellett. Ezzel
a stratégiai megállapodással ugyanis
a Müller Martini portfóliója éppen
olyan kötészeti rendszerekkel egészült ki, amely eddig hiányzott a kínálatunkból. Ugyan mindig is voltak
minôségi ragasztókötôgépei, könyvgyártó gépsorai a cégnek, de ezek
egyúttal magas automatizáltsággal
rendelkeztek, kifejezetten nagyipari
gyártáshoz lettek fejlesztve, ennek
megfelelôen a beruházási költségigényük elég magas (persze, nem mintha
nem érné meg!).
A Kolbus-gépsorok is magas minôségû kötészeti megoldást tesznek
lehetôvé, viszont némileg kevesebbet
tudnak és egyszerûbbek, kevésbé
automatizáltak, ebbôl kifolyólag az
árfekvésük alacsonyabb. Azzal, hogy
ezentúl mi forgalmazzuk a Kolbus
ezen gépeit is, lényegesen kiszélesedett azon nyomdák és kötészetek köre, amelyeknek ezáltal már olyan
megoldást tudunk kínálni, ami nem
haladja meg egyrészt az anyagi
lehetôségeiket, másrészt nem kell
olyan többlettudást megfizetniük,
amelyet nem valószínû, hogy valaha
is kihasználnának. Nagyon leegyszerûsítve a dolgot úgy is fogalmazhat-
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nék: ezentúl „A” és „B” variációt is
tudunk partnereink számára kínálni.
És ez mindenkinek csak az elônyére
válik, mindenkinek csak jó!
● A kötészeti berendezések terén egyébként mi a trend, milyen
irányban mennek a fejlesztések?
– A Müller Martini gépek esetében
egyértelmûen a hatékonyság és a
gyártásbiztonság növelése, továbbá a
minél magasabb automatizáltság irányában történnek a fejlesztések. Ennek megvalósítása érdekében a legkorszerûbb hajtási és egyéb technikai
megoldások kerülnek beépítésre az
egyes gépekbe. De általánosságban
tulajdonképpen hasonló mondható el
a többi gyártó kötészeti berendezését
tekintve is, legfeljebb némileg alacsonyabb színvonalon valósul meg, vagy
éppen ôk a gép „másféle” tudására
helyezik a nagyobb hangsúlyt.
● Nyomdaipari közhely, ám természetesen tökéletesen igaz,
miszerint: „egy gép annyit ér,
amennyire biztosított a szervizháttere”…
– Ahogy az az ágazatban köztudott,
Magyarországon a Kolbus képviseletét eddig a Prosystem Cégcsoport
látta el, és nagyon sikeresek is voltak
mind a forgalmazásában, mind a
megfelelô szervizháttér biztosításában. Kizárólag azért kerültek most
ezek a Kolbus gépek hozzánk, mert

az anyavállalatok között megszületett
ez a megállapodás. Én úgy gondolom, annak van értelme, hogy a megfelelô szerviztámogatottság érdekében együttmûködjünk a Prosystemmel. Egyébként is a kooperáció híve
vagyok: véleményem szerint összefogással sokkal jobban lehet elôre haladni, semmint, hogy mindenki mindent egyedül akarjon megoldani.

Céginfo

pen bonyolítja az önök munkáját…

14:42

● Visszatérve a tavalyi év „karakteres tervtúlteljesítéséhez”: nem
jelent-e ez hátrányt abból a
szempontból, hogy akkor ahhoz
mérten emelik tovább az idei évre
szóló elvárásokat?

– Szerencsére a Müller Martini egy
olyan cég, amely nem mátrix-szerûen
gondolkodik. Nagyon is ismeri, és
figyelembe is veszi az adott régió
lehetôségeit, helyzetét, társadalmi és
gazdasági közegét, és nem támaszt
teljesíthetetlen elvárásokat. Évek óta
ugyanazt az eredményt várják el tôlünk, amit mi mindig teljesítünk is.
Igaz ugyan, hogy volt olyan év, amikor éppen csak teljesítettük, viszont
más években pedig bôven az elvárás
fölött hoztuk az eredményeket.
● Hogy érzi, a 2018-as év melyik
„kategóriába” fog esni?
– Reményeim szerint – és a kilátásaink is ezt vetítik elôre –: a „bôven
fölöttibe”. ■
Ilona
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25 éve a hazai piacon

