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

A nyomtatott termék a maradandóság része

mastertan257 nov-II  24/11/2011  09:42  Page 1



Új telephelyre költöztünk:Új telephelyre költöztünk:
2151 Fót, József Attila utca 43.

Schuck István 06 27 537 871 06 30 9320 710 prosystem@prosystem.hu

Munkatárs Telefon Mobil E-mail

ifj. Schuck István 06 27 537 872 06 30 2416 341 schuck.istvan@prosystem.hu

Kaposvári Edina 06 27 537 873 06 30 9191 659 kaposvari.edina@prosystem.hu

Kühstaler György 06 27 537 874 06 30 9703 009 kuhstaler.gyorgy@prosystem.hu

Nógrádi Péter 06 27 537 875 06 30 4110 121 nogradi.peter@prosystem.hu

Kiss Nóra 06 27 537 876 06 30 4110 122 kiss.nora@prosystem.hu

Szartórisz Katalin 06 27 537 877 szartorisz.kata@prosystem.hu

Mészáros István 06 27 537 878 06 30 9198 598 meszaros.istvan@prosystem.hu

Kovács Zoltán 06 27 537 879 06 30 4110 120 kovacs.zoltan@prosystem.hu

Palyik Gabriella 06 27 537 891 palyik.gabriella@prosystem.hu

Sipos Katalin 06 27 537 892 sipos.kata@prosystem.hu

Központi telefonszámaink: 06 27 537-870, 06 27 537-890, fax: 06 27 537-895

Központi e-mail cím: prosystem@prosystem.hu

Honlap címek: www.prosystem.hu, www.siko.hu
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IDEGESKEDNI BÔVEN VAN MIN, DE FELESLEGES…

Nem kezdek el felsorolni mindent, ami manapság aggaszthatja, idegesítheti az embert, úgy is,
mint magánszemélyt, úgy is, mint vállalkozót. Az erôsen recesszióban lévô gazdaság,
a csökkenô és egyben kiszámíthatatlan piac, a növekvô adóterhek, a termékdíj, na meg annak
mértéke, a nagyjából kétnaponként elôrevetített államcsôddel való riogatás, az elszállt
devizaárfolyamok, bárminek a kijelentése, majd 24 órán belüli homlokegyenest ellenkezôjének
bejelentése, a 2012-es borús kilátások – csakhogy a legsokkolóbbakat említsem.
Jó sok a probléma, és valamennyi vagy közvetlenül, vagy közvetve mindenkit érint. Ráadásul, ami
halovány reménysugárként derengett az alagút végén, na, az napjainkra úgy eltûnt, mintha soha
ott sem lett volna. Megállapítható: jó nagy a katymasz. Ráadásul, nagyjából senkinek – de
tényleg senkinek! – lövése sincs arról, hogy mi jelenthetne megoldást jelen helyzetben.
Valahol valamit nagyon elszúrtunk, igen: így többes szám elsô személyben, hiszen valamennyien
– ha máshogy nem, indirekt módon – hozzájárultunk a kialakult helyzethez. Ha fejlesztettünk,
és ehhez hitelt vettünk fel, akkor azért, ha nem fejlesztettünk, és most emiatt szerényebbek
a feltételeink és körülményeink, akkor azért. Még így, utólag sem megállapítható, hogy melyik
minôsül helyes döntésnek: az idô egyiket sem igazolta. Persze, a mértékletesség, mint középutas
megoldás, mindig is megóv a szélsôséges helyzetektôl, ugyanakkor viszont kétségtelen tény: nem
sajátja, hogy elôrevigye a világot. Az elmúlt idôszak – legalábbis 2008-ig feltétlenül – pedig
a növekedésrôl, az elôremenésrôl, a fejlôdésrôl szólt. Kollektív trendje volt ez a világnak,
amelytôl egy cég vagy éppen az egyén nem, vagy csak nagyon nehezen tudta volna
elvonatkoztatni magát. Persze, lehetett volna ellenállni az élet valamennyi területén jelentkezô
fejlôdj–fejlessz–növekedj–gyarapodj csábításának – avagy kényszerítô nyomásának –, ám még
így, utólag sem egyértelmû, hogy ez a döntés nem vezetett volna-e ugyanide, csak másként…
Ezzel együtt tény, hogy „túllôttünk a célon”: a fejlesztések és a növekedések telítették
a felvevôpiacot, és most itt állunk egy rakás nagyon gazdaságosan és hatékonyan elôállított
termékkel, illetve szolgáltatással, és nincs, aki vevô legyen rá… Túlbucskáztunk saját magunkon,
és ráadásul kollektíve: tehát nincs hova tovább terjeszkedni és növekedni. Az egyetlen reális cél
maximum a fenntarthatóság lehet, ámbár az sem kizárt, hogy még ez is a hiú ábránd
kategóriájába tartozik, és az egyetlen megoldást a mértékletesség, illetve – ahogy azt már talán
több is mint két éve írtam – a nadrágszíj önkéntes meghúzása jelenti. Meglehet – sôt, bizonyos –,
hogy egy léptékkel kisebbre kell váltanunk. Fel kell hagyni – hiába vált zsigeri reflexszé –
a növekedéssel, vagy ha tetszik: a még többet és még többet… kergetésével, mert egyszer s
mindenkorra délibábbá lett. Itt az ideje számot vetni azzal, ami van, ami a józan mértékletesség
mellett reális. Régi igazság, hogy a „jót” nagyon könnyen és gyorsan szokjuk meg, és vesszük
természetesnek, és rendkívül fájó, ha le kell mondanunk róla. És most nagyon úgy tûnik, hogy egy
több szempontból is igen fájdalmas idôszak elé nézünk.
Idegeskedni bôven van tehát min, ám ezzel együtt értelmetlen: ha megváltoztatására,
megoldására nincs ráhatásunk, akkor azért felesleges, ha meg van, akkor azért. Az utóbbi esetben
ugyanis nem idegeskedni, hanem cselekedni kell.

a fôszerk.

A PRINTinfo újság aktuális számának „ízelítôje”, az elôzô számok teljes terjedelme
elektronikusan IS hozzáférhetô

a www.printline.hu oldalon.
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Felébredt a medve…

Papyrus Kft., a Paperisto  . . . . .(20–21. oldal)

„…sikerült önerô mentén megoldani a
hitelezést, néhányuk esetében az állam
garanciát vállalt a kisebb gyártókért, emiatt
a banki szféránál újra hitelképessé váltak…”

Amire „vevô” a vevô…

Beta Roll – Gál Tamás vezérigazgató  . . . . . . . .(18–19. oldal)

„…a mértékletesség. Nem szabad
mindent „bevállalni”, határt kell szabni
annak, hogy mi az, ami hozzátartozik,
belefér egy üzlet normális mûködésébe,
illetve mi az a súly, teher, amit még
szabad felvállalni. Azt kell, mondjam: a

hazai vállalkozások bizonyos szinten gyorsabban és nagyobbat
fejlôdtek, mint amekkorát indokolttá tett a valós gazdasági és
társadalmi helyzet és igény…”

Printexpo, Budatranspack
volt

Képes beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(9–11. oldal)
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Nyomda- és Papíripari Szövetség
● Termékdíj – 
januártól a nyomdák kötelezettsége megfizetni… 
Dr. Peller Katalin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6–7. oldal)

● Termékdíj Workshop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(7. oldal)

A Nyomdavilág és
a „zöldtudatosság”

Az Év Zöld Nyomdája,
Az Év Zöld Papírkereskedôje  . . . . . . . . . . . . . .(12–13. oldal)

…Bizonyíthatóan kijelenthetô, hogy a nyomda-, illetve papír-
ipar e téren elöl jár. Ugyanakkor kétségtelen, hogy mindennek
kommunikációjával jócskán lemaradt. Meglehet, hogy azért
nem tartotta fontosnak lépten-nyomon hangoztatni környezettu-
datos voltát, merthogy evidenciaként élte meg… Így, utólag
azonban megállapítható: hiba volt eme filozófia… 

ZöldZöldinfo

Prosystem Csoport
Prosystem – telephelyavató  . . . . . . . . . . . . . . .(14–15. oldal)

…Az új telephely
2300 négyzetmé-
teren helyezkedik
el, az épület maga
pedig mintegy 800
négyzetméter,
amelybôl 400 négy-
zetmétert a raktár
foglal el. De termé-
szetesen helyet
kaptak tágas

irodák, az alkatrészraktár, a szervizhelyiségek, az étkezô, illetve
egyéb szociális helyiségek, sôt egy vendégapartman is…

CégCéginfo

Fotókönyv

HP Indigo – Photo Book Event . . . . . . . . . . . . .(16–17. oldal)

…A bauer+bauer international gmbh.
ismét egy szakmai továbbképzésnek is
nyugodtan minôsíthetô rendezvényt
szervezett. A Gerbaud-ban 2011. no-
vember 8-án megrendezésre került
PhotoBook Event keretében ízelítôt…

CégCéginfo

Elkelt a Révai Nyomda  . . .(24. oldal)
Chip-Off effekt lakk  . . . . .(24. oldal)

HírHírinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25–26. oldal)ApróApróinfo

Pro Typographia 2011

Díjak és díjazottak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8–9. oldal)

DíjDíjinfo

…2012. január elsejétôl változik a termékdíj-törvény mind a csomagolóanyagokkal, mind a
reklámhordozó papírokkal kapcsolatosan, mégpedig nem is kicsit. A legfontosabb változás, hogy a
nyomdákat terheli a termékdíj-fizetési kötelezettség, ráadásul megváltozott – természetesen kibôvült –
a hatálya alá esô termékek köre is…

ExpoExpoinfo

CégCéginfo

CégCéginfo

Számok és a valóság…

A nyomdák legjellemzôbb paraméterei  . . . . . . .(22–23. oldal)

AdatAdatinfo
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Már most tudható, és egyáltalán nem tréfa:
Termékdíj – januártól a nyomdák
kötelezettsége megfizetni (1.)

Ahogy arról múltkori (256.) számunkban már írtunk: 2012. január
elsejétôl változik a termékdíj-törvény mind a csomagolóanyagokkal,
mind a reklámhordozó papírokkal kapcsolatosan, mégpedig nem is
kicsit. A legfontosabb változás, hogy a nyomdákat terheli a termékdíj-
fizetési kötelezettség, ráadásul megváltozott – természetesen kibôvült –
a hatálya alá esô termékek köre is. 
Dr. Peller Katalinnal, a Nyomda- és Papíripari Szövetség fôtitkárával,
az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról beszélgettem.

