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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

KATASZTRÓFA(VÉDELMI) ADÓ…
Mielôtt bárki rám pirítana, hogy még a megnevezését sem tudom tisztességesen, mondanám:
tudom, nem adó, hozzájárulás. Ámbár fogalmam sincs, hogy miért nem nevezte a törvény
alkotója adónak, hiszen adó módjára számolandó (az árbevétel jelenti az alapját), adó
módjára kezelendô (bevallás, befizetés, elôlegfizetés), a szakhatóság részérôl adó módjára
ellenôrizhetô és behajtható (inkasszó), az állam részérôl pedig elkölthetô – valamire…
De bárminek is nevezzük eme „gyereket”, megszületett 2012. január elsején, és – ahogy az lenni
szokott – rögvest elkezdett pénzbe kerülni. Jötte igazából rendjén való, hiszen amiért született
– egyfajta pénzügyi alap és fedezet teremtése egy esetleges katasztrófa következményeinek
helyreállítására –, azzal teljes mértékben egyet lehet érteni, messzemenôkig jogos. Azonban az
ágazatra zúduló ezzel járó adminisztrációs teendôk, valamint az adó kiszámításának módja és
mértéke, azaz a részletekben nem is megbúvó, hanem nagyon is nyilvánvaló „ördög” verheti ki
immáron újra a „biztosítékot”.
Csakhogy néhány dolgot említsek: mindazon cégeknek, amelyek hatálya alá esnek – és a nyomdák jelentôs többsége ilyen –, elsô lépésként „önazonosítani” kell magukat, mindezt egységesen
100 000 forint regisztrációs díj megfizetése mellett. Teljesen mindegy, hogy 50 millió, 500 millió
vagy éppen 5 milliárd forint árbevételû az adott vállalkozás, és 2, 22 vagy 222 fôt foglalkoztat:
nincs kecmec, a regisztrációs díj „demokratikusan” mindenkinek 100 000 forint, és kész.
Az, hogy melyik nyomda mennyit fog hozzájárulásként fizetni, kiszámolható a vonatkozó
törvényben és rendeletekben foglaltak, valamint a cég saját adatai alapján – ebbe nem tudok
belemenni, hiszen minden cégnél mások és mások a paraméterek. Mivel azonban nem a
felhasznált veszélyes anyag, készítmény mennyisége, hanem az árbevétel képezi a hozzájárulás
alapját, könnyen meglehet, hogy egy ökonyomdának és egy veszélyes készítményeket jelentôsebb
mértékben használó nyomdának – amennyiben az éves árbevétele mondjuk egyforma –, azonos
összegû hozzájárulást kell fizetnie, annak ellenére, hogy az egyik „kupicányi” veszélyes anyagot
használ el egy év során, a másik meg – kis túlzással – „alkoholban úszik”…
Végezetül még egy kiragadott példa a „bölcs szabályozásra”: amennyiben a számla – ahogy
általában eddig – nyomdatermékrôl szól (például: könyv stb.), és ez tartalmazza a papír
költségét is, akkor a papír is beleszámít a hozzájárulás alapjául szolgáló összegbe…
Ahogy a környezetvédelmi termékdíjtörvény kapcsán, most is megállapítható: nem a katasztrófavédelmi hozzájárulás szellemiségével és céljával van a gond, hanem a szabályozás mikéntjével.
Ha a végrehajtás ennek a „hozzájárulásnak” tényleg a meghirdetett szellemiségéhez és céljához
lenne rendelve, azaz a felhasznált veszélyes anyag, készítmény
szolgálna a katasztrófavédelmi hozzájárulás alapjául, ember nem
lenne, aki megütközne rajta: a társadalmi felelôsségvállalás terméHozzájárulás – köszönet
szetes velejárójának tartaná mindenki, és egyúttal késztetve lenne
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Tar talom info

Köz info

Cég info

Katasztrófavédelmi hozzájárulás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6–9. oldal)
„…Minden olyan nyomda, amely akárcsak elenyészô mennyiségben használ
veszélyes anyagot, anyagokat, készítményeket, és az elôzô évi nettó árbevétele
meghaladta az 50 millió forintot, az bizony a hatálya alá tartozik…”
Bevezetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6. oldal)
Az érintettek köre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6–7. oldal)
Teendôk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(7–8. oldal)
Hozzájárulás alapja és mértéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8. oldal)
Ellenôrzés, pályázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8. oldal)
További infók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(9. oldal)
Helyzet a felületnemesítés terén:
aranyozás, fóliázás, UV-lakkozás

Cég info

PantoPress: alkoholmentes
nyomtatás – házilag

The Golden Company
„…És éppen a szûkülô piac miatt nem is
elkerülhetô ez a lépés, illetve az egyre
erôteljesebb nemzetközi jelenlét. Nemcsak
nekünk, a nyomdáknak, csomagolóanyaggyártóknak sem. Kétségtelenül folyik egy
erôteljes piaci átrendezôdés a nyomda- és csomagolóipar
valamennyi szegmensében, és – hozzáteszem – nemcsak
Magyarországon, hanem Európa szerte. Ha egy cég kizárólag a
túlélésre koncentrál, az menthetetlenül ki fog esni a versenybôl.
Igaz – fôleg hazánkban –, nem túl egyszerû másra koncentrálni,
hiszen a gazdasági válság még mindig rendesen tépázza az
ágazatot, és továbbra is tôkehiánnyal küzd majdnem mindenki.
Azt gondolom azonban, hogy muszáj elôre menni, fejlôdni,
léptéket váltani…”
Lemmaco, Printerka… . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10–11. oldal)

Cég info

A szita-, illetve tampon-,
de mondhatnánk
a dekornyomtatás jelene, jövôje

DigitMaster/
Tampon-Mix: Nyílt Nap
…Hasonlóan a tradicionális nyomdaiparhoz,
ezen a területen sem lehet már arra várni,
hogy a megrendelôk keresik meg a gyártót
ilyen vagy olyan igényeikkel, hanem a
gyártónak kell kigondolni olyan termékeket, illetve szolgáltatásokat – amelyek részeként jelenik meg maga a termék –,
amelyekkel megkínálva a piacot, az nem tud nemet mondani rá.
Ahhoz azonban, hogy egy gyártó mindezt érdemben megtehesse, pontosan ismernie kell, hogy technológiailag mire van lehetôség. Ez elengedhetetlen, de nem elégséges feltételül szolgál
piacképességének megôrzésére…
Bevezetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12. oldal)
Nigel Reeve: Sawgrass – a szublimáció világa . . . .(13. oldal)
Ricz Tamás: Inkjet transzfer nyomtatás . . . . . . . . .(14. oldal)
Ricz Tamás: Flexfóliák, vágóplotterek . . . . . . . . . .(15. oldal)
Barna Péter, Ricz Tamás: Mimaki nyomtatók . . . .(16. oldal)
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…a PantoPress kikísérletezett egy olyan
megoldást, amellyel – bárminemû
beruházás, átalakítás nélkül –
alkoholmentesen lehet típustól és kortól
független nyomdagépen nyomtatni…
…és a know-how ingyen átadó . . . . . . . . . . . .(17–19. oldal)

Cég info

Prosystem Service

„…A szervizszolgáltatás
mindig is tevékenységünk
része volt, természetszerûen
kínálta magát, hogy erôsítsünk ezen a területen, és további szolgáltatásokkal bôvítsük tevékenységünket…”
…a biztonságos mûködés felértékelôdik . . . . .(20–22. oldal)

Köz info

Könyvkötô-szimpózium

Bevezetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22. oldal)
Házigazdák:
Prospektus, OOK-Press . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22–23. oldal)
Szakmai elôadások:
Prosystem: Professzionális nyomdai rendszerek . . .(23. oldal)

Hír info
Köz info

Canon: új ügyvezetô . . . . .(24. oldal)
Könyvajánló . . . . . . . . . . .(24. oldal)

Szervezeti hírek

NYPSZ: Közgyûlés, konferencia . . . . . . . . . . . . . . (25. oldal)
PNYME: 40 éves a KMF–BMF–ÓE . . . . . . . . . . . (25. oldal)
Spartvis dünnyög… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25. oldal)

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(26–27. oldal)

Köz info

Minden nyomdát érint, amelynek éves árbevétele meghaladja
az 50 millió forintot, és használ – akár elenyészô mennyiségû –
veszélyes anyagot, készítményt

Katasztrófavédelmi hozzájárulás
A környezetvédelmi termékdíj-törvénnyel kapcsolatos nem kevés
és nem egyszerû tudnivalók és teendôk abszolválása miatt kevés
figyelem maradt egy másik, a nyomdákat is érintô, és szintén ez év
január elsejével hatályba lépett törvényi kötelezettségre,
a katasztrófavédelmi hozzájárulásra. Elöljáróban ismételten
leszögezném: ezzel kapcsolatban sem a szellemiségével, céljával
van gond, az teljesen rendjén lévô és mondhatni, jogos. Ám már
megint az ezzel járó adminisztrációs teendôk, valamint
az hozzájárulás kiszámításának módja és mértéke, azaz
a részletekben nem is megbúvó, hanem nagyon is nyilvánvaló
„ördög” verheti ki az ágazatnál a biztosítékot. Hogy elöljáróban
mást ne is említsek: nem a felhasznált veszélyes anyag
mennyisége jelenti a katasztrófavédelmi hozzájárulás alapját,
hanem a cég forgalma…
Noha mire jelen lapszámunk megjelenik, már lejártak az elsô
teendôk – üzemazonosítás, bevallás – határidôi, mégis azt
gondolom, messze nem „esô után köpönyeg” a témával
foglalkozni. Mint tudjuk: jobb késôn, mint soha…
Pilcz Attila, a VÉDÔ-PAJZS 2002 Kft. tulajdonos-ügyvezetôje
igen régóta látja el különféle cégek – közöttük számos nyomda –
munka- és tûzvédelemmel, valamint munkabiztonsággal
kapcsolatos teendôit. A januárban életbe lépett katasztrófavédelmi
hozzájárulás kapcsán kénytelen volt e témában is elmélyedni. S
nyugodtan kijelentem, hogy úgy ismeri a katasztrófavédelemmel
kapcsolatos elôírásokat, jogszabályokat, teendôket, mellékleteket,
ahogy talán az illetékes hatóság sem…
Pilcz Attilával beszélgettem.
● Tudom, kicsit „esô után köpönyegnek” tûnhet eme beszélgetés, de mégis
úgy gondolom, hogy még a késés is jobb,
mintha nem hívnánk fel az ágazat
figyelmét a katasztrófavédelmi hozzájárulással kapcsolatos teendôkre, kötelezettségekre. A termékdíj-törvénnyel kapcsolatos tengernyi feladat és értelmezési
gond miatt sokan csak most szembesülnek – ha egyáltalán szembesülnek –,
hogy a katasztrófavédelmi hozzájárulással is esetleg dolog van… Márpedig,
bôven van!
– A vörösiszap-katasztrófa következményeként döntött úgy az állam, hogy az
esetlegesen elôforduló ilyen jellegû katasztrófák pénzügyi fedezetéül is szolgálóan bevezeti a katasztrófavédelmi
hozzájárulást. A rapid törvényalkotás
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egyik salátatörvényének részeként került
elfogadásra tavaly ôsszel. S noha egy új
szervet, a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóságot –
amely egyesítette magában a polgári védelmet, a tûzvédelmet és egy új területet,
az iparbiztonságot – is létrehoztak az
ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére,
mégis kevés figyelmet kapott maga a
tény, hogy létezik egy ilyen törvény és
hozzájárulási kötelezettség. A hatóságok
is valahol érezték, hogy az érintettek nem
nagyon tudhatnak róla, ezért jó néhány
nyomdának külön levélben hívták fel a
figyelmét a kötelezettségre, egyben jelezték azt is, hogy vonatkozólag ellenôrzésekre lehet számítani… Egyébként a törvény dedikáltan nem mondja ki így, hogy
nyomdákat érint, hanem általánosságban

fogalmazza meg az érintettek körét. És
ebbe bizony beletartozhatnak a nyomdák
is. Hogy kiknek kell katasztrófavédelmi
hozzájárulást fizetni, arról a 2011.
szeptember 19-én elfogadott 2011. évi
CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése
rendelkezik, amely 2012. január 1-jével
lépett életbe.

Az érintettek köre
● Az elôbbiekben úgy fogalmazott,
hogy beletartozhatnak a nyomdák…
Most hatálya alá tartoznak vagy nem?
– Minden olyan nyomda, amely akárcsak elenyészô mennyiségben használ
veszélyes anyagot, anyagokat, készítményeket, és az elôzô évi nettó árbevétele
meghaladta az 50 millió forintot, az bi-

Teendôk
● Tehát nagyon úgy néz ki, hogy a
nyomdák döntô többségének ezzel bizony
lesz feladata is, fizetnivalója is… Kezdjük
a feladatokkal!

– A katasztrófavédelmi hozzájárulással
kapcsolatos feladatok és fizetnivalók önbevallás útján történnek, tehát minden
nyomdának magának kell elkészíteni a
szükséges dokumentumokat, és annak
alapján befizetni a hozzájárulást. A hatóság pedig ellenôrizhet, és ha valami nem
stimmel, büntethet. Tudni kell, hogy az
új szabályozás lehetôvé teszi, hogy a különbözô szakhatóságok az egyes cégeket
tekintve egymás adataihoz hozzáférhessenek. Tehát például a Katasztrófavédelmi Hatóság kikérheti a telephelyt engedélyezô szakhatóságtól (ÁNTSZ, Tûzoltóság stb.) a vonatkozó iratokat, vagy éppen a NAV-tól az adott cég bevallását, és
abból kiindulva kutakodhat, hogy mit
vallott be, illetve miért ennyit vagy anynyit fizetett katasztrófavédelmi hozzájárulásként.