Deutsche Leasing
Hungária
A Deutsche Leasing 25 évvel ezelôtt jelent
meg saját képviselettel a magyar piacon, noha
magát a pénzintézetet a hazai nyomdaipar jó
néhány szereplôje ismerhette, hiszen az ezt
megelôzô években is számos beruházás
született ennek a lízingcégnek a bevonásával.
Ez valahol természetesnek is mondható,
hiszen a magyar nyomdák tulajdonképpen
kizárólag német nyomdagépgyártóktól
szerezték be a gépeket, és ehhez legtöbbször
a német pénzintézetek pénzügyi szolgáltatását
vették igénybe. A rendszerváltást követôen
azonban szükségesnek érezte a Deutsche
Leasing AG, hogy ne csak szolgáltatásaival,
hanem fizikai valójában is rendelkezésre álljon
a magyar nyomdaipar számára.
Fodor Tamás immáron 14-dik éve „viszi”
a hazai leányvállalat nyomdaiparral foglalkozó
szegmensét: és ez alatt az idôszak alatt
– valljuk meg – hideget-meleget, mindent megéltek a nyomdák. Ám a Deutsche Leasing
nyomdaiparral foglalkozó szegmense mindvégig elképesztô stabilitással állt – és jelenleg is
áll – partnerei rendelkezésére.
Fodor Tamással beszélgettem.
● Eredetileg közgazdász végzettsége van, ennek ellenére a
nyomdaiparból került a Deutsche
Leasing nyomdaiparral foglalkozó
divíziójának élére…
– Ez így igaz: közgazdászként – de
inkább fogalmaznék úgy: kereskedelmi ügyintézôként – ugyanis a MAN
Roland hazai képviseleténél helyezkedtem el. Sharniczky József volt az,
aki beavatott a nyomdagépek – beleértve az alkatrészeket is – világába,
én pedig amit csak lehetett, mindent
megtanultam. Ekkor kerültem kapcsolatba és ismertem meg a hazai
nyomdaipar szereplôinek egy részét
is. Az ügyintézô munkakörbôl pedig
rövid idôn belül gépkereskedôvé
avanzsáltam.
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● Amikor a DLH-hoz hívták, mekkora „portfóliót” vett át az elôdjétôl?
– Voltak már a cégnek hazai ügyfelei, de még nem volt ágazati stratégia kialakítva, hanem a cég általánosan foglalkozott termelôeszközfinanszírozással/-lízingeléssel. Ugyanakkor már elkezdôdött a törekvés,
hogy szegmensekre bontva fókuszáljanak az egyes iparágakra, például a
nyomdaiparra is. Ehhez kerestek
olyan embert, akinek egyrészt közgazdasági, másrészt megfelelô iparági
– az eszközöket és a szereplôket egyaránt beleértve – ismeretei is vannak.
Így esett a választás én rám.
Mindez 2005-ben történt. Akkoriban mintegy félezer nyomdával volt
kapcsolata DLH-nak, de én, mint
„volt MANRoland-os”, azért nem

mindenkit ismertem közülük. Innentôl kezdve azonban mindegyik nyomdagép-beszállítóval kapcsolatba kerültem, és mindegyikükkel sikerült igen
jó viszonyba kialakítani, és rajtuk
keresztül a nyomdák képviselôivel is.
● Mondhatni, ekkor volt a nyomdaipar „aranykora”: „futott a
nyomdák szekere”, mindenki
beruházott, de legalábbis gondolkodott rajta. A finanszírozó cégek
pedig – amelyekbôl addigra már
meglehetôsen sok volt – szinte
„utána dobták” a potenciális ügyfeleknek a hitellehetôséget.
– A DLH-t mindig is jellemezte
egyfajta konzervatizmus és megfontoltság, tehát – hogy úgy fogalmazzak – mi nem „dobtuk” mindenki
után a lízinglehetôséget, hanem min-
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● Igazából ez volt az oka annak,
hogy – ellentétben más lízingcégekkel – a DLH hazai nyomdaipari szegmense még a válság
legkeményebb évei alatt is stabil
piaci partner maradt a nyomdák
számára?

– Azt gondolom, hogy igen, illetve
ez volt – és ma is az – az egyik oka.
A másik ok, hogy mi, pontosabban
én – mivel egyedül viszem a hazai
cégen belül a nyomdaipar finanszírozásának szegmensét – soha nem
egyetlen gépre fókuszálva adunk
ajánlatot, hanem a projekt elsô pillanatától kezdve segítek abban, hogy
optimális konstrukció mellett szülessen egy beruházás. Elôfordult nem
egyszer az is, hogy egész egyszerûen
lebeszéltem az ügyfelet arról, hogy
úgy fejlesszen, ahogy ô azt elképzelte, mert közgazdászként pontosan
láttam, hogy nem lesz jó vége: túlvállalja magát…
● Óvatossága, megfontoltsága
okán ezek szerint a DLH megúszta a nagy „bedôléseket”…?
– Azért mi is belefutottunk né-
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hányba, legfeljebb sokkal kevesebbe,
mint más lízingcégek. Ráadásul az
eszköz- és piacismeretnek köszönhetôen mindig ki tudtunk jönni ezekbôl
az ügyletekbôl úgy – például a másodlagos piacon történô értékesítéssel –,
hogy ne okozzon számunkra veszteséget.
● Térjünk vissza a visszautasított kérésekhez! Mit szóltak a
partnerek, amikor lebeszélte
ôket? Nem haragudtak meg, nem
fordultak el önöktôl?

