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SZÜZEK ÉS KURVÁK

Az USA néhány államában és Észak-Korea néhány iskolájában is
megszüntették az úgynevezett szépírás, azaz a folyóírás oktatását, helyette
kizárólag – a klaviatúrának megfelelôen – a nyomtatott betûk
elsajátítására tanítják a gyerekeket. Mondhatnánk: mi a baj ezzel? Sok.
Nagyon sok! A folyóírás nem pusztán úri huncutság, esztétikai kívánalom,
hanem meghatározó készség-, képesség- és személyiségfejlesztô eszköz az
egyén fejlôdésében. Az emberiség a fejlôdését nem kis mértékben köszönheti az
olvasás és írás elterjedésének, ezen belül pedig az egyes személyiség, egyéniség
kialakulásának talpköve. Mint ahogy az olvasás sem csak arról szól – bár
kétségtelenül része –, hogy bôvítse információinkat, tudásunkat vagy éppen
élvezetet adjon, hanem gondolkodásra késztet. A virtuális világ ugyan sokkal
látványosabb impulzusokat közvetít – kell is neki, másképp nem figyelnek rá –,
ám éppen eme látványos agresszivitása okán elnyomja az önálló gondolkodást,
ezáltal jó eséllyel öli ki az egyén individuumát. Trend ez is, és minden bizonnyal
meg fogja futni a maga divatos körét, azaz lesznek elhivatott szószólói és
fanatikus követôi, mígnem – remélhetôleg – ismét ráébred a társadalom egésze,
hogy átesett a ló másik oldalára, és – hogy teljes legyen a képzavar – már megint
kiöntötte a fürdôvízzel együtt a gyereket is. Rádöbben – ha lesz ki rádöbben –,
hogy eltûntek a gondolkodó, kreatív egyének, helyettük „egyenemberek” vannak,
akiket önálló gondolatok híján az fog vezetni, aki jobban tudja ôket manipulálni.
Persze – ha innen nézem – meglehet, hogy mindez cél is, hiszen nem új az a
politikai törekvés, miszerint nem jó, ha egy társadalomban túl sok a szuverén
személyiségû gondolkodó: velük mindig csak a baj van… Ugyanakkor
világméretû hangzatos trend a kultúra fontosságának és a tudásalapú társadalom
szükségességének hangoztatása, miközben az egyes államok mindenkori
vezetôinek alapvetô célja, hogy saját érdekeinek érvényesítése érdekében minél
szélesebb kört manipulálhasson, azaz tartson vagy taszítson ennek megfelelô
szellemi síkra. 
Példálóztam már a hazai dinnyehelyzet kapcsán: akkor arról írtam, hogy
amennyiben olcsó import dinnyéért rohanunk a hipermarketekbe, ne
csodálkozzunk azon, hogy a hazai termelôk tönkremennek, és ezáltal megszûnnek
a mi termékeink – bármi legyen is az – piacának lenni, hiszen – bevétel híján –
elveszítik vásárlóerejüket. De a dinnyetermesztô se csodálkozzon, hogy nem megy
az üzlete, ha miközben árulja a saját termését, ô maga a hipermarketbôl szerzi be
a dinnyét!
És akkor a nyomdaipar… Miközben ezerrel bizonygatjuk, hogy a nyomtatott
kommunikáció milyen értékekkel bír, mennyire környezetbarát megoldás – amely
állítások egyébként messzemenôkig helytállóak –, mi magunk is egyre
erôteljesebben elcsábulunk a virtuális tér kínálta lehetôségektôl. Nincs is evvel
semmi gond: a technikai fejlôdés nyújtotta eszközökkel természetesen élni kell, és
nem is lehet – legalábbis kevés értelme van – szembe menni a divatos trendekkel.
Megint csak a mértékével van bajom. Ha hirdetjük – és több szempontból is
jogosan –, hogy a nyomtatott termékekre szükség van, a nyomtatásnak van
létjogosultsága, akkor saját kommunikációnk helyszíne ne kizárólag – és itt a „ne
kizárólag”-on van a hangsúly – a virtuális csatorna legyen. Mert így egy csöppet
önellentmondás… Ha már a nyomtatással foglalkozó világ szereplôi vagyunk,
akkor saját cégérünk érdekében is éljünk a nyomtatott kommunikációval. Persze,
használjunk minden más eszközt is, ami elôsegítheti piaci létezésünket: de nem
helyette, hanem mellette, azaz nem vagy, hanem is! Ha kizárólag azt a platformot
választjuk, amit egyébként bizonyos szinten teljes joggal megkérdôjelezünk, akkor
mi magunk válunk hiteltelenné: szüzet játszunk, miközben nyilvánvalóan
kurvá…kodunk.

PRINTinfo

A PRINTinfo újság aktuális száma teljes terjedelemben
elektronikusan IS hozzáférhetô a www.printline.hu oldalon. 33
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Akinek valaha egy csöpp köze is
volt/van a szitanyomtatáshoz, az
egészen biztosan tudja, ismeri, de
legalábbis a nevérôl feltétlenül
hallott, hogy ki is az a Knapp János
Oszkár, azaz a Knapp Oszi.

Ô az elsôk egyike – ha nem a leg-
elsô –, aki Magyarországon szita-
nyomtatással kezdett foglalkozni, de
pontosabb meghatározás lenne, hogy
„kitalálva alkalmazta és egyben
fejlesztette mûvészi szintre” ezt a
technikát. Maga magának a mestere.
Már 1973-ban saját szitamûhelye
volt, ahol az emulziók elôállításától a
fotók elkészítéséig és színre
bontásáig, valamint levilágításáig, a
festékek kikeverésétôl a szitafeszítés-
ig és természetesen a nyomtatásig,
minden helyben történt. Ezt meg-
elôzôen jószerint ismeretlen eljárás
volt a technológia, legalábbis az
itthoni gyakorlatban. Hogy hogyan
lesz valakibôl valami olyannak a
mûvelôje, sôt mûvésze, ami addig
nem is létezett? – Nos, azt hiszem,
ehhez kell a tehetség, a kreativitás,
továbbá az üzleti szellem: meglátni
valamiben azt, amit más nem lát, és
ezt egyrészt megmutatni másoknak,
másrészt mindehhez piacot is találni.

A szitanyomásnak igen sokféle
felhasználási területe volt és lehet: az
ipari nyákgyártástól a mûvészi nyo-
matokig igen széles a paletta. S noha
e két termékkör meglehetôsen távol
van egymástól, Knapp Oszi mindket-
tôben – sôt ami e kettô között egyál-
talán létezhet – otthon van.

Az értelmiségi-mûvész családból
származó Knapp János Oszkár egy-
szerre iparos és mûvész, alapvetôen
azonban – a szó jó értelmében véve –
bohém. Édesapja jó nevû és keresett
festômûvész volt, sôt nôvére is ezen a
pályán mozgott. Neki sem kevés
tehetsége mutatkozott, de hétéves
korában megkapta élete elsô nagyfil-
mes fényképezôgépét, és ezzel jó
szerint – noha még nem tudható – el
is dôlt késôbbi pályája: zsigereibe
ívódott ugyanis a reprodukálás. A
kifejezetten lázadó ifjúság évei alatt –
noha édesapja mellett azért a festé-
szetbe is belekóstol – számos, elsô-
sorban zenész és énekes mûvészba-
rátja lesz, sôt ô maga is gitározni

kezd, és – mi tagadás – „falja az éle-
tet”, amihez az anyagi forrást kocs-
márosként termeti elô. A kocsmáros-
ságot egyébként nem életpályának,
hanem mindössze jó kereseti lehetô-
ségnek gondolta. És az is volt: napi
500 forintot keresett, miközben az
akkori havi fizetések alig érték el az
1000 forintot! 

Eközben a gyermekkori szenvedé-
lyével sem hagy fel: továbbra is
fotózik, sôt a képeket saját maga hívja
elô, dolgozza fel, laborálja. Egyik
barátja, az azóta már Amerikában élô
Werkner Béla szintén elhivatott fotós-
filmes volt, akivel rendszerint együtt
hódoltak közös szenvedélyüknek,
illetve késôbb együtt „kóstoltak bele”
a szitázásba is. Közben – ahogy az
lenni szokott – újabb ötlet is felme-
rült: Knapp Oszi kitalálta, hogy
készítsenek festôvásznakat. Az üzletet
beindították, és komoly kereslet is
volt a mûvészek részérôl. A három-
féle elfoglaltsághoz – kocsmárosság,
festôvásznak készítése, szitanyomás –
azonban kezdett kevés lenni a nap 24
órája, ezért Knapp János Oszkárnak
döntenie kellett, mivel is szeretne
igazán foglalkozni: és ekkor tette le a
voksát végérvényesen a szitanyomás
mellett. „Akkoriban semmi nem volt
hozzá, még letrasett sem. Mi magunk
fotóztuk különféle kiadványokból,
könyvekbôl a betûket, aztán
nagyítottuk, retusáltuk és úgy mon-
tíroztuk össze a szövegeket, majd
következhetett a szitára történô levi-
lágítás. Az, hogy a szitát mi magunk
feszítettük, az érzékenyítéshez való
emulziókat – polyvinilalkoholból,
ammóniumnitrátból – saját magunk
kevertük, meg persze a festékek szín-
árnyalatait is, természetes volt. Ezt
követôen jöhetett a nyomtatás. Bélá-
val elôször egy belvárosi lakásban
dolgoztunk, ahol a cyklohexán miatt
olyan büdös volt, hogy alig lehetett
megmaradni.” Ezért aztán rövid idôn
belül egy 300 négyzetméteres légó-
pincét bérelt ki, és ott folytatták a
munkát. Lassan a festôvásznak készí-
tésével felhagytak, teljes egészében
kitöltötte életüket a szita. „Az elsô
megrendelôk között volt az Idegen-
forgalmi Propaganda Vállalat, a
Caola, a Magyar Hirdetô, az Úttörô

Knapp OsziKnapp Oszi
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„…nem a technika
fejlôdése, hanem
az igénytelenség ölte meg
a szitanyomtatást”
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Szövetség és számtalan más
korabeli intézmény. Noha
meglehetôsen bohémkiné-
zetûek voltunk – hosszú haj,
nagy szakáll –, mindenhol
megbecsült emberek lettünk a
munkánk miatt.” 

A grafikai termékek mellett ebben az
idôben – 1980-ban járunk – már az ipari
felhasználás – például mûszerfalak szitá-
zása – felé is kezd fordulni Knapp János
Oszkár. „Az Irodagépipari és Finom-
mechanikai Vállalat számára készítet-
tem a mûszerekhez szükséges szitanyo-
mást. Abban az idôben ez a cég a svájci
Hermesnek szállított, és a svájciak
ugyan nem zárkóztak el attól, hogy itt-
hon készüljön a nyomtatás, de elképesz-
tô elvárásokat – például a kopásállóság
tekintetében – fogalmaztak meg ezzel
kapcsolatosan. A know-how-t persze
nem biztosították. Ha akartam ezt a
munkát – márpedig akartam, hiszen
óriási megrendelést, és igen jó bevételt
jelentett! –, akkor nem volt más válasz-
tás, mint kikísérletezni a technológiát.
Sikerült. Egészen a rendszerváltásig mi
csináltuk az IPG mûszereinek szita-
nyomtatását: mintegy 56 féle termék
esetében tudtam megoldani, hogy ne
valutával kelljen fizetni a szitázásáért,
hanem itthon és hibátlan minôségben
készüljenek. És milyen az élet: 1989-ben
épp ez a cég volt az, amely a Kalapgyár
után másodikként jelentett csôdöt…
Hozzáteszem: nem miattam!”  