1. Önazonosítás, azaz a küszöbérték szerinti besorolás megállapítása, azaz Üzemazonosítási
adatszolgáltatás tartalmi és formai követelményei, valamint a
„regisztrációs” díj
● A fentiek közül egyik sem hangzik
túl egyszerûnek, vagy biztatónak…
– A teendôk ott kezdôdnek, hogy minden nyomdának saját magát be kell sorolnia a következô üzemkategóriák egyikébe: alsó küszöbértékû veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, felsô küszöbértékû veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem, küszöbérték alatti üzem és kiemelten kezelendô létesítmény. Itt veszi figyelembe a törvény a felhasznált mennyiséget. A gyakorlatban ez úgy mûködik,
hogy van egy másik kormányrendelet,
mégpedig a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl szóló 219/2011-es, amely 2011.
október 20-án kelt. Ennek az 1. számú
melléklete 1. számú táblázatában az
anyaglista, 2. számú táblázatában pedig
az 1. táblázatban nem szereplô anyagok
és készítmények veszélyességi osztályai
vannak feltüntetve. Itt közlik az alsó és
felsô küszöbmennyiséget is, tonnában. A

Közinfo

zony a hatálya alá tartozik. Amennyire
ismerem a nyomdaipart, a nyomdák döntô többsége megfelel ennek a két kritériumnak, tehát nagyon is érintett a katasztrófavédelmi hozzájárulással kapcsolatos
teendôkben és esetlegesen a megfizetésében. Arról egyébként, hogy mely cégeknek nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni, az említett törvény 79.
§-ának (2) bekezdése rendelkezik. De
visszatérve az érintettek körére: a törvény azt is kimondja, hogy nemcsak a
veszélyes anyagokat használó üzemeltetônek kell fizetnie hozzájárulást, hanem
annak is, aki az ilyen üzem, küszöbérték
alatti üzem mûködésére alapszabály,
alapító okirat, illetve szerzôdés alapján
döntô befolyást gyakorol. Ez pedig azt
jelenti, hogy például egy olyan ipari park
tulajdonosa, vagy bármilyen bérbeadó,
ahol a törvény hatálya alá esô nyomda
mûködik, és az energiaellátást – gáz,
áram stb. – részben vagy egészben a bérbeadó biztosítja szerzôdés szerint, ebben
az esetben ô is a katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozik, és hozzájárulást kell fizetnie.
● Jól értem? Kettô darab bôr nyúzódik le egy és ugyanazon tevékenység
kapcsán?
– Igen: az egyik a nyomdáról, a másik
a bérbeadóról, amennyiben ô biztosítja
az energiaellátást.
● Mi az, hogy küszöbérték alatti üzem?
– „Egy adott üzemeltetô irányítása
alatt álló azon terület, ahol e törvény
végrehajtására kiadott jogszabály szerinti
alsó küszöbérték negyedét meghaladó, de
az alsó küszöbértéket el nem érô mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kiemelten kezelendô létesítmények”
– így szól a meghatározás.

nyomda az általa használt
veszélyes anyagok, készítmények naprakész Biztonsági
adatlapjainak segítségével, az
abban közölt veszélyességi
jellemzôket figyelembe véve kiválasztja
a szóba jöhetô anyagokat, készítményeket. Ezek tényleges mennyiségét
összehasonlítja a táblázatban közölt határértékekkel, ezután behelyettesíti az
adatokat az ugyanebben a kormányrendeletben található egyenletbe, így megkap egy értéket, ami a küszöbérték szerinti hovatartozását határozza meg. Fontos, hogy a konkrét mennyiségek megállapításánál nem éves átlagot kell figyelembe venni, hanem az egy éven belüli
csúcsmennyiséget! Ha például akár csak
egyetlen alkalommal is veszélyes anyagból, készítménybôl 3 tonna volt egyszerre az üzem területén, akkor az képezi a
számítások alapját. Szóval, kap egy eredményt, és ez alapján elôveszi ugyanezen
rendelet 2. számú mellékletét, az Üzemazonosítási adatszolgáltatás tartalmi és
formai követelményei címût, és értelemszerûen kitöltve azt, megküldi a hatóságnak. Ezzel hitelt érdemlôen bebizonyítja
magáról, hogy mi alapján és hogyan
üzem azonosította a céget.
Eme hatóság felé való, veszélyes tevékenység azonosítása mindenki számára
egységesen 100 000 Ft-ba kerül. (1. melléklet az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelethez Igazgatási szolgáltatási díj fizetési
körébe tartozó hatósági eljárások, illetve
az igazgatási szolgáltatási díj mértéke)
A befizetésrôl szóló igazolást pedig
csatolni kell a teljes dokumentációhoz.
Mindennek határideje: 2012. március 31.

2. További adminisztrációs és fizetési kötelezettségek
● Túl vannak a nyomdák – ha esetleg
némileg késve is – a „regisztráción”,
ezek után mi a további teendô?
– A cégeket érintô májusi adóbevallás
alapján egyértelmûvé válik a katasztrófavédelmi hozzájárulás alapja is, és ez
alapján ennek az összegnek 40 százalékát
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elôlegként be is kell fizetni
június 30-ig a hatóság számlájára. Egyúttal levélben hitelt
érdemlôen meg kell küldeni a
hatóságnak, hogy hogyan számította ki az összeget, mit vont le, mit
vett figyelembe. Ezt követôen a hatóság
tárgyév október 31-ig dönt, hogy egyrészt elfogadja-e a küszöbérték-besorolást, illetve a cég által számított hozzájárulás mértékét, vagyis jóváhagyja-e a
hátralék mértékét, amit azután december
31-ig kell befizetni.
De az is meglehet, hogy felülbírálják
az üzemazonosítást, illetve a hozzájárulás mértékét…

A katasztrófavédelmi
hozzájárulás alapja
és mértéke
● A veszélyes anyagok, készítmények
esetében tényleg nem azok mennyisége
szolgál a katasztrófavédelmi hozzájárulás alapjául?
– Tényleg! A katasztrófavédelmi hozzájárulás mértékét a törvénykezô a jövedéki és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevételhez igazította,
mégpedig annak 0,1 százalékában határozta meg. Olyan formában tesz csak
kvázi engedményt, hogy amennyiben
egyértelmûen kimutatható, hogy melyik
technológiai fázis során kerül felhasználásra a veszélyes anyag vagy készítmény,
akkor az szolgál a hozzájárulás alapjául.
Tehát a hozzájárulás összege: „a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett – a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett – éves nettó
árbevétel 0,1 %-a”.
● Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy
nyomdatermék gyártásánál, a nyomda
külön ad számlát a papírról, az elôkészítésrôl, a nyomtatásról, illetve a kötészetrôl, akkor kizárólag a nyomtatás kapcsán
elért nettó árbevétel képezi, képezheti a
hozzájárulás alapját?
– Ez így van. Ki lehet emelni a nyomtatást, mint technológiai árbevételt, és
mivel ehhez köthetô a veszélyes készítmények használata, kizárólag az innen
származó nettó árbevétel szolgál a hozzá-

járulás alapjául. Ha azonban – úgy,
ahogy eddig – nyomdatermékrôl állít ki
számlát, akkor leszámítva a jövedéki és
energiaadó összegét, a többi beleszámít,
azaz a hozzájárulás alapját képezi.
● A felhasznált papír is?
– Igen, ha nincs külön számlázva, elkülönítetten kezelve.
● Nem a veszélyes anyagok, készítmények felhasználásának mennyiségét figyelembe véve megszabni a kötelezettségeket – ez azért több mint abszurd! Ezek
szerint, ha egy ökonyomdának és egy veszélyes készítményeket jelentôsebb mértékben használó nyomdának az éves árbevétele mondjuk egyforma, akár azonos
összegû hozzájárulást fizethet, annak ellenére, hogy az egyik „kupicányi” veszélyes anyagot használ el egy év során, a
másik meg – kis túlzással – „alkoholban
úszik”?
– Azt kell, hogy mondjam: a jelenlegi
szabályozás és elôírás szerint ez így van.
A rendszer jelenleg így mûködik.

nek nincs más választásuk: ezt kell betartaniuk. A katasztrófavédelmi hozzájárulást egyfajta adóként kell értelmezni,
amelyet a hatóság ennek megfelelôen
kezel, tehát alkalmasint be is hajthat. Az
önbevallást a hatóság ellenôrzi, ellenôrizheti, és – ahogy említettem – ehhez a
többi hatóságnál – NAV, ÁNTSZ, Tûzoltóság stb. – fellelhetô adatokat is igénybe
veheti, és nyilván veszi is. Sôt – amenynyiben az adott nyomda besorolása meghaladja a felsô küszöbértéket – akár az
ehhez kapcsolódóan kötelezô jelleggel
elôírt katasztrófavédelmi gyakorlaton is
részt vehet. A katasztrófavédelmi hozzájárulással kapcsolatosan is igaz, hogy a
hatóság vizsgálódik, kutakodik, ellenôriz, és a szabálytalanságok, a nem valós
adattartalmú bevallások, a késedelmek
büntetést – és nem kicsit – vonnak maguk után. Ugyanakkor azt is említsük
meg, hogy a befizetett katasztrófavédelmi hozzájárulásokból egy pályázati alap
is képzôdik.

Ellenôrzés

Pályázat

● Mostanában a jogszabályok futószalagon, és kissé nagyüzemi elnagyolással készülnek, ebbôl kifolyólag nem igazán átgondoltak és kidolgozottak, ilyen
formán még akkor is magukban hordozzák az esetleges retorziók, büntetések
lehetôségét, ha valaki messzemenôkig be
akarja tartani. Néha az embernek azonban az az érzése, hogy az adó-, illetve
egyéb hozzájárulásokat elôíró törvényalkotókat financiálisan kettôs szándék vezeti: egyrészt a költségvetést adóbevételekhez juttatni, másrészt az sem lebecsülendô összeg, amit a büntetésekbôl gondoltak beszedni…
– Vitathatatlan, hogy a mindenkori
kormányzat keresi azokat a lehetôségeket, amelyekbôl bevételei származhatnak, illetve fedezetül szolgálhatnak bizonyos dolgok megoldásához. A katasztrófavédelmi hozzájárulásnak ilyen szerepe is lehet. Azzal pedig pillanatnyilag
semmit nem lehet kezdeni, hogy mindennek a végrehajtását miként gondolta és
szabályozta. Ahogy említettem: ez lépett
hatályba, ez most így mûködik. A cégek-

● A hozzájárulások egy részét tehát
kvázi „visszapályázhatják” a befizetôk?
– A befolyt összeg egynegyed része
arra szolgál, hogy a befizetô cégek olyan
mûszaki fejlesztéseihez nyújtson pénzügyi támogatást, amelyekkel az adott cég
javítani tudja saját tûzvédelemmel, iparbiztonsággal vagy éppen katasztrófavédelemmel kapcsolatos körülményeit, feltételeit. Igaz ugyan, hogy ettôl még
ugyanúgy fizetnie kell a katasztrófavédelmi hozzájárulást, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, azaz az éves nettó árbevétel meghaladja az 50 millió forintot, és „veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet
mûködtet, vagy alapszabály, alapító
okirat, illetve szerzôdés alapján döntô
befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti
üzem mûködésére”. ■

V É D Ô - PA J Z S 2 0 0 2 K f t .
Pilcz Attila tûz-, munkavédelmi,
iparbizonsági és katasztrófavédelmi szaktanácsadó
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Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat
Katasztrófavédelmi
hozzájárulás – további infók

Kérem, szíveskedjenek az alábbi tájékoztató levelet és a benne foglalt jogszabályokat mihamarabb
jogász bevonásával átnézni, hogy el tudják dönteni, üzemük érintett-e a katasztrófavédelmi
hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségekben, vagy nem. (Információnk szerint ilyen vagy ehhez
nagyon sokban hasonló levelet meglehetôsen sok nyomda állásfoglaláskérésre válaszként, vagy
figyelemfelhívásként már kapott – a fôszerk.)

