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Köszönjük, ha bizalmával megtisztel 2013-ban is!

UTOLJÁRA 1988-BAN…
Utoljára 1988-ban kommunikáltak velem ennyit. Igaz, akkor még nem volt printpower. A kommunikáció nem
a levélszekrényben, hanem a Tolnai Lajos utcában vagy az egyik zuglói körzeti rendôri irodában folyt.
A meggyôzés hevében még néha egy-egy pofon is elcsattant. Most viszont van ugye, printpower, és így
a kommunikáció kibuggyan néha a postaládából. Szeretem, ha komolyan vesznek, és kikérik a véleményemet,
de amikor azt mondom, hogy meztelen a király, senki sem hallgatja meg. De tényleg: mint a süketek (hülyék?)
párbeszéde. Ilyenkor jut az eszembe, hogy a nyomtatás volt a reneszánsz találmánya, és nem az inkvizíció.
De hát a dogmákat ugye, védeni kell. És a király új ruháját csodáló tömegnek elég a „csak”, meg a „mert”,
mindazonáltal – szerintem – sokan nem látják a ruhát… Egy abszurd dráma. Mit abszurd dráma?
Egy Csehov-paródia!
Sokan sokat moralizálnak az utóbbi idôben. Nem szeretem az álszent dolgokat. És a moralizálást annak
tartom. Pár éve megjelent az egyik napilapban egy cikk egy szaktársról, akinek egyik vállalkozása egy
bizonyos minimális pályázati elôny kiaknázásának érdekében állítólag máshol volt, mint ahogy ô azt. Akkor
még én is felháborodtam. Nem, nem a kreativitás miatt: az oknyomozó újságíró valószínûleg nem saját kútfôbôl következtette ki, hogy ki, hol és mit csinált? Nem. A turáni átok miatt? Valaki valakit beköpött. A seregben
tanultam meg, hogy addig, amíg nem jelentik, nincs esemény. De, ha jelentik, akkor beindul az intézkedési
kényszer. Tegyük a kezünket a szívünkre: ki nem hallott még errôl-arról. No, de sebaj: nagyjából ismerem
az erkölcsileg legfelháborodottabbak erkölcsi alapjait a moralizáláshoz. Pusztán csak az a bajuk, hogy nekik
nem jutott az eszükbe. De még ki tudja.
Apropó pályázatok. Sok jó és hasznos beruházás megvalósítását tették lehetôvé. Szakmánkon belül is sok vita
folyt, hogy mire fel az az iszonyatos ütemû fejlesztés. Akkoriban abból éltem, tehát meg is tudtam indokolni.
Ügyfeleim is megerôsítettek ebbéli hitemben, hiszen dübörögtek ezerrel. Ki gondolta volna még bô tíz éve,
hogy egy ilyen mértékû gazdasági pangás fog bekövetkezni. Még most is úgy vélem, hogy a pályázati pénzeket
jól és hasznosan felhasználó cégek még mindig úgy-ahogy stabilak. Természetesen voltak már akkor is
presztízsberuházások, meg lenyúlt pályázatok. Hát igen, ahol pénzt osztanak, elég hamar felüti a fejét a korrupció, ami azért nem mindig a szegény országok privilégiuma. Most hallom, hogy bedôlés elôtt áll a makói
élményfürdô, pedig Makovecz tervezte. Ja, és volt hozzá még majd másfél milliárd eus lóvé is. Ja, de minek
Makón egy ekkora élményfürdô, amikor Szeged és Hódmezôvásárhely sincs messze. Az „ingyen pénz” miatt?
Egyébként felesleges beruházásoktól a keresztény nyugat sem mentes: ahogy nálunk minden száz fônél
nagyobb lakosú városban élményfürdô vagy diadalkapu épül a fôtéren, úgy Németország új tartományaiban
a helyi ásványvíz-palackozók szaporodnak gombamód. Az emberben óhatatlanul is felmerül a gyanú, hogy mi
ez a pazarlás, miért bérmunkás beszállítói munkahelyek és nem high-tech gyárak nônek ki a földbôl. Mi meg
itt szabadságharcolunk az IMF-hitelrabszolgasága ellen, miközben a multik részben szellemi Kínává
degradálják egész Kelet-Európát.
Jaj, milyen fecsegô, szétszórt öregember lettem! Tehát gyorsan vissza az eredeti témához! Eddig a harry
potteres csokoládés plakátok voltak a kedvenceim. Tudjátok, azok a munkahelyesek. Most a kékekért vagyok
oda. Igen szeretem, ha hülyére vesznek, és nem is az internet által nyújtott szellemi kószálásokra gondolok,
hanem arra, hogy a diploma megszerzésének alapfeltétele legalább egy nyelvvizsga. Tehát a „.com”-ot is sokan
el tudják olvasni, nemcsak a „.hu”-t. Vagy a fônökségem egy másik világban él. Még az a szerencsénk, hogy
nem egy vidéki kóceráj, hanem az ország vezetését bíztuk rájuk.
Spartvis
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Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület:

Tisztújítás, Vándorgyûlés, Papírfeldolgozó Napok – 2012. . . . . . . . (6–11.)
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Dr. Koltai László:
„Tíz éven belül komoly gondok lesznek a szakmai utánpótlással…” . . . .(8. oldal)
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Cég info

32 féle lélegzetellállító
felületnemesítés – egy kézben

Cég info

Papyrus
Hungária
vevôtalálkozó

Prospektus Nyomda
Szakmai nap(ok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12–14. oldal)

Cég info

„Adjatok nekem luxust,
és minden szükségesrôl
lemondok érte”

Budapest Papír
– Kreatív Klub
„…kiemelt szerepe van a
csomagolásnak, a borítónak, az exkluzív kinézetnek, és ebben…”
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(16–17. oldal)

„Kapcsolódjunk ki együtt!”

„…Egy csomó olyan rossz
beidegzôdés alakult ki,
amely a közvetlen emberi
kapcsolat rovására megy.
Mi ezt a mai estét arra (is)
szeretnénk használni, hogy ezeket a közvetlen emberi kapcsolatokat felélesszük, ápoljuk…”
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22–23. oldal)

Gép info

Beruházások, fejlesztések
okosan…(3.)