A cég ugyan megszûnt, a szakmai ta-
pasztalat viszont megmaradt, ami azután
jó néhány hasonló megrendelést eredmé-
nyezett, illetve újra elôtérbe került a
klasszikus grafikai termékek – levélpapír,
boríték, matrica, címke, zászló, póló stb.,

stb. – gyártása. A kilencvenes évek elejé-
tôl kezdôdôen a szitanyomtatás iránt
kétségtelenül még tovább növekedett az
igény, igaz, egyre többen is kezdtek ezzel
foglalkozni. A szitanyomtatást iskolai
szinten azonban sehol nem oktatták: aki
ezzel akart foglalkozni, az innen-onnan
szedte össze, leste – alkalmasint lopta –
el a szükséges ismereteket. Knapp János
Oszkár mellett is számos ember ismerte
és tanulta meg a szakma csínját-bínját, és
volt, aki közülük – mind szakmai, mind
emberi értelemben – tisztességgel vitte
tovább, mások nem… „Volt olyan, aki
nálam tanulta ki a szakmát, azután
elment és lenyúlta a munkámat… Vigye,
legyen vele boldog!  Máskor meg majd-
nem elájultam, mert egy olyan ember
tartott elôadást a szitanyomtatásról, aki
még csak arra sem volt képes, hogy
rendesen „ellopja” a szükséges ismere-
teket… Arra viszont büszke vagyok,
hogy Gara Miklós – akinek a nevéhez
fûzôdik a nyomdászszakma hazai felsô
fokú oktatásának megteremtése – elis-
merését fejezte ki a szitanyomataim
iránt. És az is jó érzéssel tölt el, hogy
számos szakmai barátságom a mai nap-
ig megmaradt, noha már egyikünk sem
ezen a pályán mozog.”

A konkurens cégek sokasodása ellené-
re Knapp Oszinak mindig volt annyi
megrendelése, amely biztos egzisztenciát
jelentett számára. Szakmai felkészültsé-
ge, múltja alapján egyik megrendelô adta
át a másiknak. 2002-ig még meglehe-
tôsen jól lehetett élni szitázásból: voltak
igényes megrendelôk, akiknek fontos
volt az a bizonyos más technológiával
utolérhetetlen minôség, amit a szitával
készített nyomatok – például levélpapí-
rok, borítékok, matricák, címkék, okle-

velek, kitüntetési okiratok – képviselnek.
„Nem kellett »csókosság« a munkalehe-
tôségekhez: a nagy cégek – például
Dunapack, Caola stb. –, sôt a minisz-
tériumok is adtak arra, hogy mindazok
a nyomtatott termékek, amelyek repre-
zentálni hivatottak a vállalatot vagy az
intézményt, méltó kivitelûek legyenek.” 

Nyugodtan kijelenthetô: válogathatott
és válogatott is a munkákban, ennek
következtében szinte kizárólag az igazi
minôségi szitanyomtatást jelentô grafikai
termékek elôállításához tért vissza, sôt
elôtérbe kerültek a mûvészi munkák. Az
egyik leglenyûgözôbb ilyen remekmû
egy B1-es méretû, mindössze 100 szá-
mozott példányban készült szitarepro-
dukció. Ez a kizárólag direkt színekkel
szitázott kép egy olyan elképesztô gra-
fika alapján készült, amely egy tenger-
part és környéki, rendkívül gazdag szín-
világú életképet mutat, és amelyen szinte
összeszámlálhatatlanul sok elem – az
óriáskeréktôl a napernyôn át, a különféle
vízi járgányokig, a napozó emberek mil-
lióitól a fagylaltárusig vagy éppen a
színes lufiig – található, és az egyes figu-
rák mérete nem nagyobb 5 centiméternél,
az egyes színeket elválasztó vonal pedig
maximum egy milliméter! Ennek szita-
reprodukciós elkészítése már messze
nem az iparosság, sokkal inkább a mû-
vészet kategóriájába tartozik, miközben a
szitázás legmagasabb szintû tudását is
megkívánja. 2006-ra azonban sorra tûn-
tek el a nagy megrendelôk: alkalmasint
húsz-huszonöt éves munkakapcsolatok
szûntek meg, jószerint egyik napról a
másikra.

„Az ember valahol elvárná, hogy leg-
alább megköszönjék az évtizedes együtt-
mûködést. De nem… Gyakorlatilag
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nincs, megszûnt az igény a klasszikus
értelemben vett grafikai szitanyomtatás
iránt. Nyilván a technika fejlôdése is
közrejátszott, hiszen a számítógép elter-
jedése, valamint az egyre okosabb szoft-
verek és az egyre jobb minôséget produ-
káló nyomtatók gyors és kézenfekvô
eszközt adtak a cégek kezébe vonatkozó
igényeik kielégítéséhez. Ugyanakkor,
ezekkel megközelítôleg sem lehet olyan
szép, alkalmasint testes nyomatokat
készíteni, mint szitával. Szomorú és egy-
ben szégyenletes, hogy manapság – kvá-
zi a spórolás jegyében – asztali nyomta-
tón nyomtatnak ki például okleveleket.
Megnézném egyébként, mi látható, mi
marad azokon pár év múlva, ugyanis ez
a technológia alkalmatlan a tartósság-
ra. A tulajdonosa nagyon meg fog
lepôdni, amikor – mondjuk – az uno-
kájának szeretné megmutatni például az
életmûvéért kapott okiratot, és kinyitva
a szép bársonytokot, egy üres lap hullik
ki belôle… A szitanyomatok viszont mi-
nôséget és egyben tartósságot képvisel-
nek. Igazából tehát nem a technika
fejlôdése, hanem az igénytelenség ölte
meg a szitanyomtatást.”

2010 tavaszán végképp leáldozott a
minisztériumi megrendeléseknek is,
azzal együtt, hogy Knapp János Oszkár
politikai beállítottságának és jellemzôen
baráti körének megfelelô kormány került
hatalomra. A különféle kormányzati
intézmények beszerzéseinek összevoná-
sa, és az ennek kiszolgálására kiírt pályá-
zat ugyanis meghaladta a cég léptékét.
Arról nem is beszélve, hogy a pályázat-
ban elvártak teljesítése igen komplex
felkészültséget – többféle technológiát és
termékféleség gyártását – igényeltek.

„Manapság legfeljebb mûvészbará-
taim tûzzománc alkotásait szitázom. Én
nem akarok küzdeni a megrendelése-
kért, nem akarok újabb technológiákba
befektetni, és házalva eladni magam.
Soha nem kellett ezt tennem, és a jövô-
ben sem szándékozom. Adósságom,
hitelem nincs, és rendelkezem annyi
megtakarítással, ami fedezni képes egy
drága szenvedélyektôl mentes, de kelle-
mes életvitelt. Sok régi zenész és képzô-
mûvész barátom van, akikkel gyakran
találkozom: nagy beszélgetésekkel,
fôzésekkel, evéssel-ivással, bolondozás-
sal, és persze zenéléssel vagy éppen –

merthogy imádom – fociné-
zéssel töltjük az együttlétein-
ket. Balatonszepezden is van
egy kis házam, a nyár nagy
részében ott vagyok, termé-
szetesen nagy társasággal,
akik között az a pár »ôs-
szitás« is megtalálható, akikkel jószerint
együtt kezdtük a szakmát. A
mindennapjaimat tehát azokkal töltöm –
beleértve kutyámat, Zacskót és két
macskámat is –, akiket szeretek, és akik
szeretnek. Egyre gyakrabban merül fel
bennem, hogy elkezdek újra festeni. Az
olajfesték és az ecsetek már készenlét-
ben várnak, de még nem hívnak olyan
erôsen, hogy kézbe is vegyem ôket…

Az életet élni és élvezni kell: örülni
mindannak, amit eléd hoz, és akkor
rögtön, amikor kapod, nem pedig bán-
kódni azon, ami elmúlt.” ■

Ilona
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A Pályázat Védnöke:

Kocsis András

Megjelent az Océ Digitális Könyvnyomtatási Pályázatának idei 
kiírása

A pályázat keretein belül maximálisan 250 példány könyvet készítünk el címenként.

A Océ-Hungária Kft, a pályázat kiírója,  biztosítja a belívek nyomtatását   
digitális könyvnyomtató berendezésén, az Océ VarioPrint Ultra termékcsaládon.

A Budapest Papír Kft. díjmentesen biztosítja a nyomtatáshoz szükséges papír 
alapanyagot.

A Prime Rate Kft. címenként  40 000 Ft + áfa díjazás ellenében vállalja a könyv és a 
borító (puha táblás) komplett kigyártását és a kötészeti feladatokat.

A pályázaton 12 könyv vehet részt a kiíró elõzetes elbírálása alapján. A könyvek egyúttal 
indulnak a pályázat keretein belül megtartott Legszebb Könyv versenyén is, amelynek 
értékelése, eredményhirdetése 2012. áprilisában várható. Díját a Canon Hungária Kft. 
ajánlotta fel. 

A 12 pályamûvet Tarján Tamás, a hazai irodalmi szakma elismert irodalomtörténésze, 
kritikusa véleményezi, javaslata alapján a kiíró által felajánlott Irodalmi különdíj átadására is 
sor kerül az eredményhirdetéssel egyidõben.

díjmentesen

(ragasztókötés) 

Océ-Hungária Kft.
www.oce.hu
konyvpalyazat@oce.com

Könyvpályázat 2011Könyvpályázat 2011
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„Szakmaiság helyett szinte kizárólag
pénzügyek – és ez baj!” 

● Mostanában gyakrabban találom az
irodában pénzügyi kimutatások és ama
ominózus „kockás füzet” felett gondol-
kodva, mint a mûhelyben…

– Folyamatosan olyan dolgokkal kell
foglalkoznom, ami nem a könyvkötés.
Ahelyett, hogy a szakmához kapcsolódó
teendôk töltenék ki a napjaimat, állandó-
an a nem kevés idôt és energiát követelô
pénzügyekkel vagyok elfoglalva: hogyan
alakulnak a bevételeink, miként tudnánk
némileg növelni, hogyan lehetne esetleg
további költségcsökkentést elérni, mek-
kora a kintlévôségünk, és miként tud-
nánk a leghatékonyabban behajtani úgy,
hogy azért ne veszítsük el partnereinket.
Szakmaiság helyett szinte kizárólag
pénzügyek – és ez baj!

● Ez tényleg baj, de akkor nézzük
sorjában: hogyan alakultak ez évben a
bevételeik?

– A január nagyon nehezen indult, félô

volt, hogy mi lesz ebbôl… Azután a kö-
vetkezô négy hónap, azaz május végéig
egészen extra jónak bizonyult, a júni-
us–július–augusztus viszont olyannyira
gyenge volt, hogy jószerint abból éltünk,
amit elôtte kerestünk. Mostanában látszik
élénkülni ismét a piac: sok a megkeresés,
az árajánlatkérés, de hogy mi fog belôle
megvalósulni, az kérdés, az meg további
kérdés, hogy milyen áron… Elképesztô-
en nyomottak ugyanis az árak: elkesere-
dett küzdelmeket érzek a piacon.

További gond – és errôl már 2003-ban,
elsô beszélgetésünkkor is említést tettem,
tehát visszacsengô mondatok – a szak-
munkáshiány: ez ma is komoly problé-
mát jelent. A szakmunkásképzôben vég-
zettek száma ugyanis drasztikusan csök-
ken. Hiába kértem az intézet igazgatóját,
hogy segítsen, senkit nem tudott küldeni. 

● Ön alapvetôen optimista alkat, de
mintha most mégsem ez jellemezné…

– Tény: van bennem némi hiábavaló-
sági érzés. Nagyon sok olyan külsô in-
formáció és hatás ér, amely kiszívja belô-
lem az energiát. Mindenhol problémák-
kal szembesülök: egyrészrôl évtizedes
munkakapcsolatok tûnnek el, mert az ille-
tô feladni kényszerült vállalkozását, más-
részrôl pedig azt hallom a televízióban,
hogy egyik-másik cég érdemként emlege-
ti, hogy most már „kifehérítette” a mûkö-
dését. Nagyon nehéz olyan közegben
versenyképesnek maradni, ahol a vállal-
kozások egy része „szürkén” mûködik.
Igen komoly hátrányt jelent a „fehérség”,
noha ennek kellene az alapszínnek lenni!

