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Tisztelt Partnerünk!

A Konica Minolta Magyarország Kft. nevében ezennel szeretettel meghívjuk Önt 2011. május 19-én

megismerhesse cégünk legújabb termékcsaládját.

M E G H Í V Ó

Helyszín: 
Budapest Átrium Café 

:
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ERÔSÍTENI AZT, AMI ELEVE ERÔS

Szinte nincs olyan nyomdaipari vállalkozás, amely ne küzdene 
a megrendelésekért. A gazdasági válság mellett a virtuális világ
térhódítása is erôsen megtépázza a nyomtatott termékek piacát. 
Az természetes, hogy mint minden újonnan megjelenô lehetôség, technikai
vívmány, az internet is átalakítja a korábbi szokásokat, és az is
természetes, hogy míg keresi saját helyét, ez szélsôséges formában jut érvényre:
minden területen „bepróbálkozik”, s igyekszik bebizonyítani, hogy alkalmasabb
rá. Van, hogy igazsága vagyon – hogy mást ne említsek: a nagyon állandó
(például: lexikális), illetve a nagyon változó (például: menetrend) adatok
begyûjtésére, tárolására ideális fórum. És van, hogy próbálkozása
messzemenôkig tévedés, még akkor is, ha egyelôre „nem akarja tudomásul
venni”.  Múlandóságát, testetlenségét, létezésének könnyen szerteoszló pillanatát
azonban ideje felismerni, ideje csak arra használni, amire való: gyors és egzakt
informálódásra. Ugyanakkor kétségtelenül átalakultak – és folyamatosan
alakulnak – a nyomdaipar szolgáltatásai iránti igények. És kétségtelen az is,
hogy a nyomtatott világnak is tudomásul kell venni, hogy elveszít néhány olyan
területet, amelyben korábban egyeduralkodó volt. Az átalakulás és útkeresés
idôszaka ez a mostani, s míg ki nem alakulnak, el nem rendezôdnek a viszonyok,
helyére nem kerülnek a dolgok, addig – sajnos – csatározások sorára, és nem
kevés „véráldozatra” lehet számítani és felkészülni. Mondom: felkészülni – és
a szónak nemcsak abban az értelmében, hogy valami kellemetlen dolog ne
váratlanul érjen, hanem inkább arra gondolok, hogy a nyomdaipari termékek
elôállítóinak szinte mindennél fontosabb feladata ma, hogy „eladja” önmagát.
Napjainkban már kevés kielégíteni – mind minôségben, mind határidôben, mind
árfekvésben – az igényeket, ugyanis az igények kezdenek elfordulni a nyomtatott
termékektôl. A nyomdászok pontosan érzik ezt, és ez az oka annak, hogy a
szûkülô piacon ádáz küzdelmet folytatnak. Át kellene fordítani a csatározások
energiáit a kreativitás felé: új és olyan nyomtatott megoldásokkal, olyan
érveléssel alátámasztva kellene megkínálni a megrendelôt, hogy – mint gyermek
a csokinak – ne tudjon ellenállni. A nyomtatott termékek legnagyobb elônye a
valóságosság, a kézbe foghatóság, a maradandóság. A virtuális világ elillanhat
egy pillanat alatt: hányszor találkoztak már az interneten azzal, hogy az egyik
pillanatban még fent volt egy cikk, a másikban se híre, se hamva… 
Azt kell tehát erôsítenie önmagáról a nyomdaiparnak, amiben a legerôsebb: 
a maradandóságot, és azt a valóban valós tartalmú üzenetet „átvinni” 
a megrendelôk felé, hogy ellentétben a virtuális megoldások könnyen szétpukkanó
buborékával, addig a nyomtatott termékekkel – legyenek azok bárminôk – 
ô is a maradandóság része lesz, azzá válik. 

PRINTinfo

A PRINTinfo újság aktuális száma teljes terjedelemben
elektronikusan is hozzáférhetô a www.printline.hu oldalon,

és megtalál bennünket a Facebookon is.
33
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● Április közepén volt a 18. Budapes-
ti Könyvfesztivál. Tapasztalatok?

– Kicsit megijedtünk a szervezésekor,
mert a bejelentkezések alapján csökkent
az alapterület iránti igény, és például a
német kiadók – most elôször – nem
képviseltették magukat. Természetesen a
recesszióval indokolták… Ami egyfelôl
valószínûleg igaz, ám az is tény, hogy a
londoni, illetve a Los Angeles-i kiállítá-
sokon azért részt vesznek. Összességé-
ben azonban nem egészen 10 százalékkal
volt kisebb az idei kiállításunk alapterü-
lete a korábbi évekénél.

● Nyilván mindenki latolgat, és prio-
ritási sorrendeket kénytelen felállítani…
Ugyanakkor a hazai nyomdáktól azt hal-

lom, hogy éppen Németország
felôl egyre több megkeresés
érkezik bérmunkára. Ezek
szerint arrafelé már a végé-
hez közeledni látszik a válság.

– Ezt alátámasztani tudom,
és ennek kettôs oka is van vagy lehet: az
egyik, valóban érezhetô a német gazdasá-
gon, hogy némileg megindult, és ez jó
hatással van a fogyasztásra, ebbôl faka-
dóan a könyvek és egyéb nyomdatermé-
kek iránti igényre, ezáltal pedig a nyom-
dai megrendelésekre. A német nyomdák
egy jelentôs része azonban nem hajlandó
fejleszteni, és inkább kihelyezi a munkái
egy részét kelet-közép-európai nyomdá-
ba. A hazai nyomdák közül meglehetô-
sen sok az olyan, amely technológiában,
szakmai felkészültségben, árfekvésben
messzemenôkig megfelel, pontosabban
megfelelne egy ilyen együttmûködésnek,
vagy beszállítói munkakapcsolatnak,
amennyiben megfelelô szinten beszélne

idegen nyelvet, például németül vagy
angolul. Sok esetben nyelvismeret
hiányára vezethetô vissza, hogy a magyar
nyomdák nem tudják exportjukat kiépíte-
ni, vagy éppen megerôsíteni. Persze,
nemcsak ez a gond. Kiadóként, tehát
némileg kívülrôl, de azért erôsen rálátva
és kapcsolódva a nyomdákhoz, úgy
látom – és hozzá teszem, ez tükrözi a
kiadós kollégák véleményét is –, hogy a
hazai nyomdaipar túlfejlesztette magát.
Az adódó „olcsó” pénzek – értsd: pályá-
zati források – jó néhány átgondolatlan
beruházást eredményeztek. Hogy mást ne
említsek: ha csak azt nézzük, hogy
mekkora professzionális keménytáblás
könyvkötészeti kapacitással rendelkezik
a hazai nyomdaipar, és valójában mek-
kora piacra termel, akkor mindenki
számára egyértelmû, hogy mire gondo-
lok. Mindenki próbálja a kapacitását
lekötni, tehát egy elképesztô árverseny
alakult ki közöttük.
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Helyzet a könyvkiadással
Beszélgetés KBeszélgetés Kocsis ocsis AndrásAndrás
Sándorral, a KSándorral, a Kossuth Kiadóiossuth Kiadói
Csoport elnök-vCsoport elnök-vezérigazgatójávezérigazgatójávalal
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Ha azt mondom, hogy szinte nincs olyan nyomda, amely ne
készített volna már ilyen-olyan vagy amolyan könyvet, akkor
– azt gondolom – cseppet sem túlzok. A kifejezetten
könyvgyártásra szakosodott nagy és meghatározó nyomdák
mellett számos kis és közepes nyomda is foglalkozik – vagy
szívesen foglalkozna – könyvek elôállításával. Hasonló
struktúrájú a kiadói szféra is: a nagy és meghatározó kiadók
mellett számos kis és közepes kiadó foglalkozik könyvkiadással.
A két ágazat egyvalamiben azonban teljes egészében
megegyezik: tôkehiánnyal küzdenek, amelyet egyre nehezebben
képesek kezelni. A gazdasági válság elképesztô mértékben tovább
mélyítette, súlyosbította az egyébként is meglévô és cseppet sem
egyszerû gondokat. Ráadásul, egyre nagyobb teret kér és vív ki
magának az e-világ, amely ugyan a kiadóknak akár új üzleti
lehetôségeket teremthet – és mint tapasztaljuk, teremt is –, ám
a könyvgyártással foglalkozó nyomdák számára semmi jót nem
tartogat. Hogy mi a helyzet a könyvkiadás körül jelenleg,
továbbá a jövôt illetôen, arról Kocsis András Sándorral
beszélgettem. A beszélgetés nagyon érdemi volt, de nem vidám…
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Budapesti értékesít k: 

Viszota Krisztina +36 20 499 8684 

Gali Tamás +36 20 984 8756

Bayer Krisztina +36 20 966 4122

Hollósy Gábor +36 20 984 8759

Kobza Miklós +36 20 935 1446 

XIII. kerületi raktár:

Nagyné Horn Erika +36 20 935 1447 

Veres Marianna +36 20 369 4274  

Irodai papír termékmenedzser: 

Arató József +36 20 915 3581  

Könyvpapír termékmenedzser  

Posztós István +36 20 915 4275

Minden 3 raklap feletti 
Core Uncoated ofszet rendelésekor 
pólót adunk ajándékba.

* Mondi ofszet

Májusban * hónap    
a Budapest Papírnál.

Mindig Önökkel és mindig Önökért! 

Központi iroda és raktár: 

1225 Budapest, Campona u. 1.  Harbor Park A3C épület
Cash&Carry áruház:

1139 Budapest, Lomb u. 31/b

Központi telefon: +36 1 371 7900   |   Központi fax: +36 1 371 7920 
Vev szolgálat: +36 1 371  7950  /  7951  /  7952  /  7953   
E-mail: mail@bppapir.hu   | Web: www.bppapir.hu 

Packaging termékmenedzser: 

Erki Andrea  +36 20 935 1482 

Kreatív papír termékmenedzser: 

Murai Gabriella +36 20 984 8755 

Vidéki képviseletek: 

Debrecen: Mecsei Gyula +36 20 984 8761  

Miskolc: Branyiczki Péter +36 20 953 4889  

Szolnok: Dr. Farkas János +36 20 984 8760 

Czene Árpád +36 20 953 4959  

Pécs: Brandt Róbert +36 20 984 8758  

Tatabánya: Czégény Imre +36 20 943 7461

Zalaegerszeg: Markó Gábor +36 20 935 1418

Tompos Róbert +36 20 967 4187
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● A kiadók szempontjából
nézve ez elônyös, és – informá-
cióim szerint – ki is használ-
ják...

– Természetes, hogy mi is a
saját érdekeinket tartjuk szem
elôtt, más kérdés, hogy

mennyire élünk vissza ezzel a helyzettel.
Nem mondom, hogy mindegyik kiadó az
„élni és élni hagyni” szellemében létezik
a piacon… A Kossuth speciel igen!
Ugyanakkor az is tény, hogy a kiadók
sincsenek könnyû helyzetben. Egyrészt
kiszolgáltatottak a terjesztôknek, akik
magas jutalékért – átlag 50 százalék – és
ráadásul bizományban veszik át a
könyveket, másrészt a könyvek forgási
sebessége – leszámítva egy-két bestsel-
lert – több mint egy év. Gyakorlatilag a
kiadóknak kell megfinanszírozni azt a
teljes folyamatot, ami a szerzôi jogdíjak-
tól kezdôdôen a kigyártatáson át egészen
az eladásig tart. Ez horribilis pénzt jelent.
A viszonylag tôkeerôs kiadók is csak
hitel segítségével tudják megoldani, ko-
moly nehézségek árán. Ezért aztán per-
sze, hogy fontos számunkra, hogy mit,
mennyiért és milyen fizetési határidôk
mellett tudunk gyártatni.

● A nyomdák azzal is küzdenek, hogy
a megnövekedett alapanyagköltségeiket –
például a meglehetôsen drasztikus papír-
ár-emelkedéseket – sem tudják tovább
terhelni a kiadók felé…

– Nem akarnék senkit bántani, de ami-
kor a papírárak lefelé mozdultak, egyet-
len egy nyomda felôl sem érkezett jelzés,
hogy annyival csökkenti az elôállítási
árát… Ezzel együtt hangsúlyozom:
messzemenôkig megértem a problémá-
jukat, de kiadóként bennünket is szoríta-
nak a magunk gondjai: a fogyasztóért
való verseny, a gazdasági válság, a ter-
jesztésért fizetett magas jutalék, és
hosszasan sorolhatnám. Az általam mély-
ségesen vallott „élni és élni hagyni”
üzleti szellem azt is takarja, hogy ugyan
szem elôtt tartom, hogy ne zsigereljem
ki, ne fojtsam meg például a nekünk
dolgozó nyomdákat, ugyanakkor kiadó-

ként se kövessek el öngyilkosságot azzal,
hogy a piaci árakat és helyzetet figyel-
men kívül hagyva, empátiából és lojali-
tásból fakadóan többet fizetek neki annál,
mint amennyiért – az ár–érték arányt
figyelembe véve – más nyomdai beszállí-
tónál hozzájuthatnék.

● Akárhonnan is nézem jelen helyze-
tet: számos sebbôl vérzik. Valamennyi
szereplô – nyilván a terjesztô is – igen
komoly problémákkal és több mint ne-
hézségekkel küzd. Ön szerint mi jelentene
megoldást ebben a helyzetben?