– Hááát, elôször általában nem
esett jól nekik, mert mint szakemberek, csak a szakmai lehetôség lebegett a szemük elôtt, de azután rendre
megköszönték a kvázi óvatosságomat! Persze, akadt olyan cégvezetô
is, aki átment egy másik finanszírozóhoz, ahol szabad utat kapott a beruházáshoz, azután mégis visszatért
hozzánk…
● Miért?
– Azt gondolom, elsôsorban azért,
mert az üzleti életben az a fajta megfontoltság, kiszámíthatóság, korrektség, segítôkészség és mindemellett
azért rugalmasság is, amely a Deutsche Leasing Hungáriát jellemzi,
biztonságot is ad a partnereinknek.
És persze, az is fontos, hogy minden
egyes partneremmel nagyon emberi,
szinte baráti a kapcsolatom, tehát
nem „mátrix-szemlélettel” közelítek
egy-egy beruházás finanszírozásának
lehetôségéhez, hanem az elsô pillanattól, az ötlet megszületésétôl kezdve minden oldalról jól körbejárjuk a
témát, és segítek a helyes és megfontolt döntés meghozatalában.

● Mennyire „srófolja” az elvárásokat évrôl évre az anyacég…?
– Ebbôl a szempontból is nagyon
„emberi” a cég üzletfilozófiája: nem
vár el teljesíthetetlen eredményeket.
Pontosan tisztában vannak azzal,
hogy a nyomdaipar – ahogy a német
piacon sem – Magyarországon sem a
dinamikus növekedés fázisában van.
Ezen belül azonban – természetesen –
a piaci pozíciónk stabil megôrzése és
a nyereséges mûködés mindenképpen
alapelvárás.
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den esetben alapos megbeszélés elôzte meg az esetleges szerzôdéskötést:
nem akartunk minden áron üzletet
kötni… Ennek következtében ugyan
lecsökkent az ügyfélszám kétszázra,
ám ezek a partnerek stabilan tudták
teljesíteni a lízingterheket. Vagy, ha
átmenetileg valamilyen oknál fogva
nehézségbe ütköztek, akkor minden
esetben leültünk, végigbeszéltük a
lehetôségeket, és kellô rugalmasság
mellett megtaláltuk azt a konstrukciót, amely mindkettônk számára
megnyugtató megoldást jelentett.

14:42

● Egy alapvetôen nem növekedési, nem beruházási kényszer
fázisában lévô iparágban, miként
oldható meg, hogy „lízingértékesítés” szempontjából akár csak
az elmúlt idôszak eredményessége megmaradjon?
– Meglehet – sôt, biztos –, hogy az
ágazat túl van a nagy fejlesztési
boomon, ám az is tény, hogy azért
mindig van olyan terület/területek,
amelye(ke)t a hatékonyság növelése
érdekében a nyomdáknak fejleszteni
kell. Ez azt jelenti, hogy nekünk,
mint lízingcégnek, más megközelítésben kell ezekhez a fejlesztésekhez
viszonyulni, újfajta konstrukciók
mentén lehet és kell is kínálni megoldásokat. De ez nem jelent problémát,
hiszen mindig is érzékenyen reagáltunk a nyomdaipar igényeire, és általában meg is találtuk a módját annak,
hogy miként legyen az üzleti kapcsolatunk mindkettônk számára gyümölcsözô.
● Kifejezetten optimistának tûnik!
– Nemcsak tûnök, az is vagyok! ■
Ilona
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Fô profiljuk: maga a nyomdaipar

Hesse Trade Kft.