● 2003-ban sikeresen lobbi-
zott a Szövetség a termékdíjjal
kapcsolatosan. Ezúttal azonban
a kormányzat részérôl semmi-
fajta ágazati konzultáció nem
elôzte meg a törvénymódosítást,
hanem „simán” lenyomták,
lenyomják a nyomdák torkán.
Ezzel együtt önök még
igyekeznek csiszolni rajta,
mielôtt elfogadásra kerülne…

– Tény, hogy most „készen kaptuk” a ter-
mékdíj-törvény új verzióját, így mást nem tehe-
tünk, minthogy legalább olyan módosításokat
megpróbálunk beletetetni, amelyek valamilyen
szinten biztosítják a nyomdák számára a
versenyegyenlôséget. Az, hogy pénzt szeretne
ebbôl látni az állam, nem kérdés, és az sem,
hogy ezt most a nyomdáktól fogja beszedni.
Jobb, ha idôben felkészül az ágazat az ezzel
kapcsolatos teendôkre!

● November végén születik végleges döntés
magáról a módosított törvényrôl, és ezt
követôen – alig egy hónap alatt – kerülnek
kidolgozásra a végrehajtási utasítások. Mi az,
ami már most tudható?

– A legfontosabb, hogy a nyomdák
kötelezettsége lesz a bevallás és meg-
fizetés is. 

Kétféle termékdíjról beszélhetünk: az egyik a
csomagolóanyagok, a másik a reklámhordozó
papírok után fizetendô termékdíj. A csomago-
lóanyagoknál a legfontosabb változás, hogy
ugyan eddig is kellett a csomagolásra használt
anyagok – például nátronpapír, fólia stb. – és
eszközök – pántszalag, ragasztó, raklap stb. –
után fizetni, de most, amennyiben a nyomda
csomagolóanyagot gyárt, az után kell megfizet-
ni a termékdíjat, mégpedig kilogrammonként
20 forintot. Viszont a csomagolásra használt
anyagok és eszközök után nem kell, mert az a
gyártó, elôállító cég kötelezettsége.

Reklámhordozó papírok esetében szintén
az a legnagyobb változás, hogy míg eddig a
megrendelônek kellett fizetnie a termékdíjat,
2012. január elsejétôl a nyomdáknak kell
nyilvántartani és befizetni is, mégpedig
várhatóan kilogrammonként 64 forintot. Ezzel
párhuzamosan kiterjesztették a hatálya alá esô
termékek körét: például hiába rendelkezik egy
újság vagy magazin ISSN számmal, amennyi-
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Nyomda- és Papíripari
Szövetség

1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.
Tel.: 350-7728, fax: 270-9104, e-mail: office@fedprint.hu

TTermékdíjermékdíj
WWorkshoporkshop

Budapest, 2011. december 7.
Konzultációs lehetôséggel egybekötött egész napos
workshopot szervezünk mindarról, amit a januártól
a nyomdák kötelezettségévé váló termékdíj kapcsán
tudni kell és érdemes.
A programon nemcsak tagvállalataink

vehetnek részt, hanem bármely
nyomda érdeklôdô képviselôjét is

szívesen látjuk.
Regisztrálni a honlapunkon lehet:

(www.fedprint.hu)

ben az adott periodika az össz terjedel-
méhez képest egyharmadnál több rek-
lámot tartalmaz, termékdíjkötelessé
válik.

● Ezek szerint a kétharmados szabály
miatt a nyomdák számolgathatják az
újságok, valamint a benne található
reklámok felületének területét, és
arányíthatják egymáshoz… 

– Ez volt az egyik olyan pont, ahol a
Szövetség a Green Tax Consultinggal –
amely cég egyébként részt vett a termék-
díj módosításának kidolgozásában –
közösen azzal a javaslattal élt, hogy az
eredetileg beterjesztésre kerülô egyetem-
leges felelôsség helyett (amely elsôsor-
ban a nyomdákat érintette volna), 

anyagi és erkölcsi konzekven-
ciákat felvállalva, a megrendelô
nyilatkozzon, hogy az adott ter-
mék termékdíjköteles-e vagy
nem.

Persze, ebben az esetben is a nyomda
dolga marad mind a nyilvántartás, mind a

megfizetés, viszont a termék be- vagy
nem besorolása, illetve az ebbôl szárma-
zó esetleges ódiumok (például bírság)
kifizetése már nem.

● Ez volt tehát az egyik és igen lénye-
ges javaslatuk. És a másik?

– Az pedig arról szólt, hogy

a kibocsátott számlákon legyen
kötelezô külön sorban feltüntet-
ni a termékdíjjal kapcsolatos
adatokat, vagyis a súlyt és az
összeget. 

Ez azért igen fontos, hogy ne hivat-
kozhasson egyetlen nyomda se arra,
hogy „elfelejtette”… Ha már fizetni kell,
legyen egyformán kötelezô minden
nyomdának külön deklarálni is! De azért
is fontos a külön sorban történô feltünte-
tés, hogy a megrendelôk egyértelmûen
tisztában legyenek azzal, hogy nem a
nyomda emelte az árait, hanem – ahogy
az áfa – kötelezettség a termékdíj
megfizetése.

● A termékdíj kapcsán ren-
geteg új információ, valamint
elképesztô adminisztrációs és
egyéb terhek zúdulnak a nyom-
dákra. Kapkodhatják a fejüket,
ha nem akarnak büntetést a nyakukba…

– A Szövetség mindenképpen segíteni
szeretne ebben, és nemcsak a
tagvállalatainak! December 7-én
Termékdíj Workshopot tartunk,
amelyre bárki jelentkezhet, és amelyen
szakértôk bevonásával választ kaphat az
ezzel kapcsolatos valamennyi kérdésére.

● Tudom, hogy némileg „esô után
köpönyeg”, de nem lehetne ezt az egész
termékdíj-ügyet valahogy másként
megoldani?

– Már megalakult a Szövetségen belül
a Termékdíj Bizottság, és dolgozik egy
olyan javaslaton, amely egyrészt az
egyes nyomdák anyagi és adminisztrá-
ciós terhein jelentôsen enyhít, ugyanak-
kor – merthogy ez nem elkerülhetô –
bevételhez juttatja az államot is. (Folyt.
köv.) ■
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Nyomda- és Papíripari Szövetség

Pro Typographia 2011 – díjkiosztóD
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Ötvenegyedik alkalommal került megrendezésre idén a Pro Typographia verseny, amelyre ezúttal 22 cég 120 pályamûvel
nevezett be. A díjátadó ünnepségre a Printexpo keretei között került sor 2011. november 10-én. A díjakat a Nyomda- és Papíripari
Szövetség elnöke, dr. Horváth Csaba, valamint fôtitkára, dr. Peller Katalin, továbbá a különdíjak adományozói adták át. A zsûri
elnökének ez évben is Garáné Bardóczy Irént választotta a testület.

A PrA Pro o TTypographia vypographia verseny 2011. évi gyôzteseierseny 2011. évi gyôztesei
Könyvkategória/keménytáblás:

Arany fokozat (megosztva): 
Alföldi Nyomda – Toldi

Dürer Nyomda 
– Magyar népmesék (10 kötet díszdobozban)

Ezüst fokozat: Reálszisztéma Dabasi Nyomda
– Gellér B. István I–II. kötet tokban

Bronz fokozat: Gyomai Kner Nyomda
– Mautner Zsófia: Chili & Vanília (szakácskönyv)

Könyvkategória/kartonált:
Arany fokozat: Reálszisztéma Dabasi Nyomda

– Bauhaus könyv két nyelven

Ezüst fokozat: Dürer Nyomda – Varázslatos Magyarország
Bronz fokozat: Gyomai Kner Nyomda – ArtFolio 2010

Periodikák/íves:
Arany fokozat: nem került kiosztásra

Ezüst fokozat: Gyomai Kner Nyomda – Elektro Installateur
Bronz fokozat: nem került kiosztásra

Periodikák/rotációs:
Arany fokozat: Infopress Group – Premium 2010/1. szám

Ezüst fokozat: Zrínyi Nyomda – Plantorama (2011. ápr. sz.)
Bronz fokozat: Veszprémi Nyomda 

– Otthonok és kertek (2010. nov./dec. szám)
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Akcidens és komplex nyomtatványok:
Arany fokozat: Typonova – ZARA Hotel Continental arculat 

Ezüst fokozat: Prospektus Nyomda – Kaiser cégismertetô
Bronz fokozat: Crew – Erste bankkártya portfólió

Biztonsági nyomtatványok, értékpapírok:
Arany fokozat: Állami Nyomda

– Új Alkotmány Blokk kristályokkal
Ezüst fokozat (megosztva): Állami Nyomda

– Private Banking MasterCard Gold bankkártya
Pénzjegynyomda 

– Ifjúságért 2011 – Városligeti Park alkalmi kisív
Bronz fokozat: Pénzjegynyomda – Budapest Card sorozat

Különleges kiadványok:
Arany fokozat: Color Pack – Abszolút Érték naptár

Ezüst fokozat: CODEX Értékpapírnyomda
– New York naptár 2011.