– 8–10 milliárd forint: ennyit kellene a
könyves szakmába invesztálni ahhoz,
hogy létrejöhessen a pénzügyi stabilitás,
a mûködési és mûködtetési kiegyensú-
lyozottság. De nem hogy ennyire, ennek
töredékére sincs remény. A Márai-prog-
ram eredetileg egymilliárd forintot szánt
a könyves szakmára, késôbb 800 milli-
óról volt már csak szó. Jelenleg pedig
ennek felénél, azaz 400 millió forintnál
tartunk, de még ez is kétséges. Miközben
13 milliárd forintot fordít a kormányzat
stadionépítésre…

● …vagy – szintén az ön példájánál
maradva –: ennek ötszörösét, kétmilliárd
forintot egyetlen kilométernyi autópálya
megépítésére. A könyv a kultúra része, és
nem mindig cél, hogy egy társadalom
kulturált legyen… 

– Pedig Európa számára éppen a kul-
túra megôrzése, mélyítése jelenthetné a
jövôt. Gazdasági jelentôségét lassan
teljesen elveszíti, ám kulturális értékei –
és ebbe az irodalom, az építészet, a
képzômûvészet, a tánc, a zene stb., stb.
mind, mind beletartoznak – vonzóak a
világ más régióiban élôk számára. Ôrizni
kellene ezeket az értékeket, mert ezek
jelentik, jelenthetik a túlélést.

● A magam részérôl teljesen egyetér-
tek önnel, ám az is tény, hogy ha a kultú-
ra meg is marad, részeként nem féltetle-
nül maradnak meg a tradicionális köny-
vek, átveszi helyüket az e-book. Az egy
üdítô kivétel, hogy a Kossuth Kiadó –
miközben még erôsen érezhetô a válság,
és tudjuk, mekkorát zuhant a lappiac –

megjelenteti a BBC History magazint,
ráadásul 30 ezer példányban.

– Mindig szerettem a trendeknek ellent
menni. Egyébként, amikor megállapod-
tam a BBC-vel a megjelentetésérôl, csak
reméltem, hogy így fogadja a hazai piac:
30 000 példányszámban készült el az
elsô, most márciusban megjelent magyar
nyelvû BBC History, de kevésnek bizo-
nyult, így még 6000 példányban után-
nyomásra került. Az e-book kapcsán
pedig ismételni tudom magam: nem lehet
nem tudomást venni róla, és tény, hogy
van olyan könyv-, illetve kiadványféle-
ség – például szakkönyvek, tankönyvek,
jegyzetek –, amelyeket sokkal érdeme-
sebb elektronikus formában kiadni, mint
nyomtatva. Európában, és azon belül
Magyarországon azonban nem ez jelenti
a nagy veszélyt a tradicionális könyvek
piacára, hanem az, hogy határozottan
zsugorodik az az olvasói réteg, amelynek
vásárlóereje is van, hogy – akár tradicio-
nális könyvként, akár e-bookként – ál-
dozni tudjon az olvasnivalóra. Összessé-
gében csökken a megjelentetett könyvek
száma, mert ma már a fajlagosan kis
példányszámokat közel sem pótolja, nem
egalizálja a relatíve sokféle címszám.
Kiadóként mi is keressük az újabb piaci
lehetôségeket, amelyeknek egyik része
kötôdik a nyomdaiparhoz: például a BBC
History megjelentetése, vagy éppen az
internetes Fotóügynökségünk, ahonnan a
nap 24 órájában lehet online vásárolni
igen kedvezô árfekvésben jogtiszta képe-
ket könyvek, tankönyvek, újságok, egyéb
nyomdatermékek illusztrálásához. És van
olyan is, például a Multimédia Pláza,
amely a XXI. század virtuális csatornáit
és lehetôségét használja a kultúra minél
szélesebb körben történô terjesztésére.
Mindenkinek – bármivel is foglalkozzék
– magának kell megtalálnia a saját útját,
és ez az út meglehet, hogy nagyon más,
mint amin eddig járt. ■

Ilona
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E R Ô S S É G Ü N K  A  M I N Ô S É G !

Filmlevilágítás B/1-es méretigCTP lemezlevilágítás B/1-es méretig
G y o r s a n ,  k e d v e z ô  á r o n

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu

mastertan249 máj-I  02/05/2011  08:33  Page 6



Corrugated Bags & CoatingsEurope & International Uncoated Fine Paper

DNS® premium – a prémium digitális papír. 

www.mondigroup.com/dnspremium

SOLUTIONS.
FOR YOUR SUCCESS.

A Mondi prémium
digitális papírja.

DNS® premium

•  Tökéletes fehérség, mind 

szöveges, mind grafi kai 

alkalmazásokhoz 

•  A formátumok és grammsú-

lyok széles választéka 

• EU-fl ower és FSC tanúsított 
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Elképesztô nyomdaipari fejlesztés

Prime Rate
Alig öt hónapja elképedtem azon, hogy a meglévô digitális
géppark – két iGen3, jó néhány DocuColor és DocuTech, no meg
a Nuverák – mellé újabb, és ezúttal HP 5500-as digitális
nyomógép került a Prime Rate-hez. A mostani beruházásokról
hallva azonban – nem túlzok – csak hüledezem és ámulok. És azt
gondolom, teljes joggal! Legutóbbi fejlesztésük óta eltelt nem
egészen fél év alatt ugyanis a Prime Rate üzembe állított két Océ
VarioPrint 6320-as és egy Xerox iGen4 EXP digitális
nyomógépet. A kötészetet is bôvítették, mégpedig egy Horizon
BQ470-es ragasztó-kötô géppel, egy Laminátor féle fóliázó
géppel, illetve a Müller Martini digitális nyomógépek mellé kínált
félautomata keménytábla-készítô berendezésével. A beruházások
összértéke több százmillió forint, és ráadásul mindenféle lízing és
hitel nélkül valósították meg. Pestiesen szólva: nem semmi!
Ezúttal is dr. Tomcsányi Péterrel, a Prime Rate tulajdonos-
ügyvezetôjével beszélgettem. 

● Legutóbbi találkozásunk alkalmá-
val elképedésem oka az volt, hogy új,
digitális nyomdagépmárka jelent meg a
Prime Rate gépparkjában. Mostani
beruházásuk kapcsán szintén bôvítették
„márkaportfóliójukat” is: ráadásul nem
is egy, hanem rögtön két Océ VarioPrint
6320 is beszerzésre került. Igaz, egyben
„hûségesek” is maradtak, hiszen a Xerox
legújabb típusa, a Xerox iGen4 szintén
fejlesztésük része. Tény, tavaly novemberi
beszélgetésünkkor említette – idézem –:
„jövô tavaszig biztos megszületik a dön-
tés, hogy merre menjünk, és ehhez képest
fogjuk meglépni a következô beruházást”.
Úgy látom, megszületett a döntés…

– Novemberben a HP 5500-as beszer-
zésének az volt az oka, hogy házon belül
tudjuk elvégezni egyrészt azokat a mun-
kákat, amelyeket addig alvállalkozók
gyártottak – például ofszet minôségben
tudjuk nyomtatni a borítókat, illetve
egyéb kartonokat, ráadásul kis példány-
számban is, és akár megszemélyesítve –,
másrészt „tudása” alapján újabb piaci
lehetôségeket hordoz magában. A digitá-
lis géptípusok mindegyike kiforrott és
kitûnô berendezés, de kétségtelen, hogy
mindegyiknek más és más az erôssége,
ha tetszik: másra találtatott ki, tehát
különbözô termékféleség gyártásában
gazdaságos és hatékony. A nyomatminô-
ségrôl csak azért nem ejtek külön szót,

mert ma már ez nem kérdéses: mindegyi-
ké kifogástalan. Amikor a cég mûszaki
fejlesztésében gondolkodtam, három
dolgot vizsgáltam. Az egyik, hogy
mûszakilag mire van szükségünk, és arra
melyik berendezés a legideálisabb. Ezt
követôen megnézzük a konkrét üzemelte-
tési költségét, hiszen hosszabb távon ez
akár többszöröse is lehet magának a vé-
telárnak. A harmadik szempont az üzleti
stratégia: el kellett döntenem, hogy
maradunk márkahûségesek, és ezáltal
kizárólag egy bizonyos szegmensben
történô piaci pályára állítjuk magunkat,
vagy más géptípusok üzembe állításával
kiterjesztjük, gyakorlatilag – a tekercsest
kivéve – teljesen lefedjük a digitális
nyomtatásban rejlô lehetôségeket, illetve
optimalizálhatjuk a gyártást. Továbbá azt
is figyelembe vettem, hogy a piaci igé-
nyek miként alakulnak, illetve miben
látok, látunk mi üzleti lehetôséget.
Tapasztalatunk szerint például, növekszik
a belívek fekete-fehér nyomtatása iránti
igény, és ennek hatékony és gazdaságos
teljesítésére az Océ VarioPrint 6320-as
bizonyos esetekben (példáué B-s formá-
tum) a legalkalmasabb. Az új Xerox
iGen4 EXP szintén elsôsorban a formá-
tuma okán került hozzánk. Természete-
sen ez egy színes nyomtatásra messze-
menôkig kifogástalan gép. Nyújtott
formátuma – 364 x 660 milliméter –

azonban lehetôvé teszi a különleges,
extra méretet igénylô nyomdatermékek –
például dobozok, plakátok, füles dosszi-
ék és borítók, leporellók, egyedi formá-
tumok stb. – kis példányszámú, illetve
változóadat-tartalommal történô elôállí-
tását is. Ez a berendezés tavaly ôsszel
jelent meg Amerikában, és ilyen gép
nemhogy Magyarországon, de még a
környezô országokban sincs.

● Ezzel a beruházással tehát megva-
lósították azt, hogy a digitális nyomdai
szolgáltatás iránti igényeket a lehetô
legátfogóbban, leghatékonyabban és
leggazdaságosabban legyenek képesek
kielégíteni. 

– Azt gondolom, igen. A megrendelôt
ugyanis nem foglalkoztatja, hogy milyen
géppel történik adott termék elôállítása,
nyomtatása, neki az a fontos, hogy minô-
ségben, árban, szállítási határidôben
teljesítsük az elvárásait. Mint gyártónak,
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kiszolgálónak azonban nekünk nagyon is
lényeges, hogy ezt milyen kondíciók
mellett tudjuk megvalósítani. A géppar-
kunk most messzemenôkig lehetôvé teszi
a gyártási folyamatok optimalizálását,
aminek eredményeképp tovább javul a
versenyképességünk. 

● Hová fértek az új gépek?
– Ahogy annak idején említettem,

szándékomban állt pár digitális nyomó-
gépet mûködtetésre átadni néhány meg-
felelô partnernek. Nos, sikerült is megva-
lósítani. Egyedül az egyik iGen3 került le
a raktárunkba, mert ehhez nem találtam
olyan vállalkozást, amely képes lett
volna megnyugtató módon üzemeltetni.

● Nem mondja, hogy egy alig két és
fél éves iGen3 – mint a karfiol a hûtôben
– lefóliázva áll a raktárban?

– Pontosan ez a helyzet! Idôvel – akár
itthon, akár külföldön – nyilván találok
megfelelô partnert a mûködtetésére.

● Térjünk vissza az új beruházások-
hoz! Az Océ VarioPrintek elsôsorban a
kapacitásnövekedés, és ezen belül a
gyártásbiztonság, valamint fekete-fehér
területen a gazdaságosabb és hatéko-
nyabb nyomtatás megvalósítása miatt
kerültek a céghez. Az iGen4 viszont új, és
olyan piaci lehetôségeket hordoz magá-
ban, amelyrôl a piac még nem is tud,
merthogy eddig erre nem volt meg a
technológiai lehetôség. Vagyis, ismét
„tanítgatniuk” kell a megrendelôi kört
annak érdekében, hogy megteremtsék,
kiépítsék saját piacukat…

– A Prime Rate-nél komoly hagyomá-
nya van azoknak a továbbképzéseknek is,
amelyeket meglévô, illetve potenciális
partnereinknek szervezünk. Mindig is azt
tartottam, hogy a tudás, az ismeretanya-
gok átadásának rendkívül nagy jelentôsé-
ge van, hiszen e nélkül nincs fejlôdés, e
nélkül elmegy a világ mellettünk. Szá-
munkra nagyon fontos, hogy a megren-
delôi kör tisztában legyen mindazon
lehetôségekkel, amelyeket a technológia
fejlôdése, illetve a Prime Rate felkészült-
sége nyújtani képes. Ezek ismerete üzleti
elônyt jelent, jelenthet partnereink szá-

mára, ennek következtében számunkra
is. És legalább ilyen fontos, hogy az itt
dolgozó kollégákat képezzük. Egy gép –
bármilyen kitûnô is – önmagában csak
vas. A fontos az ember, aki meglátja a
benne lévô lehetôségeket, képes kihasz-
nálni és élni vele. Nem véletlen, hogy a
Prime Rate évente több tízmillió forintot
költ a munkatársak képzésére, hiszen az
ô tudásuk, felkészültségük, hozzáállásuk
nélkül lehet egy cégnek bármilyen kitûnô
gépparkja, nem sokra megy vele.
Kétségtelen tény, hogy ha nincs meg a
szükséges mûszaki felkészültség, az is
gondot jelent…

● Ha már mûszaki felkészültség:
kötészetileg is fejlesztették a gépparkot…

– Három új kötészeti berendezéssel
bôvültünk. A legjelentôsebb ezek közül a
Horizon BQ470-es ragasztókötô gépe,
amelyet kifejezetten digitálisan készült
ívek, kis példányszámú kötészetéhez
fejlesztett ki, ráadásul mi olyan extrafel-
szereltséggel kértük, hogy a keménytáb-
lás kötéshez szükséges gázsizást is tudja.
Ezenkívül vettünk egy fóliázó gépet,
amelyet a szolnoki Laminátor Kft. fej-
lesztett és gyártott, és amely teljes mér-
tékben felveszi a versenyt a külföldön
készültekkel. Márpedig, ha így van,
akkor inkább a hazai céget részesítjük
elônyben. A harmadik pedig a Müller
Martini cég által forgalmazott kemény-
tábla-készítô berendezés, amely félauto-
mata, és természetesen az alacsony pél-
dányszámú munkák hatékony és gazda-
ságos elkészítését teszi lehetôvé. 