„Tisztelt Címzett!
Tájékoztatom, hogy a Magyar Országgyûlés 2011. szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemrôl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt (Kat). A szabályozás 2012. január elsején
lépett hatályba.
A Kat. 79. § (1) bekezdése alapján katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni a jogszabály hatálya alá tartozó,
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és a küszöbérték alatti üzemek, továbbá a veszélyes áruk közúti szállítására
vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végzô gazdálkodó szervezetek.
Információink szerint, a gazdálkodó szervezetük által végzett tevékenység miatt, társaságuk a fenti jogi szabályozás
hatálya alá eshet. Kérem, szíveskedjenek a Katvéd. Tv. alapján, teljes körûen megvizsgálni a tevékenységüket, és
amennyiben a jogszabály elôírásainak megfelelnek, kérem a BM országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatósághoz (BM
OKF), mint hatósághoz az általuk közzétett formanyomtatványon jelentkezzenek be! A formanyomtatvány a
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/seveso/KH bejelentolap.pdf webcímen elérhetô. Elérési út:
www.katasztrofavedelem.hu, Iparbiztonság fül, Iparbiztonsági kérdések-válaszok oldalsó menüpont, A katasztrófavédelmi
hozzájárulással kapcsolatos kérdések és válaszok alatti 19. kérdés: ,,A 208/2011. (X. 12.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése
szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében mikorra várható a formanyomtatvány közzététele?” A bejelentôlap pdf
és doc formátumban elérhetô.
A fent hivatkozott törvény 79. § (2) bekezdése alapján nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie:
a) az állami és önkormányzati szervnek, b) a közfinanszírozásban részesülô egészségügyi szolgáltatónak, c) a gazdálkodó
szervezetnek, ha a tárolás kizárólag közvetlenül a lakosság részére történô kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági
szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik, d) az üzemeltetônek és a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárgyévet megelôzô évben az
éves nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladja meg, e) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti
nukleáris létesítménynek és radioaktívhulladék-tárolónak.
A katasztrófavédelmi hozzájárulás mértékét az Kat. 79. § (3) bekezdése szabályozza. A hozzájárulás befizetésének
szabályait a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésérôl és
visszatérítésérôl szóló 208/2011. (X. 12) Korm.rendelet (továbbiakban: 208/2011. Korm.rendelet) tartalmazza.
Felhívom a figyelmet, hogy a 208/2011. Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a katasztrófavédelmi hozzájárulásra
vonatkozó bejelentést a hozzájárulás fizetésére kötelezett tárgyév március 31-ig köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
központi szervének (BM OKF) a jogszabály 1. melléklet szerinti adattartalommal, a hatóság által közzétett
formanyomtatványon megtenni.
A katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetésének szabályaival kapcsolatban további hasznos információkat
találhatnak meg az OKF honlapján az „Iparbiztonsági kérdések és válaszok” pontban.
(http://www.kataszrofavedelem.hu/index2.php?pageid=iparbiztonsag gyik)
Elérési út: www.katasztrofavedelem.hu, Iparbiztonság fül, Iparbiztonsági kérdések-válaszok oldalsó menüpont.
Az itt található információk folyamatosan frissülnek.
Budapest, 2012. február…
Üdvözlettel:
X. Y.
Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság”
Az üzem besorolásához pedig segítséget nyújt a 219/2011. (X. 20.) Korm.rendelet. ■
Nagy Veronika nyomdamérnök, munkavédelmi szakmérnök
06-01/351-5565, 06-20/9311-329
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Helyzet a felületnemesítés terén:
aranyozás, fóliázás, UV-lakkozás

Lemmaco, Printerka,
azaz The Golden Company

Szinte napra pontosan egy évvel ezelôtt
beszélgettem utoljára Jankó Gáborral, a
Lemmaco és Printerka hazai és nemzetközi
cégeket is magába foglaló The Golden
Company tulajdonos-ügyvezetôjével. Akkori
beszélgetésünk aktualitásául az a tény
szolgált, hogy felületnemesítéshez kínált
termékportfóliójuk teljessé vált, hiszen akkor
vették meg a Goodwill BOPP fóliákat
forgalmazó üzletágát.
Jelen beszélgetésünk alkalmával szóba került
természetesen az is, hogy az ehhez
kapcsolódó terveiket, elképzeléseiket
igazolta-e az idô, és persze az is, hogy
általában mi a helyzet a felületnemesítés
terén.
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● Tavalyi beszélgetésünkkor említette, hogy a felületnemesítés – egész
pontosan az aranyozás – terén, bizony ésszerûtlen spórolás tapasztalható
még neves italgyártó cégeknél is. Most, hogy immáron újabb felületnemesítô anyagot – nevezetesen BOPP fóliákat – is forgalmaznak, mik a
tapasztalatok?
– Cseppet sem lett jobb a helyzet, legalábbis, ami Magyarországot illeti. A felületnemesítés iránti igény drasztikusan csökkent, és ennek következtében tûnnek is el az ezzel foglalkozó cégek, illetve a megmaradóknál
jelentôs volumencsökkenést tapasztalunk. Persze, nyilván folyamatos a
belsô piaci mozgás is: mennek is el tôlünk a konkurenciához, és tôlük is
jönnek hozzánk vevôk. És ez rendben is lévô.
Mindezeket figyelembe véve mondom, hogy Magyarországon a nyomdaés csomagolóipar még erôs recesszióban van.
● A nemzetközi piac már túl van a válságon?
– Nemzetközi szinten némileg jobb a helyzet, ámbár a piac maga ott is
szûkül. Csakhogy mást ne is említsek, az egyik legismertebb és legmeghatározóbb autógyár kézikönyvét legutóbb már nem fóliázták, hanem
egyszerûen lelakkozták…
Ezzel együtt tudtunk az elmúlt évben növekedni, és ebben vitathatatlan, hogy meghatározó szerepet játszott és játszik az exporttevékenységünk erôsödése. Túl azon, hogy Romániában és Bulgáriában is rendelkezünk saját leányvállalattal, sikerült Nyugat-Európában is – fôleg Ausztriában és Németországban – a piaci részesedésünket növelni.
Ahhoz pedig, hogy erre képesek legyünk, alapvetôen négy feltételnek
meg kell felelnünk. Az elsô, hogy versenyképes árakon kínáljuk az általunk forgalmazott termékeket, e nélkül esélyünk sincs, hogy szóba álljanak velünk, de ez önmagában azért nem elég. A terméknek magának
természetesen kifogástalannak kell lennie, szakmai támogatást kell mellé
biztosítani, a kiszolgálásban pedig a gyorsaság és a rugalmasság szolgál
döntô érvül. Mi például belföldre 24, külföldre 48 órán belül teljesítjük a
megrendeléseket.
Összességében elmondható, hogy mind méretben, mint struktúrában, mind mûködésben professzionális szintre kell egy céget
emelni ahhoz, hogy mindennek megfeleljen. Tekintettel arra, hogy a
cégcsoport összességében igen komoly forgalmat bonyolít az egyes
anyagféleségekbôl, a mennyiség okán jelentôs árengedményekkel tudjuk
a gyártóktól beszerezni. Ez biztosítja az általunk kínált kedvezô árfekvést. Ugyanakkor elért a cégcsoportunk egy olyan nagyságot, amely
miatt változtatni kellett a korábbi szervezeti felépítettségen is. Ennek
érdekében tavaly betagozódtunk egy IMP3rove elnevezésû technológiai
rendszerbe, amely a mûködés valamennyi területén – az eladható termékek innovációjától és magától a cégfejlesztéstôl a hatékony értékesítésen és általános mûködésen keresztül a kollégák kiválasztásáig – a továbblépéshez nyújt érdemi segítséget, mégpedig egy nemzetközileg
kidolgozott standard alapján. Ennek szellemében átalakítottuk az egész
céget: például átszerveztük a belsô feladatokat és mûködési szisztémát,
ezáltal jóval hatékonyabbá és költséghatékonyabbá is váltunk.

ket a megrendelôk, és mondanak le alkalmasint a felületnemesítésrôl is. Nem tudom, meddig fog csökkenni az igénytelenség, meglehet, hogy kizárólag ömlesztett, gyûjtôcsomagolásokban lesznek az
áruk a polcokon…
A könyvek pedig – ha egyáltalán kiadásra kerülnek – kizárólag beltartalmukban fognak eltérni egymástól, egyébként
mindegyik borítója szép fekete-fehér
színben fog „pompázni”. Csak remélni
merem, hogy nem így lesz.
● Legyünk optimisták: tételezzük fel,
hogy tényleg nem így fog történni! És ha
nem is a korábbi mértékre, de visszaáll a
nyomtatott termékek iránti igény, születnek újabb lehetôségek, amelyek részeként
a nyomtatásnak, és persze a felületnemesítésnek is fontos helye és szerepe lesz.
Vannak már biztató jelek is e tekintetben:
mintha kezdene a balansz némileg visszabillenni. A nyomtatással, illetve az ehhez
kapcsolódó tevékenységek helyével,
trendjével, jövôjével kapcsolatosan sok
mindenre választ ad, adhat a drupa.
Önök kiállítóként vesznek részt rajta…
– Életem egyik legremekebb döntése a
Labelexpón való részvétel, és igazából a
FachPack is beváltotta a hozzá fûzött
reményeinket. Elôször veszünk részt a
drupán, de úgy gondolom, hogy az általunk kínált termékek és szolgáltatások
nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Meg kell, hogy mondjam: nagy
kíváncsisággal tekintek a kiállítás elé,
hiszen ez az iparág legnagyobb világvására, és amolyan teszt is arra nézve, hogy
megméressük magunkat, illetve az általunk forgalmazott termékek iránti még
szélesebb körû nemzetközi piaci érdeklôdést.
● Hol lesznek megtalálhatóak a
drupán?
– A 7-es pavilon elsô emeletén, az E15
standon.

Céginfo

Új munkatársak is kerültek a céghez,
és mindegyikük –- túl azon, hogy
szakmailag felkészült – több idegen
nyelven is beszél, és ez lehetôvé teszi,
hogy akár a környezô, akár a távolabbi
országokat tekintve érdemben tudjunk
kommunikálni. Ezzel párhuzamosan a
kollégák a saját területükön nagyobb
szabadságot kaptak, persze ez nagyobb
felelôsséggel is jár.
● Az eredmények igazolták, hogy
ezekre a változtatásokra szükség volt?
– Igen, hiszen árbevételben is, de ami
egzaktabb mutató: eladott négyzetméterben, illetve UV-lakkok esetében súlyban
is növekedtünk. S mindezt egy tulajdonképpen csökkenô piaci szegmensben értük el. Nyilvánvaló, hogy az újonnan
megteremtett rendszer jelentôs mértékben hozzájárult az eredményeinkhez. Ez
a fajta professzionális mûködés nélkül
nem sok esély van ma már a piacon maradáshoz, a versenyképesség megôrzéséhez. És éppen a szûkülô piac miatt nem
is elkerülhetô ez a lépés, illetve az egyre
erôteljesebb nemzetközi jelenlét. Nemcsak nekünk, a nyomdáknak, csomagolóanyag-gyártóknak sem. Kétségtelenül
folyik egy erôteljes piaci átrendezôdés a
nyomda- és csomagolóipar valamennyi
szegmensében, és – hozzáteszem – nemcsak Magyarországon, hanem Európa
szerte. Ha egy cég kizárólag a túlélésre
koncentrál, az menthetetlenül ki fog esni
a versenybôl. Igaz – fôleg hazánkban –,
nem túl egyszerû másra koncentrálni,
hiszen a gazdasági válság még mindig
rendesen tépázza az ágazatot, és továbbra
is tôkehiánnyal küzd majdnem mindenki.
Azt gondolom azonban, hogy muszáj
elôre menni, fejlôdni, léptéket váltani.
● Megrendelôi igények alakulása?
– Sajnos, itthon még mindig az olcsóbb elôállítású nyomdatermékek és
csomagolóanyagok felé tesznek lépése-

● Várható-e újdonság az
önök által képviselt termékeknél?
– Nem nagyon, persze kisebb fejlesztések mindig vannak, de egy-egy termék elérheti a benne
lévô lehetôségek csúcsát: egész egyszerûen nincs hova tovább fejlôdnie. A prégfóliák, és a BOPP fóliák jellemzôen ilyen
termékkörök. Inkább új üzleti lehetôségek feltérképezése miatt vállalkoztunk a
kiállítóként való részvételre: ha a két hét
alatt száz új partnerrel vesszük fel a kapcsolatot, és csak tíz százalékuk válik
vevônkké, már megérte kiállítanunk.
● Túl azon, hogy csökken a felületnemesítés piaca, ezen belül változnak-e a
különféle megoldások iránti igények?
– Laminálás tekintetében egyre inkább
háttérbe szorul a hideg technológia, és
inkább a némileg olcsóbb megoldást
jelentô melegfóliázás került elôtérbe. A
BOPP fóliázást pedig elôszeretettel váltják ki UV-lakkozással. Szerencsére, ez
utóbbi termék is portfóliónk része, legfeljebb az értékesítésére kicsit jobban fogunk fókuszálni…
Mindazonáltal, nemzetközi szinten valamennyi termékcsoportunk iránt növekszik az igény: Bukarestben és Szófiában
például nagyobbra kellett cserélni a raktárainkat. Persze, igazából nem a piac
növekedett, hanem a mi piaci súlyunk.
Ahogy említettem: Európa szerte meglehetôsen erôteljes piaci átalakulások vannak folyamatban, és ebben a Lemmaco
és a Printerka, azaz a The Golden Company jelentôs szereplô kíván maradni,
illetve lenni. ■

Ilona

• EDEL lakkok

Hall 7.1/E15
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A szita-, illetve tampon-, de mondhatnánk
a dekornyomtatás jelene, jövôje