● Kétségtelen, hogy adott cég mûkö-
désének „színe” jelentôsen befolyásolja
az általa adott árajánlatot is…

– Mi itt, az ágazatban egymásból is
élünk, tehát nem gondolom, hogy min-
denáron egymást kellene ellehetetleníte-
ni. Persze, a versenyhelyzet az verseny-

Azzal valamennyien tisztában vagyunk, hogy egy
vállalkozás sikeres mûködtetéséhez elengedhetetlen,
de nem elégséges feltétel a magas fokú szakmai
kompetencia. Rendjén lévô is, hiszen az üzlet egy
többtényezôs, bonyolult folyamat, amelynek pusztán
része, hogy mit állítok elô és miként. Természetes,
hogy a mûködésben a vállalkozás szervezése, az
értékesítés megoldása, a pénzügyek kézben tartása
éppúgy meghatározó, mint maga a szakmaiság.
Az viszont már kevésbé rendjén lévô, hogy
napjainkban a szakmaiság hovatovább
majdhogynem teljesen kiszorul, és helyét kizárólag
a pénzügyek egyre nagyobb energiát és idôt igénylô
kézben tartása veszi át.
Chogyelka Andrásnéval, a Könyvkötô Kft.
tulajdonos-ügyvezetôjével errôl is beszélgettünk.
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Könyvkötô Kft.
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helyzet, viszont csak akkor tud tisztes-
séges lenni, ha ugyanazon feltételek mel-
lett zajlik. Ugyanakkor kétségtelen tény
– de ebbe most ne menjünk bele –, hogy
drága „ügy” fehérnek lenni. Hogy mást
ne mondjak: túlzásnak érzem az ötven-,
pláne a százszázalékos túlóradíjakat,
illetve ennek megfelelôen a járulékok
alakulását. Akkor, amikor a rugalmasság
alapelvárás egy cég mûködésében, akkor
a munkaidô-beosztást sem lehet merev
keretek közé szorítani. Ma jellemzôen
nem azért dolgozunk, mondjuk szomba-
ton, mert olyan sok a munka, hogy nem
elegek rá a hétköznapok, hanem azért,
mert éppen péntek reggel érkezett egy
megrendelés, és hétfôre kell is. Egy fo-
rinttal nem kapok érte többet, mintha
szerdán csináltuk volna, tehát igazából
egy forinttal sem tudok többet fizetni a
dolgozóknak érte… Bár lehetôség lenne
rá, hogy felárat számoljunk! De nem-
hogy felárat nem visel el a piac, de las-
san a normál vállalási árakat sem…

● És ezzel elérkeztünk a következô
olyan ponthoz, amely szintén a minden-
napok dilemmáját jelenti: bevételnövelés.
Ezen a területen ön a gépesítésben, auto-

matizálásban, illetve a profil némi kibô-
vítésében látta a megoldást. Mindezt
azonban nagyon megfontoltan, és ami
igen fontos, hitel nélkül valósította meg.

– Pontosan így történt: azt gondoltam,
az új gépek üzembe állításával jelentôsen
tudjuk növelni szolgáltatásainknak nem
is annyira a minôségét, inkább a haté-
konyságát, azaz határidôben gyorsabbak
tudunk lenni. További alapvetô szempont
volt a beruházásoknál, hogy mindez ho-
gyan térül meg. Osztottam, szoroztam és
ennek eredményeként került ide egy új
összehordó, hajtogató, valamint egy ra-
gasztó-kötô gép, továbbá egy zsugorfó-
liázó-gép, illetve a kis, belépô szintû
digitális nyomdagép. És azt kell monda-
nom, hogy valamennyi berendezés bevál-
totta a hozzá fûzött reményeket, mert
egészen pontosan látható, hogy ezek nél-
kül nem tudtunk volna még olyan árbe-
vételt sem elérni, amilyet elértünk. A kö-
tészeti gépeknél egyértelmûen mutatko-
zik a megtérülés, a csomagológép egy
modernebb és tetszetôsebb megoldást
jelent, a nyomdagépet pedig olyan eset-
ben tudjuk jól kihasználni, amikor egyik
vagy másik kifejezetten alacsony pél-

dányszámú megrendelésünk –
például étlap, oklevéltartó stb.
– mellé a megrendelônek szük-
sége van a belívre is. Tavaly év
végén vettük ezt a DuPrintet,
és már mostanra megtérült az ára! És
nem tettem le a további fejlesztésekrôl
sem: minden bizonnyal rövidesen egy új
beakasztó gépet is üzembe fogunk állí-
tani. Az pedig teljesen természetes, hogy
nemcsak az ofszettel nyomott ívek köté-
szetére vagyunk felkészültek, hanem a
digitális nyomtatással készültekére is. És
meg kell jegyeznem, hogy ez utóbbiból
egyre több van…

● Következô pont: költségcsökkentés.
– A gépesítés is valahol egy

költségcsökkentés, hiszen ezáltal emberi
munkaerô váltható ki, azzal együtt, hogy
nincs szándékomban senkit sem elbo-
csájtani a jelenlegi létszámból. Viszont –
ha adja az ég, és jó sok munkánk lesz –
fel sem kell vennem senkit. Mivel mi egy
meglehetôsen kis cég vagyunk – 10 fô
körüli az állandó létszám –, már koráb-
ban igen hatékony munkaszervezettséget
alakítottunk ki, így ezen a téren nem
nagyon van további lehetôség ésszerûsí-
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tésre. Egyetlen ember munka-
körét szüntettem meg, még-
pedig azét, aki kiszállította a
kész termékeket. Megint csak
osztottam-szoroztam, és egyér-

telmûvé vált, hogy jobban megéri külsôs
céget alkalmanként megbízni a szállítás-
sal, mint saját embert alkalmazni kizáró-
lag erre a feladatra.

● Kintlévôségek és kezelésük…
– Napi szintû feladat ennek kézben

tartása. Nem mondanám, hogy sok a
kintlévôségünk, de mivel az erôsen nyo-
mott árak miatt kisebb a pénzügyi tarta-
lékunk, a zökkenômentes mûködésünk
érdekében nem engedhetjük meg, hogy
ne kezeljük meglehetôs szigorúsággal.
Persze, megértjük partnereink esetleges
problémáit, de mindenképpen ragasz-
kodunk egy törlesztésrôl történô megálla-
podáshoz – részletfizetés, vagy éppen az
új munkákat készpénz ellenében szállít-
juk és ezzel egyidôben némi törlesztést
kérünk a hátralékra stb. –, amit ha betart
a partnerünk, semmi akadálya a további
munkakapcsolatnak. Rendszerint mûköd-
nek is ezek a megoldások, csak iszonyú
sok energiát és odafigyelést követel. 

● Említette, hogy élénkülni látszik a
piac…

– Bízom benne, hogy nemcsak áraján-
lat-kérés szintjén marad az érdeklôdés,
hanem realizálódnak is megrendelések.
Ôsszel, de fôleg karácsony elôtt általában
nagyon beindulnak a munkák, viszont
most – legalábbis jelenleg nagyon úgy
tûnik – sokkal keményebb árharcok elé

nézünk, mint eddig bármikor.
Ígéretes viszont, hogy egyre több
vidéki nyomda is megkeres ben-
nünket, olyan cégek, amelyekkel
ezidáig nem álltunk munkakap-
csolatban. Nekik még úgyis meg-
éri velünk dolgoztatni, hogy
alkalmasint „utaztatni” kell a
könyveket, illetve az egyéb „köt-
nivalót”. E ténybôl az is követ-
kezik, hogy fôleg a budapesti
cégek között dúl az árháború, a
vidéki nyomdák – legalábbis
ezek szerint – jobban tudják érdekeiket
érvényesíteni… Mindezzel együtt megle-
hetôsen rosszul érzem magam a bôröm-
ben, mert saját magammal is harcban
állok az árak miatt. Vékony az a mezsgye
ugyanis, amely elválasztja a még megéri,
és a szabad ennyiért elvállalni kategóriát
a számomra végképp tilos árfekvéstôl –
miközben a konkurens cég árajánlata
még ez utóbbi szintet sem éri el… 

● Manapság az árképzésnek három
szintje van. Az elsô: amennyiért jó és
egészséges lenne elvállalni (na, ez az,
ami mostanában nem létezik), a második:
amilyen árszinten még „belefér”, vala-
milyen oknál fogva megéri elkészíteni a
munkát, a harmadik pedig: a gyilkos és
egyben öngyilkos árak. A probléma csak
az, hogy a középsô kategória egyre in-
kább átcsúszik a harmadikba…

– Tisztában vagyok avval, hogy a sûrû
fillér elvét kell és lehet is ma alkalmazni.
Ha jogelôdünket, a Könyvkötô Szövet-
kezetet is figyelembe veszem, akkor az

idén ünnepeljük fennállásunk hatvana-
dik(!) évfordulóját. Nem tudtunk volna
ennyi idôn keresztül piacon maradni,
amennyiben nem feleltünk volna meg a
mindenkori elvárásoknak, piaci feltéte-
leknek és körülményeknek. Éppen a na-
pokban kerültek a kezembe a cég 1951-
es alapításának papírjai, amikor is né-
hány könyvkötô szakember összeadva
gépeit és pénzét, létrehozta a szövetkeze-
tet. És ez nekem erôt adott: azt gondo-
lom, nekem folytatnom kell a hagyo-
mányt akkor is, ha – remélhetôleg csak
átmenetileg – nem kis nehézségekkel kell
szembenézni és ezeket megoldani. Jóma-
gam 25 éve dolgozom ennél a cégnél, az
utóbbi 10 évet ügyvezetôként, 5 éve pe-
dig már tulajdonosként. Mélységesen hi-
szem, hogy annak a míves könyvköté-
szetnek, amivel mi foglalkozunk, nem-
csak múltja, hanem jövôje is van. Az ér-
tékeket pedig nemcsak ôrizni, hanem
továbbvinni is kell!  ■

Ilona
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Kreativitással a kreativitásért

Budapest Papír – Kreatív Klub
A Budapest Papír által létrehozott

Kreatív Klubról igazán megállapítható,
hogy igen jelentôs és meghatározó ren-
dezvénnyé nôtte ki magát az évek alatt.
Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint
a mindenkori résztvevôk száma. Leg-
utóbbi „klubfoglalkozásukon” is – amelyre
2011. szeptember 21–22-én Felsôtár-
kányban, a Bambara Hotelben került sor
– közel 70 fô vett részt partnereik közül.
A jelenlévôk között a nyomdák képvise-
lôi éppúgy megtalálhatóak voltak, mint a
grafikusok, illetve a viszonteladók.

A Budapest Papír Kreatív Klubja – ha-
gyományosan – nemcsak tartalmában
szól a „kreatívságról”, hanem helyszínében
és programjában is. Murai Gabriella, a
kreatív papírok termékmenedzsere min-
dig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a
tartalom és a forma harmonikus, ám kon-
vencióktól mentes egységet alkosson, a
résztvevôket pedig új ötletekre inspirálja.
Mostani rendezvényük helyszíne is pél-
dául meglehetôsen szokatlan környezetet
biztosított: a hotel egyrészt messzeme-
nôkig idézte Afrikai hangulatát, a közvet-
len mellette elhelyezkedô Varázsdomb-
nak különleges kozmikus energiát tulaj-
donítanak, és mindez a Bükk természet-
védelmi területén található. Ez utóbbi
tény egyben azt is hivatott
jelképezni, hogy – ahogy
azt Erdély Zsolt, a Buda-
pest Papír ügyvezetôje meg
is fogalmazta –: „…ellen-
tétben a közfelfogással, a
papírnál nincs környezet-
barátabb megoldás a mé-
dia tekintetében.” A ren-
dezvény házigazdai – de
inkább játékmesteri – tisz-
tét ezúttal is Kaszás Géza
színmûvész vállalta fel.

Ha azt írtam a helyszín-
rôl, hogy szokatlan, akkor

Murai Gabriella prezentá-
ciójáról azt kell írnom: na-
gyon, sôt nagyon-nagyon
szokatlan volt – de eme
összetett jelzô abszolút jó
értelmében! Elôadása a ha-
zai szakemberek elôtt (is)
jól ismert és körükben mél-
tán kedvelt Arjowiggns
kreatívjairól szólt, amit
azonban egy-egy termék-
család ismertetését követô-
en a négy – Conqueror,
Curious, Keaykolour, Rives
– csapatra osztott társaság
számára kitalált játékos feladatokkal
meg-megszakított. Az elsôsorban szituá-
ciós gyakorlatokat magukba foglaló játé-
kok fôleg azt voltak hivatottak elôsegí-
teni, hogy az egyes termékféleségek
tulajdonságai könnyedén rögzüljenek.
Ugyan ki ne emlékezne például arra,
hogy milyen is
az az adott krea-
tív papír, ha an-
nak legmeghatá-
rozóbb jellem-
zôivel – porcelán
simaságú, áttet-
szô, bársonyos,

újrahasznosított, különleges
tapintású, csillámló felüle-
tû, kalapácsolt, jól nyomtat-
ható stb. – kell szerelmet
vallani, házassági hirdetést
feladni, vagy éppen a ren-
dôrnél magyarázkodni…
Eme „beugrós stand up co-
medy” az ismeretek rögzí-
tésén kívül természetesen
remek mulatságul is szol-
gált: a társaság – túlzás nél-
kül – könnyesre kacagta
magát.