Teljesítményrobbanás – Jumbo . . . . . . . . . . . . . . . (24. oldal)

Cég info

Kitörési pontok a folyamatosan
változó könyvpiacon

Prime Rate:
III. Digitális Könyvnap
„…Harc folyik a fogyasztók szabadidejéért, a papíralapú könyv alternatívájaként jelentkeznek az elektronikus
adatszolgáltatók internet biztosította
szolgáltatásai – például a közösségi internetes játékok –, illetve jelentôs nyomás nehezedik a kiadókra a zsugorodó értékesítési hálózatok oldaláról is…”
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(18–20. oldal)
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Szervezeti hír, és más…

PNYME-hírek: Szakmai programok . . . . . . . . . . . (25. oldal)
Könyvajánló: A Gara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25. oldal)

Véd info

Nagy Vera rovata

Monitoros munkahelyek . . . . . . . . . . . . . . . . . .(26–27. oldal)

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(26–27. oldal)
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Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület:

Tisztújító közgyûlés, Vándorgyûlés
és Papírfeldolgozó Napok 2012

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület komoly hagyományra visszatekintô Nyomdász Vándorgyûlésének idén
a miskolctapolcai Calimera Hotel szolgált
helyszínül, mégpedig 2012. október 4–5én. A tavalyi gyakorlatot követve ezzel
párhuzamosan kerül megrendezésre a
Papírfeldolgozó Napok is, viszont már
nem külön szekcióban hangzottak el az
elôadások, hanem egyetlen elôadássorozatba illeszkedett valamennyi prezentáció.
Még mielôtt azonban sor került volna a
szakmai programra, az elsô nap délelôttjén lezajlott az egyesület soros közgyûlése is, amely egyben tisztújító közgyûlés
volt, és amelyen ismét Fábián Endrét,
az STI Petôfi Nyomda ügyvezetôjét
választotta elnöknek az egyesület tagsága. Délután pedig kezdetét vette a
szakmai program.
Ahogy azt az utóbbi 6–7 év vándorgyûléseinek alkalmával mindig megjegyeztük, a résztvevôk létszáma most sem
közelítette meg a „boldog békeidôk”
nyomdásztalálkozóit, és ezzel kapcsolatosan újra csak azt tudom mondani: ezen
nincs mit csodálkozni vagy sopánkodni.
A világ változott és változik: jelenleg
nagyon úgy tûnik, hogy nem a nyomdászok vágyainak megfelelôen… Kétségtelenül nincs könnyû helyzetben a hazai
nyomdaipar, gyakorlatilag küzd a létéért,
noha létjogosultsága vitathatatlan. Mélységesen hiszem, hogy messze nem áldozott le a nyomtatott termékek kora, csak
korábbi pozícióját újra kell kalibrálni, és
még nem nagyon találta meg, miként.
De térjünk vissza az idei vándorgyûléshez!
A házigazda tisztségét ezúttal a 230
éves Diósgyôri Papírgyár látta el. Infor-
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mációink szerint egy
félreértés folytán
ugyan nem egészen
úgy zajlott az üzemlátogatás, ahogy azt
az érintettek gondolták, ám a születésnapi ünnepséghez a
vándorgyûlés résztvevôi is csatlakozhattak…
A program az immáron újra elnöknek
választott Fábián
Endre köszöntôjével
indult, aki beszédében röviden visszatekintett az elmúlt
négy évre, amely
igazán nehéz idôszak
volt – fôleg 2009 –
az egyesület életében. De, mint mondta: „…akciótervet dolgoztunk ki, és
ennek eredményeként az egyesület
anyagilag stabilizálódott, a
hagyományainkat meg tudtuk ôrizni, és a
szaklapjaink is megmaradtak. Tény, hogy
csökken a tagság létszáma, de igyekszünk
az új generáció számára is vonzóvá tenni
a mûszaki egyesületet, és ehhez az internet kínálta lehetôségeket is szeretnénk kihasználni”.
A jövôrôl szólva az elnök azt hangsúlyozta, hogy semmiképpen „nem dôlnek
hátra”, hanem – továbbra is megôrizve
egyszerû, átlátható szervezeti felépítettségüket – a rendezvényeiket kívánják
még strukturáltabbá tenni, valamint még
inkább szeretnék erôsíteni az együttmûködést a társszervezetekkel, elsôsorban a

Nyomda- és Papíripari Szövetséggel, a
Magyarországi Papír-nagykereskedôk
Egyesületével és a
CSAOSZ-szal.
Ezt követôen elkezdôdtek a szakmai
elôadások.
Azonban mielôtt
belekezdenék az errôl szóló beszámolómba, szeretnék
elöljáróban két dolgot megjegyezni:
1./ Noha valamennyi elôadás igen
kitûnô volt a maga
nemében, voltak
olyanok, amelyek
kifejezetten az elôadó által képviselt
cég valamely termékére, szolgáltatására hívták fel elsôsorban a figyelmet, hogy úgy fejezzem ki
magam: „dicsérték a portékát” – kétségtelen, nem érdemtelenül. Más típusú elôadások túlnyúltak a szorosan vett „portékabemutatón”, azaz nemcsak az elôadó
cégéhez köthetôen, hanem attól elvonatkoztatva is hasznos, érdekes, akár megfontolandó információkat tartalmaztak és
az ágazat valamennyi szereplôje számára, függetlenül attól, hogy mely szegmensben tevékenykedik vagy érdekelt.
Tekintettel arra, hogy az elhangzott elôadások szerkesztett változata minden
bizonnyal hozzáférhetô lesz az egyesület
honlapján és/vagy a Magyar Grafika
hasábjain, a magunk részérôl jelen írásunkban azon elôadásokról számolunk be

követhetôség: FSC tanúsítás a papírfeldolgozó- és nyomdaüzemekben címû prezentációjában részletesen fejtette ki a témát. Az utolsó elôadás
pedig az Algák alkalmazása a cellulóz és papíripari szennyvizek tisztításában címet viselte, az elôadója a
NYME-FMK Papíripari Kutatóintézet képviseletében Lele István volt.
És akkor most következzenek a beszámolók az elsô nap elôadásairól! ➧