DigitMaster/Tampon-Mix: Nyílt Nap
A szita-, illetve tamponnyomtatással
foglalkozók – és persze beszállítóik –
már jó pár évvel ezelôtt szembesültek
azzal a ténnyel, hogy a klasszikus technológiát egyre erôteljesebben váltja felvagy le a digitális eljárás, megoldás. A
piaci igények e szegmensekben is átalakultak: drasztikusan csökkentek a fajlagos példányszámok, és egyre nagyobb
kereslet lett az abszolút egyediesített termékek iránt. A nem ipari felhasználást
tekintve jószerint megszûntek a 100–500
darabos szériák, és a piaci szokások is
teljes egészében megváltoztak.
Hasonlóan a tradicionális nyomdaiparhoz, ezen a területen sem lehet már arra
várni, hogy a megrendelôk keresik meg a
gyártót ilyen vagy olyan igényeikkel,
hanem a gyártónak kell
kigondolni olyan termékeket, illetve szolgáltatásokat – amelyek
részeként jelenik meg
maga a termék –, amelyekkel megkínálva a
piacot, az nem tud nemet mondani rá.
Ahhoz azonban,
hogy egy gyártó mindezt érdemben megtehesse, pontosan ismernie kell, hogy technológiailag mire van
lehetôség. Ez elengedhetetlen, de nem elégséges feltételül szolgál piacképességének megôrzésére. Természetesen a grafikai szegmensben sem tûntek el teljesen a „régi” technológiai eljárások, ám kétségtelenül háttérbe szorultak, piacuk lecsökkent. Ugyanakkor az is kétségtelen,
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hogy a digitalizáció e téren is hozott
olyan új piaci lehetôségeket, amelyek
korábban nem, vagy gazdaságosan nem
voltak kivitelezhetôk. Legjellemzôbb az
egyediesített termékek csoportja, amely
viszont igen sokféle – bögre, póló, sapka,
pénztárca, egérpad, zászló, kulcstartó,
sörnyitó, toll stb. – lehet. És persze az új
piac újfajta piaci magatartást kíván a
gyártóktól is.
Maga a digitális „dekortechnológia”
mára már teljesen kiforrta magát, és
hogy milyen „csodákra” képes, valamint
milyen új üzleti lehetôségeket rejt magában, ennek megismertetéséhez kívánt
segítséget adni a Király Imre vezette
Tampon-Mix, amikor vállalkozott egy 2 x
1 napos rendezvényre – amolyan továbbképzésre – 2012. március 7-én, illetve 8án.
A résztvevôk interaktív elôadások keretei között ismerhették meg az új technológiák legkorszerûbb lehetôségeit, számos gyakorlati jó tanácsot kaptak,
illetve jó néhány szakmai trükkel gazdagodhattak a különféle
megoldások alkalmazásához, valamint betekintést nyertek új
piaci lehetôségekbe is. Hogy mekkora érdeklôdés is volt/van
a téma iránt azt az is jól mutatja,
hogy – attól függôen, kinek melyik
nap volt a kedvezôbb – az elsô napon 35–40 cég, a második napon
pedig mintegy 27–30 cég képviselôje vett részt a programon, amely
alapvetôen négy téma köré épült.
Miután Király Imre, a Tampon-Mix
tulajdonos-ügyvezetôje köszöntötte
a jelenlévôket, kezdôdtek az elôadások. ➧

Céginfo

Költséghatékony megoldás
a szublimáció világában – Sawgrass
Nigel Reeve (Sawgrass)
Nigel Reeve, az amerikai Sawgrass cég
európai divíziójának
(Anglia) képviselôje
volt az elsô elôadó, és a
szublimációs nyomtatáshoz az általuk kínált
termékekkel, illetve a
végtermékek piaci lehetôségeivel ismertette
meg a hallgatóságot. A
tolmács feladatát a
DigitMaster részérôl
Ricz Tamás látta el, aki
egyben a téma szakavatott ismerôje is.
„A szublimáció világa
ma már több mint egérpad és kávéscsésze
nyomtatása” – kezdte
mondandóját Nigel
Reeve, majd így folytatta: „A piaci igények felkeltése és kiszolgálása egy könnyed pénzszerzési lehetôség”. Ezt követôen részletesen is bemutatta, hogy a technológiai fejlesztések eredményeként hol tart ma a
szublimációs eljárás, milyen elônyökkel
rendelkezik, de azt sem hallgatta el, hogy
hol vannak a határai. A szublimációs
nyomtatás elônye, hogy egyszerû és gyors
eljárás, széles színvilágot képes megjeleníteni, és ehhez nincs szükség színbontásra,
használata nem igényel speciális szaktudást, ideális megoldás az alacsony példányszámú termékek elôállításához, beruházási és termelési költsége pedig egyaránt
alacsony. Egy erre alkalmas berendezés
már 150 000–650 000 forintért kapható,
és a nyomatköltség 70 százalékos fedettség mellett sem éri a 200 forintot. Felhasználási lehetôsége igen széles körû:
veszteség nélkül képes megjeleníteni a
képeket a legkülönfélébb – fém, fa, tex-

til, mûanyag stb. – felületeken. Kétségtelen,
általában kell, hogy a
nyomandó felület
poliészter bevonattal
rendelkezzen, ez alól –
a fejlesztéseknek köszönhetôen – bizonyos
textilfélék kivételt képeznek. Ugyanakkor
arra is felhívta a figyelmet, hogy a szublimációs nyomtatás esetében is jó nyomatképet
csak jó eredeti alapján
(például: minimum 300
dpi felbontás) lehet elérni.
A szublimációs
nyomtatásnak vannak
korlátai is: ez a technológia még nem mûködik sötét vagy színes
felületeken, ugyanis jelenleg még nem
megoldott a háttérül szolgáló fehér festék,
amely a klasszikus szitanyomtatásnál
alapként szolgál. Persze, a hordozó színét
akár „be is lehet kalkulálni” az adott nyomat színvilágába, de kétségtelen, hogy a
hordozó színe mindenképpen befolyásolja
a nyomatképet, lévén, hogy a szublimációs
festék egy áttetszô, vékony réteg.
Elôadása következô részében Nigel
Reeve azt fejtegette, milyen piaci lehetôségeket lehet „becserkészni” a szublimációs nyomatokkal. Mint mondta: „Bárki
és bármi szolgálhat piacul, hiszen egyre
nagyobb igény mutatkozik a szublimációs
technológiával nyomtatott termékek
iránt”. Példaként a különféle sportegyesületek és iskolák egyenmezeit és sapkáit, a reklám-ajándéktárgyak skáláját, az
emléktárgyakat, kitüntetéseket, de legeslegfôképp az egyedi, perszonalizált ter-

mékek széles körét említette. „Nekünk
kell kitalálni, hogy mit akarunk a piacon
értékesíteni, mi az, amire a piac vevô.
Olykor a legmeghökkentôbb ötletektôl
sem szabad visszariadni. Nyugat-Európában kifejezetten jó piaci fogadtatásra
leltek például a szublimációs nyomtatással készült képek, ékszerek, párnák,
tányérok, lakásdekorációk, dobozok, és
igen – bármennyire morbidan hangzik –
a koporsók és fejfák is” – sorolta az
elôadó. Ezt követôen beszélt a Chromablast festékcsaládjukról, amelyet kifejezetten pamut nyomtatásához fejlesztettek
ki, és ennél a festéknél nincs szükség
poliészter rétegre: magas hôfokon és
nagy nyomóerô mellett lehet bejuttatni a
pamutszálba, és rendkívül ellenálló a
mosással szemben. Végezetül pedig arra
hívta fel a jelenlévôk figyelmét, hogy
weboldalukon (www.sawgrasseurope.com)
igen sok hasznos, gyakorlati információ
található, és web-es szemináriumokat is
gyakran tartanak.
Az elôadást követô kérdések során az
is kiderült, hogy ugyan nagyon kopásállóak – kvázi „örök életûek” – a szublimációs nyomatok, azonban UV-állóságuk gyenge, ezért kültéri felhasználásra
nem ajánlott. További hasznos információ, hogy a különféle eljárásokhoz érdemes külön-külön nyomtatót használni,
mert a különbözô technológiák festékei
„összevesznek” a piezo-lapkákon, ami a
festékek túlzott folyásához vezet. Néhány gyártónak van úgynevezett hibridnyomtatója, de a gyakorlatban ezek nem
nagyon váltak be…
Az elméleti elôadással párhuzamosan
Tolvaj Gyula, a Tampon-Mix technológusa a gyakorlatban is bemutatta mindazt, amirôl az elôadó beszélt. ➧

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô

CTP lemezlevilágítás B/1-es méretig

á r o n

Filmlevilágítás B/1-es méretig

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu
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Inkjet transzfer nyomtatás –
világos és sötét pamuttermékek
Ricz Tamás (DigitMaster)
Ricz Tamás – immáron felhagyva a
tolmácsolás feladatával – volt a következô elôadó, és az inkjet transzfer
nyomtatás kapcsán osztott meg a hallgatósággal jó néhány hasznos információt.
Ennél a technikai eljárásnál a
transzfer papír hordozza a festéket, és
a technológia maga nagyon sok elônnyel
rendelkezik. Bármilyen „normál”
nyomtatóval kinyomtatható a kívánt kép, tehát alacsony a beruházási költség, ugyanis a rögzítéshez
szükséges hôprés ára sem jelent
komolyabb tételt. A transzferpapír
ára világos színû hordozó esetén

nagyjából 180, sötét színûre 240 forintba kerül
egy A4-es méretre vetítve. A festék szempontjából pedig kevesebbre
van szükség, mint a hagyományos hordozóra
történô nyomtatásnál,
tehát az üzemeltetési
költség is alacsony. Kétségtelen, eredeti festéket
érdemes csak használni,
ugyanis az utángyártottaknál problémás a színprofil megírása. Maga a
nyomtatás rendkívül
egyszerû folyamat, és
könnyedén személyre szabható termékek elôállítását
teszi lehetôvé. Az inkjet
transzfer nyomtatásnál a
nyomatkép hô hatására a
transzfer papírról átkerül a
pamutszálakra, egész pontosan körbeveszi azt. Éppen
e rögzülési technika miatt
mosástûrô képessége némileg korlátozott (nagyjából
20 mosást bír fakulás nélkül), az öblítô szereket – fôleg a szenzitíveket – pedig
egyáltalán „nem szereti”.
Természetesen a világos
alapanyagra készült nyoma-

tok ellenállóbbak. A rögzítés, azaz a
hôpréselés általában 180º C fokon 30
másodperc alatt történik, fontos azonban – amolyan védôrétegként – a sütôpapír használata.
S noha jelen elôadás témája az inkjet transzfer nyomtatás volt, Ricz Tamás felhívta a figyelmet arra is, hogy
lézernyomtatókhoz is kínálnak transzferpapírokat. Egyetlen kitétel van csupán: a nyomtató fûtôhengere nem lehet magasabb 200º C foknál. Az elôadást – ahogy az elôzôt is – kiegészítette egy gyakorlati bemutató.
Ezt követôen az elôadó rátért a
következô témakör ismertetésére. ➧

ZEMKER

A legjobb minôség a legjobb áron.
Hot-stamping fóliák, metál-, pigment-, hologram-,
scratch-, security- és textilfóliák,
kis és nagy fóliavágó és -tekercselô gépek,
3 colos dudavágó gépek forgalmazása
Zemker Bt. – 6000 Kecskemét, Halasi út 29., 14-es raktár
Telefon/fax: 06-76/324-480, mobil: 06-30/602-4224
E-mail: zemker@t-online.hu
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Flexfóliák, vágóplotterek
Ricz Tamás (DigitMaster)
A flexfóliáknak három nagy csoportja
van: az egyszínes, a speciális effekt és a
nyomtatható. Az elôadó mindhárom termékféleséget részletesen is bemutatta.
Az egyszínes flexfóliák vastagsága
40–80 mikron között lehet, és minél
vastagabb, annál jobb a fedôképessége.
Ám ügyelni kell, hogy mire kerül, milyen hatásnak van kitéve, ugyanis a vastagabb könnyebben „törik”. Ricz Tamás
a maga részérôl a 80-ast ajánlja, amely
többé-kevésbé szinte mindenre jó, ráadásul bírja akár a 80 ºC fokon történô mosást is, tehát alkalmasint munkaruhák
feliratozásához is ideális. Nagyon fontos
azonban, hogy a felület nem lehet víztaszító, mert ebben az esetben „lepereg”
a fólia is! Az általuk kínált egyszínes
flexfóliák 8–10 féle standard színben, 51,
illetve 102 cm szélességben, és akár
félméteres kiszerelésben is kaphatók.
Persze, van lehetôség egyedi színek megrendelésére is, ám annak meglehetôsen
„borsos” az ára. Az egyszínes flexfóliák
normál plotterkéssel vághatók, és nem is
veszik túlzottan
igénybe.
A speciális effekt fóliák bemutatásával folytatódott az elôadás. Ide tartoznak a Glitter
(„csilli-villi”),
Metál, sparkle,
hologramm flexfóliák. Ezek a
fóliák jellegük-

bôl adódóan minimum 100 mikron vastagságúak, ezért ugyan vághatóak normál
plotterkéssel, de kétségtelenül „eszik” az
élét. A glitternél pedig – fôleg 200–250
mikron vastagságban – ajánlott a flokkkés használata. A speciáliseffekt-fóliák
rögzítése jellemzôen hôvel történik: hordozótól függôen 150–180 ºC fokon, 30
másodperc alatt. Van azonban olyan fólia
is, amely oxidációs folyamat eredményeképp képes a hordozóra ráragadni, tény:
24 óra szükségeltetik hozzá. Viszont ezzel a típusú fóliával a hôérzékeny anyagokból készült termékek – például esernyô, táska, esôkabát stb. – is feliratozhatók. A speciáliseffekt-fóliával megnyomtatott termékek moshatóak, ám csak kifordítva és 40 ºC fokon, az öblítôszer
használatát pedig mellôzni kell.
A harmadik nagy termékcsoportot a
nyomtatható flexfóliák teszik ki, amelyek solvent, valamint ecosolvent festékkel egyaránt nyomtathatók. Gyakorlatilag
bármilyen anyagra használhatók ezek a
nyomatok, amennyiben a felület nem

víztaszító. A nyomat szempontjából sincsenek korlátok: bármilyen
formájú és színvilágú kép elôállítható.
Arra azonban érdemes már elôre figyelni, hogy ezeket a képeket vágni is kell, és
közvetlenül a nyomtatás végén. Ez azt is
jelenti, hogy professzionálisabb gépre –
például az általuk is forgalmazott Mimakira – van szükség a gyártáshoz. Jó hír
viszont, hogy ma már nemcsak „óriásformátumban” vannak ilyen gépek, hanem 60 centiméteres szélességben is. A
nyomtatható flexfólia is többféle – szürke, ezüst, fehér, áttetszô – színben kapható, ám az elôadó véleménye szerint a
felhasználás, alkalmazás szempontjából
igazából a fehér a legjobb. A nyomtatható flexfóliával készült termékek mosástûrô képessége jobb a tintasugaras technológiával készültekénél.
A rövid szünetet követôen került sor a
program utolsó témakörére, a Mimaki gépek nagyon is interaktív bemutatójára. ➧