Bronz fokozat (megosztva):
Alföldi Nyomda – A világörökség legszebb…

Keskeny és Tsai Nyomda – Máté Bence: Láthatatlanul

Csomagolóanyagok:
Arany fokozat: Crew – Jovital termékcsalád

Ezüst fokozat: STI Petôfi Nyomda
– Plantagen „NOUMÉA” tejcsokoládé-csomagolás

Bronz fokozat: Pauker Nyomda
– International Judo Federation tasakok

Digitális nyomtatványok: nem került kiosztásra
Kézmûves könyvkötészet: nem került kiosztásra
Junior: nem került kiosztásra

Különdíjak:
CSAOSZ különdíj: STI Petôfi Nyomda

– Plantagen „NOUMÉA” tejcsokoládé-csomagolás
NYPSZ különdíj – „Inspiráció”: Prime Rate
– Prime Rate 2011. évi naptár

PNYME Mûszaki újdonságokért különdíj – „Innováció”:
Prospektus Nyomda – Heineken plakát

Printinfo különdíj – „Tradíció”: Regiszter Plakát Nyomda 
– Chapice falinaptár

Print & Publishing különdíj – „Harmónia”: Alföldi Nyomda
– Kormányzó törvényei I–III. (orosz nyelvû)

Kiváló termék kitüntetést kapott az Alföldi Nyomda hat, az
Állami Nyomda tizenegy, a Dürer Nyomda nyolc, Felkai Ger-
gely egy, a Gyomai Kner Nyomda tizenhat, az Infopress Group
kettô, Mórocz István egy, az Óbudai Egyetem RKK Média-
technológiai és Könnyûipari Intézet nyomda-média szakirá-
nyos III. évfolyamos hallgatói egy, a Pauker Nyomda négy, a
Pénzjegynyomda tizenöt, a Prospektus Nyomda egy, a Reál-
szisztéma Dabasi Nyomda kettô, a Regiszter Plakát Nyomda
kettô, az STI Petôfi Nyomda egy, a Veszprémi Nyomda egy,
valamint a Zrínyi Nyomda négy terméke, összességében mint-
egy 76 pályamû. ■

Il–

Printexpo volt,
a tizenötödik,
Budatranspack,
a huszonötödik
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…hogy lesz-e következô az persze egy nagy
kérdés. Temetjük egy ideje eme kiállításokat, és némileg van is
benne igazságunk azzal együtt, hogy mindenki, aki csak kint
volt – legyen kiállító vagy látogató – nem bánta meg. És jel-
lemzôen nem azért, mert valami újdonságot mutatott vagy
látott – bár elvétve ilyen is volt –, hanem azért, mert sok-sok
szakmai ismerôssel találkozott, találkozhatott e három nap
alatt. A regionális szakmai kiállítások – legyenek bármilyen
témakörben is megrendezve – napjainkra nem az újdonságokról
szólnak, hiszen azok bemutatásával már senki nem vár neve-
zetes alkalmakra, hanem a rendelkezésre álló számos csatornák
egyikén szinte azonnal eljuttatja az az iránt esetlegesen érdeklô
piaci szegmens számára. Felgyorsult az információáramlás,
„pörgôssé” – talán túl pörgôssé is – vált az üzlet, nincs idô
várni: a most és azonnal filozófiája mentén zajlanak a minden-
napok, mert ki tudja, mit hoz a holnap… A holnaputánról meg
a nagy kiállításokon – IFRA, drupa – tájékozódunk.

Ugyanakkor a többség nosztalgikus vágyó-
dással emlékezik azokra az idôkre, amikor a legnagyobb pavi-
lon, az „A” adott helyet e két kiállításnak, és a négy nap alatt
hömpölygött a látogatók tömege, és oly sok volt a kiállító,
hogy egyetlen nap nem is volt elegendô a kiállítás megtekinté-
sére. A kiállító cégek képviselôi az érdeklôdôk folyamatos
rohama miatt pedig csak zárás után tudtak egymással beszél-
getni, így nem volt ritka, hogy a biztonsági személyzet este 8
órakor még mindig azzal foglalkozott, hogy távozásra bírja az
embereket… Ennek már vége, sôt: nagyon-nagyon vége!
Egyetlen, ami megmaradt a múltból, az az, hogy a szakma sze-
replôi továbbra is szívesen találkoznak… Éppen ezért, külön
tisztelet és köszönet annak a pár cégnek, amely kiállítóként –
bevállalva a kiállítással járó anyagi és egyéb terheket – megte-
remtette e találkozás lehetôségét.

Az idén a Printexpón 47 cég állított ki, a Buda-
transpackon 53, helyszínül pedig a „G” pavilon szolgált. A két
kiállítás mellett ugyanitt kapott helyett tradicionálisan a Pro-
motion, illetve a most bemutatkozó Service Expo, és a négy
kiállítás foglalt el összesen 2000 négyzetmétert és vonzott
valamivel több mint nyolcezer szakmai látogatót…

Természetesen ezúttal is számos kísérô rendezvényen vehet-
tek részt az érdeklôdôk. A kiállítás ideje alatt és helyszínén
került sor – többek között – például a Nyomda- és Papíripari
Szövetség Pro Typographia 2011 versenyének ünnepélyes
díjkiosztójára, illetve Print Power kampányának sajtótájékozta-
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tójára, a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület számos és hasznos elôadására, a Magyar Grafika támogató
díszokleveleinek átadására, a CSAOSZ Hungaropack csomagolási versenyének ünnepélyes eredményhirdetésére, de
említhetném a Canon-Océ közös interaktív elôadását,

vagy éppen a Print & Publishing által szervezett író-olvasó talál-
kozót is. 

A Printexpo és a Budatranspack kapcsán azonban leginkább a
következô megállapítás fogalmazódott meg – azt gondolom – a
többségben: ha megrendezésre kerül e két kiállítás, akkor min-
denképpen jó és érdemes kilátogatni, ha nem, bizony nem is
hiányoznának… ■

Ilona

Printexpo, Budatranspack – képekben
Ex
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A Nyomdavilág és a „zöldtudatosság” – díjkiosztó
Az Év Zöld Nyomdája, 
Az Év Zöld Papírkereskedôje

Nem kérdés, hogy napjainkban
a „zöldtudatosság”, azaz a környezetvé-
delem kimagasló fontosságú az élet vala-
mennyi területén. Bizonyíthatóan kije-
lenthetô, hogy a nyomda-, illetve papír-
ipar e téren elöl jár. Ugyanakkor kétség-
telen, hogy mindennek kommunikáció-
jával jócskán lemaradt. Meglehet, hogy
azért nem tartotta fontosnak lépten-nyo-
mon hangoztatni környezettudatos voltát,
merthogy evidenciaként élte meg… Így,
utólag azonban megállapítható: hiba volt
eme filozófia, mert az elektronikus médi-
umok nem fogták vissza magukat, s jól
felfogott önös érdekeik miatt mindenféle
alaptalan, jobb esetben erôsen csúsztatott
információval ott sározták, ahol csak tud-
ták a nyomtatott médiát. Kétségtelenül
sokat ártottak presztízsének. Ezért ideje,
hogy a papír- és nyomdaipar a saját érde-
kében és a valóságnak megfelelôen szét-
oszlassa eme tévhiteket, és helyreállítsa
méltó és jogos renoméját a szélesebb
közvélemény elôtt is.

Nemzetközi szinten és itthon
is elindult a folyamat: a Print Power
kampány Európa 13 országában  – a
Nyomda- és Papíripari Szövetség szerve-
zésében Magyarországon is – igyekszik a
nyomdaipar megítélését helyes irányba
terelni, de egyre erôsödnek a hazai cégek
ilyen irányú törekvései is.

A dr. Endrédy Ildikó,
dr. Schulz Péter
és Szilágyi Tamás 

nevével fémjelzett Nyomdavilág „tren-
dektôl” függetlenül már 1995 óta – 16
éve! – kiemelten foglalkozik a környe-
zetvédelem, a környezettudatosság fon-
tosságával: számos cikk jelent meg e té-
mában a lap hasábjain. Az idei évben
azonban még ennél is tovább léptek: pá-
lyázatot írtak ki „Az Év Zöld Nyomdá-
ja”, illetve „Az Év Zöld Papírkereskedô-
je” címek elnyerésére. A pályázat kritéri-
umrendszerét – a nemzetközi tapasztala-

tokat és elvárásokat is figyelembe véve –
dr. Endrédy Ildikó és dr. Schulz Péter
dolgozta ki, és természetesen a pályázat
elbírálásában is aktív szerepet vállaltak. 

Védnöknek felkérték a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesületet, az
Óbudai Egyetem RKK Környezetvédel-
mi Intézetét, a Xerox Magyarországot,
dr. Egyed Bélát, dr. Kardos Györgyöt,
valamint a Prosystem és SIKO cégek
tulajdonos-ügyvezetôjét, Schuck Istvánt.

A felhívás maga ez év januárjában
jelent meg, és június végéig lehetett a
pályázati anyagokat megküldeni. Ezt kö-
vetôen került sor a helyszíni auditokra.
Ahogy azt megtudtuk, a meglehetôsen
szigorú és teljes körû – technológia,
alapanyag, mûködés stb. – elvárások leg-
alább 55 százalékának kell ahhoz megfe-
lelni, hogy bármely cég elnyerhesse a
minôsítés minimum fokozatát. Merthogy
zöld díj és zöld díj között is különbség
van: attól függôen, hogy hány százalék-
ban teljesíti az adott cég a megfelelôség
kritériumait, három-, négy- vagy ötcsilla-
gos lehet ez a rangos elismerés. Az idei,
elsô alkalommal kiírásra került „Zöld
pályázaton” hat cég indult – két beszállí-
tó és négy nyomda –, és mindegyikük
magas minôsítéssel nyerte el a díjat. 

Az ünnepélyes díjátadóra
2011. november 8-án került sor az Óbu-
dai Egyetemen. Az ünnepségen elsôként
dr. Patkó István, az egyetem dékánja
méltatta a Nyomdavilág eme kezdemé-
nyezését, és rövid köszöntôjében elsôsor-
ban azt hangsúlyozta, hogy noha a díj
elnyerése közvetlen anyagi elônnyel nem
jár, de a morális értéke annál nagyobb.

Ezt követôen dr. Endrédy Ildikó be-
szélt arról, hogy már 1995 óta kiemelt
figyelmet szentelnek a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos témáknak, de igazá-
ból mostanra „ért be” ennek gyümölcse,
azaz napjainkra vált a nyomdaipar széle-
sebb körében is fontos szemponttá. A

védnökség nevében a Prosystem és SIKO
cégek, valamint a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület képviseletében
Schuck István, illetve Bánáti László is
tartott egy-egy rövid beszédet, amelyben
elsôsorban azt hangsúlyozták, hogy
mennyire fontos az ágazat környezettu-
datos gondolkodását, szemléletét elôsegí-
teni, ezért is álltak a Nyomdavilág által
létrehozott „Zöld pályázatok” mellé.
Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet,
hogy mindezt megfelelôen kommunikál-
ni is kell a világ felé. Végezetül pedig dr.
Schulz Péter tekintette át részletesebben
is, hogy az elmúlt 20–30 évben miként
vált a papír- és nyomdaipar kiemelten
környezettudatos iparággá. A folyamat
igazán 10–12 éve erôsödött fel: például a
fenntartható erdôgazdálkodásnak kö-
szönhetôen Európában nemhogy kisebb,
hanem évente közel 30 000 km2-rel
nagyobb erdôterület van. „Világrekordot”
ért el az európai papír-újrahasznosítás is,
a papírgyártáshoz pedig 50 százalékban
megújuló energiát használnak az európai
rost- és papírgyárak. A nyomtatási tech-
nológiák jelentôs fejlôdésének ered-

dr
. S

ch
ul

z 
Pé

te
r

mastertan257 nov-II  24/11/2011  09:42  Page 12



1133

The Golden CompanyThe Golden Company

2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz 078/2., 
Telefon: 06-23/340-338, e-mail: sales@lemmaco.hu

www.lemmaco.hu

BOPP lamináló fóliák
Autobond ragasztó

ményeképp a
nyomdák ma már
nemhogy nem
környezetszeny-
nyezôk, hanem
egyre környezet-
tudatosabb üzem-
mé váltak. A
Nyomdavilág
által ez évben
megalapított
„Zöld díjak” ép-
pen azt szeretnék
elôsegíteni, hogy
egyrészt egyre
több nyomdaipari
cég helyezzen
még nagyobb
hangsúlyt a „zöld létezésre”, és ezt
deklarálja is, másrészt a közvélemény-
ben kialakult téves megítélés megvál-
tozzon. Valóban értékén ítéljék az ipar-
ágat, és ilyen formán visszakapja mél-
tó presztízsét.