● Mit mondjak: mind tartalmát, mind
jelentôségét, mind anyagi vonzatát
tekintve elképesztô beruházáson vannak
túl. Ráadásul mindezt lízing és hitel nél-
kül oldották meg. Ezek szerint, eredmé-
nyes évet, éveket tudhatnak maguk
mögött…

– Mindig kölcsönkontsrukció igénybe
vétele nélkül oldottuk meg a fejlesztése-
inket, ez alól egyedül a telephely építésé-
re felvett hitel a kivétel. Jövô tavasszal
azonban lejár ez is… Egyébként valóban
nincs okom panaszra: 2009-ben ugyan

kicsit mi is megtorpantunk, de
a 2010-es évet illetôen mind az
árbevételünket, mind annak
nyereségtartalmát sikerült
növelnünk. Ennek nyilván oka,
hogy a Prime Rate valóban nyomdai
szolgáltató, tehát nem egyszerûen ilyen
vagy olyan technológiával készült
nyomtatott terméket „ad el”, hanem
nagyon magas minôségû szolgáltatást
biztosít mellé, vagyis magas a hozzáadott
érték, és ezt hajlandó megfizetni a piac.
És nemcsak itthon, hanem egyre több
exportmunkánk is van. Bôvült a dolgozói
létszámunk, és ezen belül az értékesítésre
fordítunk különösen nagy figyelmet.
Illetve még egy dolgot nagyon szem elôtt
tartunk: a cég belsô struktúráját, operatív
mûködését úgy alakítottuk ki – és foly-
amatosan igazítjuk, korrigáljuk is –, hogy
az a lehetô leghatékonyabb legyen. A
feladatok célirányosan megoszlanak:
mindenki azzal foglalkozik, amiben a
legerôsebb, ezáltal senkinek nem forgá-
csolódik szét az ideje, ereje és energiája. 

● Ennek alapján joggal feltételezem,
hogy ugyan jószerint még be sem fejezô-
dött ez az igen nagy lélegzetû fejlesztés,
ön már pontosan tudja, hogy merre és
miként tovább…

– Jelenleg három olyan lehetséges
irányt látok a Prime Rate fejlesztésében,
piaci pozíciójának erôsítésében, növelé-
sében, amelyek közül bármelyik vagy
akár mindegyik elképzelhetô: megvaló-
sítása stratégiai döntés kérdése. Ezzel
együtt – több szempontból is – korai
lenne errôl konkrétabban beszélni. Majd,
ha eljön az ideje… ■
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110 millió forintos nyomdaipari fejlesztés
a Don Bosco Szakiskolában

A nyomdászképzéssel kapcsolatosan
gyakran éri vád mind a középszintû,
mind a felsôszintû intézményeket. Az
ipar a végzett diákok tudásának napra-
készségét, azaz az új technológiák, tech-
nikák, gépek és berendezések, illetve
ezek gyakorlatban való ismeretét hiá-
nyolja leginkább. Tény, ami tény: jogos-
nak mondható az ágazat ezen észrevétele.
De tény, ami tény: az oktatási intézmé-
nyek sincsenek könnyû helyzetben. Ah-
hoz ugyanis, hogy használható gyakorlati
tudást adhassanak át a diákoknak, olyan
tanmûhelyekre lenne szükség, ahol az
iparágban alkalmazott valamennyi
technológia – a grafikai elôkészítéstôl a
különféle technikájú levilágításon és a
nyomógépek, valamint a kötészeti
berendezések sokféleségén, továbbá a
felületnemesítés eszközein át az egyéb
nyomtatási technikák, mint flexó, szita
vagy tampon – megtalálható. Egyetlen
ilyen felszereltségû tanmûhely
létrehozásának is horribilis az anyagi
vonzata, ráadásul nem is egy
kellene belôle, hiszen közép-
szinten az országban több
helyen is folyik nyomdász-
képzés – például Budapest,
Békéscsaba, Veszprém,
Kazincbarcika –, felsôfokon
pedig csak két intézményt
említek: Óbudai Egyetem,
Iparmûvészeti Egyetem.
Ráadásul, ha még valami
csoda folytán össze is jönne
egy ilyen „minta tannyom-
da/tannyomdák”, létezése –
kis túlzással – rövid ideig
lenne képes naprakész tudást
biztosítani, amennyiben
újabb és újabb beruházások-
kal nem követnék a technika
gyors fejlôdésének eredmé-
nyeit. Leszögezhetjük: ez
megvalósíthatatlan, nyugod-

tan az utópiák közé sorolható. Mindazon-
által, valamennyi oktatási intézmény a
lehetôségein belül igyekszik fejleszteni,
lépést tartani a szakma és a technika
fejlôdésével. Tavaly október elején pél-
dául az Óbudai Egyetem és a Canon
együttmûködésének eredményeként
létrejött a Canon Tudásközpont keretei
között kialakított Print Shop.

Idén április elején pedig Kazincbarci-
kán, a Don Bosco Általános Iskola, Szak-
iskola, Szakközépiskola és Kollégiumban
történt egy mintegy 110 millió forint
értékû nyomdaipari beruházás. Az iskola
1991-ben vette fel a Don Bosco nevet, és
1993 óta van a Szalézi Szent Ferenc Tár-
sasága fenntartásában. 2004-ben a Don
Bosco Iskola a várostól megkapta hasz-
nálatra a bezárásra ítélt Május 1. úti Álta-
lános Iskola épületét, ahol a gyerekek
korszerû körülmények között tanulhat-
nak, amihez nagyban hozzájárul a 2008-
ban felépült új szakképzési épület, ahol a
szakmai mûhelyek és a szalézi rendház 

kaptak helyet. Az intézményben az álta-
lános képzés mellett felzárkóztatás, érett-
ségire való felkészítés, szakmunkáskép-
zés és kollégiumi nevelés is zajlik.
Jelenleg közel 700 diák tanul itt, akiknek
körülbelül 70 százaléka cigány szárma-
zású. Az intézmény kapuja nyitva áll a
legszegényebbek és legveszélyeztetet-
tebbek elôtt. Az ország szinte minden
tájáról jönnek problémákkal küzdô fia-
talok, akik ebben az iskolában még egy
esélyt kapnak arra, hogy rendezzék életü-
ket. És valóban: az itt tanító tanárok –
Kôvári László igazgatóval az élen – a
tudás átadásán kívül olyan szellemiséget,
békességet, belsô harmóniát sugároznak,
amely ténylegesen megérinti és áthatja a
fiatalokat, ezáltal erôt és reményt ad arra
nézve, hogy higgyenek önmagukban és a
jövôjükben is. És ez nem üres szólam! 

Ott jártamkor magam is megbizonyo-
sodhattam arról, hogy a döntô többsé-
gükben joggal nehéz sorsúnak mondható

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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fiatalok kiegyensúlyozottak,
jövôképpel és annak esetleges
alternatíváival is rendelkez-
nek, egymással szemben toleránsak és
elfogadóak, békében vannak környeze-
tükkel és a tágabb világgal is, természe-
tesnek érzik és tesznek is azért, hogy a
társadalom hasznos tagjává váljanak. Az
iiskolában kilenc szakmából lehet válasz-
tani, amelyek közül az egyik a kötészeti
szakmunkás végzettség megszerzése.

A Szalézi rend egyébként mindig ki-
emelt figyelmet fordított a nyomdaiparra,
a nyomtatásra. Saját kiadványaikat szinte
alapításuktól kezdôdôen saját nyomdáik-
ban állították elô, és a mai napig hisznek
a nyomtatott szó erejében. Amikor tulaj-
donukba került ez az iskola, nem volt
kérdéses tehát, hogy e helyütt is legyen
nyomdaipari képzés, és ehhez szükséges
tanmûhely. Sikerült is egy olyan tanmû-
helyt kialakítani, amely – ha nem is a
legkorszerûbb felszereltséggel – alkal-
mas volt az oktató feladatok ellátására.
Az anyagi lehetôségek azonban a Szalézi
Társaság életében is vége-
sek, így annak idején jel-
lemzôen adományokból
származó használt gépek
kerültek az intézménybe.
Természetesen nemcsak
kötészeti berendezésekkel
és technikákkal szerelték
fel az iskolát, hanem két –
szintén nem fiatal – nyomó-
géppel is. Ugyanakkor
pontosan tudták, hogy a
korszerûsítés idôvel elen-
gedhetetlen. Mivel azonban
a nyomdaipari fejlesztések
meglehetôsen komoly
invesztíciót igényelnek,

mindenképpen pályázati lehetôség-
re volt szükségük.

Jelen esetben a beruházás forrá-
sát egy TISZK (Térségi Integrált Szak-
képzési Központ) által elnyert EU-forrás
biztosította, amelyet 2009 végén nyertek
meg, és amely 2010. március elsején
indult. A konkrét megvalósításra kiírt
közbeszerzési pályázatot pedig a PC Stu-
dio 2000 Kft. nyerte meg. A szerzôdés-
kötésre idén január elején került sor, és
nem egészen három hónap alatt üzembe
is állt valamennyi gép.

Pedig nem kevés, összességében mint-
egy 12 berendezésrôl van szó! Ebbôl is
látszik, hogy milyen sikerre képes a
közös akarat, valamint a cél megvalósítá-
sában résztvevô valamennyi szereplô
több mint megfelelô hozzáállása, és
természetesen elengedhetetlen tényezô-
ként az EU-forrás lehetôsége. Ha ez
utóbbi nincs, akkor hiába lett volna meg
az akarat, szándék, megfelelô hozzáállás,
nem tudott volna létrejönni ez a
fejlesztés.

Az iskola igazgatójának,
Kôvári Lászlónak és kollégái-
nak elhivatottságáról ejtettem
már pár szót. Annyit fûznék még hozzá,
hogy ha minden oktatási intézmény
vezetôje, illetve az általa vezetett tanári
kar ennyi hittel, empátiával, józan szere-
tettel és törôdéssel viseltetne a diákjai
iránt, akkor valamennyi végzett fiatal
lélekben és szellemiségben kiegyensú-
lyozottan léphetne a való világ meglehe-
tôsen göröngyös talajára. Sôt, a kapott
muníció még arra is elegendô lenne,
hogy a gyerekeknek legyen ereje, kitar-
tása ezen a terepen megtalálni vagy
esetleg megalkotni a saját útját. Fehér
Béla, a Don Bosco iskola igazgatóhelyet-
tese elszánt akarata nélkül viszont fel
sem merült volna, hogy próbáljanak
valamifajta támogatást igénybe venni a
korszerûsítésre, modernizációra, és nem-
csak nyomdaipari téren, hanem az egyéb
szakmákat – például építôipari – tekintve
is. Fáradtságot nem ismerve addig ke-
reste, kutatta a lehetôségeket, miként tud-

nák megvalósítani az iskola
fejlesztési elképzeléseit,
míg rá nem talált a cél el-
érésének módjára. Az el-
képzelése azonban aligha-
nem jóval nehézkesebben
és lényegesen hosszabb idô
alatt valósult volna meg –
ha egyáltalán megvalósult
volna –, ha nem Farkas
Kálmán, az Országos Egy-
házi TISZK Nonprofit Kft.
TIOP projekt vezetôje inté-
zi a projekt teljes operatív
lebonyolítását. Mint pro-
jektvezetônek ráadásul egy-
szerre több fejlesztéssel is
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kellett/kell foglalkoznia, ame-
lyek közül csak az egyik ez a
110 millió forintos kötészeti
beruházás. Hozzáállása alapján
azonban úgy tûnik, hogy ki-

emelten szívügyének tekintette mind a
nyomda fejlesztését, mind annak miha-
marabb történô megvalósítását. És te-
gyük hozzá, mert az igazsághoz ez is
hozzátartozik: a PC Studio 2000 veze-
tôjének, Solymos Zoltánnak és kollégá-
inak gyorsaságára, rugalmasságára, vala-
mint a pályázatban foglalt kötelezettsé-
geken messzemenôkig túlnyúló segítô-
készségére is szükség volt a sikeres és
gyors végkifejlethez. 