A beszámolókat készítette: Ilona

Médiatechnológiai Intézetének
vezetôje A tudomány és a gyakorlat
együtt az innovatív megoldásokért a
grafikus kommunikációban címmel
tartott elôadást, ezt követôen dr.
Szikla Zoltán a Hamburger Hungária
erômû beruházásával, illetve a hazai
energiapiac helyzetével ismertette
meg a hallgatóságot. A következô
elôadó a Control Union Hungária
képviseletében Farkas Szilárd volt,
aki Felelôs gazdálkodás és nyomon

Közinfo

hosszabb terjedelemben, amelyek
mondanivalója, lényegi üzenete –
hogy úgy mondjam – „cég-semleges”.
2./ Technikai okok miatt a vándorgyûlésnek – sajnos – csak az elsô
napján tudtunk részt venni, ezért a
második nap délelôttjén elhangzott
elôadásokról nem tudunk Önöknek
tudósítani. Az elôzetes program szerint igen érdekesnek ígérkeztek, ám
azt gondolom, ezen elôadások is
hozzáférhetôek lesznek
az egyesület honlapján,
illetve a Magyar Grafika
hasábjain.
Kedvcsinálóként
azonban ehelyütt is felsorolom, hogy a 2012-es
Nyomdász Vándorgyûlés második napjának
délelôttjén ki mindenki
tartott prezentációt és
mirôl: dr. Horváth Csaba, az Óbudai Egyetem
Rejtô Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar
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„Tíz éven belül komoly gondok lesznek
a szakmai utánpótlással…”
Dr. Koltai László

Elsôként dr. Koltai László egyetemi docens, az Óbudai Egyetem Rejtô
Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Karának oktatási dékánhelyettese tekintette át a nyomdaipari
képzés jelen helyzetét. Ha a nyomdaipar nem éppen a legfényesebb korszakát éli, akkor oktatásának helyzetére ez még inkább igaz, és nemcsak
felsôfokon. A probléma már közép-

szinten kezdôdik, hiszen napjainkban
országos szinten 100 fô alatt van azok
száma, akik valamilyen nyomdaipari
képzésben vesznek részt nappali tagozaton, a gépmestertanulók száma
pedig nem éri el a 10 fôt. Gyakorlatilag nincs utánpótlása a szakmának,
és ez persze jelentkezik a felsôfokú
képzésre jelentkezôk hiányában is.
Ráadásul a minisztérium folyton változtat a felsôfokú képzés struktúráján,
követelményrendszerén, és ezek a
változtatások meglehetôsen figyelmen kívül hagyják a valós elvárásokat és lehetôségeket, továbbá jelentôsen megnehezítik nemcsak az
egyetem életét, hanem a gyakorlati
helyszínt biztosító cégekét is. Az
Óbudai Egyetemen háromféle szintû
diploma – fél-felsôfokú, azaz kvázi
technikusi; BSc (alapdiploma); MSc
(egyetemi szintû) – megszerzésére
van lehetôség, ezen kívül pedig tartanak szakirányú továbbképzéseket,
valamint szaktanfolyamokat is. Ezzel
együtt tény, hogy igen visszaesett az
érdeklôdés: kevés a hallgató. „Tíz
éven belül komoly gondok lesznek a
szakmai utánpótlással” – figyelmeztetett dr. Koltai László. És ez nyilván
így is lesz, mert meglehet, hogy az

utóbbi egy évben hatról 12 százalékra
nôtt az ágazaton belüli munkanélküliség, ám ha nincs utánpótlás, egy
évtized múltán nem lehet azokat
foglalkoztatni – valószínûleg már
nyugdíjasok lesznek, de pályaelhagyók feltétlenül –, akiknek ma nincs
munkájuk. Kell, kellene tehát az
utánpótlás mind közép-, mind felsôszinten. Persze, nem ül tétlenül sem
az egyetem, azon belül a dr. Horváth
Csaba vezette Médiatechnológiai
Intézet, sem a szakma. Dr. Koltai
László elmondta, hogy az egyesület
elnökségi ülésen foglalkozott a
nyomdaipari oktatás helyzetével és
lehetôségeivel. Ennek keretei között
feltérképezték, hogy milyen gyakorlati lépések – például: pontos statisztika az ágazat jelenlegi struktúrájáról,
szakmai vizsgakövetelmények felülvizsgálata, szakmai modulok bôvítése, digitális szakmák bevonása a képzésbe, nyomdász-életpályamodell
kidolgozása, oktatók anyagi motiválása stb. – szükségeltetnek ahhoz,
hogy a szakma újra méltó rangra
emelkedjen, és vonzó perspektívát
jelentsen az új generáció, az utánpótlás számára. ■

Végleg E-book-tuk?
Nyomdaipar az internet árnyékában
Szabó Szabolcs
„Segíthetik-e a nyomdaipar mûködését az elektromos »kütyük«?”
– kezdte elôadását egy költôi kérdéssel Szabó Szabolcs, majd –
eme mûfaj szabályainak megfelelôen – természetesen válaszolt is
rá. Elôadásában azt boncolgatta
ugyanis, hogy az elektronikus média terjedése miként hatott és fog
hatni a nyomdaiparra. Mint mondta: az internet ugyan lecsökkentette azon az ominózus tortán belül
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a print szeletét, sôt pillanatnyilag jobban
is, mint ahogy megilletné, ám ezzel
együtt a nyomtatásnak, a nyomtatott
termékeknek a jövôben is pótolhatatlan
szerepe és jelentôsége van a kommunikáció terén (is). Kétségtelen, nem akkora
és úgy, ahogy eddig. Az ágazatnak, azon
belül minden egyes cégnek tenni is kell
azért, hogy megtalálja újkori helyét ebben a részben kialakult, de még inkább
kialakulófélben lévô médiamixben, illetve törekednie kell arra, hogy megfeleljen