A Markos András és Csernus Zoltán alapította Hesse Trade Kft.
immáron ötödik évébe lépett, és a jószerint nulla forinttal indított
cég tavalyi árbevétele elérte a 1,5 milliárd forintot. A mára már 26
kollégát foglalkoztató cégcsoport – merthogy 2016 óta a Goodwill
Kft. is a Hesse Trade tulajdona – tevékenysége igen szerteágazó. A prepress, a tekercsnyomtatás (ezen belül a flexó és a digitális is), vagy éppen a nagyformátumú nyomtatás, a finishing,
illetve továbbfeldolgozó gépek, speciális berendezések, segédanyagok, szoftverek, csomagolás – tulajdonképpen mindenféle
olyan gépet, berendezést, megoldást kínálnak a nyomda- és
csomagolóipar számára, amire csak szüksége van, vagy szüksége lehet. Sôt, nem egyszer olyan lehetôségekkel is megismertetik partnereiket, amivel azok ugyan nyomtatáson alapuló, ám
teljesen új vagy éppen szokatlan piaci szegmens felé nyithatnak.
A cég alapítása óta idôrôl idôre próbálkoztam, hogy leüljek
beszélgetni a két tulajdonos-ügyvezetôvel, de mindig „lepattintottak”. Azután most mégis kötélnek álltak,
és – ahogy az alábbiakban olvashatják – meglehetôsen sajátságos cikk született…
Az ágazatban bevett hagyomány, hogy
a beszállító cégek szakosodnak, s noha
az utóbbi években mindegyikük igyekezett új „lábakat” is növeszteni, mégiscsak
náluk karakteresen megmaradt az eredeti
fô profil.
Nos, a Hesse Trade-rôl ez nem mondható el. Amikor azt kérdeztem, hogy
hogyan képesek ennyi mindent kínálni,
ilyen széles palettát tartani, ennyi gyártó
céggel együttmûködni, Markos András a
következôképpen fogalmazott:
„Mi az »egészben« gondolkodunk, tehát a mi fô profilunk maga a nyomdaipar.
A nyomdák – legalábbis azok, amelyek
lépést akarnak tartani a fejlôdéssel és a
piac elvárásaival – nem ragadhatnak le
egyetlen technológiánál, vagy egy bizonyos típusú termék elôállításánál, hanem
gyorsan kell reagálniuk a változó és
összetett igényekre. Mi magunk is ebben
hiszünk, és ezért is alapítottuk meg Zolival
közösen a céget, hogy ezt beszállítói szinten megvalósítsuk. Függetlenül attól, hogy
ez prepresst, továbbfeldolgozó gépet,
szélesformátumú vagy éppen 3D nyomtatót, szoftvert vagy csomagolást jelent, mi
ki tudjuk szolgálni a partnereinket.
Azzal pedig soha nem foglalkoztunk –
és igazából ma sem fontos számunkra –,
hogy a hazai piacon vannak-e olyan cégek, akik ezekre a területekre korábban
már szakosodtak. Eleinte tényleg sokat
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gondolkodtunk rajta, hogy mennyi konfliktust bírunk vállalni, de el kellett fogadnunk, hogy mi ilyenek vagyunk, a technológiák egésze érdekel minket, és a komplex
kiszolgálásban látjuk a jövônket.
Öt éve, amikor indultunk Zolival jószerint a víziónkon kívül – hogy egy ilyen
kereskedô céget alapítsunk – semmink
nem volt. Az alapítás évében mégis sikerült százmilliós forgalmat bonyolítanunk
hat hónap alatt, amely azután évrôl évre
növekedett, és tavaly elértük a 1,5 milliárd forintos bevételt.”
Ha van habitusában két nagyon különbözô ember, akkor az a Hesse Trade két
alapító-tulajdonosa: Csernus Zoltán és
Markos András. Anno mindketten a
Bauer + Bauernél dolgoztak, onnan ismerik egymást. De míg Csernus Zoltán
csendes, visszahúzódó, addig Markos
András egy jóval vehemensebb, kirobbanóbb személyiség. Ezt látva, azt gondolná az ember, hogy András rendelkezik
erôsebb kereskedôi vénával, Zoltán pedig
a maga higgadtságával, megfontoltságával a vállalkozás stabil mûködését erôsíti, járul hozzá a sikerekhez.
Persze, náluk ez is máshogyan van.
„Azt hiszem, ma már nem vagyok igazán jó kereskedô. Elsôsorban az érdekel,
hogy mi lehet érdekes a hazai nyomdaiparnak, mi az, ami számukra is és ne-

künk is jó üzlet, és érdemes vele foglalkozni. Zoli pedig ránéz, és látja: ez a
technológia, megoldás jó eséllyel mûködni fog, vagy nem. Gyakorlatilag leszûri –
sokszor egy mondattal meg is szünteti – a
kontrollálatlanul szárnyaló ötleteimet, és
racionalitással megöli azokat.
Ami viszont abszolút közös bennük,
hogy mindketten mélységesen hisznek
abban, hogy egy cég akkor lehet sikeres,
ha képes a folytonos megújulásra, a
gyorsan változó világ igényeire való
válaszadásra, és e közben azt is szem
elôtt tartják, hogy egy vállalkozás célja
és mûködésének az oka – a sokszor durrogtatott nagy nemes célok mellet – a
profitszerzés. Ez azonban hosszútávon
csak akkor mûködik, ha ehhez a partnereiket is hozzásegítik…
„Két irányt keresünk, elsôsorban Európában, Amerikában a kreatív cégeket, termékeket, azokat a technológiákat, amelyekkel valami újat, mást lehet csinálni, és
így használatuk mellett optimális esetben
magasabb profit elérése lehetséges a
vevôink számára, így lettünk partnerei a
Durst, Autobond, AMS, Nilpeter, és több
további innovatív gyártónak.
Másik irányban, azaz Ázsiában pedig
olyan technológiák után kutatunk, amelyek kiváltanak munkaerôt, egyszerûsítenek munkafolyamatokat, vagy csak meg-
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Miközben hallgattam ôket, arra gondoltam, hogy ez mind szép és jó, csak
éppen az örökös változással elég nehéz
lépést tartani. Arról nem is beszélve,
hogy – bármilyen berendezésrôl legyen
is szó – a hazai piac szereplôi igénylik
mellé a megfelelô hátteret, továbbá a
szervizbiztonságot, és hát olykor joggal
van fenntartás bennük például a Kínából
származó gépekkel szemben… – aztán
hangosan is megkérdeztem.
„Kétségtelen, hogy nem feltétlenül
ugyanazt a minôséget képviselik ezek a
berendezések, mint a nagynevû, európai