Ahogy említettem, jelen fejlesztés
összértéke mintegy 110 millió forint,
amelybôl 10 százalék önerô. Közel 100
millió forintot „Az Országos Egyházi
TISZK központi képzôhelyein a kiemel-
ten támogatott képzések tanmûhelyeinek,
tantermeinek korszerû eszközökkel való
felszerelése, az eszközszerzéshez kap-
csolódó épület felújítás” megnevezésû,
TIOP 3.1.1-09/1-2009-0022 azonosítási
számú projekt keretében vissza nem térí-
tendô támogatásként nyert meg kedvez-
ményezettként az Országos Egyházi
TISZK Szakképzés-szervezési Kiemel-
kedôen Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelôsségû Társaság (3700 Kazincbar-
cika, Május 1. út 11.) arra, hogy a projekt
meghatározott idôtartama alatt – 2010.
március 1. és 2012. február 29. között – a
Don Bosco iskolában a tanmûhelyt fel-
szerelje, illetve az ezen projekt keretei
közt támogatást nyert további négy isko-
lában is befejezôdjenek a vonatkozó
fejlesztések. A projekt egyébként az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében
indult, és az Európai Unió támogatásá-

val, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Ez egy óriási segítség: ezáltal vált lehetô-
vé, hogy egy vadonatúj gépekkel felsze-
relt, korszerû, a keménytáblát kivéve
(erre – sajnos – nem volt mód) vala-
mennyi kötészeti eljárást – vágás, össze-
hordás, hajtogatás, irkatûzés, cérnázás,
ragasztás, beakasztás – magába foglaló,
valamint számos részfeladat elvégzésére
– bígelés, perforálás, fóliázás, aranyozás,
lyukasztás, spirálozás – is alkalmas köté-
szeti tanmûhely jöhessen létre. A diákok
itt valóban olyan gyakorlati szakmai is-
meretekre és tudásra tehetnek szert, amely-
nek birtokában munkába állásuk elsô
pillanatától kezdôdôen teljes értékû mun-
kát végezhetnek a kötészeti üzemekben,
a versenyszférában is.

Az újonnan üzembe állított gépek a
következôk: egy Duplo System 5000,
amely kéttornyos, vákuumos összehordó,
hajtogató, tûzô és lerakó egységgel, hibás
szettet gyûjtô tálcával és kézi adagolóval,

továbbá élvágóval, hosszú kirakóval,
számlálóval, kötegelô egységgel felsze-
relt. Továbbá egy Duplo DPB-500 ra-
gasztó-kötô gép; egy Foldmaster FM
hajtogató gép, amely 2 + 2 kereszthajtást
tud, és adagolóval ellátott; egy GMP Pro-
topic-Plus520 fóliázó gép; egy Meccano-
technika Astor EL cérnafûzô gép; egy
Nagai NCD-7 120-as egyenes-vágó gép;
egy Foldmaster DCM-45 automata bíge-
lô-perforáló gép; egy Opus Goldpress
aranyozó gép; egy négyszínes szitanyo-
mó gép; egy kézi lemezvágó gép, vala-
mint asztali lyukasztó gép, illetve egy
elektromos zárógép.

Nos, ennyi minden fért bele a projekt-
be. A PC Studio 2000 Kft. portfóliója,
felkészültsége, tapasztalata pedig teljes
mértékben lehetôvé tette, hogy megfelel-
jenek a pályázati kiírásnak, azaz: a meg-
adott pénzügyi és idôkereteken belül
olyan kötészetet építetsenek ki, amely
messzemenôkig lehetôvé teszi, hogy a
diákok olyan gépeken szerezzenek ta-

pasztalatokat és gyakorla-
tot, amelyekkel a majdani
munkahelyükön is talál-
kozni fognak. Az pedig a
PC Studio 2000 hozzáál-
lásának, üzleti szellemi-
ségének dicsérete, hogy
nemcsak a szerzôdésben
elôírt kötelezettségeinek
tett és tesz maradéktalanul
eleget, hanem térítésmente-
sen pluszszolgáltatásokat –
például meghosszabbított
garanciaidô – is biztosít az
általa forgalmazott és
üzembe helyezett vala-
mennyi gép mellé. ■

Ilona
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Borbás Gábor személyében új vezérigazgató került
a Zrínyi Nyomda élére. Az elôzô vezérigazgató, Balogh
Ádám nyugdíjba vonult, ám mint tanácsadó, továbbra is
az iparág szereplôje marad. Utódja, Borbás Gábor 34
éves, közgazdász, ezzel együtt nagyon is otthonosan mozog
az ágazatban. Az egyetem befejezését követôen ugyanis
dolgozott nyomdában, illetve volt olyan munkahelye is,
amely mint megrendelô állt igen szoros és napi szintû
kapcsolatban a különféle nyomdaipari vállalkozásokkal.
A Zrínyi Nyomda gazdasági igazgatói posztját 2008.
március elsejétôl töltötte be, majd 2011. április elsejével
kezdôdôen az EDS Csoport kinevezte a nyomda
vezérigazgatójává.
Borbás Gáborral beszélgettem.

Új vezérigazgató a Zrínyi Nyomda élén
Borbás GáborBorbás Gábor

● Noha nem ismeretlen az ágazatban,
kezdjük a beszélgetést mégis egy rövid
önéletrajzzal!

– Közgazdászként végeztem 2000-ben
az IBS-en, amirôl érdemes tudni, hogy
ott nemcsak elméleti oktatás van, hanem
az utolsó elôtti egy évet a világ valame-
lyik nagyvállalatánál gyakorlaton is el
kell tölteni. Ennek keretében kerültem
egy amerikai gyógyszergyárhoz, ahol
olyannyira „megtetszettünk” egymásnak,
hogy az iskola mellett az utolsó évet is
náluk töltöttem.

Az egyetem befejezését követôen a
Szikra Lapnyomdában sikerült elhelyez-
kednem, mint kontroller. Nagyon szeren-
csés helyzetben érezhettem magam, mert
a nyelvtudásom miatt azonnal bekerül-
tem egy beruházási projektbe, egész
pontosan egy Solna nyomógép üzembe
állításának kellôs közepébe. Az volt a
feladatom, hogy segítsem a kommuni-
kációt. Ilyen formán meglehetôs mélysé-
gekig megismertem magát a nyomdaipari
technikát és technológiát is.

Nem mondom, hogy kezdetben, mint
közgazdásznak nem okozott nehézséget a
nyomdaipari mûszaki nyelv, sok esetben
még magyarul sem értettem, hogy mirôl
van szó… De egy-két hónap alatt nagyon
belejöttem, amit nyilván annak is kö-
szönhetek, hogy édesapám gépészmér-
nök, és örökölhettem tôle valamifajta
mûszaki érzéket.

● Egy Solna üzembe állításánál se-

gédkezve az ember nagyon megtanulhat-
ja, hogy mi az a nyomdagép…

– Tény, hogy egészen a legapróbb
részletekig volt alkalmam megismerni,
hogy milyen is egy nyomdagép, mit tud,
mit nem, és miért. Ez egy roppant érde-
kes és tanulságos idôszak volt. Közben
azért elláttam az „eredeti”, kontrollinggal
kapcsolatos feladataimat is: bizony, nem
volt ritka a napi 10–12 órás munka-
rend… Ez az idôszak közel másfél évig
tartott, amikor is elment a Szikrától az
addigi kontrollerfônök, a helyére pedig
engem neveztek ki. Ez abból szempont-
ból volt egy roppant érdekes idôszak,
hogy a cég teljes mûködésére, belsô
struktúrájára átfogó rálátást kaptam.
Nagyon sokat tanultam belôle, és nagyon
felkészült kollégákkal dolgozhattam. A
piaci átrendezôdések következtében –
meghatározó lapjai gyártása átkerült az
akkor zöldmezôs beruházásként megva-
lósult Ringier Nyomdába – ekkoriban
kezdett új stratégiát keresni a Szikra. Azt
a feladatot kapta az erre létrehozott
Stratégia Bizottság, amelynek vezetôje
lettem, hogy keressen valamifajta meg-
újulási irányt, illetve dolgozzon ki meg-
valósíthatósági tervet. Nem kis kihívást
jelentett, és közben vezérigazgató-váltás
is történt a nyomda élén, ami tovább
bonyolította a helyzetet. Ezzel együtt,
sikerült mind rövid, mind középtávra egy
tervezetet összeállítani, amelynek ered-
ményeként a napilapgyártó nyomdából

egy versenyképes heat-set vagy vegyes
technológiájú nyomdává alakult volna a
Szikra. De mielôtt elindult volna a me-
gvalósítás, én már nem voltam a cégnél.

● Elment vagy „levadászták”?
– Levadásztak. Egy ír cégtôl kaptam

egy olyan állásajánlatot, amely igen
csábító volt. Ez a cég Magyarországon
összeszerelô üzemeket látott el munká-
val, egyebek mellett például ôk gyártat-
ták a különféle elektronikai berendezések
használati utasításait, illetve a csomago-
láshoz szükséges dobozokat is. A Print-
üzletághoz hívtak, és a feladatom ezek-
nek a munkáknak a megszervezése és
kiviteleztetése volt, ilyen formán számos
nyomdával, dobozgyártóval kerültem
napi munkakapcsolatba, csak már meg-
rendelôként…

● Ezek szerint – és minôsítés nélkül –
„rablóból pandúr, vagy éppen pandúrból
rabló” lett… Mindenesetre, a másik ol-
dalt is volt alkalma alaposan megis-
merni.

– Így igaz. Ráadásul abban az idôben
– 2004-ben – már igen változatos volt a
nyomdaipar felé támasztott igény, hiszen
a párszáz darabos megrendelések
ugyanúgy jellemzôek voltak, mint a több
tízezresek. Portfóliót kellett építeni tehát
a beszállítókból, és annak függvényében
kihelyezni a munkákat, hogy hol a leg-
hatékonyabb – beleértve az ár–érték
arányt is – a gyártatása. Meglehetôsen
sok nyomdával – köztük digitálissal is –,
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illetve dobozgyártóval álltam kapcsolat-
ban, és el kell mondanom, hogy – leszá-
mítva egy-két extra méretû vagy speciális
igényt – a nyomdaiparral kapcsolatos
termékek 75 százalékát hazai cégtôl
rendeltünk meg. Mind minôségben, mind
határidôben, mind árban a magyar nyom-
daipari vállalkozások teljes mértékben
képesek kielégíteni az igen szigorú elvá-
rásokat. Egészen 2008-ig itt dolgoztam.

● Megint megkérdezem: elment vagy
„levadászták”?

– Ismét levadásztak. Ezúttal az EDS
csoport megbízásából ajánlották fel 2007
végén a Zrínyi Nyomda gazdasági igaz-
gatói posztját. És ismét azt kell monda-
nom, hogy nagyon csábító volt az aján-
lat. Egyrészt maga a Zrínyi Nyomda is, a
maga múltjával, piaci súlyával és jelen-
tôségével, másrészt az anyacég, az EDS,
amely egy multinacionális vállalat: öt
országban kilenc nyomdával rendelkezik.
Az EDS Kelet-Közép-Európában a leg-
nagyobb nyomdai csoport. Szerzôdésem
értelmében azonban a kinevezést csak
2008. március elsejétôl fogadhattam el. 

● Milyen elvárásokat fogalmaztak
meg ön felé?

– A kinevezésemkor megfogalmazott
elvárás alapján elsôsorban a Zrínyi
Nyomda belsô gazdasági struktúrájának
átalakítása, korszerûbbé, átláthatóbbá,
valamint mûködésének gazdaságosabbá
tétele volt a feladatom. Ráadásul az
EDS-t 2007 júniusában megvásárolta egy
pénzügyi befektetô csoport, amely
egészen más aspektusokban szemlél egy
nyomdát, és ehhez kellett igazítanom a
céget. 

● Vagyis: mindenképpen nyereségesen
kell mûködni, mert nincs „szakmai em-
pátia”…

– Pontosan így van! A beszélgetések
középpontjába a különféle mutatószá-
mok kerültek. Nos, ez korábban nem

igazán volt jól kezelhetô, követhetô a
nyomdában… A teljes kontrolling, re-
porting rendszert kellett felépítenem
egészen az alapoktól. Lassan sikerül is
ezt maradéktalanul megvalósítani, ami
peddig még hiányzik – professzionális
vállalatirányítási rendszer –, arra az elkö-
vetkezendô 1–2 hónapban egészen biz-
tos, hogy sor kerül. Ha ez kész, akkor
minden adott például ahhoz, hogy a
bevitt adatok alapján a különféle szem-
pontok szerinti kimutatások pillanatok
alatt érdemi információul szolgáljanak.

● Nem kevés feladatot és idôt igényel-
hetett ennek a rendszernek az átfogó ki-
építése. Napi munkaóraszám?

– 10–12, és nemcsak nekem: a vezetô-
ség többi tagja is hihetetlenül sokat dol-
gozik. Nem véletlen, hogy ha túl leszünk
a teljes rendszer bevezetésén, a követke-
zô egyik fontos célkitûzés, hogy a me-
nedzsmentbôl senkinek ne kelljen napi 9
óránál többet a munkájával foglalkozni. 

● Beleértve önt is?
– Igen! Egész egyszerûen nem szabad

kizsigerelni az emberben lévô erôt, ener-
giát, hiszen az elôbb a munka, majd az
egészség rovására megy.

● Ezzel együtt, az elmúlt bô tíz évhez
képest igen nagy változást fog jelenteni
az életében, ha nem fog napi 10–12 órát
dolgozni…

– Júniusban lesz kétéves a kislányom,
és noha most is minden szabad percem
az övé, azt hiszem, mindketten nagyon
fogjuk élvezni, ha több idôt tölthetünk
együtt. Ô életem szerelme, értelme,
fénye. Vele tudok a legjobban kikapcso-
lódni, általa tudok a legjobban feltöl-
tôdni.