Bevétel vagy követelés
Bévárdi Balázs

Közinfo

az újkori elvárásoknak. „Egy
technológia akkor tûnik el, ha
elveszti valamely fontos elônyét
a másikkal szemben” – hívta fel
a figyelmet az elôadó. A printnek jó néhány területen – azt
hiszem, ezt Önöknek nem kell
külön bizonygatni! – nagyon
sok elônye van a virtuális világgal szemben. Persze, van ahol –
például napilapok kontra hírportálok – jócskán alul marad…
Egy biztos: a nyomdáknak, a
teljes iparnak változnia kell
saját jövôje érdekében, és az
„elektromos kütyüktôl” nem
félnie kell, hanem egyrészt
használni azt – például interaktív weboldalak mûködtetése –,
másrészt a médiamix részeként
együttmûködni az újmédiákkal.
A változás irányát, azaz a kiutat
jelentheti a nyomdák számára a
specializálódás is, továbbá a
kommunikációs cégekkel, produkciós irodákkal történô szoros
együttmûködés is. Ez utóbbi
lehetôséget részletesen is bemutatta Szabó Szabolcs. Elôadása
végén pedig összegezte azokat a
legfontosabb szempontokat,
amelyeket a nyomdaipar szereplôi, elsôsorban természetesen a
nyomdák, saját egzisztenciájuk
fenntartása érdekében nem téveszthetnek szem elôl. Ezek –
véleménye szerint – a következôk: versenytársak felmérése,
újmédiák használata, más értékesítési csatornákkal történô
együttmûködés, és talán a legfontosabb: ne akarjanak mindent egyedül csinálni! ■

A következô elôadást Bévárdi Balázs, az Euler
Hermes Europe S. A. képviselôje tartotta. A cég
fô profilja a hitelbiztosítás, amelybe beletartozik a céginformációs szolgáltatás, a követeléskezelés, illetve a
biztosítási kártérítés. Az Euler Hermes az Allianz csoport
tagjaként több mint 50 országban tevékenykedik, a
magyar piacon 1996 óta van jelen. Saját adatbázisból
dolgoznak, és ebben mintegy 45 ezer hazai és több millió
külföldi vállalat naprakész adatai találhatók. Követeléskezelésük igen hatékonynak mondható: átlag 60 százalékos a megtérülés. Kártérítési hányaduk is magas: 85 százalékos. Az elôadó természetesen részletesen kitért arra is,
hogy a nyomdaipar számára miért érdemes élni az általuk
nyújtott szolgáltatásokkal. Mint mondta, a nyomdaipar egy kifejezetten érzékeny szektor,
amely hitelszûkében van, magasak a banki finanszírozás költségei, és további nehézséget
jelent, hogy a nyomdák egyharmada több mint 90 napon túl jut csak jogos pénzéhez.
Maga az iparág összárbevétele a gazdasági válság kitörésétôl számított elsô két évben
csökkent, majd 2010-ben és 2011-ben némileg növekedett, a 2012-es elsô féléves adatok
pedig stagnálást mutatnak. Ráadásul az adatok arra is rávilágítanak, hogy a nyomdaipari
cégek mintegy 25 százaléka bizony gondokkal küzd. Mindezen tények összegzésébôl
levonható: a nyomdák számára egyre fontosabb, hogy pontos adatokkal bírjanak partnereik fizetési megbízhatóságáról, hiszen ellenkezô esetben olyan komoly kockázatot – például behajthatatlan követelés – vállalnak be, amely akár egzisztenciájukat is veszélyeztetheti. „Hogy ne legyen követelés, érdemes tudni, kinek dolgozunk” – hangsúlyozta elôadása
végén Bévárdi Balázs. ■

Tapasztalatok a termékdíj kapcsán –
csomagolási szempontból
Nagy Miklós
Talán emlékeznek, hogy meglehetôsen sokat foglalkoztunk az idén január elsejétôl
hatályba lépett új termékdíjtörvénnyel, amelynek kapcsán prognosztizálható volt, hogy
igen sok és sokféle problémát, nehézséget és gondot, na meg nem kevés adminisztrációs
és anyagi terhet fog jelenteni mind a nyomda-, mind a csomagolóipar számára. Sajnos,
nem tévedtünk… Nagy Miklós, a CSAOSZ fôtitkára elôadásában a bevezetés óta eltelt
tapasztalatokról számolt be, természetesen csomagolási oldalról, amelyet ha lehet, még a
nyomdatermékeknél is elképesztôbb és bonyolultabb módon terhel az új szabályozás. A
dolog például ott kezdôdik, hogy akkor is kell csomagolási termékdíjat fizetni bizonyos
esetekben – például agrofólia vagy szemeteszsák –, ha azt nem csomagolásra használják,

• EDEL lakkok
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vagy éppen azt is említhetnénk, hogy a disztribútorok nem vállalhatják át a megfizetést, emiatt kvázi duplázódik adott terméken a termékdíjtétel. Az a tény, hogy
komoly többletterhet ró a vállalkozásokra, és lényegesen megnöveli a finanszírozási
forrásigényt, továbbá sok esetben a csomagolási összetevôk közötti különbségtétel
ellehetetleníti a helyzetet, jelentôs versenyhátrányt okoz a hazai vállalkozásoknak,
azaz erôteljesen ösztönzi az importbeszerzést, amely ilyen formán 5 százalékkal – ezen belül a
papíralapú címkék esetében például 34 százalékkal! – növekedett, és ezzel 9 százalékos részarányt képvisel ezen a területen. A csomagolócégek egyharmada importra állt át. További gond,
hogy az új termékdíjtörvény ösztönzô-szankcionáló volta megszûnt, és az OHÜ messze nem áll
feladata magaslatán… Mindennek „köszönhetôen” míg 2010-ben 16,3 százalékot, 2011-ben
4,4 százalékot nôtt a hazai csomagolóipar teljesítménye, addig 2012 elsô öt hónapjában 3 százalékot csökkent. A termékdíjtörvény alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai egyértelmûen a
törvény megváltoztatása után kiáltanak. A CSAOSZ összeállította az ezzel kapcsolatos sürgetô
teendôket. A jelenlegi keretek között a legfontosabb, hogy megszüntessék a disztribútorok diszkriminációját, az átvállalási lehetôségeket a csomagolóipar sajátosságaihoz kell igazítani, az
egyéni teljesítések feltételeit ösztönzôvé kell tenni, csökkenteni kell a vonatkozó adminisztrációs terheken, valamint felül kell vizsgálni a VTSZ-, illetve CS-kódok alkalmazását.
Hosszabb távon pedig önálló csomagolásitermékdíj-törvényt kellene megalkotni, mert a mostani egyrészt rendkívül bonyolult, másrészt sok esetben nem is egyértelmû. További hosszabb
távú célkitûzés, hogy a kötelezettség újra magára a csomagolásra kerüljön vissza, és azt is szeretné elérni a CSAOSZ, hogy a koordináló szervezetek feladatköre is visszaálljon, illetve
teremtôdjön meg ismételten a kollektív teljesítés lehetôsége. ■