Közben azért nagyon lé-
nyeges információkat is megtudtak a
jelenlévôk az Arjowiggins kreatívpapír-
jairól. Murai Gabriella az ismertetést a
Conqueror – azaz a Hódító – termékcsa-
láddal kezdte, amely az egyik legelegán-
sabb és minden igényt kielégítô széles
felületválasztási lehetôséggel rendelkezô

minôségi papírcsalád. Si-
mított, bordázott, továbbá
kalapácsolt felületben na-
túr, valamint 9 élénk, illet-
ve pasztellszínben kapha-
tó ez a papír, amely kivá-
lóan alkalmas nemcsak
ofszetnyomtatásra, hanem
tintasugaras és lézernyom-
tatásra is. A Conqueror
papírcsalád néhány színár-

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
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nyalata ugyan megszûnt, viszont új ta-
gokkal bôvült: például a bambuszalapú
Bamboo-val, az új színvilágot képviselô
Wove-val, vagy éppen a papírok új gene-
rációját jelentô Print Excellence-szel.

A következô bemutatásra kerülô papír-
család a Curious volt, amely világelsô a
kreatív papírok területén. Nyolcféle, el-
bûvölô nyomtatási felületekben kínálják,
amelyek mindegyike szenvedélyt ébresz-
tô látványt és tapintást eredményez. Ez a
papírcsalád is kibôvült, hogy mást ne is
említsünk: az égi-éteri kisugárzást sugal-
ló Curious Cosmic-kal.

A Keaykolour termékcsalád szintén
megújult: a gyár új felületeket és színeket
alkotott, illetve elôtérbe került a környe-
zettudatosság hangsúlyozása. Néhány
„családtagja” viszont divatjamúlt lett, így
az Arjowiggins megszüntette a gyártását.

A bemutatásra került negyedik papír-

család, a Magyar-
országon is immá-
ron húsz éve jól is-
mert Rives volt. A
Rives egy igazán költséghatékony meg-
oldást jelent az üzleti papírok és karto-
nok világában. Ez a termékcsalád is
számos új taggal – például: Dot, Tweed
stb. – és a megszûnô színek – bordó,
kék – helyett új színekkel bôvült.

Murai Gabriella elôadásából azt is
megtudtuk, hogy a Conqueror, a
KeayKolour és a Rives kreatív ter-

mékcsaládokból van recycled változat is,
és ami még rendkívül fontos: valamennyi
kreatív papírféleségbôl – még abból is,
amit nem tartanak raktáron – már rizs-
mányi mennyiség is rendelhetô! Elôadá-
sa befejezô részében pedig a Budapest
Papír átfogó szolgáltatásaira hívta fel a
jelenlévôk figyelmét, illetve emlékeztette
a társaságot arra is, hogy szívesen nyújta-
nak segítséget a nyomdáknak az FSC-mi-
nôsítés megszerzéséhez. És persze arról
sem feledkezett meg az elôadó, hogy fel-
hívja a figyelmet igen gazdag kreatív-ka-
talógusaik, illetve az Océ Hungáriával
közösen immár negyedik kiadást megért
Digitális Katalógusuk hasznosságára. 

Túl azon, hogy számos új termékféle-
séggel jelentkezett az Arjowiggins, a ta-
valyi évben abból a szempontból is meg-
újult, hogy dizájnerek számára pályáza-
tot írt ki az egyes termékcsaládok új di-

zájnjának ki-
alakítására.
Neves, kariz-
matikus egyé-
niségû mûvé-
szek kaptak ez-
által fantasztikus lehetô-
séget a gyártól eredetisé-
gük, kreativitásuk bemu-
tatására, illetve kapott
cserébe a gyár tôlük fan-
tasztikus mûveket, ame-
lyek egyben olyan üzene-
tet is tartalmaznak a piac
felé, amely méltó módon

reprezentálja az Arjowiggins termékei-
nek különlegességét, egyediségét és ex-
kluzivitását.  

A kreatív hordozók kapcsán Erdély
Zsolt ügyvezetôtôl azt is megtudtuk,
hogy a nyugati országokban – fôleg
Franciaországban, Németországban és
Angliában – az eladott grafikai hordozók
arányában kétszer annyi a kreatívpapír-
felhasználás, mint Magyarországon. És
azt is érdemes figyelembe venni, hogy ez
az a terület, amely éves szinten – kivéve
a közvetlen gazdasági válság idôszakát –
átlagosan 16–25 százalékos fejlôdést
produkál! Akkor, amikor az információ-
és reklámdömping miatt az egyes cégek
számára egyre nagyobb „fejtörést” jelent
„kitûnni a tömegbôl”, a kreatív hordozók
használata már önmagában is – megspé-
kelve alkotói kreativitással pedig fôleg –
exkluzív és egyedülálló megoldást jelent.
További érv – ahogy azt Murai Gabriella
fogalmazta prezentációja során –: „a kre-
atív hordozók nemcsak üzenetet közvetí-
tenek, hanem befolyásolják a rólunk
alkotott képet.” ■

Ilona
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A siker alapja és egyben záloga 

25 éves a Prospektus Nyomda
Szentendrei

Zoltán 1986-
ban alapította
meg a Pros-
pektus Kiad-
ványszerkesz-
tô és Kivitele-
zô Gazdasági
Munkaközös-
séget, amely
ofszetforma-
készítéssel
foglalkozott.
Majd 1990-tôl,
a rendszer-
váltás után –
amikor a
sokszorosí-
tást már nem
tiltották – kibôvítette a tevékenységét a
teljes nyomdai kivitelezéssel, illetve a
gmk formát kft.-re változtatta.

A Prospektus Gmk./Kft. egyszemélyes
cégként indult, 5000 USA dollár rokoni
segítséggel, és egy külföldrôl behozott
szedô-írógéppel felszerelve. Mára 2,5
milliárd forint értékû épülettel, illetve
eszközparkkal rendelkezik, és 50 embert
foglalkoztat. Nyugodtan kijelenthetô:
Európa egyik legkorszerûbb kis-közép
méretû nyomdája. 

1992-tôl adódott lehetôség, és kezdôd-
tek is a szakmai fejlesztések: gyakorlati-
lag innentôl számítható a cég minôség
iránti elkötelezettsége. 1992-ben megva-
lósították, az akkoriban az egész iparág-
ban hatalmas változásokat okozó, számí-
tógépes (DTP) fényszedést, amely tech-
nológia a hagyományos ólomszedés vé-
gét jelentette. Az akkori eszközeit a 286-
os és 386-os számítógépek és a Linotype
200 levilágító berendezés, valamint a
síkszkenner, illetve a Ventura szoftver je-
lentette. Ez a rendszer adott lehetôséget a
szöveg és a fekete-fehér képek egy oldal-
ba történô integrálására és egy filmre tör-
ténô levilágítására. 1993-ban, az ország-
ban elsôként, üzembe helyeztek egy kis
formátumú, négyszínes, alkoholos ned-
vesítésû, Heidelberg GTO típusú ofszet-
nyomógépet, ezzel lehetôséget teremtve

a minôségi színes prospektusok gyártásá-
nak. 1994–1998 között történt a számító-
gépes formakészítés folyamatos fejlesz-
tése, DTP alapú színbontás bevezetése,
tökéletesítése, képfeldolgozás és a szö-
veggel történô összeintegrálás végleges
kialakítása. A következô nagy áttörés az
1999-es év. Ekkor helyezték üzembe a
nemcsak Magyarországon, de az egész
világon újdonságnak számító, Heidel-
bergi Delta Technológiát. Ezzel hazánk-
ban elsôként digitalizálták az addigi kézi
montírozást, megalapozva a tökéletes
színilleszkedés lehetôségét. A végered-
mény: egy teljes nyomóforma egy filmre
kerül. Ezzel párhuzamosan került
beüzemelésre az akkori idôk legmoder-
nebb íves nyomógépe, a Heidelberg SM
74-6 LX, hatszínes lakkozós, temperált
festékezô és alkoholos nedvesítô mûvel
felszerelt berendezése. A nyomógép a
felszereltsége folytán fényképek minôsé-
gére emlékeztetô színintenzitással képes
dolgozni. Szentendrei Zoltán pedig lehe-
tôvé tette, hogy még ebben az évben az
egész magyar nyomdász szakma megis-
merje e technológiát a Prospektus Nyom-
dában.

A cég életében újabb jelentôs állomást
a 2001-es év volt. A nyomtatás minôsé-
gének további tökéletesítése érdekében –
Magyarországon ismét elsôként, és
világviszonylatban is az elsôk között
számon tartva – megvalósították a nyom-
tatás közbeni színellenôrzés eddigi legtö-

kéletesebb eljárását, a Heidelbergi
Nyomdagépgyár által kifejlesztett Ima-
geControll (CPC-24) eszköz és technoló-
gia alkalmazásával. E beruházással pár-
huzamosan beüzemelésre került – szintén
az országban az elsôk között – egy CtP
nyomólemez-készítô berendezés (Heidel-
berg Topsetter). Még ebben az évben a
heidelbergi szakemberek segítségével –
ismételten az elsô hazai nyomdaként –
bevezetésre került a ColorMenedzsment
technológia, amely a nyomda teljes verti-
kumában biztosítja a nyomtatott színek
állandóságát. Innentôl gyakorlatilag a
Prospektus Nyomda a világ legnagyobb
nyomdagép-gyártójának, a német Heidel-
bergi Nyomdagépgyárnak a referencia-
helyévé vált.

A 2003-as évben Magyarországon
szintén elsôként meghonosították a mi-
nôségi ragasztókötést biztosító poliure-
tános (PUR) kötési eljárást, mégpedig
egy Wohlenberg gyártmányú Quickbin-
der üzembe állításával. A következô év-
ben, 2004-ben pedig olyan beruházásra
vállalkoztak, amely az egész világon új-
donságnak számított: meghonosították a
hibrid technológiás effekt-lakkozást.
Ennek eszköze a Heidelberg CD 74-6
LX UV típusú nyomógépe. 2006-ban a
hatékonyság és versenyképesség érdeké-
ben a géppark további bôvítésére került
sor: ekkor helyezték üzembe Közép- és
Kelet-Európa leghatékonyabbnak számí-
tó íves ofszetnyomógépét, a hozzá tarto-
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zó extra méretû CtP
nyomóforma-készítô és
hajtogató gépével
együtt. A beruházás fô
berendezése a KBA
Rapida 130/a 8 SW
nyomógép, amely egy-
szerre 32 A4 méretû
oldal nyomtatására
képes, a papírív két
oldalára. 2009 augusz-
tusában pedig – a vál-
ság ellenére –  egy va-
donatúj Kolbus ragasz-
tó-kötô gépsort állítot-
tak üzembe.

A Prospektus Nyom-
dára tehát mindig is
jellemzô volt, hogy a
folyamatos technoló-
giai megújítások során
új gépeket vásárolt, és
a technikai újdonságok
bevezetésében is élen
járt mind a hazai, mind
az európai piac tekinte-
tében. Szentendrei Zol-
tán mélységes és –
valljuk be – jogos meg-
gyôzôdése, hogy a mi-
nôségi termékek elôállításához
kifogástan berendezésekre is szükség
van, tehát a teljes munkafolyamat – elô-
készítés, nyomtatás, kötészet – vala-
mennyi berendezése a legkorszerûbb gé-
pekbôl, eszközökbôl tevôdik össze. És
ebbe beleértendôk – a hazai nyomdák
között egyedülálló módon – az egyes
munkafolyamatok ellenôrzô berendezé-
sei is. Az pedig magától értetôdô, hogy a
cégben vállalatirányítási rendszer mellett
és alapján folyik az élet. Mindemellett a
környezetvédelemre is igen nagy hang-
súlyt helyeznek: például kizárólag klór-
mentes papírra nyomtatnak, és fóliázás
helyett jellemzôen effektlakkot használ-
nak a felületnemesítéshez. Természetesen
rendelkeznek ISO 9001 és ISO 14001
minôsítéssel is. 

Mindezzel együtt azonban Szentendrei
Zoltán mélységesen azt vallja: „…a
korszerû géppark is csak azt tudja nyúj-
tani, amit a rajta dolgozó ember kihoz
belôle”.