A megmérettetés alapján „Az Év Zöld Papírke-
reskedôje” címet az Antalis Hungary és Budapest Papír

nyerte, „Az Év Zöld
Nyomdája” titulust
pedig az Állami
Nyomda, a Folprint
Zöldnyomda, a
Gelbert ECOprint,
valamint az STI Petôfi
Nyomda viselheti.

Információink sze-
rint a Nyomdavilág
2012 januárjában
ismét meghirdeti a
pályázatot, s csak biz-
tatni tudunk mindenkit,
hogy induljon rajta, él-
jen a lehetôséggel, ez-
zel is öregbítve a saját
és egyben az ágazat jó
hírét. ■

Ilona
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Új te-
lephelyre

költözött a Prosys-
tem csoport. A zöld-
mezôs beruházás ke-
retében felépült új
telephely Fóton, a
József Attila utcában
található, alig pár
percre az autópályá-
tól. Fontos állomás
ez a cég életében,
hiszen végre vala-
mennyi tevékenysé-
gét – gépforgalma-
zás, bemutatóterem,
szerviz, alkatrészrak-
tár, iroda – egyetlen, közös telephelyre
tudta költöztetni. A Prosystem csoport
három cégbôl áll: a Prosystem Printbôl,
amely a KBA nyomógépgyár kizárólagos
képviseletével, emellett kötészeti és cso-
magológépek kereskedelmével foglalko-
zik, a SIKO Kft.-bôl, amely a Kolbus és
Sigloch kötészeti gépek generálképvise-
letét látja el, és a Prosystem Service-bôl,
amely a szervizfeladatokat végzi.
Összességében közel húsz gyártó cég
képviselete tartozik a Prosystem csoport-
hoz, és nemcsak Magyarországon, ha-
nem Romániában is.

Az új telephely 2300 négyzetméteren
helyezkedik el, az épület maga pedig
mintegy 800 négyzetméter, amelybôl 400
négyzetmétert a raktár foglal el. De ter-
mészetesen helyet kaptak tágas irodák,
az alkatrészraktár, a szervizhelyiségek,
az étkezô, illetve egyéb szociális helyi-
ségek, sôt egy vendégapartman is.

Az ünnepélyes telephelyavatóra –
amelyre meghívást kaptak a cégcsoport
legfontosabb beszállítói, illetve vevôi is –
2011. november 11-én került sor. Schuck
István, mint a cégcsoport többségi tulaj-
donosa, egy elegáns vendéglátás keretei
között köszönte meg munkatársainak,
valamint valamennyi partnerének – be-
szállítóknak és vevôknek egyaránt – azt
az alapvetôen bizalmon alapuló és köl-
csönösen gyümölcsözô együttmûködést,
amely nélkül a Prosystem csoport nem
érhetett volna el olyan fejlôdést és ered-
ményeket, mint amilyeneket elért, és
amelyekre joggal büszke is lehet. 

Egy kis cégtörténet
Elôzmény: Schuck István a

cégcsoport alapító-tulajdonosa ígéretes
kézilabdás sportkarrierje egy sérülés
miatt 1975 közepén megszakadt. 1978-
ban – már mint villamosmérnöknek ta-
nuló egyetemi hallgató – egy fényszedés-
rôl szóló elôadás kapcsán találkozott elô-
ször a nyomdaiparral. Ennek hatására
jelentkezett, már végzett villamosmér-
nökként egy pályázatra, az akkor épülô
Szikra Lapnyomdába. A Szikra Lap-
nyomda vezérigazgatója, Csöndes Zoltán
a kilenc jelentkezô közül Schuck Istvánt
választotta, és így tevékenyen vett részt
1982–83 között az elsô fényszedés-beru-
házásban, ami Magyarországon is az elsô
volt.  1985-ben Bede István vezérigaz-
gató hívására került a Kossuth Nyomdá-
ba. Mint fômérnök, a világ elsô integrált

rendszerének (kép és
szöveg egyben) beru-
házását kapta felada-
tul, amelyet teljes si-
kerrel teljesített is.
Mindeközben a
nyomdaipari isme-
retek még alaposabb
elsajátítása érdekében
jelentkezett a
Könnyûipari Mûszaki
Fôiskolára, ahol a
híres „Gara-mûvek”
keretei között felsôfo-
kú nyomdaipari vég-
zettséget is szerzett.

1991-ben az osztrák
Prosystem–Richter kereskedô
cégtôl, nevezetesen Alojz No-
vák úrtól kapott állásajánlatot,
tehát 11 év nyomdákban
(Szikra, Kossuth) töltött év
után került a másik, azaz a
kereskedôi oldalra. Itt ismerte
meg Ernst Richter urat, az
osztrák cég tulajdonosát, vala-
mint helyettesét, Adolf Stuhr
urat. Ezen három úr segítsé-
gével sajátította el a nyomda-
gép-kereskedelem fortélyait.

1992–93-ban még a Richter cég
alkalmazottjaként ismerte meg a Sigloch
céget, elôször Hans-Jürgen Baumgart
urat, majd a cég tulajdonosát, Helmut
Sigloch urat, akik jelentôs befolyással
voltak a késôbbi cégalapításaira, mind
szakmai, mind anyagi vonatkozásban.

1992-ben megalapították vegyes
vállalatként a Prosystem-Invenció Kft.-t.

1995-ben a Prosystem-Invenció
Kft.-bôl alakult a szerviztevékenységet
és alkatrészellátást is folytató Prosystem-
Investor (ma már Prosystem Service)
Kft. és a gépkereskedelemmel foglalkozó
Prosystem Print Kft.

1998-ban alakult meg Helmut Sig-
loch úr segítségével a SIKO Kft., amely
teljes körû generálképviseletet kapott a
Kolbus és Sigloch cég termékeire.

Prosystem cégcsoport – telephelyavató
CC
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1998-ban alapította meg Schuck
István a SIKO-Romániát és 2004-ben a
Prosystem Print Romániát és Prosystem-
Service Romániát.

2003-ban került a KBA-nak, a vi-
lág egyik legnagyobb nyomdagépgyárá-
nak hazai és romániai képviselete a cég-
csoporthoz, amelyet azóta kizárólagos
joggal a Prosystem lát el mindkét ország-
ban.

Napjainkban azon kivételes
cégek közé tartozik a Prosystem,
ahol a válság ellenére nem történtek
elbocsátások: jelenleg mintegy 25 fô
dolgozik a cégcsoporton belül, és
további létszámbôvítésben is gondol-
kodnak. Termékportfóliójuk is folya-
matosan bôvül: a meglévô képviseletek
mellé ez évtôl a stanc- és naptárkészítô
gépek gyártásával foglalkozó RENZ cég
termékeinek forgalmazását és természe-

tesen szervizelését is fel-
vállalták. Ilyen formában
a következô gépgyártók
termékei találhatók meg
a Prosystem kínálatában:
KBA AG – nyomógépek,
Kolbus-Sigloch – könyv-
gyártó berendezések,
MBO-Herzog+Hey-
mann-Palamides-Ehret
– hajtogató és digitális
nyomtatás utáni
továbbfeldolgozó gépek,
Perfecta – vágógépek és
perifériák, Hohner –
drótfûzô gépek, Sitma –
mailing és csomagológé-
pek, Meccanotecnica-
/Grafotec – cérnafûzô és
továbbfeldolgozó gépek,
Schmedt  – sortiment

könyvkötészeti gépek, Renz – stanc és
naptárkészítô gépek, Kohmann – doboz-
ragasztó és -hajtogató berendezések, Ro-
tatek és Focus – flexónyomó-gépek,

Gämmerler – rotá-
ciós vágók, szállító-
szalagok és tovább-
feldolgozók, Hang –
speciális gépek,
Humboldt – pánto-
lók. ■

Ilona
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bauer+bauer international GmbH: üzlet az üzletben

HP Indigo – Photo Book Event

A bauer+bauer international
gmbh. ismét egy szakmai továbbkép-
zésnek is nyugodtan minôsíthetô rendez-
vényt szervezett. A Gerbaud-ban 2011.
november 8-án megrendezésre került
PhotoBook Event keretében ízelítôt kap-
hattak a résztvevôk abból, hogy mit is
jelent a HP Indigo tulajdonosaként a HP
teljes világra kiterjedô tapasztalati hátte-
rével és támogatásával rendelkezni, illet-

ve gondolatébresztésül is szolgált arra
nézve, hogy milyen üzleti lehetôségeket
hordoz magában a HP Indigo digitális
nyomdagépcsalád. A rendezvény nagyon
sok oldalról igyekezett bemutatni a digi-
tális nyomtatás lehetôségeit, illetve
trendjeit. 

Az elsô elôadáson egy általá-
nos képet kaphattunk a digitális nyomta-
tás fejlôdésérôl, alakulásáról. Már ebbôl
egyértelmûen kiderült, hogy a digitális
technológia üzemeltetôinek bizony szem-
be kell nézni azzal a ténnyel, hogy a
gyártási, üzemeltetési költségek mellett
kalkulálni kell a marketingköltségekkel
is. Raffael Kraus bemutatta, hogy a
digitális nyomtatás célközönsége miként
változik: pár évvel ezelôtt a számítógé-
pekhez esetleg nagyobb affinitást mutató
középkorú férfiak célja a technológia
használata volt, napjainkban viszont már
a családjuknak örömöt szerezni akaró há-
ziasszonyok fordulnak inkább a könnyen
elkészíthetô emlékek megalkotásához. 