A Dunapack ukrajnai beruházása – és ami
ebbôl mindenki számára megszívlelendô
Panyi László
A Dunapack képviseletében Panyi
László a Dunapack
ukrajnai hullámtermékgyárának beruházásáról tartott egy
igen érdekes elôadást. Az, hogy egy
multinacionális vállalat részeként nemzetközi szinten terjeszkedik egy cég, mondhatni természetes, és valahol az is,
hogy ezt körültekintôen és professzionálisan teszi. Nem mondanám, hogy a hazai ipar széles körének adott, hogy a piaci
pozíciója növelése érdekében zöldmezôs beruházással külföldön terjeszkedjen, azt viszont állítom, hogy a miként módszerét – léptéktôl függetlenül: kicsinek és nagynak egyaránt –
nagyon érdemes megszívlelni, alkalmazni. Nos tehát, a Dunapack csoport – amely Európa nyolc országában rendelkezik
gyártói egységgel, és évente 1,1 milliárd négyzetméter hullámterméket gyárt – 2008–2009-ben határozta el, hogy tovább terjeszkedik, mégpedig a stratégiailag kiválasztott irányba, azaz
kelet felé. Ennek elsô lépéseként az ukrán piacon vállalkozott
egy zöldmezôs beruházás keretei közt megvalósuló gyárépítésre. És akkor itt álljunk is meg, hiszen éppen a piac irányának
kiválasztása, mikéntje az, amit érdemes ellesni a Dunapacktól.
Nos, mielôtt meghozták volna a döntést, alaposan feltérké-
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pezték a lehetôségeket. Elsôdleges szempontot jelentett, hogy
saját portfóliójukat tekintve a gazdasági fejlettség szempontjából gyenge, ám éppen ezért jelentôs növekedés elôtt álló keleti
régió jelent, jelenthet egy nagyobb felvevôpiacot. Ukrajnában a
hullámtermék-felhasználás mértéke ugyanis igen alacsony: 8,5
kg/fô/év, szemben a magyarországival, amely 23,5 kg körül
mozog, és nem beszélve a nyugat-európairól, amely ennél is
jóval magasabb. Következô érv az ukrajnai beruházás mellett,
hogy kevés nemzetközi versenytárs van a térségben, és földrajzilag sem fedik le az országot, illetve ezek a már ott lévô cégek
nyitva hagyták az esetleges további kelet, délkelet irányú terjeszkedés „kapuját”.
Ezek voltak a pozitív tények és egyben érvek, ám ugyanakkor a negatív körülmények figyelembe vétele sem maradhatott
el. Ukrajnában például elképzelhetetlen bárminemû beruházás,
üzletindítás a hatóságokkal, önkormányzatokkal és a politikával történô „erôs együttmûködés” nélkül. Ahogy az elôadó
finoman megfogalmazta: „Nem mondom, hogy korrupció van,
de igény lenne rá…”
Mindezeket a pozitívumokat és negatívumokat összevetve,
mérlegelve született a döntés a beruházás mellett. Elkezdôdtek
az ezzel kapcsolatos munkálatok, amit ugyan a gazdasági válság átmenetileg megtorpanásra késztetett, ám ez év november
15-én átadásra kerül a Dunapack ukrajnai gyára, és elindul a
termelés. Megindulnak a hullámtermék-gyártó, valamint Bobst
kimetszôgépek, és éves szinten mintegy 120 millió négyzetméter hullámtermék fog lejönni a gyártósorokról. ■

Közinfo

Migrációmentes festékek; Új generációs flexónyomóformák;
Egyetemi igények – digitális nyomdai megoldások
Menyhárt Imre; Huszár Zsolt; Takács Gábor – Burmeister Erzsébet

És akkor most röviden azokról az elôadásokról, amelyek kvázi egy-egy cég
kínálatának, szolgáltatásának bemutatására fókuszáltak.
Az elsô ilyen jellegû elôadást a SunChemical képviseletében Menyhárt Imre
tartotta, és prezentációjának középpontjában az általuk kínált migrációmentes
festékek álltak. Az elôadó részletesen
kifejtette az ezzel kapcsolatos általános
tudnivalókat. Ezt követôen ismertette
vonatkozó festékrendszereiket – SunLitTM Diamond, SunLitTM Crystal –,
végezetül pedig bemutatta azon festéküket, a SunPakTM LQM hagyományos
ofszetfestéket is, amely a SunChemical
által szabadalmaztatott receptúra alapján
készül, és egyedülálló módon egyáltalán

nem migrál, még akkor sem, ha nincs
lakkozva.
Az Intergraf Digiflex Kft. képviseletében Huszár Zsolt szintén egy olyan elôadást tartott, amely a cég új technológiai
megoldására hívta fel a figyelmet. Az új
technológia a DigiCorr flexónyomóforma,
amely a hullámkarton-nyomtatásban jelent
hatalmas minôségi fejlôdést, ugyanis a Bhullámú termékeknél kiküszöböli az úgynevezett „hullámborda-effektust”. Az igen
alapos, lendületes és szellemes elôadás
meggyôzô érveket sorakoztatott fel a DigiCorr használata mellett, de Huszár Zsolt
azért arra is figyelmeztette az érintetteket,
hogy a tökéletes végeredmény elérése érdekében magának a hullámlemeznek is jó
minôségûnek kell lennie.