A „klasszikusan” a lakás egyik helyi-
ségében induló vállalkozás természetesen
idôvel kinôtte a telephelyét: 1993-ban

már egy saját tu-
lajdonú, mintegy
1200 négyzetmé-
teres üzembe köl-
töztek, amit rövi-
desen bôvíteniük
kellett. 2006-ban
pedig zöldmezôs
beruházás keretei
között épült meg
az a minden te-
kintetben korsze-
rû, mintegy 4000
négyzetméteres
telephely, ahol
ma folyik a ter-

melés. A cég elsôsorban magazinokat,
prospektusokat, katalógusokat és könyve-
ket gyárt, illetve mindezek mellett reklám-
és csomagolóanyagok, egyedi nyomdai
kiadványok készítésére is specializálódott.
Nem pusztán elkészítik a megrendeléseket,
hanem messzemenôkig megvalósítják a
korunk nyomdái felé megfogalmazott –
vagy alkalmasint meg sem fogalmazott –
elvárást: a nyomdai szolgáltatást. Már a ki-
vitelezést megelôzô fázisban a megrende-
lôikkel való konzultáció része szolgálta-
tásuknak, igény szerint már a tervezési
szakaszban közremûködnek például kre-
atív ötleteikkel, formakészítési javaslata-
ikkal, és az is természetes, hogy az elké-
szült termékek logisztikája is az ô felada-
tuk. Sikerük alapja, hogy folyamatosan
képesek megrendelôik bizalmának növe-
lésére, a mennyiségben és minôségben
növekvô igények teljesítésére, a kiváló
szakember- gárdájuk fenntartására és kép-
zésére, valamint a mûszaki innováció biz-
tosítására. De fogalmazhatunk úgy is,
hogy a gyártás – technológia, gépek, esz-
közök, szakmai felkészültség és tudás –
iránti maximalizmus az itt készülô termé-

kek minôsége iránti maximaliz-
must eredményezi: és igazából
ez a Prospektus Nyomda sike-
rének alapja és egyben záloga.

Szentendrei Zoltán azon –
hozzáteszem: igen ritka –
nyomdászok közé tartozik, akik saját
vállalkozásuk minél sikeresebb mûköd-
tetésén túl közösségi, ágazati felelôsséget
is vállalnak. Teszi ezt nemcsak, mint a
Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egye-
sület, valamint a Nyomda- és Papíripari
Szövetség tagja – sôt, ez utóbbinak
elnökségi tagja –, hanem mint egyik
alapítója és egyben összefogója, éltetôje
a Nyomdászok Baráti Társaságának. E
szervezôdés – ahogy az ma már a szak-
mában  köztudott – mindenkori elsôdle-
ges célja, hogy kiszûrje a nyomdák és
nyomdászok életét megkeserítô, fizetési
szempontból – minimum – problémásnak
minôsülô megrendelôi kört, és informális
segítségére legyen a nyomdászoknak. De
ezen kívül is aktívan vesz részt a szakmai
közéletben: számos elôadást tartott – és
remélhetôleg fog még tartani –, amelyek
során irigységmentesen, nyíltan és ôszin-
tén osztotta meg gondolatait, véleményét
és tapasztalatait a kollégákkal, legyen
szó akár szakmai, akár üzletviteli, akár
pénzügyi kérdésrôl. És szeretett városá-
nak, Veszprémnek is köztiszteletben álló
polgára: a város három kitüntetést – kö-
zötte a Gizella-díjat – is adományozott
számára, ezzel köszönve meg a közös-
ségért, a városért végzett tevékenységét.  

Van hát mire büszkének lennie Szent-
endrei Zoltánnak, noha már önmagában
az sem kis teljesítmény, ha valaki egyál-
talán mûködôképesen tudja fenntartani a
vállalkozását ennyi éven keresztül, az
ennyire változó piaci körülmények kö-
zött… De fôleg akkor van mire büszké-
nek lenni, ha mindezt – ahogy Szentend-
rei Zoltán – nemcsak sikeresen, hanem
ugyanakkor tisztességesen és tisztes-
ségben teszi. Nagyon is érthetô, hogy
volt mit ünnepelni a 25. évforduló tiszte-
letére, 2011. szeptember 22-én rendezett
igazán nagyszabású és elegáns ünnep-
ségen.

Mindkettônk érdekében kívánom,
hogy az ötvenedik évfordulón is emel-
hessük poharunkat egyrészt a cég sikeres
múltjára, de fôleg a Prospektus Nyomda
további minimum 25 évére… ■

Ilona
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20 éves a Keményfém Kft.
A Keményfém Kft. 1991-

ben alakult Dabason, és 1997
óta Hardmetal Srl néven leányvállalattal
van jelen Erdélyben, egész pontosan
Székelyudvarhelyen is. A cég meghatá-
rozó tevékenysége kezdetben WIDIA
keményfém-betétes vágókések forgal-
mazása és élezése volt.  A különbözô
minôségû és méretû kések – papírvágó-
kések, lemezollókések, körfûrészlapok,
szalagfûrészlapok, gyalukések, szerszá-
mok – speciális és szakszerû élezését
egészítette ki az alapítást követô évben,
a privatizáció idôszakában a szomszé-
dos Dabasi Nyomdából kiszervezôdött
szervizrészleg. Sokéves szakmai tapasz-
talattal rendelkezô, képzett és a céggel
kapcsolatban álló külföldi beszállítók által folyamatosan friss
ismeretekkel utánképzett szervizcsapat elsôsorban könyvköté-
szeti gépek, vágógépek javítására specializálódott.

A Keményfém portfóliójához ma már új és használt nyomda-
ipari gépek, berendezések, illetve bizonyos segédanyagok for-
galmazása is hozzá tartozik. Ezenkívül pedig ôk látják el a
Horizon kötészeti gépek, a Schne-
ider Senator vágógépek, valamint
többek között a BUSCH, a Dürse-
len és Karl Tränklein cég beren-
dezéseinek teljes körû hazai
szervizképviseletét, további te-
vékenységként pedig a vágógé-
pek utólagos automatizálását
(Microcut) is végzik, illetve tele-
pítik, és szükség szerint javítják
a WST ívellenôrzô-rendszereket.
A Keményfém Kft.-ben Faragó
István ügyvezetô igazgató irá-
nyítása mellett jelenleg közel
húsz jól képzett szakember dol-
gozik, romániai leányvállalatuk
létszáma pedig négy fô.

Ahogy a nyomdaipar szinte valamennyi vállalko-
zásának, úgy a Keményfém élete sem könnyû. Port-
fólió-bôvítésüknek is alapvetô oka volt, hogy a cég
stabilitása érdekében „további lábakat” növessze-
nek. A valamilyen szintû kényszer, azaz az újabb
„lábak” kiválasztása azonban igen szerencsésnek
bizonyult, hiszen ezáltal megoldottá vált, hogy egy
jól felkészült csapat álljon rendelkezésre Magyaror-
szágon is például a Horizon kötészeti, illetve a
Schneider Senator vágógépek, valamint az elôzôek-
ben a teljesség igé-
nye nélkül felsorolt
cégek berendezései
esetleges problémái-
nak elhárítására. A
vágógépek utólagos
automatizálása –

egyelôre – pedig szintén egy va-
lós piaci igényt elégít ki. Szó-
val, jelentôsen kibôvült a Ke-
ményfém termék- és szolgálta-
táskínálata, amit – információ-
ink szerint – tovább kívánnak
bôvíteni…
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Mindezzel együtt legkedvesebb „gyermekük” ta-
lán mégiscsak az „elsôszülött”, a vágókésélezés
maradt! Hogy mást ne említsünk ennek alátámasztá-
sául, a közelmúltban történt beruházás során a leg-
modernebb élezô gépeket állították üzembe. Ennek
eredményeképp a lehetô legnagyobb pontosságú
élezést képesek elvégezni mind a normál-, mind a
gyorsacél-, mind pedig a keményfém-betétes kések-
nél, aminek köszönhetôen a kések élettartama több-
szörösére növekszik. Új partnereik számára pedig –
amolyan „puding-próbaként” – ingyenes próbaéle-
zést biztosítanak. Ezen felül valamennyi partnerük
számára ingyenes szakmai tanácsadással, probléma-
feltárással, élezési szögprobléma feltárásával, vala-
mint vágógép-beállítással állnak rendelkezésre, to-
vábbá javaslataikkal segítenek a késvásárlásban is.
Természetesen mindezt rugalmas feltételekkel, az

igényekhez igazodó, rövid határidôk-
kel, akár házhoz szállítással is.

A Keményfémrôl elmondható, hogy
több évtizedes nyomdaipari tapasztalat-
tal rendelkezik, hiszen mintegy 400
magyarországi és 300 romániai nyom-
dának oldja meg a késekkel, késélezéssel kapcso-
latos problémáit, ez pedig összességében 2500
vágógép késének élezését, 6000 nyomdai kés kar-
bantartását jelenti. Ezen felül pedig számtalan kö-
tészeti gép üzembiztos mûködése köszönhetô a
szervizcsapat értô és gondos munkájának.

Nos, az immáron husza-
dik születésnapját ünneplô
Keményfém egy igazán
kellemes, játékos vendég-
látással, finom ételekkel és
italokkal, valamint némi
szakmai bemutatóval is
egybekötött kerti vigas-
sággal ünnepelte két évti-
zedes fennállását, amire
meghívta legfontosabb

partnereit. A 2011.
szeptember 22–23-án
megrendezésre került
születésnapi rendez-
vényre szóló invitálást
igen sokan fogadták el.
A két napon közel 150
cég képviselôje látoga-
tott el a dabasi telep-
helyre, ahol a Kemény-
fém csapatán, valamint
a cég teljes körû kíná-
latán kívül az ese-
ményt támogató Hori-

zon GmbH. képviseletében Anton Bauerrel, vala-
mint néhány, a cikkben felsorolt beszállító cég kép-
viselôjével is találkozhatott a társaság, s fûzhette
szorosabbra mindegyikükkel az együttmûködést, a
szakmai barátságot, de legalábbis a jó és jövôbe
mutató munkakapcsolatot. Sôt – információink sze-
rint – a messzemenôkig „teltházat” eredményezô
programon, az érdeklôdéseken túlnyúlva számos üz-
let is született. A Keményfém kínálatából jó néhány
vadonatúj, illetve használt gép került új gazdához, és
a Horizon kötészeti gépei sem „árultak petrezsely-
met”: bizony többen is vettek-vittek belôlük… ■

Ilona
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„…jelentôs forgalmunkat még jelentôsebbé tegyük”
Kurz Hungária: 20 év és 650 m2 raktár

2011. szeptember 7-én ünnepelte meg-
alakulásának huszadik évfordulóját a
Leonhard Kurz Hungária Kft. Az elsô
pillanattól kezdôdôen Koltay Gábor
nevével fémjelzett cég azonban nemcsak
eme két évtizedes fennállásának örülhet,
hanem egyúttal annak is, hogy immáron
650 négyzetméteres raktárbázis áll ren-
delkezésére. A születésnapi és egyben
raktárbázis-átadó ünnepségre a cég Tar-
karét utcai telephelyén került sor, és
meghívást kaptak rá a Kurz Hungária
legfontosabb partnerei. Közel 70 cég élt
is az alkalommal, és együtt örült a
házigazdákkal, akik között – természe-
tesen – az anyavállalat tulajdonosai,
illetve teljes cégvezetés is jelen volt.

A vendégeket Koltay Gábor ügyveze-
tô üdvözölte, ismertette a programot,
majd átadta a szót Walter Kurznak, a
Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG
egyik tulajdonosának, és egyben a cég
elnök-vezérigazgatójának.

Walter Kurz köszöntôjében a társtulaj-
donos Peter Kurz nevében is örömét fe-
jezte ki egyrészt a huszadik születésnap,
másrészt az új, megnövekedett raktárbá-
zis miatt is, majd röviden arról beszélt,
hogy az 1892-ben Leonhard Kurz által
alapított, immáron ötödik generációs
családi vállalkozás miként
növekedett multinacionális
vállalattá. A cég prégfóliákat,
valamint a biztonságtechni-
kához, illetve a hamisítás elleni
védelemhez kínál anyagokat,
megoldásokat, mûködô rend-
szereket. Az utóbbi két termék-
kör napjainkban egyre nagyobb
jelentôséggel bír – éppen ezért
kiemelt projekt a Kurz cég éle-
tében –, hiszen világszerte
megnövekedett az igény a
termékbiztonság iránt. Jelenleg
a világ mintegy 9 országában –
például az USA-ban és Kíná-
ban is – vannak gyáraik, 19 or-
szágban saját kereskedelmi
képviselettel rendelkeznek, az
általuk foglalkoztatott dolgo-
zók száma pedig mintegy 3600
fô. Az elnök-vezérigazgató azt

is elmondta, hogy a
gazdasági válságot nem
érezték: a recesszió
ellenére fellendült a cég
forgalma.