Az elôadás nagy hangsúlyt helyezett
az átgondolt marketingstratégiára, fel-
hívta a figyelmet a termékek szezonalitá-
sára, és arra is, hogy megfelelô marke-
tingmix kialakításával lehet ezeken a
hullámvölgyeken jelentôsen javítani.
Elôadása végén, zárógondolatként a fotó-
könyvet egy klasszikus irodalmi darab-
hoz hasonlította, ahol a szavak helyett a
képek segítenek elmondani mindenkinek
a saját történetét. Ehhez nekünk, fotó-
könyv-készítôknek minden esetben a
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ZÁRT POLYURETHÁN TECHNOLÓGIÁVAL
MÛKÖDÔ AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA

KÖNYVKÖTÔGÉPEK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE

AA  RRIIGGOO  KKFFTT..--TTÔÔLL..AA  RRIIGGOO  KKFFTT..--TTÔÔLL..
Vállaljuk továbbá meleg ragasztós hot-melt
könyvkötôgépek ZÁRT POLYURETHÁN egységgel
történô felszerelését is!

rriiggookkfftt@@rriiggookkfftt..hhuu
wwwwww..rriiggookkfftt..hhuu

„A megoldásokat meg kell mutatnunk
a piacnak, nem szabad várni arra, 
hogy a piac igényelje tôlünk…”

mastertan257 nov-II  24/11/2011  09:42  Page 16



1177

tökéletes minôségre, a gyors kiszolgálás-
ra kell helyeznünk a hangsúlyt, és a meg-
rendelôt minden esetben a közös történe-
tünk „szuperhôsévé” kell emelnünk.

A rendezvény második elô-
adása abban volt igen nagy segítségre,
hogy a fotónyomtatás esetén mely terü-
letek azok, amelyek nem tûrnek kompro-
misszumot a minôséggel kapcsolatosan.
Az elôadó, Katrin Sticker prezentációja
elején technikai oldalról – festékek,
nyomathordozók, valamint technikai
háttér – közelítette meg a legfontosabb
szempontokat. Az idô szûkössége miatt
csak a fôbb területeket fejtette ki bôveb-
ben elôadása során Katrin, majd bemu-
tatta a HP Photo enhancement Servert,
amely a fotók minôségének körültekintô
javításához nyújt hatékony megoldást. A
feladatok ellátásához nélkülözhetetlen a
könnyedén bôvíthetô print server, ami a
fizikai valóját jelenti a szükséges háttér-
táraknak.

Ezt követôen a jelenlévôk megismer-
kedhettek a HP Indigó család részletes
technikai paramétereivel is.  A technikai
paraméterek bemutatása után ízelítôt
kaphattunk az Indigó gépek egyik leg-
fôbb elônyébôl, vagyis magának a nyom-
tatási eljárásnak egyik fôszereplôjérôl, az
elektroinknek tulajdonságairól. Katrin
Sticker felhívta a figyelmet arra, hogy a
digitális technológiák világában egyedül-
állóan az ofszetnyomtatással megegyezô,
folyékony állagú tintát használunk a
nyomtatásnál. Ennek nagy elônye, hogy
nem képez különálló réteget a nyomat-
hordozó felületén, emiatt az ofszetnyom-
tatással megegyezô utófeldolgozást (pél-
dául fóliázást), valamint szélesebb körû
nyomathordozó-használatot tesz lehetôvé
számunkra.  

Az Indigo gépek felépítésébôl adó-
dóan lehetôségünk van a 4 szín nyomta-

táson kívül további három „nyomómû-
vet” is igény szerint munkába állítani.
Így akár munkánként igénybe vehetô a
hexacrom nyomtatás részletgazdagsága
kompromisszum nélkül. A HP Indigó
speciálisan kifejlesztett fedô-fehér fes-
téke lehetôvé teszi számunkra sötét vagy
akár fényes felületek tökéletes full-co-
lorral történô nyomtatását is. 

A harmadik elôadáson Alex
Granat egy fotókönyvkészítô program-
mal ismertette meg a hallgatóságot.

A digitális nyomtatás a kis példány-
számok, és a széles körû termékek miatt
kötészeti szempontból is kihívást jelen-
tenek. A Duplo gépek fejlesztôi ezt na-
gyon pontosan felismerték, és nagyon
hasznos eszközöket fejlesztettek ki erre a
piacra. Tóth István, a Duplo hazai képvi-
seletét ellátó Copy-X Kft. ügyvezetôje
elôadásában megismerkedhettünk a gya-
korlatilag minden igényt kielégítô beren-
dezésekkel. 

A nap zárásaként egy Svájci
könyvkötô, Thomas Freitag mutatta be,
milyen nagyra is képes nôni a digitális

technológia és a könyvkötészet
alapos ismeretével egy családi
vállalkozás. Az általa bemuta-
tott széles skálán mozgó
nyomdatermékek mind a digi-
tális technológia sajátosságait
(perszonalizálás, kis példányszám), mind
a kötészeti megoldások ötletes alkalma-
zását (pörgetôs „filmkönyvecske”) kiak-
názva hozták meg a partnereik megelé-
gedését. Elôadásának elején azonban
felhívta a figyelmet arra, hogy az ötletek,
a technika és a tökéletes kivitel önmagá-
ban nagyon kevés. Bevallotta, hogy  a
kezdeti idôkben nagy nehézségekkel
küzdöttek, amíg nem megfelelô mennyi-
ségû energiát fordítottak a marketingre.
„A megoldásokat meg kell mutatnunk a
piacnak, nem szabad várni arra, hogy a
piac igényelje tôlünk” – hangsúlyozta
Thomas Freitag.

Magyarországon a HP professzionális
digitális nyomdagépeit a bauer+bauer
international GmbH forgalmazza és egy-
ben látja el a szervizzel kapcsolatos fel-
adatokat is. ■

Horváth Gergely
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Amire „vevôk” a vevôk...

BetaRoll – Gál Tamás vezérigazgató
A finoman fogalmazva is recesszív hazai gazdasági helyzetben
meglehetôsen kusza, és nem ritkán ingatag a nyomdák helyzete.
A piac vitathatatlanul szûkül, és mindeközben át is alakul.
A nyomdák mûködése teljes mértékben tervezhetetlenné vált:
nemhogy azt nem tudják, hogy a jövô héten mit fognak nyomtatni,
jószerint azt sem, hogy miként alakul a másnap. „Megborult” úgy
nagyjából minden: percrôl percre történik a létezés, többé-kevésbé
mindenki küzd a fennmaradásért. Gál Tamással, a Beta Roll
vezérigazgatójával arról beszélgettünk, hogy beszállítóként mit
tapasztal, hogyan látja az ágazat helyzetét, illetve véleménye szerint
mi az, ami esetleg segítheti, segíthetné az egyes cégek létezését.

● Milyen dolog manapság nyom-
daipari beszállítónak lenni?

– Országonként változó! Mivel
holdingként jelen vagyunk Romániá-
ban, Szerbiában, Horvátországban,
Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriá-
ban is, azt kell, mondjam, hogy még
a hazai piac az, amely egyrészt nem
csökkent – legalábbis a mi forgalmi
adataink szerint –, másrészt többé-
kevésbé a „normális” üzleti élet
szabályai mentén mûködik. 

● A GKI kimutatása szerint éppen
az ön által említett országok gazdasági
fejlôdése megelôzte Magyarországét…

– Ez ilyen formában egy csúszta-
tás: Magyarországon számos szem-
pontból sokkal kedvezôbb az alap-
helyzet. Az pedig egy másik dolog,
hogy alacsonyabb szintrôl valaki
mekkorát fejlôdik, ugyanis az még
nem jelenti azt, hogy az elôtte járót
utolérte, vagy egyáltalán megköze-
lítette… Arról meg nem is beszélve,
hogy az említett országokban nem
ritkán „cserekereskedelemben” tör-
ténik az üzletelés: gumihengerért
olykor téglával fizetnének, és az sem

ritka, hogy akkor vásárolnak
tôled bármit is, ha szerzel
munkát számukra…  Persze,
az is kétségtelen, hogy
itthon sem könnyû vagy
egyszerû sem a nyomdák,
sem a beszállítók élete, és
tény, hogy kisebb lett az a
bizonyos piaci torta. A cash
hiánya pedig nagyon megnehezíti a
mûködést, és rákényszeríti a
nyomdákat arra, hogy továbbra is a
beszállítókkal finanszíroztassák ma-
gukat. Sôt, a számlák kifizetésének
némi idônyerése okán, néhány vevô
attól sem riad vissza, hogy jogtalan
reklamációval éljen. Azután persze
elnézést kér… 

● És manapság ez a helyzet nevez-
hetô kedvezônek?

– Minden attól függ, hogy honnan
nézzük, illetve miként kezeljük… A
cégek életének például egyik megha-
tározó tényezôje a kintlévôségek
mértéke: ám amennyiben képes kéz-
ben tartani, idôben cselekedni, akkor
nem válik veszélyessé. Ugyanakkor
nagyon oda kell figyelni, mert szapo-

rodnak a csôdeljárások, illetve a tevé-
kenységek átmentése egy új cég alá,
és ebben az esetben hiába futunk a
pénzünk után.

● Mi az, ami a legkarakteresebben
változott az elmúlt három év alatt?

– Tapasztalataink szerint a kisebb
cégeket viselte meg elsôsorban a vál-
ság, ôk azok, akik napi szinten kény-
telenek küzdeni, és a tôkehiány miatt
jószerint máról holnapra élni. A na-
gyobb cégeknél kevésbé okozott
problémát, viszont sokkal erôsebben
zárnak, azaz konszern, anyavállalati
szintû megállapodásokat kötnek na-
gyon kemény feltételek mellett, de az
is kétségtelen, hogy korrekt módon
be is tartják ezeket a szerzôdéseket.

„A fejlôdésnek nem a mennyiségi növekedést
kell szolgálnia, hanem a cég stabilitását
erôsítenie…”
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● Ebben a nehéz helyzetben tudnak-e
valamilyen plusz segítséget is nyújtani
partnereiknek?