A harmadik ilyen típusú elôadás
egy páros elôadás volt. A KonicaMinolta Magyarország képviseletében Takács Gábor mutatta be a céget,
illetve portfóliójukat, valamint beszélt a Miskolci Egyetemmel való
együttmûködésükrôl, amelynek keretében 2011 novemberében B2B rendszerben egy workflow megoldást
valósítottak meg. Részletesen kitért a
megoldás elônyeinek ismertetésére,
majd átadta a szót a rendszer, azon belül
a digitális nyomdát is üzemeltetô egyetemi könyvtár fôigazgatójának, Burmeister
Erzsébetnek.
Az igazgatóasszony egyrészt bemutatta a könyvtár életét, tudományos munkásságát, illetve elmondta, hogy a kezdetektôl miként fejlôdött – ahogy fogalmazott – a „sokszorosító üzem”, ahol
nemcsak egyetemi jegyzeteket, közleményeket, folyóiratokat, oktatási segédleteket, tájékoztató füzeteket állítanak elô,
hanem szívesen dolgoznak, pontosabban
dolgoznának külsô piacra is. Egyébként
az elôadáshoz kapcsolódóan fakultatív
üzemlátogatásra is lehetôség volt az
egyetem nyomdájába. ■

Konferencia az analóg és digitális nyomtatással,
valamint az elôkészítéssel foglalkozók számára
Turányi Károly
A vándorgyûlés elsô napjának utolsó elôadását Turányi Károly tartotta, de ez nem is elôadás volt, hanem egy beharangozó. Az egyesület ugyanis egy új kezdeményezést kíván
útjára indítani, amelynek lényege, hogy egy olyan kis költségvetésû fórumot, konferenciát
hozzon létre, amelyen az érintettek érdemben vitathatják meg vonatkozó tapasztalataikat,
választ kaphatnak a témában azokra a kérdésekre, amelyek leginkább foglalkoztatják ôket,
illetve természetesen megismerkedhetnek olyan megoldásokkal, amelyek tovább növelik
cégük hatékonyságát. A kétnaposra tervezett konferencia várható idôpontja 2013. február
21–22. És noha a szervezôknek, élükön a beharangozót tartó Turányi Károllyal, van konkrét elképzelése a témákat illetôen – például: termelési/gyártási folyamatok hatékonysága,
adminisztrációja; ügyfélkapcsolat és jóváhagyási folyamatok elektronikus kezelése; valós
önköltségek, selejtek stb. –, nyitottak, sôt várnak is újabb ötleteket. A konferencia megtartását mindenképpen elôzetes igényfelmérés fogja megelôzni.
Ezzel véget ért az idei Nyomdász Vándorgyûlés elsô napjának szakmai programja, az
este – a vacsorán túl – szokás szerint baráti hangulatú beszélgetésekkel telt. ■
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32 féle lélegzetelállító felületnemesítés – egy kézben

Prospektus Nyomda
Szokásához híven ezúttal is „úttörésre” vállalkozott a Prospektus
Nyomda tulajdonos-ügyvezetôje,
Szentendrei Zoltán. Az új technológiák bevezetése alapítása pillanatától
jellemzi a céget: nem egy olyan nyomtatási vagy nyomtatáshoz kapcsolódó
megoldás „honosítása” fûzôdik Szentendrei Zoltán nevéhez, amelyet nemcsak Magyarországon, hanem a régiót
tekintve is elsôként alkalmaztak. Hogy
mást ne említsek: a színellenôrzés addigi legtökéletesebb eljárása, a Heidelbergi Nyomdagépgyár által kifejlesztett ImageControll (CPC-24), a digitális montírozás (Heidelbergi Delta
Technológia), a Heidelberg SM 74-6
LX, hatszínes lakkozós, temperált
festékezô és alkoholos nedvesítô
mûvel felszerelt berendezés, továbbá a
hibrid technológiás effektlakkozásra
kifejlesztett a Heidelberg CD 74-6 LX
UV típusú nyomógép. És persze ne
feledkezzünk meg a KBA Rapida
130/a 8 SW nyomógéprôl sem, amely
egyszerre 32 A4 méretû oldal nyomtatására képes, a papírív két oldalára.
Mindezzel együtt Szentendrei Zoltán mindig is azt vallotta, és persze
vallja, hogy: „…a korszerû géppark is
csak azt tudja nyújtani, amit az azzal
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dolgozó ember kihoz belôle”.
E gondolat jegyében vállalkozott idei „úttörésére”, azaz
szervezett a Prospektus
Nyomda október elsô hetében egy olyan szakmai
bemutatósorozatot, amely
nem a piac vagy potenciális
piac számára szólt, hanem a
grafikai elôkészítéssel foglalkozó szakembereknek. A
rendezvény célja ugyanis
elsôsorban az volt, hogy
mind azt a lehetôséget, szó
szerint lélegzetelállító megoldást, amelyet az igazán impozáns „tudású” gépparkkal
és persze az idôközben felhalmozódott szakmai tapasztalattal elôállítani tudnak, bemutassák, kvázi megtanítsák
azon szakmai körnek, amely az esetleges megvalósításban is aktív résztvevô. Elméleti és egyben gyakorlati
tudást, egyfajta „beavatást” kínált fel
tehát a Prospektus Nyomda a grafikai
stúdiók, produkciós irodák képviselôi
számára. Sokan éltek is a páratlan lehetôséggel, de azt azért nem mondom,
hogy nem lehetett volna nagyobb az
érdeklôdés… De – ahogy Kata barátnôm szokta mondani – „akarata ellenére senkit nem lehet boldoggá tenni”.
Na, de bánja az, aki megtehette volna,
de mégsem volt ott… Mi térjünk viszsza a bemutatóhoz!