Az eszembe se jutott, hogy megkérdezzem, milyen termékcsoporttal fognak bôvülni, mert számukra – gyaníthatóan – ismét valamelyik nemzetközi
kiállításon látottak fogják az ihletet
adni. Az azonban igaz, hogy annak a
fajta dinamikus fejlôdésnek, amellyel a
Hesse Trade halad, meglehet, hogy a
hazai piac mérete kicsi.
„Gondoltunk már arra, hogy a környezô országok irányába is terjeszkedünk, de – legalábbis egyelôre – letettünk róla. Ennek több oka is van, de a
legfontosabb az, hogy elsôsorban a
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fizethetôbb, de mûködô megoldást nyújtanak, ezeket a gyártókat mi Taiwanon,
Kínában vagy Indiában találtuk meg.
Mindig jönnek újabb és újabb jó ötletek. Mindenesetre járjuk a kiállításokat
és szakmai vásárokat, és nemcsak Európában, hanem Ázsiában is: rengetegen
ott vagyunk, és szinte mindig találunk
valami olyat, amit – minden esetben (még
Ázsiában is) a gyárak meglátogatását
követôen – azután hazahozunk” – mondja ezzel kapcsolatosan Markos András.
„Andrásnak nagyon erôs víziói vannak, tudja, hova akar jutni, és energikusan halad a cél felé. Ettôl jó a mi párosunk, merthogy kiegészítjük egymást” –
teszi hozzá Csernus Zoltán, aztán felpattan és kimegy, merthogy éppen hívása
érkezett valamelyik külföldi beszállító
partnerüktôl…

gépgyárak által kínáltak. Ám tudják mindazt, amire szükség van, és
ezekben a berendezésekben nem
kell megfizetni azt, amire viszont
nincs… Az áruk meg harmadannyi.
A nyomdák egy igen jelentôs része
tudja, hogy fejlesztenie kell, de
azzal is tisztában vannak, hogy a
tradicionális nyomdaipari beszállítók terméke nem illeszthetô a termelésükbe. A klasszikus megoldás
ilyenkor a használt gépek vásárlása, ennek az alternatívája lett egy
„kínai” eszköz beszerzése.
Persze, egy ilyen döntés rengeteg
kockázatot tartalmazhat alapesetben, ezt a kockázatot osztjuk meg
partnereinkkel szerviz- és szolgáltatói háttér mûködtetésével, illetve
kialakult logisztikai és fizetési megoldásaink biztonságossá teszik ezeket a
beruházásokat. Így aztán mostanában
elég jól megy ez a történet, és havonta
minimum tíz különbözô berendezést
helyezünk üzembe.
A szervizbiztonságról meg annyit: kilencfôs szervizcsapatunk olyan felkészült
– és kellôen rugalmas – szakemberekbôl
áll, akik nemcsak egyetlen géptípushoz
értenek, hanem kvázi képesek »átjárni«
többféléhez is. Így simán van olyan,
hogy egyszerre helyezünk üzembe
kifejezetten »high tech« Durst nyomdagépet, használt vágógépet és egy kínai
táblakészítôt az ország különbözô pontjain úgy, hogy közben hibabejelentésre
egy napon belül kiszállunk az általunk
szerelt 200-300 gép bármelyikéhez” –
válaszolja felvetésemre Markos András.

magyar piac szereplôire szeretnénk koncentrálni, és nekik megmutatni minden olyat, ami segíthet abban, hogy új piaci lehetôségeket
találjanak maguknak. Számunkra
továbbra sem csak az jelenti a fejlôdés
útját, hogy a jelenleg ismert technológiákra alapozva próbáljunk nagyobb
piaci részesedést szerezni. A nyomdaiparban és a kapcsolódó iparágakban
szerintünk nagyon sokféle lehetôség van,
és – ha jól látjuk – a nyomdák közül is
inkább az lesz képes hosszú távon a piac
szereplôje maradni, aki nyitott az újdonságokra, és alkalmazkodik” – mondja
ezzel kapcsolatosan Markos András.
A Hesse Trade-rôl nem jelent meg
egyetlen cikk sem, továbbá egyáltalán
nem hirdettek, hogy úgy fogalmazzak:
egyáltalán nem promotálták magukat.
Pedig – ahogy a bevezetôben említettem
– jómagam is szívesen számoltam volna
be a cégrôl. Nemcsak a széles termékpaletta, továbbá az abszolút újszerû és nem
kicsit szokatlan üzletfilozófiájuk okán,
hanem azért is, mert igen komoly formában vesznek részt „jó ügyek” támogatásában. Például 60 000 füzetet osztottak szét rászoruló iskolások között,
több szervezetet segítettek, és segítenek
anyagilag. (És nem mellesleg ezen búcsúszámunk megjelentetéséhez is komoly
mértékben járultak hozzá – a fôszerk.)
Amikor megkérdeztem, hogy miért
zárkóztak el, hogy mindez a szakma
széles rétege számára is tudott legyen,
Markos András a maga kissé sajátságos
stílusában csak ennyit mondott:
„Szerintem ez egy olyan dolog, amit
csinálni kell, nem beszélni róla. Ha nem
ez lenne az utolsó számod, most sem lett
volna ez a cikk. De az újságod hiányozni
fog, és így tudunk a PRINTinfótól elbúcsúzni.
Visszatérve a kérdésedre: mi egyszerûen csak azt tesszük, amiben hiszünk,
ha tudunk segítünk. Másrészt ez olyan,
mint ahogyan dolgozunk, igyekszünk jó
csapatot építeni, jól érezni magunkat,
amikor dolgozunk, normális környezetben, normális eszközökkel. Európai
módon.” ■