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu
RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C
Tel./fax: 06-1/239-4502
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359
www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között
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Mimaki nyomtatók
Ricz Tamás (DigitMaster),
Barna Péter (Nyomdaker)

A Mimaki nyomtatók hazai képviseletét a Nyomdaker látja el, ám bizonyos
géptípusokat tekintve igen szoros együttmûködés alakult ki a jellemzôen anyagokat, festékeket, továbbá feliratozható reklám- és ajándéktárgyakat forgalmazó
Tampon-Mix/DigitMasterrel. Éppen
azért, hogy a rendezvény résztvevôi számára komplett megoldásokat kínáljanak,
került a programba a Mimaki nyomtatókról, egész pontosan a nyomtatást és
vágást integráltan tartalmazó CJV30 típusú, illetve a tamponnyomtatást kiváltó
UJF3042 típusú berendezéseket részletesebben is bemutató elôadás. Az elméleti
tudnivalókat Ricz Tamás ismertette, a
gyakorlattal kapcsolatosan felmerülô
kérdésekre pedig Barna Péter (képünkön) adott érdemi válaszokat.
A Mimaki CJV30 típusú berendezése – ahogy említettem – integráltan tartalmazza a nyomtató és vágóegységet.
Noha az úgynevezett hibrid-gépekkel
szemben vannak a piacnak fenntartásai,
ebben a konstrukcióban a Mimaki sikeresen „házasította” a két mûveletet, és
egy kifejezetten megbízható, könnyen
kezelhetô berendezést alkotott. Ráadásul
nemcsak „óriásformátumban”, hanem 60
centiméteres szélességben is létezik. A
nyomtató számos elônnyel rendelkezik:
rendkívül strapabíró, hiszen folyamatos
nyomtatásra fejlesztették ki, és éjszakára
akár „egyedül is hagyható”, ugyanis
négyszíncolor nyomtatásnál automatikusan cseréli a kiürült kazettát. Alacsony az
üzemeltetési költsége, és a nyomatköltség sem haladja meg a 600–800 Ft/m2-es
árat. Nyomatképe minôségigényes, a vágást pedig regiszterfigyelô teszi hajszálpontossá. Rendkívül árnyalt kezelést, beállítást tesz lehetôvé a benne lévô szoftver. A karbantartása pedig egyszerû.
Négyféle szélességben – 60, 103, 130 és
160 cm – kapható. Nagyon lényegi információ, hogy egyéb tudásban és felszereltségben azonban nincs különbség a
berendezések között. Solvent és ecosolvent festékkel is mûködnek, s noha Magyarországon kedveltebb az ecosolvent,
kétségtelen, hogy a solvent-festékek jobb
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minôségûek. Nyugat-Európában jellemzôen azt
használják… A Mimaki
CJV30 típusú berendezései nem olcsók: szélességtôl függôen
8000–16000 euró között
mozog az áruk, de ebben
a teljes felszereltség, azaz a szoftver, az átcsévélô és a vágóegység is
benne van. Ami kell: egy
számítógép és az alapanyag. Ráadásul kültéri
nyomtatásra is alkalmasak, az üzemeltetési költségük pedig jóval olcsóbb a piacon található hasonló berendezéseknél.
„Ezzel együtt tudni kell, hogy milyen
piacra akarunk dolgozni, és milyen termékkel, mert valójában ez határozza
meg, hogy melyik gyártó, milyen típusú
gépe a legmegfelelôbb” – hangsúlyozta
azonban a Nyomdaker részérôl Barna
Péter.
Ezt követôen került sor a tamponnyomtatást kiváltó Mimaki UJF3042
típusú berendezés bemutatására. Ez egy
UV-nyomtató, amely egyaránt alkalmas
nagy szériák, illetve egyedi vagy kisszériás, változóadat-tartalmú termékek color-nyomtatására. Egyszerû a kezelése, és
2 milliméteres felületgörbülésig rendkívül sokféle anyagra lehet vele nyomtatni,
bár a felületet – hasonlóan a klasszikus
tamponnyomtatáshoz – a festék tapadása
érdekében olykor elôkezelni kell. Az
úgynevezett „fehérnyomtatásra” is alkalmas, amely például alapfedôfestékként is
szolgálhat. Sôt, képes lakknyomtatásra
is, amelynek eredményeképp speciális
effektek is létrehozhatók. A berendezés
A3-as formátumot képes befogni (de van
2 x 3 méteres formátumú is!), és maga a
nyomandó termék pedig 5, de akár 15
centiméter magasságú, és 5 kg súlyú is
lehet. Élelmiszer- és textilipari
felhasználásra ugyan nem ajánlott, de
egyébként rendkívül széles az alkalmazhatósági köre: a klasszikus reklám- és
ajándéktárgyaktól kezdôdôen, a belsôépítészeti felhasználáson át, a sírkô, fej-

fa, illette csempe nyomtatásáig számos
terület szolgálhat piacul. A csempenyomtatásra egyébként van hazai példa is! A
berendezés a Mimaki által fejlesztett UVled tintával mûködik, és felhasználástól
függôen háromfélébôl – kemény, fényes
felületet adó, és rugalmasan mozgó – lehet választani. A tinták közös tulajdonsága, hogy egyrészt nagyon tartósak, másrészt nagyon kevés kell belôlük. A Mimaki ezen UJF3042 típusú berendezése
sem olcsó: 25000 euró. Ám az is kétségtelen, hogy amennyiben sikerül „kitalálni
hozzá a piacot”, gyorsan megtérülô
beruházást jelent(het). Tény: kell hozzá
kreatív fantázia. De pár évvel ezelôtt ki
gondolta volna, hogy a nyomtatással
foglalkozók számára például – bármilyen furcsa is – a sírkövek és fejfák
piaci szegmenst fognak jelenteni…?
Természetesen ez az elôadásrész is
igen interaktív volt, mondhatnám szakemberek egymásközti beszélgetésévé
vált, miközben a két, részletesen is tárgyalt Mimaki berendezésen élesben folyt
a termelés: elôkerültek a lupék, záporoztak a kérdések, és persze a válaszok, cserélôdtek a tapasztalatok. A TamponMix/DigitMaster által elsô alkalommal
szervezett Nyílt Nap valóban érdemi és
értékes tudnivalókkal és ismeretekkel
gyarapította a résztvevôket. ■

A beszámolókat készítette:
Ilona

Alkoholmentes nyomtatás a
PantoPressnél, és a know-how átadó

A PantoPress azon
nyomdák közé tartozik, amelyeknél
a géppark ugyan
nem a legkorszerûbb, ám ennek
ellenére minôségigényes nyomdatermékeket állítanak elô. Molnár Gábor, a cég tulajdonos-ügyvezetôje amolyan befektetôként kezdett nyomdaipari vállalkozásba. Mint súlyemelô élsportoló döntött
úgy, hogy a sporttal megkeresett pénzén egy nyomdát hoz létre.
A sport azonban sok mindenre megtanítja az embert: legfôképpen arra,
hogy stabil eredményt csak a saját erôforrásokra támaszkodva lehet és
szabad elérni. Mert ugyan lehet kitûnô az edzô, és professzionálisak
a felkészülés körülményei, de a mindennapok kemény edzése, munkája
nélkül nem születhetnek tartós sikerek. A nyomda megteremtésében és
mûködésében, mûködtetésében ugyanezek az elvek vezérlik. 1996-ban,
hazatérve az olimpiáról, belevágott tehát a nyomdászkodásba.
Beszélgetésünk apropójául pedig az a tény szolgál, hogy a PantoPress
kikísérletezett egy olyan megoldást, amellyel – bárminemû beruházás,
átalakítás nélkül – alkoholmentesen lehet típustól és kortól független
nyomdagépen nyomtatni, és ezt a know-how-t szívesen megosztják az ágazat
széles körével. Molnár Gáborral beszélgettem.
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A megoldás házi, az eredmény profi:

● Miért pont nyomda mellett döntött annak idején?
– Véletlenül. Hosszú a története, és
ma már indifferens is. Egyébként nem
mondanám, hogy túl „jól” indultam:
már az elsô gépbeszerzésnél szembesülnöm kellett azzal, hogy – ellentétben a sporttal – nem számíthatok
feltétlenül fair magatartásra.
Az elsô nyomógépünk egy Romayor volt, s az eladó messze visszaélt
azzal, hogy akkoriban tapasztalatlanok voltunk még a gépvásárlás terén.
Mindenesetre sikerült egy olyan gépmester kollégát felvenni, aki egyrészt,
kitûnô szakember volt, másrészt kísérletezô hajlammal is rendelkezett.
Addig állítgatott a gépen, és variált a
különféle adalékokkal, mígnem
alkalmassá vált ez a gép minôségigényes négyszíncolor-nyomtatásra.
Ennek, valamint annak köszönhetôen,
hogy mûködésünk elsô pillanatától
kezdôdôen úgymond „asztaltól asztalig” szolgáltam ki a partnereinket, rövid idôn belül meglehetôsen komoly
megrendelôi körre tettünk szert.
Szépen fejlôdött a cég, és alig 4 év
alatt kinôttük azt a családi házat, ahol
tevékenységünket kezdtük. Tekintettel
arra, hogy a megtermelt nyereséget
soha nem az önös céljaimra, élvezeteimre fordítottam – ma sincs luxus
terepjáróm, kacsalábon forgó házam
–, rendelkeztünk kellô tôkével ahhoz,
hogy megvásároljam jelenlegi telephelyünket a Csepel Mûvek területén.
Ez egy 2300 négyzetméteres üzemcsarnok, amelynek egy részét begalériáztuk irodának, a többi részét némileg felújítottuk, és ide kerültek az
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újonnan beszerzett nyomó- és
kötészeti gépek, majd a késôbbiek során a CTP is. Jelenleg
kizárólag Heidelberg gépeken
nyomtatunk: van egy B2-es és
egy B1-es négywerkes, valamint egy B1-es ötwerkes gépünk.
Kötészetileg pedig egy Duplo irkafûzôvel és egy Müller Martini hernyófûzôvel
rendelkezünk, a lemezkészítés pedig B1es, teljesen automata, vízmentes Fuji
CTP-én történik. Közös jellemzôje a
gépparkunknak, hogy egyik berendezésünk sem fiatal, és nem is újonnan kerültek hozzánk. Ezzel együtt minôségigényes, hibátlan nyomdatermékeket gyártunk. Jelenleg mintegy 14 fô dolgozik a
nyomdában, de van kapcsolódó vállalkozásom is, ahonnan alkalmasint besegíthetnek, ha nagyon sok a munka.
● Mi az a kapcsolódó vállalkozás, ahonnan be lehet segíteni egy nyomdába?
– Alapanyag-kereskedéssel is foglalkozunk, egész pontosan tekercsben hozunk be papírt külföldrôl, amit azután saját magunk méretre vágunk,
részben a saját munkáinkhoz, de
eladunk belôle másoknak is.
● Nem bánta meg, hogy annak
idején a nyomdaipar mellett döntött? Egy ideje nem túl egyszerû
ennek a szegmensnek az élete, persze másoknak sem…
– Tény: senkinek nem egyszerû
manapság az élete, ezzel együtt
nem bántam meg, hogy ebben, a
gazdaság mindenkori helyzetére
nagyon érzékeny iparágban tevékenykedem. Nem mondanám, hogy
„beleszerettem” a nyomdászkodásba, de mint vállalkozást szívesen
csinálom, és igyekszem jól csinálni. Tulajdonképpen lehetne akár
lakatosmûhely vagy éppen bányászati vállalkozás, mindegy: bármi

mellett is döntök, azt kell tisztességgel
csinálni.
● Ez a fajta érzelmi távolságtartás
alkalmasint a cég elônyére is válhat,
hiszen, legyen szó beruházásról vagy
mûködtetésrôl, kizárólag a racionalitás
mentén születnek a döntések…
– Egyrészt igaza van, másrészt azonban nincs! A gépek kiválasztását, a fejlesztések irányát, a telephellyel kapcsolatos döntéseket, az újabb szegmensek
felé való nyitást valóban tisztán racionális szempontok vezérlik. Mire van szükségünk, ezen belül mi a legelônyösebb,
leghatékonyabb és persze gazdaságilag is
indokolt megoldás. Nem veszünk például
új gépeket, aminek több oka is van: egyrészrôl nagyon drágák, szinte lehetetlen
összegyûjtögetni rájuk a pénzt, hitelkonstrukciókban pedig – az „elszállt” valutaárfolyamok nélkül is – még drágábbak,
ráadásul a részletek fizetése alkalmasint
belekényszerítheti az embert egy olyan
ördögien negatív árspirálba, hogy min-