Noha immáron nyolc éve, hogy a
Prospektus felkészült a hibrid technológiás effektlakkozásra, és ennek köszönhetôen született is jó néhány elképesztôen gyönyörû magazin- és
könyvborító, továbbá prospektus, katalógus és címke, igazából közel sem
használja ki a piac, a megrendelôi kör
az ebben rejlô lehetôségeket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy hol a megrendelôk vonatkozó ismeret- vagy éppen anyagi forrásának hiánya „ludas”
a dologban, hol egyszerûen arról van
szó, hogy a tervezôi oldalon hiányzik
a szakmai tudás ezen különleges megoldások elôkészítéséhez. Hogy ez
utóbbi ne legyen gátja az alkalmazásnak, tartatott tehát a bôven szakmai
továbbképzésnek beillô rendezvény.
Sôt, fogalmazhatok úgy is, hogy egyedülállóan bôven gyakorlati szakmai
továbbképzés volt, hiszen nincs még
egy olyan hazai nyomda, amely ilyen
sokféle, és a maga nemében minden
esetben kimagasló minôséget képviselô, fantasztikus effekteket megjelentetô nyomatok kivitelezésére felkészült lenne. A Prospektus Nyomda
mintegy 32 féle lélegzetelállító felületnemesítô megoldást kínál, és nemcsak papír és karton, hanem víztiszta

oldásokkal a késôbbiekben bôvíthetô
legyen. Ilyen formán a grafikusoknál,
tervezôknél, és persze a megrendelôknél is „egy kézben” lehetnek – igaz,
másként – a különféle felületnemesítô
megoldások. Már csak választaniuk
kell(ene), melyiket szeretnék látni
saját termékeiken…
A bemutatósorozat további nem titkolt célja volt az is, hogy a Prospektus
Nyomda új divíziójára, a csomagoló-
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mûanyag hordozóra is, vagy akár fémgôzölt felületre, sôt magát a fémgôzölt
felületet is képes elôállítani. Ráadásul
mind a 32 féle felületnemesítés házon
belül készül, maga a technológia, valamint a szakmai tudás pedig házon belül forrta ki magát, s vitte tökéletességre a végeredményt. Ahogy Szentendrei Zoltán ennek kapcsán fogalmazott: „…mi magunk tapasztaltuk ki,
hogy melyik felületnemesítés miként
hat az azt követô munkafázisra, hol
és mit kell ahhoz változtatnunk a
gyártás során, hogy a végeredmény
hibátlan legyen. Ha alvállalkozóval
készíttetnénk egyik vagy másik
munkafázist, nem lenne sem rálátásunk, sem befolyásunk a tökéletesítésre. Így van. Ezért tartunk mindent egy kézben.”
A résztvevôket – valamennyi alkalommal – Szentendrei Zoltán
kalauzolta végig, illetve avatta be a
felületnemesítési eljárásokba. Volt
alkalom kérdezni, és persze érdemi
válasz is érkezett, sôt, minden érdeklôdô a 32 féle felületnemesítést
magába foglaló gyûrûs katalógussal is gazdagodott, amely arra is
alkalmas, hogy a Prospektus
Nyomdában újonnan születô meg-

anyag-, azon belül kifejezetten a
prémiumminôségû dobozgyártásra is felhívja a figyelmet. Ahogy
Szentendrei Zoltántól megtudtuk, az
elmúlt bô három év
alatt jelentôsen
visszaesett az úgynevezett klasszikus nyomdatermékek
iránti igény a hazai piacon. Ugyan a
Prospektus már jó ideje jelen van az
exportpiacokon, és az itthoni mintegy
50 százalékos forgalomcsökkenés
nagy részét sikerült is innen pótolnia,
ám egyrészt nem teljesen, másrészt a
tradicionális nyomdaipari termékek
nem igazán hordozzák a fejlôdés ígéretét, még az exportot tekintve sem. A
gazdasági válság és az elektronikus
médiumok térhódítása alaposan megtépázta a nyomtatott termékek piacát, és
nemcsak itthon. Éppen
ezért fordultak a csomagolás felé, amely szegmensen
könnyen meglehet, hogy
most jött vagy jön el a Prospektus ideje. A fogyasztóért
való versengés erôsödésével
egyre nagyobb szerepet kap
ugyanis a csomagolás. Fogalmazhatunk úgy is, hogy
a csomagolás lett – kis túlzással – az egyes számú
„felelôs” a termékek eladhatóságáért, eladásáért, olykor már-már lekörözi a beltartalmat is. Tény, hogy
egyre több, a piacot erôtel-
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jesen meghatározó termékgyártó
ismerte és ismeri
fel, hogy egyáltalán nem mindegy,
miben kínál egy adott terméket, illetve mekkora
jelentôsége van a csomagolásnak, ezen belül a különlegességnek. Az élelmiszerektôl a dohánytermékekig,
a gyógyszerektôl az italárukig, mindennek a csomagolása egyre feltûnôbb:
„fût-zenél-világít”, és persze. jó esetben szebb, igényesebb. A meghatározó termékgyártókat
kiszolgáló nagy csomagolóanyag-gyártó
nyomdák is felkészültek technológiailag
ezen igények kiszolgálására, és egyremásra hallani további vonatkozó beruházásokról. A nagy termékgyártók trendjeit
azonban a kisebb vagy éppen speciális,
exkluzív termékek gyártására szakosodott cégek is követni fogják, hiszen
egyébként lemaradnának a fogyasztóért
vívott versenyben. Nekik is szükségük
van, de fôleg lesz olyan csomagolásra,
amely a maga minôségigényes kivitelezésével, szemet odavonzó megoldásaival
hathatósan segíti termékeik eladását. A
Prospektus Nyomda saját méretébôl,
ugyanakkor egyedülállóan széles technológiai hátterébôl, valamint alapos szakmai felkészültségébôl fakadóan igazából
ehhez kínál fantasztikus megoldásokat,
mégpedig éppen ennek a kis-közepes,
vagy kisebb szériás megrendelôi körnek.
Szentendrei Zoltán – egyebek mellett
– a következôket mondta, amikor új, csomagolási divíziójuk kapcsán kérdeztem:
„Érezhetôen megindult az igény a minôségigényes csomagolóanyagok iránt, és
ahogy az lenni szokott: most is a »nagyok
fújják a passzátszelet«, azaz mutatják a