– Természetesen! Egyrészt azzal, hogy
kibôvítettük a kereskedelmi áruink körét,
azaz kínálatunkba emeltük például az
EPPLE íves ofszetfestékeket és
PEARLTEC lakkokat, valamint a saját
márkás mosó és tisztító vegyszereinket
és gumikendônket. Így lehetôvé vált
partnereink számára, hogy a már bevált,
jól ismert termékeink és szolgáltatásaink
– gumihengerek, IPA-mentes vagy IPA-
csökkentô rendszerek, technológiai
tanácsadás – mellett  ezeket a nyomta-
táshoz szükséges anyagokat is tôlünk
szerezzék be. Ezáltal lényegesen egy-
szerûsödik a beszerzésük, több energia
marad a céggel kapcsolatos egyéb fel-
adatok ellátására. És az is nyilvánvaló,
hogy a csomagban történô beszerzés
egyéb elônyökkel is jár… 

● Ezek szerint a fejlôdés iránya ma
már nem a kapacitás növelése, hanem a
portfólió fejlesztése…

– Pontosan! A meglévô kereskedôi
hálózatra újabb terméket „ültetünk rá”,
tehát jobban kihasználjuk a már meglévô
struktúrát, és egyben optimalizáljuk a
logisztikai költségeket is: ez jó a vevô-
inknek, hiszen – ahogy említettem – egy-
szerûsödik a beszerzésük, és természe-
tesen jó a Beta Rollnak is, hiszen ezáltal
több lábon állunk. A fejlôdésnek ma nem
a mennyiségi növekedést kell szolgálnia,
hanem a cég stabilitását erôsítenie.

● Nagyon egyetértünk ebben… Növe-
kedni nem nagyon van hova, a fenntart-
hatóság lehet egy reális cél.

– Azáltal, hogy a Beta Roll szélesítette
az általa forgalmazott termékek körét, komp-
lexebb kiszolgálást tud biztosítani partne-
rei számára. És erre „vevôk” a vevôk.

● Ezzel együtt én azt tapasztalom,
hogy nagyon esetleges és kiszámíthatat-
lan a piac…

– Ez így is van! Egyrészt a cash hiá-
nya, másrészt a vevôk piacának kiszámít-
hatatlansága meglehetôsen zilált üzlet-
menetet és üzleti magatartást is okoz.
Olykor döbbenetes üzletfilozófiával
találkozunk… Nem egyszer például
megfejthetetlen számunkra, hogy egyik-
másik nyomda a nyilvánvaló hátrányok
ellenére miért a másik beszállítót választ-
ja helyettünk, vagy egy online vagy
offline pályázaton mi alapján döntenek,
amikor gyakorlatilag az „almát a körté-
vel” hasonlítják össze… Ötleteink persze
vannak az okokról, de ebbe most ne men-
jünk bele… 

● Mennyire növekedtek meg a fizetési
határidôk?

–  A piac elvárja tôlünk, hogy hosszú
fizetési határidôt biztosítsunk: a kisebbek
valahol rákényszerülnek arra, hogy így
finanszíroztassák magukat, a multik, a
nagy partnereink pedig egész egyszerûen
feltételül szabják a tendereknél. Ráadásul
további teherként jelentkezik, hogy ezzel
párhuzamosan készleteznünk is kell szá-
mukra. Tehát nem elég, hogy a pénzünk
meglehetôsen sokáig benne áll a már
elvitt termékekben, a készletezéssel járó
költségeket is nekünk kell viselni. Sôt,
lassan már azt is elvárják tôlünk – és erre
Romániában konkrét példa volt – hogy
mint a pizzát – éjjel is kiszállítsuk az
anyagokat.

● Azt gondolom, a nyomdák a kiszá-
míthatatlan munkaellátottság miatt kény-
szerülnek erre a nem túl fairnek tûnô
magatartásra… 

– Kétségtelen, hogy az esetek döntô
többségében ez így van, ezzel együtt nem
kevéssé növeli meg a terheinket, és az is

abnormális, hogy egy ipari
ágazat annyira tervezetlenül
mûködjék, hogy ad-hoc jelleg-
gel rendeljen anyagot…

● Minden a pénzrôl szól, illetve a
hiányáról…

– Tény: ebbôl van a legkevesebb, és
mindenki azt keresi, hogy hol van…

● Sok volt a virtuális, és az „felzabál-
ta” a valódit… Visszatérve a cégek mû-
ködéséhez, a mindennapokhoz: mi jelent-
het kiutat ebbôl a nagyon kesze-kusza
gazdasági, illetve üzleti helyzetbôl?

– Azt gondolom: a mértékletesség.
Nem szabad mindent „bevállalni”, határt
kell szabni annak, hogy mi az, ami hoz-
zátartozik, belefér egy üzlet normális
mûködésébe, illetve mi az a súly, teher,
amit még szabad felvállalni. Azt kell,
mondjam: a hazai vállalkozások bizo-
nyos szinten gyorsabban és nagyobbat
fejlôdtek, mint amekkorát indokolttá tett
a valós gazdasági és társadalmi helyzet
és igény. Kicsit idejekorán szoktunk
hozzá, hogy „szalad a szekér”, és aki
önmagától nem látja be, hogy mértékle-
tességet tanúsítson, azt nagyon fájdal-
masan fogja érinteni az elkövetkezô
idôszak. ■
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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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Felébredt a medve…

Több mint alternatíva:
Papyrus Kft., avagy a Paperisto

● Elsôsorban olyan közepes és
kisebb, ám jelentôs papírgyárakkal
kötöttek képviseleti megállapodást,
amelyek maguk is függetlenek marad-
tak a „nagyoktól”. Ugyanakkor két-
ségtelen tény, hogy ez néha bizony
megnehezíti a versenyképesség
megôrzését, fôleg olyan „zivataros”
idôkben, amilyen az elmúlt éveket
jellemezte. 

– Kizárólag hiteles minôségi és
környezetbarát tanúsítvánnyal rendel-
kezô, jó hírû cégeket – például a
Billerud Ab, Leipa-Leinfelder
GmbH, PankaBoard Oy, Premium-
Board Oy, Varel GmbH, Mondi Coat-
ings Ltd. stb. –, illetve termékeiket

képviseljük, ezzel együtt nem volt
egyszerû az elmúlt idôszak. Hiába
kifogástalanok ezek a termékek, és az
árfekvésük is versenyképes, az a
tény, hogy a bankok megszigorították
a hitelkereteket Magyarországon,
nagyon megnehezítették az
értékesítést. Ezek a közepes és kisebb
papír- és kartongyártók ugyanis nem
olyan tôkeerôsek, mint a nagyok, és
emiatt nem nagyon tudták a sajáterôs
finanszírozást felvállalni. Ez persze
azt is jelentette, hogy hátrányba
kerültek a vevôknél, akiknek viszont
jellemzôen szükségük van a hosszabb
fizetési határidôkre.

● Vagyis a banki finanszíroztatás
éppen akkor szûnt meg, de legalábbis
vált nagyon nehézkessé, amikor a
legnagyobb szükség lett volna rá…

– Pontosan!

● A finanszírozás hiánya mennyi-
re „vágta vissza” a hazai forgalmat?

– A 2008-as hitelválságot megelô-
zôen az általunk értékesíteni kívánt
újságnyomó papírok volumene tíz-
ezer tonna körül mozgott, de a hitel-
biztosítások hiánya miatt ennek keve-
sebb, mint felét tudtuk csak
realizálni.

● Drasztikus csökkenés, és nem
lepôdnék meg, ha felmerült volna
önben, hogy felhagy a forgalmazás-
sal…

– Néha legszívesebben – ahogy azt
Finnországban mondani szokták –

CC
égég

in
fo

Risto Rytkonent nem kell bemutatni
a szakmának, hiszen hosszú éveken keresztül
vezette az M-real magyarországi képviseletét,
majd azt követôen saját cégén, a Papyrus Kft.-n
keresztül (nem összetévesztendô a Papyrus
Hungária Zrt.-vel!) beszállítója maradt
az ágazatnak, ráadásul független képviseletként.
A nyomda- és csomagolóipar számára egyaránt
kínál papíralapú hordozókat: a finom papíroktól
kezdve az újság- és magazinpapírokon át
a hullám-, illetve sima kartonokig, valamint
a kraft megoldásokig számos cég terméke
található termékpalettájukon. Az általuk
képviselt gyártók közös jellemzôje, hogy ugyan
kis- és közepes méretû cégek, ám több mint
alternatívát jelentenek, és nemcsak
a termékféleségek tekintetében, hanem
a kiszolgálásban, finanszírozásban is.
Risto Rytkonennel beszélgettem.

„…a vevôknek sokkal szerencsésebb, ha több
beszállítóra támaszkodhatnak…”
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mint a medve, átaludtam volna ezt az
idôszakot, de igazából mindig felébred-
tem vagy felébresztettek… Közel negy-
ven éve foglalkozom papírokkal, ráadá-
sul szeretem is csinálni. A piaci helyzet
pedig változik, alakul, és ezáltal mindig
nyílnak új lehetôségek is…

● Ez így van, de konkrétan mire
gondol?

– Egyrészt megoldódott a finanszíro-
zás: részben sikerült önerô mentén meg-
oldani a hitelezést, néhányuk esetében az
állam garanciát vállalt a kisebb gyártók-
ért, emiatt a banki szféránál újra hitelké-
pessé váltak, illetve a bankok egy része e
nélkül is újra biztosította a szükséges
hitelkeretet. Mindennek köszönhetôen
immáron újra versenyképes feltételek
mellett tudjuk biztosítani a kiszolgálást
partnereink számára.

A másik, ami nagyon fontos piaci
változás, hogy az idén újraindult Premi-
umBoard Oy néven a hazai ágazat köré-
ben is jól ismert Stromsdal papírgyár, és
a miénk lett a képviseleti joga. A gyár
nyolcvanezer tonna éves kapacitással
rendelkezik, és prémium minôségû grafi-
kai és csomagoló GC FBB kartonokat
gyárt, amelyek – az egyszerûség kedvé-
ért – a régi márkaneveket viselik. Külö-
nösen azért fontos egyébként, hogy meg-
kaptuk a forgalmazási jogot, mert ezáltal
jelentôsen kibôvült a kartonkínálatunk: a
PremiumBoard – ahogy annak idején a
Stromsdal is – az alacsonyabb gramm-

súly-tartományban, azaz 215–350 g/nm-
ig kínál minôségi kartonokat, és ez eddig
hiányzott a szortimentünkbôl. Ugyanis
eddig jellemzôen a PankaBoard Oy ma-
gas grammsúlyú – 325–560 g/nm – mi-
nôségi kartonjai voltak nálunk megtalál-
hatóak. Immáron tehát teljes mértékben
lefedjük a minôségi kartonok teljes
vertikumát, ráadásul nagyon kedvezô
árfekvésben, tehát maradéktalanul tudjuk
kiszolgálni a partnereinket, bármire is
mutatkozik igény ezen a téren. De a
recycling kartonok területén is nôtt a
kínálatunk, és természetesen továbbra is
fontos szegmensünk a kraft-megoldások.
S noha kétségtelen, hogy a szortiment
növekedése tulajdonképpen számunkra
jelent egyfajta növekedést, fejlôdést, de
ugyanakkor a piac számára is igen
komoly elônnyel bír, ugyanis ezáltal
megnövekedett azon beszállítók száma,
akik teljes vertikumot kínálnak adott
termékféleségen belül. És az jó – elsô-
sorban természetesen a vevôknek –, ha
minél nagyobb a választék. Az SC, LWC
papírokkal kapcsolatosan egyébként
ugyanez a helyzet: azon a téren is bizto-
sítunk egy valós alternatívát!