Ilona
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Nem kell bemutatni, és mégis…

Erdély Zsolt

Erdély Zsoltot igazán nem kell bemutatni a hazai nyomdásztársadalom
tagjainak, hiszen 1994 óta, vagyis közel negyed évszázada foglalkozik
papírral: kezdetben a dunaújvárosi, majd a szolnoki papírgyárban
dolgozott kereskedelmi munkatárs, illetve kereskedelmi igazgatóként, és
feladatai közé tartozott – egyebek mellett – a papír-nagykereskedôk
kiszolgálása is. Burger László nyugdíjba vonulását követôen, 2007-ben
nevezték ki az akkor még a PaperLinx kötelékébe tartozó Budapest
Papír ügyvezetô igazgatójának. Ez alatt a több mint 9 év alatt, amíg
ebbéli tisztségét betöltötte, nemcsak irányította és vett aktívan részt a
cég mindennapos munkájában, hanem zökkenômentesen „vezényelte
le” a tulajdonosváltásból eredô – a PaperLinx ugyanis ezt a leányvállalatát is eladta az Europapiernak – nem túl egyszerû folyamatot is.
Mindemellett elképesztôen nagy hangsúlyt fektetett a vevôkapcsolatok
ápolására: személyiségébôl fakadóan – közvetlensége és humora okán
– rendkívül laza és jó hangulatú, ugyanakkor pazar rendezvényeken
látta vendégül a cég partnereit, munkatársait, vezetôit, tulajdonosait.
Aztán 2016 nyár elején nagyhirtelenséggel távozott az Europapier Budapest élérôl, egyáltalán az ágazatból…
● Most azonban ezerrel tért vissza és
van jelen a hazai piacon. Hallgatom…
– Egyrészt éreztem, hogy rám fér már a
pihenés, mert kezdtem – noha a véremben
van a papír és a hazai nyomdák szeretete –
kicsit belefáradni az ezzel kapcsolatos
napi szintû feladatokba. Nem akartam,
hogy elérjem azt a lélektani pillanatot,
amikor már nem lelek benne örömöt,
hiszen ez adja az embernek az energiát, a
töltést, a lendületet. Ha valamiben nincs
benne a szívünk-lelkünk, akkor az óhatatlanul meglátszik a végeredményen. És én
kezdtem közelíteni ehhez a ponthoz.
Másik oka az volt, hogy az új „központi
vezetéssel”, pontosabban a bécsi központ
egyik fônökével – ahová mi is tartoztunk
– tulajdonképpen az érkezésének az elsô
pillanatától úgy tûnt, hogy nehezen
találtuk a közös hangot. Talán túl sokszor
mondtam igen helyett nemet, de hát
nemet tudni mondani talán a legnehezebb,
és úgy ítéltem meg, hogy talán egy kicsit
ismerem a hazai piacot, tudom mik a
vevôk és piaci elvárások, mely módszerek
a hatékonyak, és melyek azok, amelyek –
kvázi – nem mûködnek nálunk – legalábbis szerintem. Végül is ez is vezetett 2016
nyár elején odáig, hogy elváltak útjaink.
● Egy jó fél évig egyáltalán nem is
lehetett hallani önrôl… Mit csinált?
– Üzletileg – szó szerint – semmit: pi-
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hentem, illetve még intenzívebben sportoltam, továbbá rengeteg idôt töltöttem
végre a családommal. És közben sok
mindent átgondoltam, és át is értékeltem… Azután egyre jobban kezdett hiányozni a papír és a szakma… És akkor
eldöntöttem, hogy visszatérek. Ráadásul,
az ágazat felôl is sok barátom és üzleti
partnerem keresett, sokan biztattak erre,
ami megerôsített az elhatározásomban. És
ekkor kaptam egy üzleti ajánlatot is egy
olyan cégtôl – nevezetesen a Grafo Littól
–, amely abszolút egybevágott az én távlati
elképzeléseimmel. A Grafo Lit már több
éve van jelen a hazai piacon, és többféle
termékcsoportot kínál a hazai – és nemcsak hazai – nyomda-, illetve csomagolóipar részére, és ebbe elsôsorban a különféle papírok és kartonok is beletartoznak.
Ezek a termékek nagy része azonban jellemzôen nem a multinacionális nagykereskedôktôl kerülnek beszerzésre, hanem
kisebb-nagyobb független gyártóktól.
Szóval, a Grafo Lit – amely egyébként
nemzetközi tulajdonosi háttérrel is rendelkezik, és több közép európai piacon jelentôs értékesítéssel van jelen – ajánlott egy
olyan együttmûködést, amelyben egyrészt
tulajdonrésszel rendelkezô ügyvezetôként
irányíthatom a hazai céget, másrészt maximálisan azon kereskedelmi szemlélet és
irányvonal mentén haladunk mind a
papír-, illetve kartonértékesítés tekinteté-