A DUPAREC Kft., mint a
legnagyobb papírhulladékkereskedô és -gyûjtô,

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662
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denáron bevállalja a munkákat, csakhogy
pörögjön gép. Gépmester és odafigyelés
kérdése, és idôsebb gépen is lehet hibátlanul nyomtatni!
A telephely megvételét szintén racionális érv támasztotta alá: kinôttük az elôzôt, és kedvezô áron sikerült egy számunkra ideális méretû üzemcsarnokhoz
jutni. Tekercses papírok importjával, illetve ívre vágásával is a racionalitás jegyében kezdtem el foglalkozni, ugyanis
így jóval alacsonyabb áron tudok papírhoz jutni. És akkor, amikor egy nyomdatermék árában jellemzôen 80 százalékot
tesz ki a papír, egyáltalán nem elenyészô
összeget jelent, ha ezzel akárcsak 5 százalékot tudok megspórolni. S ugyan a papírok raktározásához, kiszereléséhez idônként nagyobb területre is szükségünk van,
de azt már csak béreljük, hiszen ez a tevékenységünk még nem forrott ki annyira,
hogy érdemes legyen ingatlanberuházást
végrehajtani miatta. Ámbár, minden
bizonnyal eljön ennek is az ideje…

termegkft@t-online.hu
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Az emberi kapcsolatok terén viszont
nem pusztán a józan racionalitás jellemzi
a PantoPresst. Az itt dolgozó emberekben nagyon erôs a csapatszellem, az egymásra való odafigyelés, a kölcsönös segítségnyújtás: számíthatunk egymásra,
lojálisak vagyunk egymás és a cég iránt.
Persze, ez jól felfogott egyéni érdeke is
mindenkinek, és ilyen formán nevezhetném akár racionális megközelítésnek is,
de ennél ma már többrôl van szó: emberi
összetartozásról. Kétségtelen: nem volt
mindig így… Egyfajta cégen belüli evolúció eredménye az a felismerés – és
persze cselekvés –, hogy ha együtt és egy
irányba toljuk a szekeret, akkor a vállalkozás mûködése sikeres és biztonságos,
ami az itt dolgozók számára is sikert és
biztonságot teremt. És ez a felismerés
nagyon összekovácsolta – természetesen
velem együtt – a csapatot. Tulajdonképpen ennek, valamint a ránk mindig is
jellemzô újító, kísérletezô kedvünknek
köszönhetô, hogy házon belül oldottuk
meg az alkoholmentes nyomtatást is.

● Nem haragszik, de
kifejtené bôvebben…?
– Ahogy említettem, a
kezdetektôl cél volt, hogy
minôségigényes négyszíncolor nyomdatermékek készüljenek a PantoPress
Nyomdában, ám a gépparkunk idôs gépekbôl állt és
áll. Ez azt jelenti, hogy a
kifogástalan végeredmény
érdekében jóval magasabb
szintû szakmai tudásra van
szükség, semmint a modern
gépekre jellemzô gombok
nyomkodása…
Nyomdánkban sok múlik a
gépmester felkészültségén, hozzáállásán,
lelkiismeretességén. És az sem mindegy,
hogy a különféle adalékanyagokat hogyan állítja be, miként használja. A
nyomdagépek jellemzôen alkoholos nedvesítésûek, ami ugyan némileg egyszerûsíti, mondhatnánk, kényelmessé teszi a
nyomtatás folyamatát, ám egyrészt –
fôleg az alacsony grammsúlyú papírok
esetében – szabálytalan ponttorzulást,
tehát kevésbé szép nyomatképet okoz,
másrészt vitathatatlanul káros az egészségre. Tulajdonképpen e két káros mellékhatás kiküszöbölése miatt kezdett el
Seregi György kollégám (képünkön – a
fôszerk.) – aki egyébként gépmesterként
dolgozik a nyomdában – azzal kísérletezni, miként lehetne az alkoholtartalmat

csökkenteni, illetve kiküszöbölni. Kísérletezését siker koronázta: immáron több mint fél
éve megnyugtatóan és teljes
biztonsággal mûködik a rendszer mindhárom gépünknél. Teljes
egészében alkohol nélkül nyomtatunk: a
nyomatok tökéletesek, szabályos pontokból állnak össze, és megszûnt a levegôben az egészségre káros IPA-tartalom.
● Számos beszállító kínál a nyomdák
számára alkoholmentes nyomtatáshoz
megoldást…
– Meglehet, de azt gondolom, a mi
megoldásunk jóval költségtakarékosabb,
nem kell a megvalósításához semmilyen
extra feltétel teljesítése, vagy körülmény
kialakítása, és ami igen lényeges: mûködik idôs gépeken is. És ami még fontos:
ingyen átadom a know-how-t a többi
nyomdának is!
● Mit jelent, hogy ingyen átadja a
know-how-t a többi nyomdának?
– Bárkit, akit érdekel, szívesen beavatunk, miként tudja megvalósítani a saját
gépparkjával. Mielôtt azonban valaki is
vállalkozna az alkoholmentes nyomtatásra, tudnia kell, hogy az általunk kikísérletezett módszerrel (is) ugyan teljes
egészében megvalósítható az átállás, ám
a gépmesterek akarata és pozitív hozzáállása feltétlenül szükséges a bevezetéséhez, alkalmazásához! ■

Ilona

„Bárkit, akit érdekel, szívesen beavatunk,
miként tudja megvalósítani a saját
gépparkjával”

www.aranyozas.hu
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„…a meglévô géppark biztonságos mûködése
felértékelôdik”

Prosystem Service
A Prosystem csoport új, fóti telephelyre való költözésével párhuzamosan
egyrészt megújította arculatát, másrészt némi strukturális változást is
végrehajtott. S noha ez idáig is jószerint külön divízióban mûködtek
a különbözô tevékenységek, az átszervezést követôen az egyes területek
nagyobb önállóságot kaptak, és persze ezzel együtt nagyobb lett
a felelôsségük is. Mondhatni: immáron külön cégként mûködnek.
A Prosystem Service ügyvezetôi teendôit Kaposvári Edina vállalta fel,
az operatív szintû irányítás pedig továbbra is Mészáros István feladata.
Mindez azonban nem pusztán formai változás!
A szervizszolgáltatás ugyanis egyre nagyobb hangsúlyt kap, hiszen az új
gépberuházások a gazdasági nehézségek miatt jelentôsen visszaestek,
éppen ezért különösen fontossá vált a meglévô géppark megnyugtató
mûködésének biztosítása. A Prosystem Service pontosan érzékelte az ez
irányú igények növekedését, és a megfelelô kiszolgálás érdekében új
szakemberekkel növelte szervizcsapatának létszámát. De nemcsak ebben,
hanem további szolgáltatások bevezetésével is szeretné segíteni
a hazai nyomdák, nyomdászok életét.
Kaposvári Edinával és Mészáros Istvánnal beszélgettem.
● A hazai nyomdászok azon véleménye, miszerint egy gép annyit ér, amekkora a mögötte lévô szervizbiztonság – úgy
tûnik –, napjainkban különösen igaz.
K. E. – Egyrészt a gazdasági válság,
másrészt a korábbi évek erôteljes beruházásai miatt vitathatatlanul lecsökkent
az újonnan üzembe állított gépek menynyisége. Gépforgalmazással (is) foglalkozó cégként ez persze nem érintett bennünket túl jól. Noha meggyôzôdésem,
hogy átmeneti idôszakról van csak szó,
hiszen elôbb-utóbb ismét igény fog
jelentkezni – ha nem is olyan mértékben,
mint korábban – a minôségi cserékre. A
szervizszolgáltatás mindig is tevékenységünk része volt, természetszerûen kínálta
magát, hogy erôsítsünk ezen a területen,
és további szolgáltatásokkal bôvítsük
tevékenységünket, illetve hogy ehhez
kapcsolódóan egyéb téren is segítségére
legyünk a hazai nyomdáknak. Szeretném
megjegyezni, hogy nemcsak nálunk
kapott és kap nagyobb hangsúlyt a szerviz, hanem a nyomdáknál is, hiszen azáltal, hogy kénytelenek voltak – és még
mindig azok – visszafogni az új gépvásárlást, a már meglévô géppark biztonságos mûködtetése felértékelôdik.
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A megnyugtató szerviz egyre nagyobb
jelentôséggel bír.
● A Prosystem igen sok gépgyártó
igen sokféle berendezését forgalmazza.
Hogyan lehet „szervizileg” ennyi mindenben felkészültnek lenni?
M. I. – A kollégák mindegyike természetesen eleve rendelkezik egy általános
gépipari vagy elektronikai szaktudással,
amit azután közösen tovább bôvítünk. Ha
például megjelenik egy-egy újabb berendezés Magyarországon, akkor minden
esetben a gyártó biztosít számunkra továbbképzést, mûszaki támogatást. Persze
bizonyos szinten mindenki szakosodik:
vannak kollégák, akik inkább a nyomógépekre specializálódnak, vannak, akik a
kötészeti gépek kapcsán rendelkeznek
nagyobb tapasztalattal. A szervizelés egy
összetett tevékenységet foglal magába,
hiszen például – legyen szó használt
vagy új gépekrôl – az üzembe állítások is
ide tartoznak. Ebben az esetben egyszerre van szükség mindenkire. Klasszikus
szerviz esetében ugyan egy-egy problémát általában valamelyik szervizes kolléga egyedül old meg, de mindig megbeszéljük, megvitatjuk az esetet, hiszen
ezáltal valamennyien tanulunk belôle.

● Sok a munka, vagyis gyakran „romlanak” a gépek?
M. I. – Tény, hogy megugrott a javításra, vagy valamilyen szerviz-beavatkozásra szoruló berendezések száma, a
stabil alkatrészforgalmunkon is érzékelhetô az ez irányú változás. Sajnos gyakran valamilyen akut hibát kell elhárítanunk, orvosolnunk, amely nem tûr halasztást. A megtervezett javítási munkák,
amelyeket alapos elôzetes átvizsgálás
elôz meg a megnyugtatóan biztonságos
mûködés érdekében, szórványosabban
fordulnak elô. Fôleg ezen szeretnénk javítani, hogy az ügyfelek ne minden esetben a legelnagyoltabb megoldásokhoz
nyúljanak, amelyek esetleg hosszú távon
nem jelentenek megbízható megoldást.
● A nyomdák részérôl egyelôre akkor
még nem jellemzô a szervizfelügyeleti
igény…
M. I. – A garanciális gépek természetes velejárója a szervizfelügyelet, azonban minél idôsebb egy gép, annál kevesebben élnek vele, pedig annál fontosabb
lenne. Megértjük, és természetes módon
próbáljuk kezelni azt a tényt, hogy ha
bármilyen probléma jelentkezik, elsô
körben házon belül próbálják elhárítani a
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hibát, azután jön a „telefonos segítség”
kérése, majd ha azzal sem sikerül látatlanban elhárítani, akkor lehet arról szó,
hogy szakembert küldjünk. Ez a folyamat ennek folytán sajnos elhúzódhat, ettôl függetlenül mi minden mozzanatban
segítô tényezôként próbálunk viselkedni,
így próbálunk folyamatosan jelen lenni
az ügyfeleknél. Együtt próbáljuk gyorsítani a javítást és optimalizálni a költségeket.
● Gyakran hallom a nyomdászoktól –
és nemcsak nyomdászoktól –, hogy a régi
gépek, berendezések strapabíróbbak, azokban van még „anyag”, és ezek a gépek
házon belül akár javíthatók – természetesen bizonyos szintig. Tehát nem éri meg
egy átalánydíjas szervizfelügyelet…
M. I. – A régi és az új gépek között
felszereltségben, tudásban nyilván rendkívül nagy a különbség. E lényegesen
nagyobb tudást és felszereltséget egy
sokkal bonyolultabb, automatizáltabb
technikai felépítettség eredményezi, és
ebbôl fakadóan ezzel egyre kevésbé, de
inkább egyáltalán nem tud mit kezdeni
egy nem arra szakosodott szerelô. A
régebbi gépek felépítettsége, mûködése

egyszerûbb, s az elektronikát leszámítva alkalmasint valóban elvégezhetô házilag egy-egy kisebb
mechanikai jellegû javítás, feltéve,
ha nem kell hozzá alkatrész. Ezzel
együtt azt mondanám: régebbi gépek esetén is érdemes átgondolni
egy szakszerû szervizfelügyeletet,
hiszen jelentôsen megnô a gyártásbiztonság. A legdrágább ugyanis
egy nyomda életében, ha dolgozhatna a gép, de meghibásodás
miatt kénytelen leállni…
● Persze, nagy kérdés az is,
hogy meddig kell állnia, azaz
meddig kell várni a szerelôre…
M. I. – Igyekszünk 24 órán
belül érdemi megoldást nyújtani,
ez nem csak a garanciális gépekre
vonatkozik, mi ilyen módon nem
teszünk különbséget. Amire büszkék lehetünk, hogy a rendkívül jó
csapatszellem nagy rugalmasságot eredményez tevékenységünkben, a kollégák
motiváltak és messzemenôen elhivatottak. Ennek jelentôsége megmutatkozik
akkor, amikor egyszerre több sürgôs esetet kell megoldanunk.
● Ebben az esetben a nagyobb megrendelô elsôbbséget élvez egy kicsivel
szemben?
M. I. – Szó sincs róla! Ha kénytelenek
vagyunk valamiféle prioritást felállítani,
akkor a munka sorrendjét kizárólag a
meghibásodás mértéke határozza meg.
Ahol a mûködés szempontjából legnagyobb a baj – nemcsak akadozik, hanem
leállt a gép –, ott kezdünk, de ez sem
minden esetben kôbe vésett. A legjobb
megoldás, ha nem kell senkinek sem
várakoznia. Mindenkinek a maga léptékében jelent gondot a jelentkezô hiba. Ha
egy kis nyomda öreg összehordó-gépe
leáll, az ugyanakkora problémát és kárt
jelent annak a nyomdának, mint amenynyit jelent egy nagy nyomda egyik gépének mûködési zavara. Van természetesen
olyan partnerünk is, ahol 12 órás szervizügyeletet látunk el, ami azt jelenti, hogy
ha bármi probléma adódik, azonnal meg-