● A UPM Myllykoski akvizíciójára
gondol?

– Igen: azáltal, hogy egy céggé vált a
kettô, olyan jelentôs piaci túlsúlyba ke-
rültek például Magyarországon is, amely
már-már súrolja a monopolhelyzetet, és
kétségtelenül kiszolgáltatottá teszi a

vevôkört. Nem gondolom,
hogy a UPM visszaélne a
helyzettel, ezzel együtt a ve-
vôknek sokkal szerencsésebb,
ha több beszállítóra támasz-
kodhatnak. A Papyrus Kft. valós
alternatívát kínál és jelent az SC, LWC
papírok területén is. Mi látjuk el ugyanis
a Leipa-Leinfelder gyár képviseletét,
amely szintén méltán ismert és elismert
gyártó a magazinpapírok, újságpapírok,
csomagolóanyagok, valamint kartonok,
illetve speciális papírok terén. Minôség-
ben, árban és fizetési feltételekben pedig
felvesszük a versenyt a „legnagyobbak-
kal” is. 

● Paperisto – rövidesen minden
bizonnyal ez lesz hivatalosan is a nevük.
Szerintem ez egy nagyon szerencsés név-
változtatás…

– Fokozatosan – és talán hivatalosan is –
fel fogja váltani jelenlegi nevünket, ezál-
tal jobban meg is különböztet bennünket
a „másik” Papyrustól, a zrt.-tôl.

Ráadásul maga az a szó, hogy „pape-
risto” finnül azt jelenti: „papírbolt, papír-
gyûjtemény”…  ■

Ilona
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Az a Churchillnek tulajdonított
mondás, miszerint: „csak annak a
statisztikának hiszek, amelyet én
hamisítottam”, mindig eszembe jut,
amikor valaminek alátámasztásaként
vagy éppen megcáfolására statisztikai
adatokat használnak. A nyomdaiparral
kapcsolatosan különösen erôsek a
fenntartásaim a statisztikák valóságtar-
talmát illetôen, fôleg abban az esetben,
ha nem az ágazat valamely szervezete,
hanem külsô cég készítette, és ráadásul
mindehhez a mérlegeket vette alapul…
Ha még igazak is az adatok, összességé-
ben csalós képet mutathatnak arról,
hogy valójában hogyan is áll, de még
inkább él a nyomdaipar. 

Miután ismételten belefutottam abba,
hogy a KSH ágazati összesítése alapján
igazán nincs, nem lehet oka panaszra
ennek az iparágnak, amolyan reprezen-
tatív felmérésbe kezdtem. Szóval, készí-
tettem egy saját statisztikát az ágazat
helyzetérôl… Ám sem cáfolni, sem alá-
támasztani nem akarnék vele semmit,
éppen ezért valószínûsíthetô, hogy a
következôkben részletesebben is bemu-
tatott tények és tendenciák valóban a
valóságot tükrözik. 

Metodika: a felmérés reprezen-
tatív, tehát nem teljes körû. Tizenöt,
jellemzôen vegyes profilú – kereskedel-
mi nyomtatványok, szórólapok, magazi-
nok stb. – nyomda tulajdonosa, vezetôje
válaszolt a kérdéseimre.

A nyomdák között budapesti és vidéki
nyomda egyaránt található, éves árbevé-
telük szempontjából pedig igen széles
skálán – 300–1700 millió forint – helyez-
kednek el. A valamilyen szinten speciális
termékek – címke, könyv, újságok stb. –
gyártására szakosodott nyomdákat nem
kérdeztem, hiszen éppen specializáltsá-
guk okán, „félrevihetik” a látleletet.

Senkitôl nem kértem konkrét forint-
összegeket, az egyes témaköröket ille-
tôen kizárólag a tendenciákat vizsgáltuk.
Bázisévként a 2008-as év szolgált, és
ennek értéke volt 10. Ehhez képest néz-
tük meg, hogy az egyes területek miként

alakultak 2009-ben, 2010-ben, illetve
arányítottan 2011 elsô fél évében.

A beérkezett adatokból a két szélsôér-
téket – legalacsonyabb és legmagasabb –
nem vettem figyelembe.

Érdekességként azért el-
mondom: volt olyan nyomda, amelynél
duplájára növekedett a munkatáskák szá-
ma, miközben a nyereségesség a felére
zuhant. Egy másik nyomdánál pedig
ugyan 70 százalékra esett vissza a meg-
rendelések mennyisége, a nyereségessé-
gük viszont közel két és félszeresére
növekedett. Az adatok alapján az is egy-
értelmûen mutatkozott, hogy a vidéki
nyomdák a megnövekedett költségeiket
jobban át tudják hárítani a megrendelôik-
re, azaz eredményesebb gazdálkodást
folytatnak. Budapesten az árharc jóval
erôsebb, és ezt a nyereségesség nagyon
megsínyli.

Munkatáskák száma: a
vizsgált évek (2009, 2010, 2011) átlagát
figyelembe véve közel 20 százalékkal
kevesebb a munkatáskák, azaz a megren-
delések száma. A legnagyobb visszaesés
2010-ben volt tapasztalható. 2011 elsô
fél évének arányított adatai viszont már
meghaladják a 2009-es év megrendelé-
seit, de még messze nem érik el a bázis
évnek számító 2008-as mennyiséget.
Ámbár volt olyan nyomda, ahol jelen-
tôsen megnövekedett a munka mennyi-
sége, és ennek megfogalmazott oka: a
megrendelôk átpártoltak a bizonytalan
egzisztenciájúvá vált nyomdáktól.

Árbevétel: összességében közel
25 százalékkal alacsonyabb árbevételt
realizáltak a nyomdák, ráadásul évrôl
évre (80%, 75%, 70%) csökkenôt. Ez azt
is jelenti, hogy hiába növekszik a meg-
rendelések mennyisége, a fajlagos válla-
lási árak csökkennek.

Árszint: ezen a téren is karakteres
csökkenés mutatkozik. Átlagosan vala-
mivel több mint 20 százalékkal alacso-
nyabb az árszínvonal, amely – csakúgy,

mint az árbevétel esetében – évrôl évre
csökkenô. Ugyanakkor az is tény, hogy a
vidéki nyomdák valamivel jobban tudják
tartani az áraikat. A budapesti nyomdák
közötti rendkívül erôs verseny draszti-
kusan érezteti hatását a vállalási áraik-
ban.

Nyereségtartalom: ha vala-
mely vizsgált területen nem mutatja a
valóságot az átlagadat, akkor ez az!
Ugyan összességében 65 százalékkal
alacsonyabb nyereségtartalomról beszél-
hetünk – ráadásul a tendencia itt is évrôl
évre (70%, 75%, 50%) csökkenô –, ám
az egyes cégeket tekintve rendkívül nagy
a szórás. Volt olyan nyomda, amely
egyáltalán nem tudott nyereséget produ-
kálni, egy másik nyomda eredményes-
sége viszont megközelítette a „békeéve-
két”. De már pusztán az az átlagadat,
hogy 65 százalékra zuhant a nyereség-
tartalom, miközben a megrendelések, az
árszint és az árbevétel nagyjából 80 szá-
zalékra esett „csak” vissza, azt is egyér-
telmûen mutatja, hogy az egyes nyomdák
a megnövekedett terheiket sem tudják
áthárítani.

Elbocsátások, rövidített mû-
szak: kivétel nélkül valamennyi nyom-
dában történtek elbocsátások, és beveze-
tésre került a rövidített mûszak. Ezen a
területen 2010 jelentette a legdraszti-
kusabb évet, de egyben – remélhetôleg –
a karcsúsítás utolsó évét is. 2010 január-
jára befejezôdtek a belsô átszervezôdé-
sek, és gyakorlatilag azóta ezen a terüle-
ten nincs érdemi változás. Mindazonáltal
összességében közel 30 százalékkal
csökkent az aktív termelési kihasznált-
ság, tehát nagyobb mértékben, mint
ahogy a munkatáskák, azaz a megrende-
lések aránya. Ez arra is enged következ-
tetni, hogy mind munkaerôben, mind
mûszakszámban biztonsági tartalékok
voltak, amelyeket most jellemzôen
kénytelenek voltak megszüntetni a tulaj-
donosok. Mondhatnánk azt is persze,
hogy javult a hatékonyság, hiszen körül-
belül 80 százalékos munkaellátottság 70
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Számok és valóság
Hogyan is állnak valójában a nyomdák?
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százaléknyi ráfordítással elvégezhetô…
Ez azonban egyfajta „csúcsra járatás”,
amely hosszú távon megbosszulja magát.
Igaz, most nem nagyon tehetünk mást,
mint rövid távon túlélni…

Fizetési határidôk változása:
tulajdonképpen nem változtak a „hiva-
talos” fizetési határidôk. Talán 2011-ben
érezhetô egy minimális rövidülés. De
figyelem: ez nem a számlák tényleges
kifizetésére vonatkozik!

Kintlévôség kezelése: siker
területnek nevezhetô, és ráadásul évrôl

évre jobb, eredményesebb! A nyomdák
igen nagy és egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek kintlévôségeik kézben tartásá-
ra. S noha találkoztunk nem egy olyan
nyomdával, amelynek viszonylag sok a
fizetési határidôn túli kintlévôsége, ezzel
együtt szinte biztos lehet abban, hogy
idôvel és minden bizonnyal peresített
eljárások nélkül hozzájut jogos követelé-
séhez. Eme megállapítás az új megrende-
léseknél igaz, a régebbi „veszett fejszék”,
meglehet, hogy azok is maradnak…
Tehát megállapítható, hogy ezen a terüle-
ten igen komoly fejlôdést értek el a
nyomdák az elmúlt három év alatt.