● Kanyarodjunk egy kicsit vissza
gazdasági igazgatónak történô kinevezé-
séhez! 2008 tavaszán még híre-hamva
sem volt a válságnak, ám fél év múlva
kôkeményen berobbant. Gondolom, nem

kis nehézségekkel kellett szem-
be néznie…

– A válságot – természete-
sen – nagyon nehezen éltük
meg, több okból kifolyólag is.
Az egyik fô ok, hogy a terme-
lés ésszerûsítése és költséghatékonnyá
tétele miatt nagyon komoly – több mint
25 százalékos – létszámleépítést kellett
végrehajtanunk. Ez rettenetes volt, mert
ugyan az üzleti érdekek és a racionalitás
megkívánta, de emberileg akkor is meg-
rázott mindenkit. A válságnak azonban
volt pozitív hozadéka is számunkra,
mégpedig az, hogy pontosan az a szeg-
mens növekedett, nevezetesen a kiske-
reskedelmi kiadványok iránti igény,
amelyben a Zrínyi Nyomda – köszönhe-
tôen egyebek mellett az újonnan üzembe
állított 64 oldalas nyomógépének – már a
korábbi években erôsítette pozícióját.
2008 óta évente 10 százalékot növekedett
a forgalmunk, és ebben az évben elérjük
a teljes kapacitáskihasználtságot. Ráadá-
sul míg 2007-ben a kiskereskedelmi
nyomtatványok termékcsoportja alig 50
százalékot tett ki a portfóliónkban, az
idén eléri a 90 százalékot. 

● Mára már egyértelmûen bebizonyo-
sodott, hogy egy nyomda sikeres irányítá-
sához kevés, ha valaki jó nyomdaipari
szakember. A közgazdasági végzettségre
vagy „vénára”, minimum annyira – ha
nem jobban – szükség van. Ön viszont
közgazdász, aki „megtanulta a nyom-
dát”, és most a Zrínyi Nyomda vezér-
igazgatója. Hogy érzi magát ebbéli
minôségében?

– Köszönöm, jól. S noha tudom és lá-
tom, hogy van még mit és hová fejlôdni a
Zrínyinek, az is biztos, hogy jó úton jár. ■

Ilona
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A DUPAREC Kft., mint a

legnagyobb papírhulladék-

kereskedô és -gyûjtô,

k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662
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Hagyományokra építô perspektívák a kötészetekben

PNYME – Kötészeti szimpózium
A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki

Egyesület az idén Debrecenben rendezte
meg hagyományos kötészeti szimpóziu-
mát. A rendezvény ezúttal is kétnapos
volt: 2011. április 14-én délután a szak-
mai elôadásokra, másnap délelôtt pedig a
házigazdai tisztséget felvállaló cégek –
Alföldi Nyomda, Center-Print, Nyomda-
Technika – üzemeinek megtekintésére
került sor.

A résztvevôket Szikszay Olivér, a
nyomdaipari szakosztály elnöke köszön-
tötte, majd átadta a szót a házigazdáknak.

Elsôként az idén 450 éves, alapvetôen
könyvgyártással foglalkozó Alföldi
Nyomda képviseletében Kerekes Imréné
– vagy, ahogy a szakma ismeri: Kerekes
Kati –, a vállalat mûszaki igazgatója
üdvözölte a jelenlévôket. Bemutatkozó
elôadásában röviden beszélt a nyomda
történetérôl, majd ismertette az utóbbi
pár év infrastrukturális és technológiai
fejlesztéseit, amelyeknek eredményeképp
mind kapacitásban, mind minôségben
tovább erôsödött a Magyarországon ez
idáig is legjelentôsebbnek számító
könyvgyártói felkészültségük. Mintegy
200 kiadó 3000 címet meghaladó köny-
vét állítják elô, éves forgalmuk eléri a
négy milliárd forintot, és mintegy 390 fô
dolgozik a nyomdában. Az cég – csak-
úgy, mint az ágazat szereplôinek több-
sége – igen erôsen megérezte, és még
mindig érzi a válságot. Egyre csökken a
megrendelésállományuk, és ezen belül –
a „kínai hatás” miatt – exportjuk is.
Természetesen keresik az új piacokat,
éppen ezért a meglévô tanúsításaik mellé
megszerezték az FSC tanúsítást is, hiszen
ennek meglétét a megrendelôk – fôleg
Nyugat-Európában – már a nyomdáktól
is elvárják.

Másodikként a Center-Print Nyomda
ügyvezetôje, Szabó Sándor mutatkozott
be. A Center-Print 1992-ben „romayo-

ros” kisnyomda-
ként indult, ám
folyamatos fej-
lesztéseiknek
köszönhetôen
mára egy igen
korszerû, digitális
nyomtatással is
foglalkozó céggé
fejlôdött. Éves
árbevételük 500
millió forint, és
31 embernek biz-
tosítanak munkát.
Az idei év több
szempontból is
jelentôs a nyom-
da életében: új,
2400 négyzetmé-
teres üzembe
költöztek, tech-
nológiailag pedig
megvalósítják az
alkoholmentes
nyomtatást. Köté-
szetileg is megle-
hetôsen felké-
szültek, de –
ahogy az ügyve-
zetô fogalmazott
– „többféle gép is
elkellene”. 

A Center-Print
miôségbiztosítási
és környezetvé-
delmi tanúsítással
is rendelkezik.

A rendezvény harmadik házigazdája a
Nyomda-Technika volt. Az idén alapítá-
sának huszadik évfordulóját ünneplô cég
képviseletében Mecsei István ügyvezetô-
igazgatóhelyettes mutatta be röviden
tevékenységüket, amely több üzletágat –
szerviz, légtechnika, kereskedelem stb. –
is magába foglal. Végezetül pedig min-

denkit meginvitált a másnapi
üzemlátogatásra.

A szakmai elôadások sorát a
Müller Martini képviseletében
Horeczki András kezdte. Elôadá-
sa címe – Kötészeti feldolgozás az
egészen kis példányszámtól a
nagy példányszámig, digitálistól
az ofszetig – pontos felvilágosítást
adott elôadásának tartalmáról.
Részletesen bemutatta a táblaké-
szítéshez, illetve egyéb kötészeti
kivitelezéshez kínált inline/offline
berendezéseiket, megoldásaikat,
mind a hagyományos, mind a di-
gitálisan, mind pedig a kétféle

technikával készült ívek egyszerre törté-
nô feldolgozása kapcsán.

A következô elôadó Marisa Dütsch, a
Horizon GmbH lamináló üzletágának
vezetôje volt. A szinkrontolmácsolási
feladatot pedig Éri Ingrid látta el, még-
hozzá igen professzionális szinten. Mari-
sa Dütsch elôadásában arról beszélt,
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hogy egyre inkább teret hódít a házon
belüli laminálás, fôleg a digitális nyom-
dai szolgáltatást végzôk esetében nem fér
a határidôbe, hogy alvállalkozókat ve-
gyenek igénybe. A Horizon gépkínálatá-
ban természetesen vannak olyan laminá-
ló gépek, amelyeket kifejezetten digitális
nyomdák számára fejlesztettek. Ezeknek
a különbözô formátumokat – például 
38 x 58 mm, 53 x 74 mm – feldolgozni
képes berendezéseknek nagy elônye,
hogy kifejezetten alacsony példányszá-
mok feldolgozására alkalmasak, a lami-
nálás után azonnal tovább feldolgozha-
tóak az ívek, rendkívül gyors átállást
tesznek lehetôvé, és igen magas az auto-
matizáltságuk, ezáltal egyszerû a kezelé-

sük. Az elô-
adó azonban
arra is felhív-
ta a figyel-

met, hogy mûködtetésük során minden-
képpen a digitális technológiához kifej-
lesztett fóliákat kell használni a tökéletes
végeredmény eléréséhez. 

Ezt követôen a Henkel Magyarország
munkatársa, Máriás Zoltán lépett a
pulpitusra. Elôadásában a ragasztással
kapcsolatos újdonságokra, illetve egyéb
fontos tudnivalókra hívta fel a figyelmet.
Beszélt a PUR-Hotmeltrôl, amely egye-
síti a PUR és a Hotmelt ragasztók elô-
nyét, és elsôsorban azoknál a termékek-
nél érdemes használni, ahol kifejezett
elvárás a strapabíróság, ugyanakkor a
magas minôség is. Azt is megtudtuk,
hogy míg a PUR ragasztó a veszélyes
anyagok közé sorolt, a PUR-melt az

egészségre ártal-
matlan kategó-
riába tartozik. A
továbbiakban
részletesen tár-
gyalta alkalmazását,
valamint azt is, hogy a
gyártás során mire kell
ügyelni, és miként ellenôriz-
hetô a megfelelôség, illetve
bemutatta PUR-melthez
kínált tisztítószereiket is. 

A Nyomda-Technika
mint házigazda ugyan jelen
rendezvény elején már be-
mutatkozott, a következô

elôadásban azonban Mecsei István és
kollégája, Nagy Ferenc részletesebben is
bemutatták a cég tevékenységét. Arról
beszéltek, hogy az egyes üzletágakat
tekintve milyen szolgáltatásokkal –
például szervizelés, megelôzô karban-
tartás –, termékekkel – például vágóké-
sek, -lécek stb. –, valamint megoldások-
kal – légtechnikai, hulladék- és ragasz-
tógôz-elszívás, zajcsökkentés stb. – áll-
nak a nyomdák rendelkezésére.

A következô elôadó Mikó Sándor, a
PC Studio 2000 Kft. munkatársa azokat
megoldásokat mutatta be, amelyeket a
kisebb példányszámú nyomdatermékek
kötészetéhez kínálnak, ajánlanak. Ilyen
például a svájci Multigraf hajtogató gép,
amely perforálni és bígelni is tud, illetve
Touchline CF375 hasonló tudással, de
beszélt a Creasing Machine asztali bígelô
géprôl is. Befejezésként pedig részlete-
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sebben ismer-
tette a Zechi-
ni könyvkötô
berendezését,

amely pár tucat kiad-
ványtól a párszázig ki-
tûnô lehetôséget nyújt a
keménytábla-készítésre,
illetve – természetesen
– a beakasztásra, prése-
lésre, gömbölyítésre is.
Persze, továbbra is ké-
pesek komplett gyár-
tósorok szállítására, ám
– ahogy az elôadó fo-
galmazott –: „A PC
Studio 2000 is keresi az
új utakat és megoldáso-
kat, felkarolva az új,
kisebb gépekben rejlô
lehetôségeket. Azonban
nem feledve ofszet-
nyomdai beszállító
múltját, továbbra is a
nyomdák kiszolgáló
gépbeszállítója kíván
maradni az új igények-
nek megfelelôen”.

Faragó István, a
Keményfém ügyveze-
tôje volt a következô
elôadó, és egy olyan
megoldásról tartott
elôadást, amely lehe-
tôvé teszi mind a flexó-,
mind az ofszet nyomdák
számára, hogy a nyom-
tatással egymenetben
etikettet stancoljanak. Ehhez egy
speciális stancoló-lemez szükségeltetik,
amelyet a gumilap helyére lehet befogni,
az ellennyomó-hengerre pedig speciális
fólia kerül. De nemcsak stancolásra
alkalmas ez a lemez, hanem például
bígelésre, perforálásra, dombornyomásra
is. Felhasználása egyszerû: például a sza-
bad ötödik nyomómûre, vagy éppen a
lakkozómûre felszerelhetô. Maga a tech-
nológia ugyan 25 éve létezik, és Nyugat-
Európában igen nagy népszerûségnek
örvend, ám csak most érkezett el
Magyarországra.

A kötészeti szimpózium utolsó szak-
mai elôadását Erdély Zsolt, a Budapest
Papír ügyvezetôje tartotta. Ezúttal is –
mint mindig – egy igen átfogó, számos,
megfontolásra érdemes meglátást tartal-

mazó elôadást hall-
hattak tôle a jelenlé-
vôk. Túl azon, hogy
bemutatta az általuk
kínált könyvkötésze-
ti kartonokat, leme-
zeket és papírokat,
valamint felhívta a
figyelmet arra is,
hogy mikor mi alap-
ján érdemes dönteni
egyik vagy másik
mellett, ismertetett
néhány olyan általá-
nos üzletviteli mód-
szert is, amelynek
alkalmazása lépés-
elônyhöz juttathat
egy hazai nyomdai
szolgáltatót is. Az
egyik ilyen lehetôség

– és Nyugat-Európában már bevett szo-
kás –, hogy egy-egy termék elôállítására
nem egy-, hanem többféle kivitelezésre
adnak árat a nyomdák, akkor is, ha a
megrendelô egyetlen termékre kérte. An-
nak azonban, hogy adott termékre több-
féle megoldást kínál ugyanaz a nyomda,
számos pozitív hozadéka lehet: például a
vevô figyelmét felkeltheti egy környezet-
barát kivitelezés, illetve mégiscsak ráéb-
redhet arra, hogy alkalmasint jobban
megéri megrendelni a drágább, ám
exkluzív terméket. Az összehasonlítás
alapja ilyenkor ugyanis nem kizárólag az
ár… Elôadásában Erdély Zsolt természe-
tesen a digitális papírkínálatukról is be-
szélt, és mindenki figyelmébe ajánlotta
évente frissülô digitális papírkatalógusu-
kat. 

Általában szólva a papírokról és kar-
tonokról azt is elmondta, hogy egy-egy
papírféleség melletti döntésnél minden-
kor legfontosabb szempontként azt kell
szem elôtt tartani, hogy – idézem –: „mit
akarok csinálni belôle”. Ehhez kell meg-
keresni – az ár–érték arányt figyelembe
véve – a legoptimálisabbat. 