kezdjük az elhárítást. Idén új
kollégát is felvettünk, így gyakorlatilag gyorsan és rugalmasan vagyunk képesek ellátni a
szervizfeladatokat.
● Beszélgetésünk elején Edina említette, hogy további szolgáltatásokkal kívánják bôvíteni szerviztevékenységüket…
M. I. – Így igaz! Sokkal erôsebbre
szeretnénk fûzni a kapcsolatunkat a
nyomdákkal, ami azt jelenti, hogy nem
pusztán akkor kerülnénk kapcsolatba, ha
valami „baj van”, hanem folyamatosan
egyfajta információs alapra helyeznénk
az együttmûködésünket. Ez nem a
klasszikus értelemben vett átalánydíjas
szervizmegállapodást takarja, sokkal
inkább az ügyfelekkel történô rendszeres
konzultációt és tapasztalatcserét jelenti.
Véleményünk szerint az ügyfelektôl
lehet igazán sokat tanulni, és ezen gyakorlatban szerzett tudást a gyártók is fel
tudják használni fejlesztéseik során.
Nem is feltétel, hogy csak olyan gépeket érintsen, amelyeket a Prosystemtôl
vásárolt a nyomda, gyakorlatilag bármilyen gyártmányú és típusú gépeket magába foglalhat.
● Egy új profillal is bôvült a tevékenységük: felajánlották a nyomdáknak, hogy
bizományosi konstrukcióban segítenek
nekik – márkától, típustól, évjárattól
függetlenül – használt gépeik eladásában.
K. E. – A Prosystem cégcsoport profiljából fakadóan jó néhány használtgépkereskedôvel van kapcsolatban világszerte. Gyakran értékesítünk számukra például olyan gépeket, amelyeket azért
vettünk vissza egy nyomdától, mert az új
gép vásárlásakor beszámításra kerültek.
Ugyanakkor az is elôfordul, hogy mi
magunk is vásárolunk tôlük egyik vagy
másik ügyfelünk részére használt gépet,
amelyet saját mûhelyünkben vagy már a
vevô telephelyén elvégzett felújítást
követôen üzembe is állítunk. Szóval,
rendkívül kiterjedt használtgép-kereskedôi hálózattal állunk napi szintû kapcsolatban, és arra gondoltunk, hogy a hazai
nyomdák számára is biztosítjuk ennek
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elônyét. Magyarországon
is tapasztalható, hogy
megélénkült a használt
gépek iránti kereslet. A
legnagyobb érdeklôdés
viszont fôleg Ázsiából érkezik.
Éppen ezért vállaljuk, hogy a saját
értékesítési fórumainkon, csatornáinkon, kapcsolatainkon keresztül
az ügyfeleink által eladásra szánt
gépeket is kínáljuk.
● Hol ebben az üzlet az önök
számára?
K. E. – Hogy egy nyomda élhessen ezzel a lehetôséggel, azért nem
kérünk pénzt, sôt szívesen segítünk
az internetre felkerülô anyag(ok) –
képek, videofilm stb. – elkészítésében, összeállításában is. Az is természetes, hogy a nyomda képviselôje határozza meg, hogy azt az
adott gépet vagy gépeket mennyiért
szeretné értékesíteni. Az általa
meghatározott összegre teszünk rá
egy minimális hasznot, de nagyon
mértékkel, hiszen mindkettônk érdeke, hogy minél hamarabb elkeljenek ezek a gépek.
● Ha valakinek felkeltette az érdeklôdését ez a lehetôség, kihez
fordulhat?
K. E. – Nos, ezzel személy szerint én foglalkozom, és szívesen
állok ügyfeleink rendelkezésére.
● Mondhatni, jókora lendületet
vett a Prosystem Service…
K. E. – Igen, nekem is ez a véleményem! A szervizrészleg adminisztratív teendôinek újjászervezése
által sokkal több energia és idô marad a szakmai feladatokra, valamint
új elképzelések megvalósítására. ■
Ilona
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Könyvkötô-szimpózium
Értéknövelés költségcsökkentéssel
párhuzamosan!
A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület 2012.
március 8–9-én tartotta hagyományos Könyvkötôszimpóziumát. A szakmai elôadások helyszínéül a
balatonalmádi Ramada Hotel szolgált, üzemlátogatásra
pedig három veszprémi nyomda – az OOK-Press, a
Prospektus és a Veszprémi Nyomda – fogadta az
érdeklôdôket.
A szokás szerint elsô nap kora délutánján kezdôdô
programot Schmidt Dániel, az egyesület nyomdaipari
szakosztályának elnöke nyitotta meg, s rövid köszöntôjét
követôen átadta a szót a házigazdai tisztséget felvállaló
OOK-Press, illetve Prospektus Nyomda képviselôinek. ➧

Házigazdák
Prospektus Nyomda
A rövid bemutatkozást – ha egyáltalán
bárkinek is be kellene mutatkoznia! – az
idén 26 éves Prospektus Nyomda tulajdonos-ügyvezetôje, Szentendrei Zoltán
kezdte. A Prospektus azon nyomdák közé tartozik – hazánkban majdhogynem
egyedülállóan –, amelyek mindig élen
járnak a legújabb innovációk alkalmazásában, és valamennyi gépük, berendezésük fiatalabb 10 évesnél. S noha a gazdasági válság természetesen ôket sem
kerülte el, s emiatt némileg visszafogottabbá vált a beruházási „kedvük”, az elmúlt két évben is végrehajtottak néhány
fejlesztést: vadonatújra cserélték a CTP-t
és egyik „régebbi” nyomógépüket, vettek egy A0-ás vágógépet, valamint
újdonságként egy stancoló-aranyozó gépet is üzembe állítottak. Jelenleg mintegy
50 fô dolgozik a cégnél, és – ahogy Szentendrei Zoltán fogalmazott – „még
mindig próbáljuk túlélni a gazdasági válságot”.

OOK-Press
Nyomda
Szathmáry Attila, az
OOK-Press tulajdonosügyvezetôje is igen rövidre fogta cégének bemutatását, hiszen a
másnapi üzemlátogatás
során úgyis volt alkalma
mindenkinek a valóságban is szemügyre venni.
Az OOK-Press fô profilja a könyvgyártás, és ehhez igazodóan – fôleg
kötészetileg – különösen komoly
technológiai és kapacitásbeli felkészültséggel rendelkeznek. Ugyanakkor
természetesen cégen belül a komplett
gyártás is messzemenôkig megoldott:

grafikai elôkészítésük,
CTP-jük és nyomógépeik is vannak. Az
OOK-Press is erôteljesen fordult az exportpiacok felé: a tavalyi
évben árbevételük 50
százaléka már innen
származott. Fôleg az
osztrák és német piacra
dolgoznak: jellemzôen
1000 példányszám körüli keménytáblás könyveket gyártanak. És az
OKK-Press is – hasonlóan a Prospektushoz – végrehajtotta azt az elsô pillanatban meglehetôsen „fájdalmasnak” tûnô lépést,
hogy megszabadult kockázatos
vevôitôl. ➧
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Mindazonáltal a 2011-es árbevételük már növekedett, és némi nyereséget is produkáltak. Ennek alapvetôen
két oka is van: az egyik, hogy a kockázatos vevôiktôl megváltak, a másik,
hogy jelentôsen növelték az exportjukat. „Színes kiadványok esetében az
exportnál érvényesíthetô az az ár,
amelyik a hazai piacon versenyképtelen. Tavaly az árbevételünk 30
százaléka származott exportmunkákból, az idei terveink szerint ez
már 40 százalék lesz, jövôre pedig el
fogja érni az 50 százalékot” – osztotta
meg ismételten a nyomdák számára
megoldást – de legalábbis érdemi
információt – jelentô „receptet”
Szentendrei Zoltán, majd átadta a szót
a másik házigazdának.

Szakmai elôadások

Prosystem – Professzionális nyomdai rendszerek

A szakmai elôadások sorát a Prosystem cégcsoport képviseletében Schuck István kezdte – volna. Mivel váratlanul külföldre kellett utaznia, maga helyett az elôadás prezentációját, és
illusztrálásként néhány rövid videofilmet küldött. Bármennyire
is szokatlan eme megoldás, azt kell mondanom: mûködött
(bónuszként pedig az elôadásra szánt idôtartam is messzemenôkig betartatott!).
Szóval, az elôadó nélküli elôadásból a jelenlévôk négy professzionális nyomdai rendszert ismerhettek meg alaposabban: a
Kolbus KM 200 ragasztókötô gépet, amelynek igen impozáns
a teljesítménye – 5000 termék/óra –, illetve további elônye,
hogy blokkonként lehetséges a vastagságállítás. Ezt követôen a
Kolbus DA 260/270 típusú fedélkészítô bemutatására került

sor, amelyet
csomagolóipari
célokra – több
szegmensû dobozok – fejlesztett a gyártó. A
következô
blokkban a
Meccanotecnica Universe
automata cérnafûzô elônyeivel – 300 ív/perc, 50 hajtott
ív/perc, hajtott ívenkénti lapok szám: 1–20 – és mûködésével
ismerkedhetett meg a társaság. Végezetül pedig a hazánkban
eddig inkább asztali berendezései kapcsán ismert Renz cég
professzionális berendezését, a Renz Inline 500 stancoló és
spirálozó automata gépet „mutatta be” részben a prezentáció,
illetve az ahhoz kapcsolódó videofilm.
Az elôadás végén Schmidt Dániel levezetô elnök tolmácsolta
Schuck István azon üzenetét, hogy mindenkit szeretettel várnak
és látnak a drupán a Prosystem által képviselt gyártók kiállítói
standján. (Következô lapszámunkban folytatjuk beszámolónkat
– a fôszerk.) ■
Ilona
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Új ügyvezetô igazgató
a Canon Hungária élén

A Canon Europe magyarországi leányvállalata új ügyvezetô
igazgatót nevezett ki Kroó Gyôzô személyében, aki március 1jétôl irányítja a Canon Hungária Kft.-t. A szakember 1983-ban
végzett a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki karának mérés- és mûszertechnika szakán, majd 10 évet töltött
hardverfejlesztô mérnökként a Központi Fizikai Kutatóintézetben (KFKI). Elsô vezetôi tapasztalatait a Digitalnál szerezte,
ahol az értékesítésért felelôs kereskedelmi vezetôként dolgozott, majd a cég felvásárlását követôen a Compaq direktértékesítési igazgatójaként folytatta karrierjét. Egy újabb akvizíció
során Kroó Gyôzô a vállalattal együtt a HP-hez került, ahol az
ipar, a kereskedelem, a közlekedés és közmûvek területén mûködô kiemelt ügyfelekért felelt, majd az utóbbi két évben a HP
Vállalati Szolgáltatások Divízióját irányította. Az 52 éves ügyvezetô négy gyermek édesapja, szabadidejét legszívesebben
családja körében, teniszezéssel, zenéléssel és síeléssel tölti.

„Nagyon örültem a felkérésnek és büszkén vállaltam el a cég vezetését.
Legfontosabb célom, hogy
a Canon jól képzett hazai
csapatával együtt tovább
erôsítsem a vállalat jó hírét, és tovább növeljem
partnereink, ügyfeleink és
munkatársaink elégedettségét. Szeretném kihasználni a Canon–OCE egyesülésbôl fakadó szinergiákat, és erôsíteni a szolgáltatások szerepét a cég portfóliójában” – mondta Kroó Gyôzô, a Canon Hungária új ügyvezetô igazgatója a kinevezése kapcsán. ■

Könyvajánló

Morpho Communications

„Szálla e mesterség osztán Kolozsvárba
Heltai Gáspárnak forgolódására:
Ott vala a mûhely míglen mind elkopa,
Ki megújítaná mestere nem vala”
Pápai Páriz Ferenc

Egy induló sorozat második kötetérôl van szó. Az Optima Téka Kiadó gondozásában
megjelent elsô mû Misztótfalusi Kis Miklós életútját és korszakos jelentôségû életmûvét
mutatta be. E második kötet Heltai Gáspárról, a kolozsvári könyvkiadás és nyomtatás
meghatározó egyéniségérôl szól, aki mintegy négy emberöltôvel elôzte meg az elsô
kötetben megismert utódját.
Persovits József a nyomdász és könyvkiadói szakmákban ismert nyomdamérnök,
újságíró, könyvszerzô-kutató, mindkét mû író-alkotója, a sorrendet talán Tótfalusi
halálának háromszáz éves évfordulója ünnepségei miatt cserélte meg. Ez azonban a két
történelmi léptékû személyiség megítélését semmiben nem befolyásolja. Az erdélyi szász
származású Heltai Gáspár Gutenberg születése után száz évvel látta meg a napvilágot. Ez a tény segít helyre rakni egy köznapi
olvasó értékítéletét, aki Heltai Gáspár életmûvét a magyar nyelv és nyomtatott kultúra egészében igyekszik elhelyezni. Ennek
értékét növeli, hogy Heltai csak felnôttként tanult meg magyarul. Heltai korának kivételes képességû, nagy mûveltségû, haladó
szellemû gondolkodója volt, aki életének elsô felét bel-, és külföldi tanulásra, papi, majd lelkészi hivatásának folytatására fordította. Külföldi tanulmányútjáról hazatérve nyomda résztulajdonosa lett. Számos egyházi mû megjelentetése közül kiemelkedô a
Biblia részenkénti megjelentetése, vagy az Új Testamentum kinyomtatása. Emellett azonban korszakos jelentôségû a kor világi
irodalmának, verses és daloskönyveknek, például Tinódi Lantos Sebestyén szerzeményeinek kottákkal kísért kinyomtatása. De
termékeny kiadói tevékenysége kiterjedt történelmi, jogi, szépirodalmi, vagy akár idegen nyelvbôl fordított bestseller mûvek megjelentetésére. Emellett számos saját írása is napvilágot látott.
Mindezek megjelentetésének forrását kiterjedt, széles körû és sikeres vállalkozásainak bevételeibôl is fedezte. Ezek közül csak
szûkebb érdeklôdési körünkhöz is kapcsolható papírmalom alapítását említhetjük. Ugyanígy kiemelésre méltó a magyar nyomdai
helyesírás fejlesztésében kifejtett tevékenysége.
Közel fél évezredes távlatból szemlélve alakja álljon példaképként a könyvkiadás és nyomdaipar jelenlegi mûvelôi elôtt, felvilágosult, fejlôdni kész, gondolkodó, és merész, sikeres vállalkozóként.
Kívánom, hogy Persovits József folytassa a sorozatot említett szakmáink hasonló magyar nagyjainak megismertetésével, és
legyen ezekhez e sorozat elsô két kötetének megjelentetését jószívvel támogató vállalkozás!
Kelényi Ákos