A néhai szocialista
országok közül egyéb-
ként Magyarország volt
az elsô, ahol saját
leányvállalatot alapítot-
tak, és a mai napig köl-
csönösen gyümölcsözô
a kapcsolatuk a magyar
piaccal. „Köszönöm
partnereinknek az
együttmûködést” –
hangsúlyozta Walter
Kurz. 

Ezt követôen Ulrich
Bernhard, a Leonhard Kurz Stiftung
& Co. KG értékesítési- és marketing-
igazgatója tartott egy átfogó prezentá-
ciót az általuk gyártott termékek felhasz-
nálási területeirôl, fejlesztéseikrôl, illetve
magáról a gyártásról is. Legnagyobb fel-
használói területüket a grafikai ágazat
jelenti, és ezen belül a márka- és hami-
sítás elleni védelem egyre nagyobb teret
foglal el, illetve a különféle igazolvá-
nyokhoz, kártyákhoz kínált anyagaik –

például mágnes-, holo-
gram-, kaparós-csík –
iránt is erôteljesen nö-
vekszik a kereslet.
Ugyanakkor beszállítói
a textil-, a bútor-, a mû-
anyag, az elektronikai,
az élelmiszer- és az
autóiparnak is. Ez utób-
bi területre csak egyet-
len példa: minden VW
Golf-VI-os 1 négyzet-
méter Kurz-fóliát is tar-
talmaz!

Kompetenciájukról
szólva elmondta, hogy
rendkívül speciálisan
képzett szakemberek
dolgoznak gyáraikban a

saját tervezésû és kivitelezésû gépsoro-
kon. Évente több millió eurót fordítanak
kutatás-fejlesztésre, és fejlesztéseik egyik
legfontosabb szempontja az is, hogy a
gyártás során a lehetô legkevesebb
szennyezô anyagot bocsássák ki. Ennek
része, hogy a felhasznált lakkok is saját
fejlesztésûek. Éves szinten mintegy
200–300 új termékkel jelentkeznek a
piacon, árbevételük pedig meghaladja az
évi 500 millió eurót. A cég központja

Németországban, a bajor Fürth
városában található. „Noha
multinacionális a vállalat,
rendkívül fontos, hogy igazából
családi vállalkozás, emiatt
nincs rajta semmilyen külsô
kényszer és nyomás. Jelszavunk
»a megélhetô nemzetköziség«,
és éppen ezért tekintettel va-
gyunk az egyes országok spe-
ciális igényeire is” – emelte ki
Ulrich Bernhard.

Végezetül Koltay Gábor mu-
tatta be nagyon röviden a Leon-
hard Kurz Hungáriát, amelyet
feleségével, Eszterrel – aki ta-
valy ment nyugdíjba – 19 éven
keresztül mûködtettek együtt.
Természetesen mindig voltak
kollégáik is: jelenleg öt fô dol-
gozik fôállásban a hazai cégnél,
akiket az ügyvezetô az ügyfél-
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kapcsolat még személye-
sebbé tétele érdekében
egyesével be is mutatott
a vendégeknek. Ezenkí-
vül  gyakran foglalkoz-
tatnak egyetemistákat
kisegítôként, illetve az
igényeknek megfelelôen
további állandó munka-
társak felvétele is várha-
tó. Azonban nem szaporí-
totta hosszadalmasan a
szót Koltay Gábor, ha-
nem meginvitálta a társa-
ságot az ünnepélyes sza-

lagátvágásra, valamint
az új raktárbázis megte-
kintésére. Azt követôen
ünnepi ebéd várta a
vendégsereget, délutáni
kikapcsolódásként pe-
dig olasz és francia sanzonokat
hallgathattak a jelenlévôk az
A.K.T. Koncert Színház elôadásá-
ban, illetve próbára tehették ké-
pességeiket különféle logikai játé-
kokban is.

Visszatérve az új raktárbázis-
hoz: az immáron 650 négyzetmé-
teres raktárban a meglévô gépek
mellett újabbak is helyet kaptak,
illetve néhány olyan kiegészítô

berendezés, amely segíti a vevôi igények még gyorsabb és
pontosabb kiszolgálását. A gépek beállítását és a raktárkészlet
méretét az igények növekedése tette szükségessé, a bôséges
raktárterület pedig lehetôvé. Immáron négy konfekcionáló gé-
pen – két kézi és egy automata fóliatekercs-darabolón, valamint
egy áttekercselô-darabolón (ún. slitter) – folyik a munka. 

Az új raktárbázis és az újonnan üzembe állított gépek továb-
bi célja, hogy – idézem Koltay Gábort –: „Vevôink legnagyobb
megelégedettsége mellett jelentôs forgalmunkat még jelentôseb-
bé tegyük”. ■

Ilona
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Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez
➢ 17 éves tapasztalattal 

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu

Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063

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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Stronger Together
Premier: bemutatkoztak a
Canon-Océ elsô közös fejlesztései

A 2009-es akvizíciót követôen, amely-
nek során a Canon 90 százalékos tulaj-
donrészt szerzett az Océban, elkezdôdött
és a mai napig is tart a két cég integráció-
ja. Az egyik terület, ahol viszont gyakor-
latilag ez már szinte teljes mértékben
meg is valósult, az a kutatás-fejlesztés.
Sôt, a közös munka eredményeként ki-
fejlesztett berendezések bemutatására
2011. szeptember elején sor is került. Az
Océ a VarioPrint termékcsaládot bôvítet-
te újabb tagokkal, mégpedig a VarioPrint
95-105-120-135 típusú, fekete-fehér be-
rendezéssel, a Canon pedig a belépô
szintû és termelô színes sorozatait az
imageRUNNER ADVANCE C9060/-
9070S PRO-t és az imagePRESS C
6010/7010VPS-t pedig Océ PRISMA-
sync kontrollerrel látta el. 

Az Océ Hungária részérôl Szalai Ist-
ván, a hazai leányvállalat Nyomdai
Üzletágának üzletág-igazgatója mutatta
be az új termékcsaládot. Az Océ Vario-
Print DP Line 95-105-120-135 berende-
zések belépô szintû, fekete-fehér nyom-
dagépek, amelyek az Océ nyomtatási
technológiáit, nyomtatóegységeit és ve-
zérlôit a Canon integrált lapolvasási és
utófeldolgozó megoldásaival egyesítik.
Ezek a gépek olyan minôségû szürkeár-
nyalatok nyomtatására képesek, amelyek
eddig elérhetetlenek voltak a digitális
képalkotás világában. Mindez a
DP(Direct Press) technológiának köszön-
hetô, amely – ahogy azt elôadásában
Szalai István fogalmazta – gyakorlatilag
„ofszet-koppintás”. Mindemellett számos

további újítást is
tartalmaz az új
termékcsalád,
mégpedig a
környezetvéde-
lem, az energia-
megtakarítás,
illetve a haté-
konyság terüle-
tén. A nyomta-
tóban alkalma-
zott HeatXchan-
ge technológia
például jelentôs
energiát takarít
meg azzal, hogy
a festék fixálásához használt hôt a
nyomtatott lapokról a nyomtatási útvo-
nalra belépô lapokra viszi át. A hô újra-
hasznosításának ilyenformán való meg-
oldása akár 30 százalékkal csökkenti a
berendezés energiaszükségletét. További
újdonság, hogy az alacsony energiafo-
gyasztás ellenére – az EnergyLogic tech-
nológiának köszönhetôen – a rendszer
képes arra, hogy hideg indítás után gyor-
san elkezdje a nyomtatást – vagyis nem
kell várni a gép felmelegedésére –, illet-
ve fenntartsa a maximális sebességet ak-
kor is, ha magasabb grammsúlyú nyo-
mathordozóra vált. Az EnergyLogic tech-
nológia további elônye, hogy nincs szük-
ség speciális hálózati kiépítettségre: a
berendezések szabványos hálózati csatla-
kozásról mûködtethetôk. Környezetvé-
delmi szempontból – ahogy a termékcsa-
lád többi tagja – a VarioPrint 95-105-

120-135 sem bocsát ki ózont,
így jelentôsen hozzájárul a tisztább
munkakörnyezet kialakításához. Az új
termékcsalád abszolút „mûködésbiztos”
olyan szempontból is, hogy kezelése
rendkívül egyszerû, és ami nagyon
fontos: semmilyen környezeti hatás –
például pára – nem befolyásolja a nyo-
matok kifogástalan minôségét.

A Canon fejlesztésérôl, illetve a digi-
tális trendekrôl Szendrei Szabolcs, a cég
hazai vállalatának direktértékesítési igaz-
gatója tartott rövid elôadást. Egyebek
mellett elmondta, hogy a már korábban a
színes portfólióban megtalálható beren-
dezéseiben, az imageRUNNER ADVAN-
CE C9060/9070S PRO-ban és az image-
PRESS C 6010/7010VPS-ben ötvözték a
Canon színes technológiáját az Océ
PRISMAsync vezérlôjével. Az ügyfelek
így olyan megoldást használhatnak,
amely ötvözi a hatékony és sokoldalú
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platformot a könnyen elsajátítható üze-
meltetést, egyszerû kezelést és többféle
befejezô lehetôséget, valamint a többféle
hordozótípus használatát. A berendezés-
ben alkalmazott intelligens munkaüteme-
zô és a médiavezérelt munkafolyamat
például minimálisra csökkenti az állás-
idôt, és segítségével hatékonyan tervez-
hetô a termelés.

A digitális nyomtatás térhódításával
kapcsolatosan pedig megtudtuk, hogy
míg 2009-ben 57 milliárd eurót jelentett
ez a piac, az elôrejelzések szerint 2015-
ben már 90 milliárd euró forgalmat fog
bonyolítani. „Ma a nyomda-
iparban paradigmaváltást
élünk” – mondta Szendrei Sza-
bolcs, majd így folytatta: „A
statisztika szerint, azoknál a ha-
gyományos technológiát alkal-
mazó nyomdáknál, ahol digi-
tális technológia is bevezetésre
került, összességében nagyobb
arányban tudják növelni for-
galmukat vagy nyereségüket.
...és az is kétségtelen, hogy a
recesszió összességében kedve-
zett a digitális nyomtatás elôre-

törésének, ezen belül pedig lelassította a
fekete-fehér nyomtatás csökkenését.” A
nyomdai tendenciákról szólva elmondta,
hogy egyre csökkennek az átfutási határ-
idôk, egyre nagyobb az igény a könnyen
mozdítható berendezések iránt, egyre
összetettebbé válnak a termékek, a
nyomdák döntô többsége törekszik a
házon belüli megoldások megvalósítá-
sára, illetve egyre fontosabb szempont-
ként jelentkeznek az energia- és a költ-
séghatékonyság, valamint a környezetvé-
delem szempontjából is megfelelô meg-
oldások iránti elvárások.

Végezetül
Szendrei Szabolcs
arra is felhívta a
jelenlévôk figyel-
mét, hogy a jövô
évi drupán (Düs-
seldorf, 2012. május 3–16.)
immáron abszolút közösen –
és természetesen egymásba
illeszkedô termékcsaláddal is
– képviselteti magát a Canon
és az Océ.

„A közös kutatás-fejleszté-
seknek azonban messze
nincs vége. De már a most
bemutatásra került, újonnan
fejlesztett termékek alátá-

masztják, és egyben erôsítik a Canon és
az Océ azon célját, hogy a nyomdaipar
vezetô vállalatává váljanak” – ezt már
Németh György, az Océ Hungária ügy-
vezetôje hangsúlyozta rövid prezentáció-
jában. Majd arra emlékeztette a hallga-
tóságot, hogy a Canon-Océ egyesülés
eredményeként ôk rendelkeznek a leg-
szélesebb digitális nyomdai megoldások-
kal valamennyi – fekete-fehér, színes,
széles formátumú, inkjet stb. – területen,
sôt a háttérszolgáltatásban – tanácsadás,
szerviz, kiszolgálás – és a fejlesztésben
is messze élenjárók. 