ben, amelyet én is a leghatékonyabbnak
és a mindenkori piaci igényekhez és körülményekhez legjobban passzolónak tekintek. Tavaly nyáron egy 3-4 fôs csapattal
már el is indult a közös munka, és azóta,
de még inkább ez év eleje óta nemcsak a
nyomdák és csomagolósok, hanem már a
többi papírkereskedô számára is „érezhetô
módon” vagyunk jelen a piacon.
● Magyarországon négy nagy papírnagykereskedô van, és mindegyikük
mögött ismert és erôs multinacionális
anyavállalat áll, a hazai „lányaik” beágyazottságáról nem is beszélve.
Ezzel együtt mindegyikük egybehangzó meglátása, hogy a hazai piac számára túl sokan vannak… Bocs, de
nem kis bátorságra és önbizalomra
vall, ha ennek a mezônynek „jegyzett”
szereplôjévé szeretne válni…

– Erre csak – egy sportból hozott hasonlattal élve – annyit mondanék: nem
feltétlenül az nyeri a távfutást, akinek a
lábán a legmárkásabb és „agyonreklámozott” cipô van…
● Oké. Akkor azt kérdezem: mikor
lesz elégedett önmagával, ha mit
ér el 2018 végére?
– Én egy kicsit hosszabb távra nézek
elôre: 2-3 év, és kiderül, ki marad a
pályán! ■
Ilona
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Ezen a felületen sok éven keresztül jelentek meg az egyesület rendezvényeinek
felhívásai, fontosabb eseményeink elôzetesei. Aztán a megvalósulásokat követôen a képes beszámolók – jellemzôen a fôszerkesztô tollából. A programokat
szervezôk, az egyesület vezetése, de ki merem jelenteni, az egész szakmai
közélet köszönettel tartozik, és nem lehet elég hálás ezért a 330 + 1 lapszámon
át vezetett misszióért!
Pesti Sándor „tartalomszolgáltató :-)”

Fájdalom, ez a korszak, ezzel a megjelenéssel most lezárul.
Talán szimbolikus, hogy most egy olyan, új alapokra helyezett szimpóziumunk
meghirdetése kerül elsô helyre, amit a tavalyi szakmai interjúkon elhangzott
igényekre, javaslatokra reflektálva, és már teljes egészében az egyesület
megújult/megfiatalított vezetôsége szervez.

Prémium Print&P ackaging
Szimpózium
2018. április 26–27., Herceghalom
Helyszínek:
1. nap: Hotel Abacus Business and Wellness
(2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.)
2. nap: Üzemlátogatás – meglepetéssel

Tervezett program:
Április 26., csütörtök:
12.00–14.00: Regisztrácio és büféebéd Herceghalmon,
a Hotel Abacusban
14.00–14.30: Elsôre talán furcsának tûnhet, hogy miért hívtunk meg egy
katolikus papot egy nyomdaipari rendezvényre. Azonban Pál Feri
jelenleg Magyarország egyik leginspiratívabb elôadója, a
mentálhigiéné egyik bátor gondolkodója. Elôadásának címe:
Hogyan bánjunk emberségesen a munkaerôvel, munkavállalókkal,
munkáltatókkal, partnerekkel, ügyfelekkel…
14.30–15.30: 6–6 perces kedvcsináló ízelítô – 6 szakmai elôadótól
15.30–16.30: egyéni kerekasztal-beszélgetés a 6 szakmai elôadóval
XX. század kávészünet keretében: (nógrádi ropi, télifagyi, Boci csoki,
Dunakavics, pattogós cukor, Kojak-nyalóka, pilótakeksz, négercsók,
gumi-cumi, édes krémtúró, kávé, tea, üdítô)
16.30–17.00: Wolf Gábor, a Marketing Commando alapító-tulajdonosa,
akirôl azt tartják, hogy ô teremtette meg a kisvállalati marketing
alapjait Magyarországon. Elôadásának címe: Kis- és középvállalkozásoknak az értékesítési és marketing lehetôségekrôl
17.00–18.00: 6–6 perces kedvcsináló ízelítô – újabb 6 szakmai elôadótól
18:00–19.00: egyéni kerekasztal-beszélgetés a 6 szakmai elôadóval
19.00–20.00: felfrissülési lehetôség a wellnessben
20.00–22.00: borvacsora Ipacs Zsolt borász és barista közremûködésével,
valamint a délutáni programok és az est háziasszonyával,
Szekeres Nórával
Április 27., péntek:
10.00–12.00: Üzemlátogatás
12.00-tôl: Ebéd, hazautazás