„Olyan nincs, hogy kétféle papír
ugyanazt tudja, csak kicsit olcsóbb” –
hangsúlyozta az elôadó, majd hozzáfûz-
te: „A márkák mindig garanciát jelente-
nek!” Elôadása befejezô részében pedig
újra hitet tett a Budapest Papír mélységes
környezettudatossága mellett, és egyúttal
emlékeztette a hallgatóságot, hogy ez
egyben egy nyomda számára üzleti lehe-
tôség is. „Nem véletlen, hogy például
Ausztriában ez elôtt öt évvel mindössze
két nyomda rendelkezett FSC tanúsítás-
sal, ma 170...” – hívta fel a figyelmet.
Végezetül pedig – amolyan „útravaló-
ként” – újra az alternatívák, mint üzlet-
filozófia, és mint üzleti magatartás fon-
tosságát hangsúlyozta Erdély Zsolt.

Ezzel véget is ért az idei kötészeti
szimpózium elsô napjának szakmai prog-
ramja, rövidesen kezdôdött a szokásos
baráti vacsora, másnap pedig sor került
az üzemlátogatásokra is. ■

Ilona
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A StitchLiner 5500 rendkívül innovatív és a legrugalmasabb gyujtofuzo, ami a 
piacon kapható. Ezzel rekordido alatt és csúcsminoségben termelhet brosúrákat,
200 oldal terjedelemig. Duplaprodukciós kisebb méretek esetén – pl. CD-füzetek –
akár 11.000 brosúra/óra is lehetséges. A gép rendkívül gazdaságosan dolgozik,
még a legkisebb példányszám esetén is, mint a digitális nyomtatásban. 
Itt érvényes: 1 példány makulatúra nélkül.

1 óra alatt 22.000

StitchLiner 5500

Horizon GmbH
info@horizon-austria.at
www.horizon-austria.at

N Y O M D A I  F E L D O L G O Z Á S
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„Fûtsön, zenéljen vagy világítson!?” 

Nyomdaipari gépek, berendezések
ismert és ismeretlen lehetôségei (V.)

Az elôzô számban a ROTATEK Combi,
kombinált tekercsnyomó gép ismertetésé-
nél hagytam abba, folytatom a többi
ROTATEK gép bemutatásával, illetve
rátérek az angol FOCUS gépcsaládra.

ROTATEK Brava, fél rotációs/rotá-
ciós kombinált tekercsnyomó gép

Fôként a címkegyártás területén hasz-
nálatos szervomeghajtású automata gép.
A formátumok váltásakor nem kell sem
nyomómûkazettákat, sem hengereket
cserélni, ugyanis a nyomatpálya elôre-
/hátra mozgatásával (pufferhengerek
segítségével) igen nagy mérettartományt
lehet lefedni. A nyomatpálya ilyen moz-
gatására alkalmas gépek közül a Rotatek
rendelkezik a legnagyobb pályaszéles-
séggel (420 mm), valamint egyedül ez a
gép képes a teljes rotációs üzemmódra is.
Ilyen üzemmódban a formátumváltáshoz
nyomómûkazetták szükségesek. Mivel
az átállás egyes formátumok között
nagyon gyors, így a gép kiválóan alkal-
mas kis- és közepes példányszámok
nyomtatására. Természetesen a fent
felsorolt technológiák mindegyike alkal-
mazható a gépen. A nemrégiben megren-
dezett Graphispag 2011 kiállításon be-
mutatott fejlesztések a géppel kapcsolat-
ban a következôk:

• kompaktabb gép: a gép hossza 4 és
fél méterrel csökkent. Ennek jelentôsége
a kevesebb alapanyag felhasználásában
mutatkozik meg azáltal, hogy kevesebb
selejt keletkezik.

• szélesebb formátum: lehetôvé teszi
a 400–420 mm széles anyagok nyomta-
tását (pályaszélesség 440 mm).

• negyedik festékfelhordó henger:
tökéletesebb negatívokat eredményez az
ofszetnyomtatás során.

• új dombornyomó rendszer: mágnes
hengerekkel (pozitív/negatív) és szabá-
lyozható nyomórendszer-vezérléssel,
amely magas minôségû dombornyomást
készít, nagyon rövid átállítási idôk
mellett. 

ROTATEK Universal, kombinált te-
kercsnyomó gép offset-sleeve technoló-
giával

Ennél a gépnél is fôként a csomagoló-
anyag-ipari felhasználást említhetjük,
mint a címkenyomtatás, hajlékonyfalú
csomagolóanyag-nyomtatás, fémfólia
nyomtatás stb. A berendezés szervo-
meghajtású automata gép, amely a Rota-
tek új fejlesztését, az offset-sleeve tech-
nológiát alkalmazza a formátumok váltá-
sakor. Így a „hagyományos” nyomómû-
kazetták helyett a speciális alumíniumból
és speciális mûanyag belsô magból álló
nyomólemez- és gumikendôs henger
cseréjére van csak szükség, amelyek
amellett, hogy jóval könnyebbek a kazet-
táknál, költséghatékonyabb megoldást is
jelentenek. Mint a másik két gép, az
Universal is rendelkezik az automata fes-
tékezô-, regiszterellenôrzô- és pályafi-
gyelô rendszerrel, valamint az említett
technológiák mindegyike alkalmazható
itt is. A gép pályaszélessége 520 mm,
sebessége 350 m/perc. 

A Rotatek a mára már kevésbé nagy
jelentôséggel bíró üzleti és ügyviteli
nyomtatványok nyomtatásához az RK
sorozatot ajánlja (Perfect NT, RK 200,
RK 250). Természetesen a flexónyomta-
tás területén is kínál gépeket a cég Eco-
Flex és NewFlex néven. Ezek a gépek
250–420 mm közötti pályaszélességgel
rendelkeznek és 150 m/perc sebességgel
bírnak, valamint különbözô felületneme-
sítési és feldolgozási lehetôségekkel is
felszerelhetôek.

A FOCUS cég keskenypályás
flexónyomó gépei és kiegészítôi 

Az angol FOCUS cég keskenypályás
flexónyomó gépeket és kiegészítôket
gyárt a csomagolóanyag- és címkegyár-
tók részére. Ez a cég is már több évtize-
des múltra tekint vissza, amikor elsôsor-
ban textilnyomó gépeket és központi
ellennyomó-hengeres flexónyomó gépe-
ket készítettek. Manapság már természe-
tesen soros elrendezésû flexógépeket is

gyártanak csakúgy, mint kiszerelô-,
áttekercselô-, és klisékészítô gépeket.

FOCUS Webflex
A soros elrendezésû gépek közül a

FOCUS Webflex a nagyobb testvér
330/430 mm pályaszélességgel. Ez a
berendezés csakúgy, mint a FOCUS
Proflex a maga 250/330 mm-es pályaszé-
lességével felszerelhetô a ma elôforduló
legtöbb felületnemesítô és továbbfeldol-
gozó megoldással: infra és UV-szárítás-
sal, stancolással, szitanyomással, hideg-
fóliázással (Foilflex), digitális inkjettel,
delam/relam megoldással, ívre vágó
rendszerrel stb. A FOCUS gépeinek
mindegyike rendelkezik egy egyedülálló
háromzónás pályafeszesség-szabályzó-
val, valamint a villámgyorsan cserélhetô,
„patronos” festékezô rendszerrel, ami
magába foglalja az ultrakönnyû anilox
hengereket is. Ezt a festékezési megol-
dást a régóta sikeres központi ellennyo-
móhengeres gépeknél a Centraflex soro-
zatnál fejlesztette ki a cég. Ezek a gépek
a piacon lévô legkompaktabb központi
ellennyomóhengeres berendezések, ame-
lyekkel a feldolgozható anyagok spektru-
ma – kezdve a fóliától egészen a kartonig
– igen széles.

Reflex kiszerelô gép
A szervo meghajtású Reflex kiszerelô

gép tulajdonképpen minden továbbfel-
dolgozó folyamatot el tud végezni a
stancolástól kezdve a lakkozáson át a
hulladékfeltekercselésig. Digitális
regiszterellenôrzô rendszerrel felszerelt
berendezésrôl beszélünk, amely hagyo-
mányos és digitális tekercses nyomtató
berendezés után inline csatlakoztatható,
de természetesen használható függetlenül
is. (Folyt. köv.) ■

ifj. Schuck István
schuck.istvan@prosystem.hu
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Érdekességek és újdonságok a fóliák területén
A legtöbb problé-

mát a fóliák terén a
nem kellô tapadás
okozza a thermofóli-
ákkal lefóliázott ívek
továbbdolgozása
esetén. Erre kínálunk
különbözô megoldá-
sokat. 

Az elmúlt fél év során vezettük be a
SUPERIOR márkájú fóliát, amely az új
fajta ragasztónak köszönhetôen biztonsá-
gosabban feldolgozható, és a bígelés
mentén a fólia nem válik el a papírtól.
Ehhez azonban a kellô száradási idôket
be kell tartani!

A fejlesztôk ennél a pontnál nem áll-
tak meg, és más, új fejlesztésû fóliákat is
a piacra dobtak. A MEGA GÓLIÁT
fóliának az a legnagyobb elônye, hogy a
szokásos 13 mikron ragasztó helyett 21
mikron vastagságban felvitt ragasztó
biztosítja a biztos ragasztóerôt. Anyagát
tekintve a szokásos 12 mikron vastagsá-
gú BOPP fólia, amely ugyanúgy feldol-
gozható, mint a már megszokott thermo-
fólia. A dupla ragasztóréteg a papír felü-

leti egyenetlenségét kitölti, ám semmi-
lyen esztétikai vagy egyéb tulajdonságá-
ban nem okoz semminemû hátrányt. A
papír porzásából fakadó problémákat is
megszünteti, hiszen a port a ragasztóré-
teg magába szívja.

Ha valakinek ez sem elég, mármint
ami a tapadást illeti, jöhet a DIGIT BOPP
fólia, amelyet eredetileg a digitálisan
nyomtatott ívek fóliázására találtak ki a
fejlesztôk, a gyártók. A DIGIT  FÓLIA
egy speciális, úgynevezett „digit” ragasz-
tónak köszönhetôen nagyon erôs ragasz-
tóerôt biztosít a fólia és az ív között. A
kereskedelemben kapható bármely festék
használata esetén garantált a jó ered-
mény. Noha – ahogy említettem – erede-
tileg digitálisan készült ívek fóliázásához
került kifejlesztésre a DIGIT FÓLIA, ez-
zel együtt a gyártó – és személy szerint
én is – a hagyományos nyomtatási eljárá-
sokkal készült ívekhez is ajánlja.

A fejlesztôk továbbmentek: ha valaki
friss, valamint olajos nyomatokat, vagy a
fóliázással szemben ellenálló felületeket
gyorsan akar fóliázni, és nem akarja,
hogy a fóliázott ív egyáltalán göndöröd-

jön, akkor a megoldás a
LAYFLAT NYLON film.
Ennek az ára ugyan „borsos”,
de az eredmény garantált. 

Azok a vevôink, akik az igényesebb
piacokra dolgoznak, vagy a késztermék
nagyon sokáig hányódik, nekik ajánljuk
a KARCMENTES FÓLIÁT, amely
kapható hideg és termo változatban is.  A
karcmentes fólia azt jelenti, hogy az erô-
sebb igénybevétel esetén – például szállí-
tás közben, vagy valamilyen dörzshatás-
nak való kitételnél – a fólia felülete el-
lenáll a karcnak, a súrlódásból fakadó
sérüléseknek. Ebbôl a típusból elsôsor-
ban a matt fóliát ajánlom. 

A fóliagyártók is szem elôtt tartják a
környezetvédelmet, s kifejlesztették a
BIO fóliát. Ráadásul ez a termék nem-
csak környezetbarát, hanem ugyanakkor
kitûnô tulajdonságokkal bír. A BIO fólia
legkedvezôbb tulajdonsága – környezet-
barát voltán kívül –, hogy nagyon magas
fénye van, a tapadóerô a fólia és ív kö-
zött szinte megbonthatatlan. ■

Avar Judit
06 30 689 35 25
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SUPERIOR FILM A standard thermofilmek között a legmagasabb
minôséget képviseli.

TH Továbbfejlesztett ragasztónak köszönhe-
tôen bígelés mentén nem válik fel a fólia.

MEGA GÓLIÁT 21 mikron vastagságban felvitt ragasztó
biztosítja a még biztosabb kötést.

TH Nagyon jó megoldás az exkluzív
minôségû termékek elôállításához.

Megnevezés Ajánlott felhasználási terület Hideg vagy thermo Jellemzôk

Természetesen a fenti fóliák mind jól nyomtathatók, valamint UV-lakkozhatók.

DIGIT FÓLIA THDigitális és hagyományosan kinyomtatott
„makacs” felületek fóliázására alkalmas.

LAYFLAT NYLON A technológiai száradási idôket nem kell megvárni,
a fóliázott ív garantáltan egyenes marad.

TH Találkozás a megrendelôk mindent
kielégítô igényével. 

BIO FÓLIA Környezetbarát, visszaforgatható, nagyon magas
fényû fólia.

TH

KARCMENTES Dörzshatásnak jól ellenálló felületet biztosít. H, TH

ARANY/EZÜST Az arany és az ezüst fólia különleges külsôt biztosít
az exkluzív – pl. parfüm – dobozoknak és különle-
ges könyveknek.

H, TH Különleges felületi hatás.