A könyv ára 1700 Ft. Megvásárolható: Írók Könyvesboltjában (1061 Budapest, Andrássy út 45.), Ráday Könyvesházban
(1092 Budapest, Ráday u. 27.), Huszár Gál Könyvesboltban (1052 Budapest, Deák tér 4.), PNYME titkárságán, valamint az
Optima Téka Kiadónál (1092 Budapest, Ráday u. 31/B)
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1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.
Telefon: 350-7728, fax: 270-9104,
web: www.fedprint.hu, e-mail: office@fedprint.hu

Közgyûlés és
Gazdasági
Konferencia
Balatonfüred,
2012. május 24–25-én
Szokásunkhoz híven a konferencia témái az ágazatot
és tagságunkat érintô legaktuálisabb kérdések lesznek.
Átadásra kerülnek a Magyar Nyomdászatért díj és a
Hess András díjak.
A részleteket hamarosan megtalálják honlapunkon.

Környezetvédelmi
termékdíj
a nyomdaiparban

A könyv ára: tagoknak az elsô példány
INGYENES (további példányok:
4 250 Ft + áfa/példány)
Nem tagoknak: 7 560 Ft + áfa/példány

Ez volt – ez lesz
Hírek a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.
Tel.: 783-0347, fax: 780-6460, ww.pnyme.hu

40 éves a KMF–BMF–Óbudai Egyetem
nyomdász és papíros képzése, a hazai ágazati felsôoktatás
2012. június 15., péntek:
Délelôtt: plenáris elôadások az auditórium maximumban (Történelmi visszatekintés; Mit jelentett és mit jelent ma a mérnöki
munka az ágazatunkban; „Nem tudhatom, másnak…” – kollégák
(nem feltétlen a közszereplôk) visszaemlékezése a fôiskolás évekre,
és annak „utóéletére”
Délután: a régi épület, I-es és II-es elôadóban (Gara-, illetve
Scharnitzky-terem) szekció elôadások nyomtató és csomagolós
témákban, valamint további prezentációk a KMF-en indult életpályák tanulságairól.
Este: bankett a KMF-kertben, „Garden party”, és azok számára,
akik a kollégiumban aludnának: „Nosztalgia éjszaka” lehetôsége

2012. június 16., szombat, délelôtt:
Szakmai elôadások aktuális szakmai témákról.
Az egyesületünk szervezésében korlátozottan
– nem minden idôpontra –, de vannak még
szálláslehetôségek, amelyek
megtalálhatóak honlapunkon:

www.pnyme.hu
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Nyomda- és Papíripari Szövetség

Van, aki olimpiai ciklusokban idôszámít, és van, aki
kiállításokban. Én például kiállításokban – drupákban
és Ipexekben – mérem az idô múlását és az „erkölcsök
alakulását”.
Az én koromban már szabad nosztalgiázni, illetve nosztalgiázni mindig szabad. Ez olyan, mint a talmudolvasás és a cigarettázás korrelációja.
A 80-as évek drupái – mint sokak számára az elsô találkozások a Nyugattal – a városi legendák bölcsôi voltak (v.ö. sexshopok és a COCOM-listás termékek a reptéren). Az elsô rendszerváltás utáni drupa, amire még vízummal utaztunk Németországba,
de már vízum nélkül jöhettünk haza. Az 1995-ös kiállítást már a
két akkori digitális óriás vetélkedése határozta meg…
A 2000-es drupa mérföldkô volt a kiállítások történetében.
Maga volt a gôzhenger, mint egy kurszki tankcsata – a „Szürke
Óriás” standján több volt a kiállító, mint ahány fôt idén ki fognak rúgni. És volt mit látni. Vagy legalábbis azt kommunikálták a
szakmában, hogy van mit látni. De tényleg volt is mit látni. 2004
már az abszolút hatékonyságot sugallta, ugyan 9/11 még meglehetôsen rányomta bélyegét a hangulatra.
2008 a bizakodás drupája lett. A standok pezsgôdurranásoktól
remegtek meg, hiszen annyi gépet adtak el – majdnem. Ja, hogy a
végére elapadtak a bôven buzogó pénzforrások…
A kiállításoknak vannak üzenetei. A gyártók a vezetô kiállításokra tartogatják fejlesztéseiket. Árgus szemmel figyelik egymás
standjait. Nézik, hogy ki mit, mennyit és a múltkorihoz képest
mekkora területen állít ki. Ez ugyan néha félreértésekhez, illetve
félreértelmezésekhez is vezet. Az utolsó Ipexen mindenki a digitális nyomtatás elôretörését, dominanciáját hozsannázta, és a
betámadottak még egy kicsit meg is szeppentek és próbálták
magyarázni a létjogosultságukat. Így az Ipex azon üzenete, hogy
egyre nagyobb számú kínai kiállító volt jelen saját fejlesztésekkel, sôt az Ipexen jelentették be, hogy a kínaiak megvették a világ
harmadik legnagyobb rotációs gépgyárát, nem jutott el az európai fejekbe. Már nemcsak saját kútfôbôl tudnak kvázi „népi
kohó” szinten fejleszteni, hanem saját jogon know-how-hoz és
technológiához jutottak. Majd májusban kiderül, hogy a 26 kínai
szakmai egyesülés, amelyek kiállítóként regisztráltak a drupára,
hány céget rejt magában, illetve, hogy az egyéni kiállítók mit
rejtegetnek csomagjukban.
Apropó Drupa 2012! A tôzsdén szereplô nyomdagépgyártók
piaci kapitalizációja, azaz a részvényárfolyamaik a 2008-asnak
csak a töredéke… Hófehérkérôl nem is beszélve, aki – ugyan
tényleg egy szörnyû képzavar – majdnem Csipkerózsika-álmát
alussza… Kérdés, hogy a többségében súlyosan veszteséges vagy
éppen csak nyereséges nyomdagépgyártók milyen újdonságokkal, fejlesztésekkel lesznek képesek elôrukkolni. Még mindenki
nagyon optimista és a kiállítástól várja a fellendülést. Úgy legyen! De valahol szomorú, hogy a drupa-roadshow-ra szinte a
katonaságot kellett kivezényelni. Azért ennyire nem érdektelen.
Eredetileg a grafikai vizuális kommunikáció torzszüllötteirôl
akartam írni, de rájöttem, hogy ebben a témában sokaknak lépnék
a tyúkszemére. Nem mintha érdekelne, de azért jobb a béke. ■
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ELADÓ
nyomdaipari gépek:
◆ COPYMAT O64, 3169
levilágítógép
Ára: 300 000 Ft + áfa
◆ATAG SPEED 66
elôhívógép

Eladó használt gépek

vízforgató
Ára: 300 000 Ft + áfa

■ JUNIORBINDER ragasztókötô, típ.:298 (évj.: 1965)
❖ KOLBUS ragasztókötô + összehordó,
típ.: KM 470 + ZU 803 (évj.: 1982)
■ SIGLOCH, STAHL,WOHLENBERG
komplett könyvgyártó gépsor, típ.: SB 6000/1E, TF,
VBF BL500, BSD 60, DNH, Trimtec 56i (évj.: 1998/1999)
❖ EHLERMANN ragasztókötô + összehordó,
típ.: EB 1/22 (évj.:1982)
■ WOHLENBERG ragasztókötô, típ.: Golf 18 (évj.: 1994)
❖ KOLBUS beakasztó gép, típ.: EMP 36 (évj.: 1965)
■ STAHL táblakészítô gép, típ.: DM 300-2 (évj.: 1985)
❖ STAHL falcbeégetô és prés, típ.: EP 260 R (évj.: 1978)
■ TRÄNKLEIN ívkötegprés (évj.: 1983)
❖ POLYGRAPH írkafûzô, típ.: 735/1-KT-771 (évj.: 1977)
■ OSAKO írkafûzô, típ.: 368 (évj.: 1992)
❖ PURLUX írkafûzô, típ.: Europa QD8E (évj.: 2000)
■ MERLIN fóliázó (évj.: 1989)
❖ PERFECTA háromkéses vágó, típ.: SDY-EZ (évj.: 1984)
■ PERFECTA egyenesvágó, típ.: SEYPA 132 (évj.: 1975)
❖ KDO flexónyomógép, típ.: Flexo Seltec 7C 10G (évj.: 2000)
■ RIMA keresztkirakó, típ.: RS 3110 SL (évj.: 2001)
❖ GÄMMERLER keresztkirakó, típ.: KL 513/1 (évj.: 1998)
■ GÄMMERLER keresztkirakó, típ.: KL 511/1 (évj.: 1997)
❖ PAKO filmhívó, típ.: 26 SL (évj.: 1990)
■ KALLE lemezmásoló (évj.: 1977)
❖ KRAUSE lemezhívó, típ.: PEM 1050 (évj.: 1990)
■ NDK-s másolóráma (évj.: 1975)
❖ POLIMERO kimosó, típ.: Nylonprint (évj.: 1993)
Érdeklôdni lehet: 06 27 537-873,
kaposvari.edina@prosystem.hu

Zala megyei nyomda
tapasztalattal
rendelkezô

(22 állomás, B3-as),

nyomdavezetôt keres.

Grafopress
könyvkötészeti prés

Feladatai: ügyfélfogadás,
árajánlatadás,
anyagbeszerzés,
gyártáselôkészítés,
10 fô irányítása.
Önéletrajzokat várunk a
nyomdavez@freemail.hu
e-mail címre.

ELADÓK.
Érdeklôdni:
72/213-999-es telefonon

KAEV-TEK egyfejes tûzôgépet,
papírfúrógépet, zsugorfóliázót
KERESÜNK.
Ajánlatokat várjuk:
hermann@krennnaptar.hu, 06-20/943-7503

Budapesti képviselet számára az Operaház mellett,
14-20-28 m2-es, különbejáratú szobák, közös kiszolgáló
helyiségekkel, tárgyalóhasználattal KIADÓK.
Bérletidíj: 2200 Ft/m 2 /hó + áfa + rezsi
Érdeklôdni: + 36 20 941 8041
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Információ: nyomda.elado@freemail.hu

+ ATAG ECO 205 LG
Érd.: 231-0983
nyomda@poremba.hu

TH 1180 Theimer izzó
Bourg összehordógép

Több éve nyereségesen mûködô, 300 m2-es saját
telephelyen, 10 fôt foglalkoztató, dunántúli
nyomda ügyfélkörrel, teljes felszereltséggel
(nyomógépek, ctp, kötészet), elnyert
telephelyfejlesztési pályázattal eladó.

Tüske K.

E-mail: info@konyvkotokft.hu Weboldal: www.konyvkotokft.hu

Könyvkötô Kft. AZ,

2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

akire Ön mindig számíthat.
HATÁRIDÔBEN és M I N Ô S É G B E N ,

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

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

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek
Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek
Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

Zuglói
irodánkba

kereskedôt
felveszünk.

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

www.dpdstancuzem.hu

ÓRIÁSI ÁRZUHANÁS
ÖNÁTÍRÓ PAPÍROK
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

•

•

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal
Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés

Tel.: 06/30-501-0202

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

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

Kállai Technik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,
perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami a
stancszerszámkészítéshez 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

B1

- es ívig
A névjegytôl a
– automata üzemmódban,
teljes felületen –
fogadjuk megrendeléseiket.

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS
Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
K l i s é k é s z í t é s : 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

•

Új és használt

TAMPON-MIX Kft.

NYOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSA

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés

bel- és külföldön is.

06-30/941-5242, 1 2300-300

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

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

TAMPOPRINT cég képviselete

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
T.: 260-0562

MMelegfóliázás
elegfóliázás
UV
UV-llakkozás
akkozás
BrailleStírás
ancnyomtatás
olás
Stancolás
Gépi dobozragasztás
Gépi dobozragasztás
Be
vontddoboz
oboz-gyártás
gyártás
Bevont
SzSzerszámkészítés
erszámkészítés
KKézi
ézi kkötészet
ötészet

Ólombetûk öntése
printshop@invitel.hu
62/483-561 62/540-025

2012-ben még:
április 24., május 15., június 6., július 1.,
szeptember 11., október 3., október 26.,
november 19., december 13.