Jelentkezés, részletes információk az egyesület,
illetve a szimpózium saját honlapján:
http://premiumpp.pnyme.hu
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PNYME
XXXIV.
küldött-közgyûlése
2018. április 18.,
Vecsés, Nyomdagaléria
A közgyûlés a tagok számára nyilvános, azon
a küldöttek szavazati joggal vesznek részt, de
érdeklôdôként bármely egyesületi tag részt
vehet. Technikai okokból az ilyen szándékot
kérjük elôre jelezni vagy emailben
(titkarsag@pnyme.hu) vagy telefonon (30/6323344) a titkárságon, Fodor Erzsébetnek.
A küldötteknek külön meghívót küldünk.
A küldöttek névsora és a közgyûlés anyagai
(a korábbiakkal együtt) a honlapunkról
lesznek letölthetôek.

PNYME
Vándor gyûlés
és P apírfeldolgozó
Napok
2018. június 7–8.

1%
Akkor is rendelkezhet, ha a NAV által felkínált
bevallását érvényesíti! Nem ismeretlen hátterû
ügyekhez, hanem a szakmai közvélemény elôtt
zajló, minden elemében átlátható, a szakmáink
javát szolgáló nyilvános tevékenységhez adják
azt a támogatásukat, ami egyébként egyetlen
forintjukba sem kerül!
Az egyesület mindig minden forinttal nyilvánosan elszámolt. Azzal is, amit tagjaitól tagdíjként, támogatásként kapott, és a saját tevékenysége folytán keletkezett bevételeivel is!
És ez így lesz a jövôben is.

Adószámunk:

19815929-2-41

TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPOPRINT cég képviselete
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Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kis.geza@t-online.hu
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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
Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 13 500 partnerrel világszerte!

Naponta frissülô
adatbázis!
SZÉPIMPEX BT.
Széphegyi Pál
nyomdamérnök
2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76
e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

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

Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser
bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,
Major hajtogatógépek,
Morgana sorszámozógéphez
8-9 számjegyes
sorszámozófejek, AKCIÓ!
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: +36 30 9333 250

Biztonsági ragasztószalagok
– 3 színben –

● Felnyitás után színazonos OPENED
feliratot hagy
● Papír- és kartondobozok biztonságos
lezárásához
További információért keressen elérhetôségeink
valamelyikén!
Cím: 1188 Budapest, Szövet utca 15., tel./fax: 06 1 290 8359
E-mail: info@dupro.hu, Webáruház: www.ragibolt.hu

Használt kivágó plotter eladó
Típus: Aristomat 1310 (síkágyas)
Vágási méret: 1300 x 950 mm
Ára: 3 000 000 Ft + áfa
Érdeklôdni lehet: 06-30/9551-320 (Sz.Variáns Kft.)

REACTO

csak nálunk!
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

…itt a vége!
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– a profi varroda –
– a profi varroda –

Kiszakadt, kikopott, túl bô vagy túl
szûk lett, esetleg elromlott a cipzár?
Egy kis hiba miatt még nem kell megválnia kedvenc
ruhadarabjaitól! Gondoskodom róla, hogy továbbra is
hibátlanul viselhesse.

Megtetszett valami a boltban,
de mégsem tökéletes?
Vegye meg nyugodtan, hozza el hozzám, és olyan lesz,
mintha Önre szabták volna.

Új függönyt szeretne,
vagy átalakíttatná a régit?
Nem kap megfelelô asztalterítôt,
díszpárnát vagy ágynemût?
Igényei szerint elkészítem, átalakítom a lakásához
elképzelt textíliáit.

Esetleg megálmodott egy szép ruhát,
szoknyát vagy francia kosztümöt,
de sehol nem talál ízlésének megfelelôt?
Elképzelése alapján tervezem meg és készítem el vágyai ruháját.

Nagy gyakorlattal rendelkezô, szakképzett
francia nôi szabóként mindezt megoldom.
Cím: 1111 Budapest, Kende utca 11. (az Allee-tól 5 percre!)
Nyitvatartás: szerda–péntek: 15–20 óra,
szombat: 10–13 óra között
Bejelentkezés:
telefonon: + 3 6 2 0 9 7 8 7 4 9 1
emailen: m i s s m i n i t 1 1 @ g m a i l . c o m

Kövessen a Facebookon is aktuális akcióinkért!

facebook.com/missminitvarroda