VELVET A fekete szín igazi éjfeketévé válik. Tapintása
bársonyos.

TH Rendkívül élénk színhatás.

EMBOSSED Különbözô mintákban, anyagában megnyomott
film. Az érdekes effektusok filmje.

H, TH A felület lehet bôr, homok, hosszanti
csíkos, keresztcsíkos, vagy kereszt-
pöttyös mintázatú.

POUCHING Igazolványok, étlapok stb. termékek kétoldalú
fóliázására alkalmas film, amely kapható 38, 75 és
125 mikronos változatban.

TH A film karcmentessége, eltéphetetlensé-
get, valamint nagyon magas fényt biztosít.
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Szóval, ott tartottam, hogy lássuk csak,
kikkel dolgozom együtt. A tanultak alap-
ján elvégeztem a kollégák besorolását az
érzelmi tónusuk szerint – merthogy a
cselekvést az érzelmi tónus indikálja. 

Az eredmény letaglózó volt. Rejtett
ellenségnek tekinthetô volt 3 alapvetôen
meghatározó kollégám és 3 fontos sze-
mély, azaz 6 fô egy 15 fôs kollektívából!

Ez egy reménytelen helyzet. És mi
lehet a belsô emberi viszonyokkal?

Biztos, hogy jól látom a dolgokat ilyen
téren? Valami bizonyosságra lenne
szükség, meg kellene kérdezni ôket.

(Na, majd éppen neked fogják elmon-
dani a dolgozók ôszintén a véleményüket.
Éppen neked, akirôl azt gondolják, hogy
jobban élsz, mint ôk, és ráadásul az ô
rovásukra. Azt gondolják, nekik kényszer
az, ami neked a gazdagodás, a kizsákmá-
nyolás. Vedd már észre, hogy ellenségnek
gondolnak!)

Felmérést készíttettem, amelynek a
célja a dolgozók egymásról való vélemé-
nyének a megismerése volt. Ennek érde-
kében fontos szempont, hogy a válaszadók
névtelenek maradjanak. A vezetôt minden-
ki szeretné a saját véleményével befolyá-
solni. Ez veszélyt jelent a vezetôre. Szá-
mára az a fontos, hogy a kollektíva összeg-
zett véleményét megismerje, és objektíven
lásson a személyi kérdésekben.

A módszer az volt, hogy hat kérdést
szerkesztettem, amiben rákérdeztem az
adott személy mások általi megítélésére.
A megítélés a kollegialitásra, a személyi-
ségre és a munkavégzô-képességre, vala-
mint a céghez való lojalitásra vonatko-
zott. A válaszokat számítógépen kellett
megadni névtelenül, egy véletlen azono-
sító generálásával. Azt akartam, hogy
utólag a rendszergazda se tudja megálla-
pítani a válaszadó személyét. A válaszo-
kat átlagoltuk, és a céges átlagot vettem
100 százléknak. Meghatároztam a 90 és
110 százalékot. Az ebben a sávban lévô-
ket toleráltam, az ez alatt lévôket nem.
Az ezen felül lévôket kiemelten meg-

dicsértem. Az eredményekbôl diagramot
készítettem. (Részleteket a honlapon
találsz: www.lcm.hu)

Az eredményt minden dolgozóval sze-
mélyesen megbeszéltem, de csak az ô
megítélését és annak az átlaghoz való
viszonyát. A teljes kollektíva elôtt pedig
a diagramot mutattam meg, megôrizve a
résztvevôk eredményeinek anonimitását.    

A személyi felmérés eredménye
felemelô és egyúttal letaglózó volt

Felemelô azért, mert a választ adó kol-
légák kendôzetlenül ôszintén válaszoltak
a kérdésekre, és azért, mert a kérdések
összevetésekor szembetûnô volt, hogy
egymást fôleg a munkavégzés alapján
ítélik meg. Ez egy jólesô megnyugvás
nekem, mert olyan sok intrika, szemé-
lyeskedés van jelen a munkahelyen, hogy
elkeserítôen reménytelennek tûnt min-
den. Viszont, ha mégis a munkavégzés
eredménye a vélemény kialakításának az
alapja, akkor van remény.

Letaglózó is volt az eredmény, mert a
tanulásom eredményeként kialakított
szubjektív véleményem visszaigazoló-
dott. Sôt, még rosszabb, súlyosabb volt a
helyzet, mint gondoltam. A grafikon
szemléletesen mutatta, hogy a problémá-
san megítélt személyek többsége mélyen
az átlag alatt van, az átlag 90%-ához
képest is nagyon mélyen. A legfájóbb az
volt, hogy az a személy, akit már egy éve
neveltem, mint leendô utódomat, akitôl a
szabadságom részbeni visszanyerését
reméltem, a legmélyebben van a dolgo-
zók megítélése szerint.

Három problémám volt a felmérés
eredményeként:

1. Hogyan fogom a negatívan megítélt
kollégákkal elfogadtatni a kollektíva
véleményét?

2. Milyen elv szerint döntsem el, hogy
kivel érdemes foglalkozni (nevelni, ké-
pezni), és kivel nem érdemes. Kit érde-
mes inkább lecserélni egy jobb hozzáál-
lású, mentalitású személyre?

3. Hogyan fogom végrehajtani az elke-
rülhetetlen személycseréket úgy, hogy az
a termelést ne veszélyeztesse?

1. Ennek ér-
dekében szemé-
lyesen beszél-
tem át az ered-
ményeket a dol-
gozókkal. Meg-
határoztam az
ezzel kapcso-
latos elvárásai-
mat, az elérendô célokat. Eldöntöttem,
hogy a felmérést megismétlem három-
havonta, és figyeljük a változást.

2. Kit érdemes megtartani az átlag 90
százaléka alatt megítélt személyek kö-
zül? Úgy döntöttem, hogy csak azokat,
akik a második felmérés alapján elérik
legalább az átlag 80 százalékát, és akik-
nél a változás tendenciája pozitív. Ez egy
nehéz döntés volt, mert a tanulmányaim
nem adtak támpontot, hiszen már a fel-
mérés módszere is egyéni volt. Másrészt
pedig, nehéz egy olyan személyi döntést
meghozni, amely kedvezôtlen az adott
személyre, fôleg úgy, hogy még elbocsá-
tást is von maga után. Nehezíti az ilyen
döntésem meghozatalát, hogy a szak-
mánkban nincs képzés, és képzett mun-
kaerô is alig van. Minden új dolgozót
magunknak kell kiképeznünk, ami
hosszadalmas és esetleges folyamat. Az
viszont tény, hogy ha rossz döntést ho-
zok, és olyan személy tanításával, nevel-
ésével foglalkozom, akinél a személyi
adottságok és a magánéletbeli környezeti
hatások megakadályozzák a megfelelô
felemelkedést, akkor azoktól a dolgoktól
vonom el az energiát, amelyekben jó, a
közösség számára hasznos eredményt
tudnánk elérni. Ráadásul a közösségen
belül megmarad a feszültség, mint egy
ragályos kór.

3. A személycserék megvalósítása egy
nehéz és felelôsségteljes döntés, feladat.
Nehéz, mert a meglévô negatív megíté-
lésû személy mégiscsak termel, és van
helyi tudása. Ráadásul a cserét ebben az
esetben, amikor ilyen nagy arányban kell
végrehajtani, türelemmel, óvatosan kell
véghez vinni, hogy ne legyen törés a
termelésben. (Folyt. köv.) ■

Bodnár Sándor
www.lcm.hu

A vállalkA vállalkozás eozás evvolúciója,olúciója,
aavvagy a felsôfagy a felsôfokú mûködés okú mûködés (5.)(5.)
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A digitális nyomdai szolgáltatás iránti igényrôl elmondható, hogy egyre szélesebb körben terjed.
A nyomdák, illetve a korábban jellemzôen nyomdai elôkészítéssel, grafikai tervezéssel,
elôkészítéssel foglalkozó stúdiók többsége ma már rendelkezik digitális nyomógéppel. A digitális
nyomtatás kimenete – mint köztudott – több célt szolgálhat: lehet megszemélyesített, változóadat-
tartalmú, illetve az alacsony példányszámú kiadványok hatékony és gazdaságos elkészítésének
gyakorlatilag egyetlen módja. Ez utóbbi szegmensben egyre gyakoribb igényként jelentkezik, hogy
anyagában, hordozójában is valami nagyon exkluzívat, nagyon szépet és különlegeset szeretne
a megrendelô, vagy éppen örülne annak, ha erre lehetôsége lenne. A megoldást természetesen
a kreatív papírok jelentik, pontosabban a digitális nyomtatáshoz kifejlesztett kreatív papírok.
Problémát jelentett viszont, hogy egy-egy féle kreatív papírból a legkisebb megvásárolható
mennyiség 500, illetve 250 ív volt. De ennek most vége! Mint Szabó-Gerely Piroskától, az Antalis
irodaiés digitális papír üzletágának vezetôjétôl megtudtuk, ezek a gyári vágású papírok a szokásos
A3, illetve SRA3 méretekben immáron 25 íves kiszerelésben is kaphatók.

Új, gazdaságos kiszerelés – 25 ívet tartalmazó
kreatívpapír-csomagok digitális nyomdák számára

● Igazán nagy segítség a digitális
nyomdai szolgáltatók számára, hogy az
eddigi 500, illetve 250 íves kiszerelés
mellett most már mindössze 25 ívet tar-
talmazó csomagokat is kínálnak.

– A digitálisan készülô nyomdatermé-
kek egyik fô jellemzôje lehet az alacsony
példányszám. Meglehetôsen gyakori
megrendelésként jelentkezik a digitális
nyomdáknál a 100–200 darab névjegy-
kártya, a 20–50 meghívó, a valamilyen
alkalomra készített 1–10 példányt nem
nagyon meghaladó kiadvány. Ugyanak-
kor jó lenne, ha ez különlegesen exkluzív
hordozóra készülhetne. A kreatív papírok
ideális megoldást jelentenek. Ám vissza-
tartó erôként hatott a digitális nyomdák-
ra, hogy amennyiben raktáron akarják
tartani – és ott kell, hogy tartsák, hiszen a
gyors kiszolgálás elengedhetetlen felté-
tele, hogy kéznél legyen a papír –, akkor
meglehetôsen sokáig áll a pénzük benne.
Ezért aztán lemondtak a széles papírkí-
nálatról, hiszen nem fért a büdzséjükbe,
hogy sokféle is legyen, és mindegyikbôl
– a kiszerelés miatt – mennyiségileg is
jelentôs. Azt gondolom, valóban nagy

segítséget jelent számukra, hogy immá-
ron 25 ívenként is hozzájuthatnak a digi-
tális kreatív papírokhoz: ez lényegesen
kibôvíti az általuk kínált megoldásokat és
lehetôségeket, miközben nincs szükség
arra, hogy álljon a pénzük a papírban.
Összességében tehát versenyelônyhöz
jutnak.

● A digitális nyomdák döntô többsége
mindig is használt kreatív papírt. Azt
viszont nem állítanám, hogy digitális
kreatív papírt…

– Ez – sajnos – így van. Ám az is két-
ségtelen, hogy viszonylag új keletûek a
kifejezetten digitális gépekhez kifejlesz-
tett kreatív papírok. Ezt megelôzôen a
digitális nyomdák legfeljebb a technoló-
gia sajátosságainak korlátját szem elôtt
tartva választották ki a kreatív papírok
széles kínálatából, hogy felületüket
tekintve melyek lehetnek alkalmasak
digitális nyomtatásra. Ez azonban önma-
gában nem elég a tökéletes végeredmény
eléréséhez. Szükség van arra is, hogy a
kreatív papír egyéb tulajdonsága, visel-
kedése megfeleljen a digitális nyomógép
technológiájának. Ezt ismerték fel a

kreatívpapír-gyártók, köztük a Fedrigoni,
s fejlesztették ki digitális kreatív papír-
családjukat. Ezek a kreatív papírok ala-
csonyabb nedvességtartalmúak, és a
gyártás során kapnak egy olyan plusz
mázréteget, amely a digitális technológia
festékezési és festékfixálási eljárásával
szemben is megôrzi a papír, illetve magá-
nak a nyomatnak a tökéletes tulajdonsá-
gait. Mint ahogy a klasszikus felhaszná-
lást jelentô mázolatlan és mázolt papírok
esetében is messzemenôkig ajánlott,
hogy a digitális gépekbe speciális digitá-
lis papírt használjanak a nyomdák, ne
pedig ofszethez gyártottat, ugyanezt
tudom mondani a kreatív papírokról is.
Ha egy digitális nyomdának valóban fon-
tos, hogy szolgáltatását, és ezáltal cége
imidzsét összekapcsolja a megrendelô a
minôség fogalmával, akkor a digitálisan
készülô kreatív munkákhoz digitális
kreatív papírt használ. És nemcsak, hogy
vannak nagyon exkluzív digitális kreatív
papírjaink, hanem – ahogy arról az
elôzôekben beszéltünk – már gazdaságos
kiszerelésben is kínáljuk. ■

Il–
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Keskeny és Társai Kft.: Innovációval
a versenyképesség javításáért

A Keskeny és Társai Kft.
csomagolóanyagok gyártásával
bôvítette üzleti tevékenységét
az elmúlt években. A gyógy-
szer- és az élelmiszer-csoma-
golóanyagok esetén az úgyne-
vezett Braille-írásmódnak
megfelelô jelöléseket kell
alkalmazni a vakok és a gyen-
gén látók teljes körû tájékozó-
dásának biztosítására. Az
európai uniós szabványok
változásának megfelelôen, a
jövôben Magyarországon is át
kell térni az ötsoros rendszer
alkalmazására, a jelenleg elter-
jed négysoros rendszerrôl. Ez
nagy technológiai kihívást
jelent. A társaság ezért elhatá-
rozta, hogy önálló technológiai
fejlesztést hajt végre, az ötso-
ros rendszer mûszaki-techno-
lógiai feltételeinek megterem-
tése céljából. A társaság a fejlesztést ki
kívánja terjeszteni a Braille-írásmód
olyan nyomdai termékeken (például
különbözô reklámanyagok) történô
alkalmazására is, amely eddig megfelelô
mûszaki és technológiai adottságok hiá-
nyában nem volt lehetséges. Ezzel a
társaság hozzájárul a vakok és a gyengén
látók esélyegyenlôségének javulásához,
és jelentôs versenyelônyt is szerez.