Leo Hauer, a Canon magyar-
országi vállalatának ideigle-
nesen megbízott ügyvezetôje és
egyben a Canonon belül a fejlô-
dô országok üzletfejlesztési
igazgatója a hazai digitális piac-
ról szólva pedig a következôket
mondta: „a digitális nyomda-
technikák tekintetében Magyar-
ország nem tartozik a fejlôdô
országok közé, mert már telje-
sen kifejlôdött.” ■

Ilona
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…és az ágazat
összefogott

Noha jól gondoltam, miszerint a leg-
kevesebb, hogy megosszam Önökkel, ki
mindenki járult hozzá ahhoz, hogy a
Budai család több mint eséllyel folytassa
életét, hiba csúszott a felsorolásba. Nos,
az alábbiakban remélhetôleg immáron
helyesen sorolom fel mindazon cégek és
magánszemélyek nevét, akik 2011. szep-
tember 11-ig pénzadományt küldtek a
cél megvalósítására:

Antalis Hungary,
Beta-Roll,
Center-Print,
D-Plusz Kft.,
Díjbeszedô Holding,
Dránovits István,
Eurojet Hungária,
Érdi Rózsa Nyomda,
Fazekas Péter (Gyomai Kner Nyomda),
Gelbert Eco Print,
Goodwill,
Grafit Pencil Nyomda,
Helikon Nyomda,
Infopress Group Hungary Nyomda,
Interpress,
Kapitális Nyomda,
Kaposvári Nyomda,
Kartonpack,
Keményfém,
Kovács György (Szitaszövetség), 
Könyvkötô Kft.,
Marzek Kner Packaging,
Michael Huber Hungária,
Nemzeti Összefogás Alapítvány 
(Vitézy Tamás, Théma Nyomda), 
Océ Hungária,
OOK-Press,
OSG Hungary,
Pauker Nyomda,
PC Studio 2000,
Pharma Print,
Prime Rate,
Print & Publishing,
PrintInvest,
Prosystem-Siko cégek,
Révai Nyomda,
Schuck István,
Sebesvári László (Zalai Nyomda), 
Spori Print Vincze Kft.,
Stanctechnik,
Stubeczky Alfréd Péter,
Szentendrei Zoltán (Prospektus Nyomda)
UPM Kft.,
Terc Kiadó,
Zrínyi Nyomda.

Korsós Ilona

Noha ma már 32 nyomdaipari cég kap-
csolódott a programhoz, sok cég még
mindig hezitál… 

Társaságunk elemezte a nem jelentke-
zés kifogásait, amely alapján a három
legfôbb érv (plusz még egy, amit én ta-
pasztaltam – a fôszerk.) a következô: 

– félelem az adatok kiadása végett;
– félelem, hogy a rosszul fizetô vevôje

megtudja, hogy „beárulta”, ezért megsér-
tôdik, és otthagyja;

– nehéz kigyûjteni a könyvelésbôl az
adatokat;

– na és a plusz egy: „…ha majd a má-
sik ez vagy az a nyomda belép, akkor mi
is…” (Nos, ehhez annyit fûznék hozzá,
mint régi igazságot – ahogy azt Kata ba-
rátnôm szokta volt fogalmazni –: „akara-
ta ellenére senkit nem lehet boldoggá ten-
ni!” Mégis megkísérlem megtenni, mert-
hogy: minél több cég csatlakozik a
nyomdaiparból, annál átláthatóbb lesz a
piac, és annál jobban elkerülhetôk a
rosszul fizetô megrendelôk okozta vesz-
teségek – a fôszerk.)

Engedjék meg, hogy a csatlakozás
melletti érvül emlékeztessük Önöket né-
hány megfontolandó tényre és adatra. A
nyomdaiparban 12–14 nappal hosszabb a
pénzhez jutási idô. A DUNTrade® prog-
ramban részt vevô nyomda- és papíripari
cégek számlainformációi alapján elmond-
ható, hogy a szolgáltatók átlagosan 36
napos fizetési határidôt szabnak, a pénz-
hez jutási idô azonban ennél átlagosan 17
nappal több (53 nap). A számok jóval
magasabbak, mint az országos cégátlag!
A nyomda-, és papíripari cégek átlagosan
7–8 nappal nagyobb fizetési határidôket
engednek megrendelôiknek, mint a többi
magyar cég. A számlafizetési késedelmek
is általában 5–6 nappal nagyobbak az
iparág megrendelôinél. Azaz: egy nyom-
daipari cég megrendelôi „fegyelmezetlen-
sége” miatt, akár 12–14 nappal is késôbb
jut pénzéhez, mint a magyar cégátlag.
Figyelmet érdemlô adat az is, hogy a
Magyarországon jegyzett társas vállalko-

zások száma 3 százalékkal növekedett az
elmúlt egy évben, míg a nyomda- és pa-
píripari cégek száma mindössze 0,4 szá-
zalékkal emelkedett. A nyomdaiparban a
cégalapítások száma és a cégbôvülés ala-
csonyabb, azonban a fizetésképtelenné
váló cégek aránya magasabb, mint a ma-
gyar gazdaságban.

Az országos átlagnál magasabb nyom-
daipari fizetésképtelenségi arány óvatos-
ságra int. A nyomdaipari cégek profita-
bilitása jelentôsen növelhetô a késve fize-
tések akár néhány nappal történô csök-
kentésével, nem is beszélve arról, hogy
egy-egy csôdbe jutó/menô megrendelô
akár több milliós kárt is okozhat. Kisebb
nyomdaipari szereplôk esetén egy na-
gyobb megrendelô nem teljesítése akár
cash flow problémákat vagy fizetéskép-
telenséget is eredményezhet.

A DUNTrade® program – amelyhez a
csatlakozás INGYENES – kiváló eszköz
a megrendelôk fizetési fegyelmének nyo-
mon követésére, és a rosszul fizetô meg-
rendelôk okozta veszteségek csökkenté-
sére. Kiszûrhetôvé válnak azok a cégek,
amelyek egyik nyomdáról a másikra ván-
dorolva kifizetetlen számlákat hagynak
maguk mögött, vagy csak jelentôs késés-
sel fizetik ki tartozásaikat. 

A DunTrade® programhoz való
csatlakozási igényét jelezze telefonon

a 1/347-6700-ás telefonszámon vagy
az info@dnbhungary.hu email címen.

A Trade-programban való részvétel a
„belépôjegy” a Nyomdászok Baráti Tár-
sasága belsô, bizalmas adatokat tartal-
mazó információs rendszeréhez! ■

Nyomdászok Baráti Társasága

NyNy omdászok Barát i  omdászok Barát i  Társasága Társasága ((8.)
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Persze, ha Önnek nincs gondja partnerei
fizetési szokásaival, akkor az Ön
számára ez az egész érdektelen…
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„Fûtsön, zenéljen vagy világítson!?” 

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

Folytatom sorozatunkat: ezúttal a
SCHMEDT cég okos, digitális nyomdák-
ban is kifejezetten jól használható köté-
szeti gépeivel ismertetem meg Önöket.

Újdonságok
a SCHMEDT kínálatában

(1. rész)
A kisteljesítményû keménytáblás

könyvkészítô gépeket gyártó Schmedt cég
az elmúlt idôszakban jelentôs gépfejlesz-
téseket hajtott végre a könyvtestkészítés,
könyvtáblakészítés és könyvkikészítés
területén, ezáltal bôvítve tovább termék-
palettáját és kínálva az ügyfeleknek új
technológiai megoldásokat. A fejlesztések
irányvonala továbbra is változatlan: kis-
és közepes példányszámok minél gazda-
ságosabb és gyorsabb elôállítása.

Az új borítóenyvezô-gép:
PräziCoat Pro

Az új enyvezôgép, a PräziCoat Pro a
düsseldorfi DigiMedia kiállításon került
elôször bemutatásra. Az új gép kiemel-
kedô az egyszerû kezelhetôség, valamint
abban, hogy minimális tisztítást és elô-
készítést igényel. Különösen alkalmas
digitális nyomdákban való alkalmazásra. 

A PräziCoat Pro rotációs rákelhenger-
rel rendelkezô enyvezôgép, állati eredetû
enyv alkalmazásához. A gép kitûnik a
rendkívül tiszta ragasztófelhordás miatt.
A henger forgási sebessége, valamint a
ragasztófelhordás vastagsága egyaránt
szabályozható. A gép rendelkezik egy
szabadalmaztatott automatikus viszkozi-
tásvezérléssel (AVC), amely az enyv
szárazanyag-tartalmát szabályozza, ezál-
tal az enyv viszkozitásának fáradságos
manuális ellenôrzése megszûnik. Az
automatikus viszkozitásvezérlés biztosít-
ja, hogy az enyv tartsa a helyes konzisz-
tenciát. Mindezt a berendezés úgy éri el,
hogy a hômérséklet és a páratartalom
szerint, víz kerül bevezetésre az enyvnek
megfelelôen. A gép ezáltal folyamatosan
használatra kész marad, még a munka-
szünetekben is. 

A szokványos enyvezôgépeket minden
munkanap végén körültekintôen tisztítani
kell, és elô kell készíteni a következô
munkához. Az új PräziCoat Pro este egy
idôkapcsolóval úgy beállítható, hogy az
enyvet pontosan a következô napi munka
kezdésére elômelegítse. Ezáltal megspó-
rolható az induláskor egyébként szüksé-
ges várakozási idô. A munkanap végén a
gép egyszerûen leállítható anélkül, hogy
a hengerek tisztítása szükséges lenne. Ha
tisztítás szükséges – például ragasztó-
anyag-cserénél –, a ragasztótartály prob-
lémamentesen kivehetô.

Az új ragasztókötô gép:
PräziPur Pro

Az új enyvezôgép bemutatása után,
csak egy új ragasztókötôgép bemutatása
következhet: a PräziPur Pro a Schmedt
Prä-gépcsaládjának legújabb tagja, és
már a második PUR-ragasztókötô a cég
portfóliójában. Az új automatikus ragasz-
tókötôgép mindenekelôtt a magasabb
teljesítményével (kb. 300–350 db/óra)
különbözik kisebb testvérétôl (max.
120–150 db/óra). A PräziPur Pro szintén
egy egykocsis ragasztókötôgép, amely
szabadalmaztatott zárt PUR-düznis ra-
gasztórendszerrel (gerinc- és szélkenés)
dolgozik, és rendelkezik egy ragasztó-
tartállyal a 2 kg-os PUR-ragasztótömlôk-
höz. Szintén rendelkezésre áll a gépben
egy automatikus tisztítórendszer, amely
megakadályozza a düznik beszáradását.
Így a PUR-düznik tisztítása egyszerûen
és gyorsan elintézhetô. A gép további
elônye az opcionálisan rendelhetô, kiegé-
szítô melegragasztó-egység. Ez lehetôvé
teszi az egyszerû átváltást PUR-ról
melegragasztóra, bonyolult mechanikai
beavatkozás nélkül. Egy integrált, szabá-
lyozható rázóberendezés biztosítja, hogy
a ragasztókötésnél minden lap pontosan
helyezkedjen el. A gép professzionális
frézelô állomással ellátott, hogy a könyv-
testet az optimális ragasztókötés elérésé-
hez megfelelôen elôkészítse. A frézelô
állomáson a rovátkoló szerszámok

cserélhetôek. A frézpor elszívásáról egy
frézállomáshoz csatlakoztatott porelszívó
berendezés gondoskodik. Opcionálisan
rendelkezésre áll a frézállomás lesüly-
lyesztése is, így a gépen cérnafûzött vagy
szálfelsütött könyvtestek feldolgozása is
lehetséges.

Ezenkívül van egy bígeléssel ellátott
borítófelrakó állomás, hogy a borítókat a
puhatáblás, vagy a PräziCover kombinált
elôzékpapírokat a keménytáblás könyv-
készítéshez bevezesse. (A PräziCover
kombinált elôzékpapír elônye, hogy az
ezzel ellátott könyvtestek minden továb-
bi elôkészítés nélkül feldolgozhatóak a
PräLeg beakasztó gépen.) A beépített
bígelô állomás választhatóan 2 vagy 4
bígelô szerszámmal szerelhetô fel. A gé-
pen a gerincvastagság/bígelési távolság
automatikusan beáll. A borító-, illetve
elôzékfelhelyezést a könyvtest gerinc- és
oldalpréselése követi. A PräziPur Pro
kiegészítôleg rendelkezik egy szállítósza-
laggal ellátott kirakóállomással és így
közvetlenül összeköthetô egy háromké-
ses vágógéppel. A teljes vezérlés – bele-
értve az alapbeállításokat is –, a multi-
funkcionális érintôképernyôn keresztül
elvégezhetô. A könyvtest hossza és vas-
tagsága egy automatikus könyvtest-vas-
tagág- és hosszmérô által közvetlenül
bekerül a vezérlésbe. A formátumokat a
gép tárolja, így visszatérô munkánál nem
szükséges az adatok újbóli beadása.