Kilátások: az ôsz nem hozta –
legalábbis október közepéig – a szokott
tempóját. Mozgolódás ugyan érezhetô,
árajánlatkérések bôven akadnak, de hogy
ezekbôl lesz-e munka – az kérdéses.
Minden megrendelô vár. A nyomdaipari
megrendelések mindig erôsen függnek a
gazdaság mindenkori állapotától, illetve
kilátásaitól, és ezek most cseppet sem
mutatkoznak rózsásnak… 

Mindazonáltal: a remény haljon meg
utoljára, mert akkor esély van arra, hogy
ideje marad mégis valósággá válni! ■

Ilona
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A GED Capital magántôke-befektetési társaság 100 százalékban
megvásárolta a Révai Nyomda Kft.-t a brit Polestar Csoporttól. Ez
a GED második kelet-közép-európai akvizíciója a nyomdaiparban,
miután 2010-ben megvásárolta az Infopress Group Romaniát. A
tranzakcióval a két cég együttes forgalma eléri a 80 millió eurót. A
két vállalatnál összesen 500 alkalmazottat foglalkoztató cégcsoport
ma a térség legnagyobb nyomdaipari vállalata. A cégvásárlással – a
GED sokrétû tapasztalatának köszönhetôen – a romániai cég hoz-
zájárul a magyar nyomda modernizációjához. 

Az új tulajdonos nevében Jesus Castillo Ortega, az Infopress
Group elnöke – egyebek mellett – elmondta, hogy szándékaik sze-
rint fejleszteni szeretnék a termelést, továbbá javítani a nyomda
ügyfélkezelési gyakorlatát, növelni annak rugalmasságát. Mindez-
zel céljuk, hogy jelentôsen megerôsítsék a cég piaci helyzetét. Cas-
tillo Ortega a következôket is hangsúlyozta: „Jelenleg a Révai
Nyomda új tulajdonosa, a GED Capital magántôke-befektetési tár-
saság az egyetlen szereplô a magyar nyomdaiparban, amely friss,
innovációra, fejlesztésekre szánt tôkével érkezik a piacra. Meg-
gyôzôdésem, hogy ezt sikerül kihasználnunk, és a Révai Nyomdát
még sikeresebb vállalattá tesszük az elkövetkezendô két évben.” 

A két cég, amelybe a GES több mint 15 millió eurót fektetett be,
ma a térség egyik legnagyobb nyomdaipari vállalatcsoportja. Az
akvizícióval a Révai Nyomda jelenleg a nemzetközi Infopress
Group egyetlen magyar tagja, így rendelkezik a Romániában piac-
vezetô romániai üzem teljes kapacitásbeli támogatásával.

A Révai Nyomda egyébként a legnagyobb kapacitású magyaror-
szági nyomda. A sokéves megbízható mûködésnek és jelentôs telje-
sítôképességének köszönhetôen számos magyar és nemzetközi
kiadó bizalmát élvezi a cég. Ezen kívül a legnagyobb üzletláncok
veszik igénybe a nyomda szolgáltatásait, így stabilan ôrzi vezetô
szerepét a szórólapok és brosúrák piacán. A vállalat jelenleg 250
fôt foglalkoztatva Budapesten és fóti üzemegységében végzi a
termelést, 2010. évi forgalma elérte a 42 millió eurót.

A Révai Nyomda 150 éves, szinte töretlen fejlôdésének köszön-
hetô a vállalatra jellemzô naprakész szakértelem és az évtizedek
során felhalmozott tapasztalat. A múlt század elején Jókai Mór
mûveit és a híres Révai Nagylexikona címû sorozatot is kiadó cég a
rendszerváltás utáni privatizációt követôen a piaci igényeket
követve alakult át rotációs nyomdává, és indult gyors fejlôdésnek.
A technológiai újdonságok bevezetésében folyamatosan úttörô
szerepet vállalt: 1998-ban megvették az ország elsô ötszínes nyo-
mógépét, 2001 elsô felében elsôként üzemeltek be CtP rendszert,
2002-ben elindították az ország akkor legnagyobb 48 oldalas nyo-
mógépét. Hat évvel késôbb újabb korszakalkotó lépéssel egy vado-
natúj 72 oldalas nyomógépet helyeztek üzembe. A GED-rôl pedig
érdemes tudni, hogy egyike a Spanyolországban mûködô közepes
méretû vállalatokkal foglalkozó legjelentôsebb magántôke-befek-
tetési társaságoknak. A csoport összesen 350 millió eurós alapot
kezel különbözô befektetési eszközökön keresztül: elsôsorban
Kelet-Európában és az Ibériai-félszigeten aktív. ■

(prLocaltime)
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Új tulajdonosa van
a Révai Nyomdának

Chip-Off effekt lakk,
amely optikailag, illetve
tapinthatóan 3D-s hatást hoz létre

A nyomda- és cso-
magolóipar folyama-

tosan új felületkezelési eljárásokat, anyagokat és új hatá-
sokat kutat. Ilyen új eljárást mutat be Chip-Off (repesztô)
effekt lakk elnevezéssel a gerhardshofeni székhelyû Weil-
burger Graphics GmbH a Merck KGaA és Model Kramp
GmbH cégekkel közösen. A Chip-Off effekt lakk egy két-
komponensû felületkezelés, amelyet egy lakkozómûvel és
UV-szárítóval rendelkezô nyomdagéppel lehet alkalmazni.

Ez az innovatív effektus két lakk különbözô felületi fe-
szültségén alapul, és optikailag, illetve tapinthatóan 3D-s
hatást hoz létre. Ezt a nem homogén struktúrát leginkább
„megszáradt habhoz” lehetne hasonlítani, amennyiben
mindkét lakkot teljes felületen alkalmazzák. A két lakktípus
variálásával olyan hatásokat lehet elérni, amelyek az oxi-
dált fém vagy a polisztirén, vagy éppen a gumihab struktú-
rájára emlékeztetnek. Az effektus pigmentek hozzáadásával
optikailag erôsíthetô. A bevezetett pigmentek alkalmazásá-
nak különlegessége az erôs peremképzôdés a felsô lakkré-
tegben, ami a második menetben a lakkfelszín feltépôdésé-
vel jön létre. Ez a pigmentek áthelyezôdését okozza a lakk-
ban a száradás során. Ezáltal a felsô lakk határterületén
levô pigmentek másfajta interferenciát hoznak létre, mint a
homogén belsô részben levô pigmentek. Lehetséges külön-
bözô pigmenteket kombinálni az elsô és a második menet-
ben, valamint két különbözô pigmentet kombinálni az utol-
só fedôlakkban.

Ezt az effektust teljes UV-berendezéssel rendelkezô nyo-
mógépekkel, két menetben lehet elôállítani. A második me-
netre azért van szükség, mert az elsô lakknak teljesen meg
kell száradnia a második lakk felvitele elôtt. Ezen kívül az
effektlakkot lehet még alkalmazni hagyományos festékkel,
hibrid lakkal kombinálva, vagy offline lakkozógéppel is.
Különösen fontos, hogy a második lakkot csak a nyomda-
festék teljes megszáradása után vigyék fel.

Az új Chip-Off effektus felhasználási lehetôségei
elsôsorban a kozmetikai csomagolás, elektronikai eszközök
csomagolása, a lifestyle csomagolás, valamint a magas
minôségû kereskedelmi nyomtatványok, mint például üzleti
tervek, üzleti riportok, brosúrák, de ide tartoznak, tartoz-
hatnak a címkék, a POS and events területérôl is. Jelenleg a
márkavédelmi felhasználások kidolgozás alatt vannak,
fejlesztési stádiumban van az alacsony migrációjú össze-
tevôkbôl álló változat, ami lehetôvé fogja tenni az effektus
felhasználását a gyógyszer- és élelmiszer-csomagolás, vala-
mint a dohányipar területén.

A Weilburger Graphics GmbH hazai képviseletét a
manroland Magyarország látja el. ■

(Mohor Balázs, +36 30/966-6322)
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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

• •

••

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

ÓÓRRIIÁÁSSII  ÁÁRRZZUUHHAANNÁÁSS
ÖÖNNÁÁTTÍÍRRÓÓ  PPAAPPÍÍRROOKK

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

Tel./fax: 061-264-3819

11004499  BBuuddaappeesstt,,  SSzzéécchheennyyii  ttéérr  99..

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

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
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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

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

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

ÚjpestiÚjpesti
telephelyûtelephelyû

nynyomdaomda
fôállásúfôállású

kalkulátortkalkulátort
kkereres.es.

Önéletrajzokat
várjuk:

vargaszilard@pauker-holding.hu

JJubileumi árubileumi árengedmény!engedmény!
–10%–10%

Sorszámozna?
Morgana sorszámozó!

Bígelne?
Morgana sorszámozó!

Perforálna?
Morgana sorszámozó!

INVENCIÓ® Kft.
T.: 260-0562

invention@t-online.hu

MAYA STANC 
1165 Bp., Zsemlékes u. 26.

STANCOLÁS
Heidelberg Cylinder gépen
40 x 57 cm méretig, vala-
mint bígelés, perforálás,

formariccelés   4 Ft/ív

SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
30 Ft/cm

T.: 407-4199, 70/242-9407

MI ÖNÉRT VAGYUNK!

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

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa
––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPON-MIX Kft.

T
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AA  kköövveettkkeezzôô

sszzáámmuunnkk  mmáárr

aa  kkaarrááccssoonnyyii

PPRRIINNTTiinnffoo  lleesszz!!
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001122

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

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  2012-ben:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 19. ((0011..0099..))
február 13. ((0022..0033..))
március 8. ((0022..2277..))

április 1.((0033..2211..))
április 24. ((0044..1133..))
május 15. ((0055..0044..))
június 6. ((0055..  2255..))
július 1. ((0066..  2211..))

szeptember 11. ((0088..3311..))
október 3. ((0099..2244..))
október 26. ((1100..1166..))

november 19. ((1111..0099..))
december 13. ((1122..0033..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
3000 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:      –5%
6–8 alkalom:   –10%
9–11 alkalom: –15%

12–13 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 szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya

KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001122--bbeenn  iiss!!
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