„Legfontosabb célunk, hogy egyik leg-
nagyobb technológiai szállítónkkal
együttmûködve, olyan új technológiai
eljárást fejlesszünk ki, amely hatékony és
gazdaságos feltételekkel lehetôvé teszi az
ötsoros Braille-írásmód alkalmazását
nemcsak a gyógyszer- és az élelmiszer-
ipari csomagolóanyagok, hanem lénye-

gesen más mûszaki-technológiai adottsá-
gokat igénylô nyomdai termékek (például
reklámanyagok) esetén is” – mondta ifj.
Keskeny Árpád, a társaság kereskedelmi
vezetôje. „Társaságunk a folyamatos
fejlesztésnek köszönheti kiemelkedô ver-
senyképességét. A jelenlegi piaci és gaz-
dasági helyzetben létfontosságúnak tart-
juk a mûszaki innovációk alkalmazását.
Megítélésünk szerint ez alapvetô verseny-
képességünk hosszabb távú fenntartá-
sához.” – tette hozzá.

A fejlesztés várható költsége 97,57
millió forint, amelyhez a társaság 35
százalék, összesen 34,15 millió forint
összegû, vissza nem térítendô támogatást
nyert el a Közép-Magyarországi Opera-

tív Program, „KMOP-1.1.4-09 Vállalati
innováció ösztönzése” elnevezésû pályá-
zati felhívása keretében. A pályázati
program kidolgozásában és a projekt
lebonyolításában a Zámori és Társa
Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
közremûködik. A fejlesztés várhatóan
2011-ben befejezésre kerül. A társaság
2012-ben kíván megjelenni új termékei-
vel a piacon.

Bôvebb információk:
Keskeny és Társai Kft.,
Keskeny Árpád kereskedelmi vezetô
Telefon: +36-(1)-401-4060
Telefax: +36-(1)-405-0650
E-mail: keskenyarpad@keskenynyomda.hu
Honlap: www.keskenynyomda.hu

Új, nyomdaipari
technológiai
fejlesztés
EU-támogatás
felhasználásával

A Keskeny és Társai Kft. üzleti tevékenysége ívesofszet-eljárással
nyomdai termékek gyártása, amelyet a társaság néhány éve csomagoló
anyagok gyártásával bôvített ki. A magyar szabványok változása új
feltételeket határoz meg a vakok és a gyengén látók tájékozódását segítô
írásmód csomagolóanyagokon történô alkalmazásával szemben. Ez nagy
technológiai kihívás, mivel az új feltételek nem biztosíthatók a jelenleg
elterjedt nyomdaipari eljárásokkal. A társaság EU-támogatás
felhasználásával az új feltételeknek megfelelô nyomdaipari technológia
fejlesztését kezdi meg.
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KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,
akire Ön mindig számíthat.

HAHATÁRIDÔBENTÁRIDÔBEN és MINÔSÉGBEN,MINÔSÉGBEN,
keménytáblás könyvkötésben (hajtogatástól a cérnafûzésen

át a zsugorfóliázott csomagolásig); ragasztókötésben
(cérnafûzve is); lapozós és leporellós mesekönyv
készítésében; épített és bígelt borított dobozok

készítésében; valódi, illetve mûbôrös, gerincbordázással
készülô, aranyozott, exklúzív könyv készítésében; 

kis példányszámú, egyedi iktatókönyvek
1+0 színben történô nyomásában, kötésében.

1106 Bp., Jászberényi út 47/D
Tel./fax: 3422 340, 352-1001, Mob.: +36 20 423 8636

E-mail: konyvkoto.kft@freemail.hu

SS TT AA NN CC OO LL ÁÁ SS
((BB22--eess  mméérreettiigg))

KK ÖÖ TT ÉÉ SS ZZ EE TT
dosszié ragasztás,

hajtogatás, összehordás,
borítékolás, duplózás,
wobbler-szárazás stb.

SSZZEERRSSZZÁÁMMKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS

GGÉÉPPII
DDOOBBOOZZRRAAGGAASSZZTTÁÁSS

MM EE LL EE GG FF ÓÓ LL II ÁÁ ZZ ÁÁ SS
((BB11--eess  mméérreettiigg))

– Tüske Kft.
2049 Diósd,
Vadrózsa u. 17.

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

www.dpdstancuzem.hu

• •

••

Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés
GUBEK Kft. 1106. Fehér út 10. 30/9445-847, e-mail: gubek314@t-email.hu

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal

11004499  BBuuddaappeesstt,,  SSzzéécchheennyyii  ttéérr  99..

KREATÍV KARTONOK
KKIIÁÁRRUUSSÍÍTTÁÁSSAA

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

Tel./fax: 061-264-3819

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

↔

Kasírozás
(B1-es méretig)
Stancolás

(B2-es méretig)
Gépi sorszámozás

rövid határidôvel,
valamint teljes körû

nyomdai szolgáltatás.
Gléda Print Kft.

1161 Bp., Ságvári u. 21.
T./f.: 405-3905, 405-3906
Mobil: 06-30/9291-745

E-mail: info@gledaprint.hu
www.gledaprint.hu

Kállai Kállai TTechnik Bt.echnik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,

perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami aminden, ami a
stancszerszám-stancszerszám-

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.

Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

www.kallaitechnik.hu
E-mail:

kallaitechnik@t-online.hu

JJubileumi árubileumi árengedmény!engedmény!
–10%–10% 2011.06.30-ig2011.06.30-ig

Vacuumatic
ívszámlálógépek

Morgana sorszámozó,
bígelô-, hajtogatógépek

EBA vágógépek
Drótfûzôfejek

INVENCIÓ® Kft.
T.: 260-0562

invention@t-online.hu

A névjegytôl a B1B1 --es ívig
– automata üzemmódban,

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   
DD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SSDD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SS

KKiivváállóó  mmiinnôôsséégg,,  ggyyoorrss  ááttffuuttáássii  iiddôô!!
KKlliisséékkéésszzííttééss::KKlliisséékkéésszzííttééss:: 0066--3300//221122--66445577
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.

T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu
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VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

PlakátnyomtatásPlakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523

www.rcontact.hu

Tanfolyam cégeknek!
Angol, orosz – nyelvtanítás, szinten tartás
(Felnôttoktatásban való jártasság, megbízhatóság, titoktartás,

rugalmasság, helyszíni oktatás, számlaképesség.)
Óradíj: 3500 Ft/45 perc + áfa

T.: +36 20 960 9286, e-mail: szigabo@t-online.hu

ANGOL, ORANGOL, OROSZOSZ
ffordítás,ordítás,

tolmácsolástolmácsolás
Fordítás:

magyarra: 2,30 Ft/karakter;
idegen nyelvre:

2,50 Ft/karakter;
idegen nyelvrôl idegen

nyelvre: 2,90 Ft/karakter
Tolmácsolás:

2500 Ft/15 perc + áfa
T.: +36 20 960 9286,

e-mail: szigabo@t-online.hu

A CNI Kft. munkatársakat keres
a következô termékek
hazai értékesítéséhez:

• Íves ofszet festékek • UV ofszet és flexó festékek 
• Diszperziós és UV-lakkok • Prégelô és hideg fóliák 

• TTR fóliák vonalkódos nyomtatókhoz
• Nyomatlan címkék • Gumi- és törlôkendôk

A jelentkezésnél elônyt jelent a megjelölt területen szerzett
értékesítési tapasztalat. Angol vagy német nyelvtudás és

vezetôi jogosítvány szükséges. Cégünkrôl további
információt a www.cni.hu weboldalon talál. Életrajzokat és

motivációs leveleket a cni@cni.hu mailre várjuk.

• DDoommiinnaanntt  884466PP  (7 MFt)
• DDoommiinnaanntt  771155  (2,8 MFt)
• RRoommaayyoorr  331133,,  331144  

(50–450 EFt)
••  MMaaxxiimmaa  5588--aass

(350 EFt)
••  MMaaxxiimmaa  8800--aass  ggééppeekk

(400 E–1,2 MFt)
••  MMaaxxiimmaa  111155--ööss  ggééppeekk

(600 E – 950 EFt)
••  KKRROOLLLL  bbííggeellôô--ppeerrffoorráállóó

(350 EFt)
••  PPáánnttoollóóggéépp  (250 EFt)
••  VViiccttoorriiaa  BB33--aass

ttééggeellyyssaajjttóó  (550 EFt)
••  MMuullttii  EEffffeecctt

hhaajjttooggaattóóggéépp  (500 EFt)
••  LLeevviilláággííttóókk,,  ttûûzzôôggééppeekk

A gépek telephelyünkön
megtekinthetôk, kipróbálhatók

és azonnal szállíthatók.
Az árak irányárak,

és az áfát nem tartalmazzák.

Telefon:
06 30 9420 037
06 30 9484 204

ELADÓ HASZNÁLT
NYOMDAGÉPEK

Szitanyomó mûhely teljes
felszerelése profilváltás miatt

egyben eladó!
1. Karusszel (1 fix asztal, 4 karos),
2. karusszel (6 asztalos, 6 karos) 
+ sapkanyomó kiegészítô elem,

3. síkvasaló (40 x 50 cm),
4. sapkavasaló,
5. levilágító,
6. alumínium szitakeretek
megkímélt állapotban eladók.

Ára: 1 200 000 Ft.
Elérhetôség: Szalai Mária,

8230 B.füred, Kossuth u. 28.
Telefon: +36 20 479 5775

Eladó
IDEAL 7228

alig használt vágógép.
Tel.: 06-30/2112-742

Eladó
AQUAVIVA

KEREKDOMBI
ÁSVÁNYVÍZ ÜZEM

– 3 különbözô vízössze-
tételû ásványvízkúttal

– 13 000 m2 ipari terüle-
ten, amibôl 2200 m2

fedett rész
Irányár: 1 300 000 euró

Érdeklôdni:
aquaviva.rolando@t-online.hu

Sokrétû nyomdaipari
tapasztalattal kkerereses

egy 56 éves, egészséges,
nemdohányzó nyomdász

munkahelymunkahelyet.et.
Dolgozom – tipográfiai igé-
nyességgel – a korszerû nyom-
dai programokkal. Több év-
tizedes tapasztalatom van
az átlagos nyomdai techno-
lógia állomásain. Ismerem a
digitális nyomtatók beállítá-
sát, kezelését. Angolul alig,
németül jobban beszélek.
Elérhetôség: Radó István

06-20/931-8084

Grafikus állást keres!
Reklám, btl, látványtervezés,

AdobeCS ismeret!
www.cirongraphics.blogspot.hu

izsmash@yahoo.com
Tel.: 06 70 428 1884

Eladó 250 + 100 mEladó 250 + 100 m22-es ház-es ház
a XV. kerület a XV. kerület kertvárosikertvárosi

részén, kitûnô közlekedésnélrészén, kitûnô közlekedésnél
(az M0-ás és az M3-as is közel)(az M0-ás és az M3-as is közel) ..

Háromszintes, Háromszintes, vállalkozásravállalkozásra
és/vagy és/vagy lakhatásralakhatásra egyarántegyaránt

alkalmas, korszerû ésalkalmas, korszerû és
szépen karbantartott,szépen karbantartott,

a kert 540 ma kert 540 m22-es.-es.
Ára csak: 62,9M HUF62,9M HUF
Érdeklôdni: 06-30/932-071006-30/932-0710

Dunántúli nyomda gyakorlattal rendelkezô
üzletkötôt küzletkötôt kereres!es! – Tel.:06-30/9481-341
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001111

1/1
KIFUTÓ

200 x 285 mm
(vágott)

Tükörméret:
184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm

fekvô
184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

1/1 OLDAL KIFUTÓ
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

1/1 OLDAL
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

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

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2011-ben:
cca. két-három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 24. ((0011..1144..))
február 15. ((0022..0055..))
március 8. ((0022..2277..))
március 28.((0033..1188..))
április 15. ((0044..0055..))
május 4. ((0044..2244..))
május 23. ((0055..1133..))
június 10. ((0066..  0011..))
június 30. ((0066..  2200..))

szeptember 9. ((0088..3300..))
szeptember 29. ((0099..1199..))

október 18. ((1100..0088..))
november 7. ((1100..2277..))
november 25. ((1111..1155..))
december 13. ((1122..0033..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
3600 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–6 alkalom:      –5%
7–9 alkalom:   –10%

10–12 alkalom: –15%
13–15 alkalom: –20%

FFEELLÁÁRRAAKK::
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%

Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon/fax: 226-1944

E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001111--bbeenn  iiss!!
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