Az átállítási idô igen csekély, ezáltal a
cserélendô formátumok nem okoznak
gondot, így a gép kis és közepes pél-
dányszámokhoz egyaránt ideális. (Folyt.
köv.) ■

Kiss Nóra,
kiss.nora@prosystem.hu
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Nyomda- és Papíripari Szövetség
1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.

Telefon: 350-7728, fax: 270-9104, e-mail: office@fedprint.hu

MenedzserkMenedzserkonferonferencia – encia – Galyatetô, 2011. október 20.
Kiemelt témánk a nyomdákat sújtó környezetvédelmi termékdíj, amely kapcsán
elméleti és gyakorlati útmutatót egyaránt kívánunk adni, valamint
a Munka Törvénykönyve változásainak ismertetése.

További információ, illetve a regisztrációs lehetôség
a honlapunkon (www.fedprint.hu) található.

EEzz  vvoolltt  ––  eezz  lleesszz
Hírek a Papír- és Nyomdaipari 
Mûszaki  Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.
Tel.: 202-0256, 457-0633, fax: 780-6460
www.pnyme.hu

NYNYOMDÁSZ-VÁNDORGYÛLÉS &OMDÁSZ-VÁNDORGYÛLÉS &
PPAPÍRFELDOLGOZÓ NAPÍRFELDOLGOZÓ NAPOKAPOK

Nyíregyháza, 2011. október 6–7.
Szakmáink legnagyobb perspektívát jelentô termékei a nyom-
tatott, papíralapú csomagolóanyagok. A klasszikus termék-
profilú nyomdák közül is alig van már olyan, amely egyik
lehetséges kitörési pontként ne lépne erre a folyamatosan
növekvô, perspektivikus piacra. Ugyanakkor az idei Interpack
(a világ legnagyobb csomagolóanyag-gyártás profilú
szakkiállítása Düsseldorfban) merôben új megközelítését adta
ennek a termékkörnek. Míg eddig azzal a bûntudattal
termeltünk, hogy a csomagolás, a környezetet erôsen terhelô,
fôleg hulladékképzô szükséges rossz, addig a „Save food”
(mentsük meg az élelmiszereket) szlogennel új irányt kaptunk.
A FAO – az ENSZ világélelmezésért felelôs szervezete – és a
Messe Düsseldorf azt mutatták be közösen, hogy a termôhely-
tôl a háztartásokig terjedô láncolatban a jelenleg megtermelt
élelmiszerek közel fele veszendôbe megy a megfelelô csoma-
golások hiánya miatt. Ha CSAK ezt a mennyiséget – megfele-
lô csomagolásokkal – megmenthetnénk, már ma, a jelenleg
megtermelt élelmiszerekkel megoldott lehetne az emberiség
ellátása! E szemlélet elterjedése hatalmas perspektívát nyit a
csomagolási módok és csomagolások fejlesztése elôtt. Nyitó
plenáris elôadásunk is errôl fog szólni. A többi elôadás
pedig szokásosan és aktuálisan a legújabb mûszaki fejlesztési
eredményekkel, szakmáink aktuális kihívásaival foglalkozik.

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

Tervezett program:
2011. október 6., csütörtök:
Délelôtt: érkezés, regisztráció Nyíregyházán a Hotel
Pagonyban, ebéd
Délután: Plenáris ülés a Hotel Pagony konferenciatermében

– Megnyitó, a házigazda nyomdák bemutatkozása
– Csomagolás újraértelmezve:

SAVE FOOD – A csomagolás mint értékmentô
A FAO-Interpack együttmûködés hatásai 

(Bernd Jablonowszki, Interpack-projektigazgató)
– A NYOMDAIPARI K+F NEMZETKÖZI TRENDJEI 

A iarigai szeptemberi budapesti konferenciájának üzenete
(Dr. Horváth Csaba, a nemzetközi konferencia

igazgatója, az Óbudai Egyetem Intézetigazgatója)
Kávészünet

Szakmai elôadások két szekcióban
– Papírfeldolgozó (nyomtatott csomagolóanyagok gyártása)
szekció
– Nyomdász szekció (Ezen belül drupa 2012 és
Printexpo/Budatranspack/Servicexpo elôzetes)
Este: Bankett, zenés, táncos baráti találkozó a Hotel Pagony
rendezvénysátrában

2011. október 7., péntek:
Délelôtt: Üzemlátogatások különbuszokkal*: 
ColorPack Nyomda, Dunapack Nyíregyháza, Flexo 2000
Nyomda, Kecsege Múzeumnyomda, Mondi Zsákgyár, Nypa
Flexo, START Nyomda *(Mivel mindegyik nyomda meglátogatá-
sa idôben nem fér bele a programba, ezért 2–4 nyomdát érintô
tematikus útvonalakat állítunk össze az igények ismeretében.)

Ebéd a Hotel Pagonyban

Fakultatív lehetôség: a helyszínen zajló
regionális nyomtatási napok rendezvény megtekintése

A jelentkezés határideje: S.O. S.
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Hol volt, hol nem
volt, volt egyszer

ólomszedés, klisékészítés, magasnyo-
más… Ez volt valaha a nyomdaipar java-
része.

Mára az uralmat átvette a képernyôs
szedés, tördelés, illusztrált oldalak elô-
állítása. Vagyis összességében a képer-
nyôs munkahelyek. Eltûntek az ólom-
mérgezés veszélyei, a klisémaratás vegy-
szerei, a szedôgépek (mono- és lino-), a
magasnyomógép a beemelendô súlyos
ólomformákkal, a betûk és szóközök
helyrerakása, a sok fárasztó állómunka.

Sajnos, az új eljárások másképpen, de
szintén igénybe veszik a dolgozókat, er-
rôl szeretnék pár bekezdést írni. Tehát
megjelentek a képernyôs munkahelyek,
és azok kellemetlen hatásai, amelyeket
szintén ismernünk kell. Ismernünk azért,
hogy tudjuk, hogyan védekezzünk elle-
nük, de legalábbis hogyan csökkenthetôk
ezek a veszélyes kellemetlenségek.

A képernyôs munkahelyekre vonatko-
zó elôírásokat fôleg nem azért kell betar-
tani, mert különben szabálysértést köve-
tünk el. A betartás, a szabályszerû mun-
kavégzés saját egészségünk, testi épsé-
günk megôrzése érdekében szükséges,
azért, hogy a nyugdíjas idônket ne rok-
kantként töltsük el. 

A képernyôs munkahely természetesen
kényelmesebb, mint például a szedôáll-
vány elôtt állni naphosszat. Viszont job-
ban oda kell figyelni, hogy elkerüljük az
alattomos ártalmakat. Ilyen ártalmak le-
hetnek a nem megfelelô fényviszonyok, a
rosszul kialakított ülôhely, vagy a képer-
nyô elhelyezése. Ügyelni kell a kéz és a
láb megfelelô kitámasztására, a környe-
zeti hatásokra és zajokra, a munkavégzés
mennyiségére, a pihenô- és szünetidôkre.

A fenti ártalmak, az elôírások be nem
tartása alattomos és nehezen gyógyít-
ható, vagy épp gyógyíthatatlan testi el-
változásokat, sérüléseket okozhatnak,

amelyek megrontják és tönkreteszik a
helytelenül dolgozó nyomdász életét. 

Nagyon fontos, hogy olyan monitort
használjunk, amelyhez már nem kell
védôszemüveg. Ügyelni kell azonban
arra, hogy a világítás kialakítása is olyan
legyen, hogy ne alakuljon ki fényvissza-
verôdés, amely súlyosan károsítja a
látást. Az ablakokat, amelyeken át bevi-
lágít a nap a szedési látóterünkbe, olyan
állítható függönnyel kell eltakarni, amely
a fényerôt kellôképpen visszafogja, de
nem teszi sötétté a helyiséget. A képer-
nyô olyan magasságban legyen, hogy a
szöveget vagy egyebet megfelelô egye-
nes, de nem feszített gerincû testtartással
lássuk. A monitor körül megfelelôen ké-
nyelmes hely legyen kialakítva a szüksé-
ges egyéb kellékeknek, a billentyûzetnek,
egérnek és az egérpadnak. Ha kell, akkor
legyen megfelelô kézirattartó állvány
kihelyezve. A billentyûzet elôtt annak,
aki igényli, megfelelô csuklótámaszt kell
kihelyezni. A rosszul használt csukló
tulajdonosa hosszabb idô alatt súlyos
károsodást szenvedhet, például ínhüvely-
betegséget stb. A helytelen szedési mun-
kahely idôvel kialakít olyan bántalmakat,
amelyek fájdalmasak, sôt a kar tartóere-
jét is erôsen csökkenthetik.

Itt jelenik meg a monitor elôtti mun-
kavégzés idejének fontossága is. Ahogy
a vonatkozó rendeletben elô van írva:
képernyôs munkahelyen óránként mini-
mum 10 perces testhelyzet-változtatással
összekötött szedési szünet szükséges!
Nem a munkát kell abbahagyni, csak el
kell kezdeni a helyzetváltoztatást, pél-
dául elvégezni a rakodást, szellôztetést,
kéziratváltást stb. Összességében napon-
ta legfeljebb hat órát szabad képernyôs
szedéssel tölteni! A napi munka többi ré-
szét úgy kell beosztani, hogy az ne le-
gyen képernyôs szedés. 

Miért van erre szükség?
Mert a túlzásba vitt szedés idején ki-

alakított merev hát- és kartartás olyan
erôsen veszi igénybe az izom- és ízületi
rendszert, hogy az már maradandó elvál-
tozást okoz! Az évekig helytelenül vég-
zett monitoros szedés akár járóképtelen-
séget is okozhat! Azt hiszem, senki nem
kívánja képszerkesztôi vagy szövegsze-
dôi életét kerekesszékben folytatni.

A fenti munkakörök esetében az éves
üzemorvosi vizsgálatra utaláskor mindig
fel kell tüntetni, hogy a munkakör moni-
tor elôtt zajlik, legalább napi 3–4 óra
hosszat vagy tovább. Az üzemorvos vizs-
gálata dönt arról, hogy hogyan folytatha-
tó ez a munkakör egészségromlás nélkül.

Ha az üzemorvos korlátozza a monitor
elôtti szedés idejét, azt nagyon szigorúan
be kell tartani és tartatni! Ezt mind a dol-
gozó, mind a helyi vezetô a munka-
egészségügyi igazolás alapján kötelezôen
tartsa be, mert a helytelen képernyôs
munkahely-használat visszafordíthatatlan
egészségkárosodást okoz. Ha bizonyítha-
tó, hogy ez munkahelyi utasításra történt,
akkor a munkaügyi hatósághoz lehet (és
kell) fordulni. Ha a beadott panasz igaz-
nak bizonyul, akkor a hatóság komoly
összeget fizettethet a szabályszegô cég-
gel a dolgozó részére, akár több százezer
forintot is. 

Természetesen, ha a cég lehetôvé teszi
a szabályok betartását, kiadja a szünete-
ket és biztosítja a szedés közbeni hely-
zetváltoztatást, de a dolgozó ezt nem
tartja be, akkor a felelôsség a dolgozót
terheli. A munkaadónak azonban akkor is
kötelessége figyelni és betartatni a helyes
munkavégzést. Sem a munkavégzônek,
sem a munkáltatónak nem éri meg a sza-
bályok megszegése, mert a következmé-
nyek drágák és veszélyesek! ■

Nagy Veronika 
nyomdamérnök,

munkavédelmi szakmérnök
(06-1/351-5565, 06-20/9311-329)

Képernyôs munkahelyek

MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMM::
Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat
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Újpesti telephelyû nyÚjpesti telephelyû nyomda fôállású kalkulátort komda fôállású kalkulátort kereres.es.
Önéletrajzokat várjuk: vargaszilard@pauker-holding.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

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

• •

••

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..

ÓÓRRIIÁÁSSII  ÁÁRRZZUUHHAANNÁÁSS
ÖÖNNÁÁTTÍÍRRÓÓ  PPAAPPÍÍRROOKK

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

Tel./fax: 061-264-3819

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% 2011.08.30-ig2011.08.30-ig

Sorszámozna?
Morgana sorszámozó!

Bígelne?
Morgana sorszámozó!

Perforálna?
Morgana sorszámozó!

INVENCIÓ® Kft.
T.: 260-0562

invention@t-online.hu

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Szerszámkészítés
Kézi kötészet

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen
www.dpdstancuzem.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

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
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