trendet. Mi hiába voltunk eddig is felkészülve az ilyen típusú igények kiszolgálására, egyrészt nem volt lehetôségünk, továbbá erônk és energiánk a megrendelôk
»megdolgozására«, vagyis a tudásunk
eladására, másrészt volumenben sem a
mi kategóriánk egy multinacionális nagyvállalat teljes körû kiszolgálása. A mi
profilunk a kisebb szériás, ám prémiumkategóriás csomagolóanyagok, exkluzív
dobozok gyártása. A trendek azt mutatják, hogy talán napjainkra eljött az idô,
hogy mindazt a technológiai és szakmai
tudást, ami az elmúlt évek, évtizedek alatt
felhalmozódott a Prospektusnál, a csomagolóanyag-gyártás piacán is értékesíteni tudjuk. A »nagyok« mellett ugyanis a
kis-közepes termékgyártóknak is jól felfogott érdekévé vált, hogy termékeik kitûnjenek a tömegbôl, hiszen ez az egyetlen
esélyük, hogy gyártójuk piacon marad.
Mi pedig pontosan a kis-közepes cégek,
illetve kisebb szériás termékek esetében
kínálunk olyan megoldásokat, amelyek
minôsége messzemenôkig garantálja a
kitûnést, sôt nemcsak felveszi a versenyt
a »nagyok« által diktált megoldásokkal,
hanem adott esetben meg is haladhatja
azokat. Ennek érdekében az elmúlt egy

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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évben új, a csomagolóanyag-gyártásban
nagy szakmai tudással bíró kollégá(k)val
bôvültünk, továbbá speciális célgépeket
is vásároltunk – például egy KAMA
ProCut 74 típusú stancoló-aranyozó berendezést –, illetve komoly energiát fektettünk a „doboz” szakma fortélyainak
elsajátításába.
Nem mondom, hogy nem „drága dolog” elôször kialakítani a szükséges technikai, tudásbeli és személyi feltételeket,
de tökéletes felkészültséggel akartunk a
piacra lépni, hiszen nem engedhetjük
meg magunknak, hogy bármely ügyfelünket ne maradéktalanul szolgáljuk ki. Az
elveszett bizalom ugyanis nem pótolható.
Most viszont már bátran állunk a megrendelôk elé, mert mind technikailag,
mind szakmai tudásban tökéletesen felkészültek vagyunk a legigényesebb megrendelések maradéktalan teljesítésére is.
Sôt, mi magunk biztatjuk partnereinket,
hogy a felületnemesítés terén (is) használják ki, éljenek mindazon fantasztikus
effektlehetôségekkel – és van belôlük
bôven –, amiket a Prospektus Nyomda
nyújtani tud, és ráadásul mindezt egy
kézbôl.” ■
Ilona
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„Adjatok nekem luxust, és minden szükségesrôl lemondok érte”

Budapest Papír – Kreatív Klub

A címben található
idézet Oscar Wildetól származik, és
Murai Gabriella, a
Budapest Papír Kft.
kreatívpapírokért felelôs termékmenedzsere választotta
legutóbbi, 2012. október 4-én tartott
Kreatív Klubjuk
mottójául. Az idézet
igen találó, hiszen a
kreatívra, kreatívból
készült nyomdatermékekrôl igazán elmondható, hogy meghaladva a szükségest,
a mindennapost, magukon hordozzák az
eleganciát, a különlegességet, az egyediséget és a
luxus esszenciáját.
Az immáron több mint
tízéves múltra visszatekintô
Kreatív Klub mindig valami különleges, szokatlan,
elnevezéséhez méltó kreatív helyszínt választ rendezvényei színteréül: ezúttal például az etyeki Korda
Filmparkban látta vendégül
a közel 70 fôs társaságot,
akik között grafikusokat,
tradicionális és digitális-,
valamint szitanyomdák
képviselôit, illetve viszonteladókat is találhattunk. Az
est házigazdája, még inkább játékmestere
ezúttal is „Conqueror (Hódító)” Kaszás
Géza színmûvész volt, aki kezdetektôl a
Kreatív Klub „arca” (is).
A vendégeket Erdély Zsolt, a Budapest Papír Kft. ügyvezetôje köszöntötte,
majd rövid beszédében elsôsorban arra

hívta fel a jelenlévôk
figyelmét, hogy noha
a gazdasági válság
érezhetôen csökkentette az általános fogyasztást, a luxuscikkek forgalma nem
csökkent, és ez igaz
a kreatívpapírokból
készült exkluzív
nyomdatermékekre
is. A fogyasztóért
vívott küzdelemben

kiemelt jelentôsége
van az egyediségnek,
kitûnésnek, és ehhez
az egyik megoldást a
kreatívpapírok
alkalmazása jelenti.
A rövid bevezetôt
követôen kezdetét vette az interaktív stúdiótúra, amelyen a vendégek nemcsak a
filmstúdió érdekességeit, díszleteit, trükkös megoldásait vehették szemügyre, alkalmasint próbálhatták ki, hanem – szokás szerint – egyúttal a Budapest Papír
kínálta Arjo Wiggins kreatívpapírokkal

kapcsolatos játékos feladatok, kérdôívek
is várták a két csapatra osztott társaságot.
A játékot követôen a stúdió házivetítôjében találkozott újra a társaság, ahol az
Arjo Wiggins Fine Paper divíziójának
marketingvezetôje, Virginie Gohlinger
tartott elôadást magáról a cégrôl, a termékkínálatukról, illetve további célkitûzéseikrôl. A termékekrôl szólva a fô
hangsúlyt a cég Curious Skin termékcsaládja új tagjainak bemutatására helyezte,
ugyanis a kínálat négy új színnel – indigókék, smaragdzöld, a lila egy különleges árnyalata és egy elegáns
szürke – bôvült, amelynek a
piaci fogadtatása rendkívül
sikeres. Olyan híres divatcégek
választották promóciós anyagaik hordozójául, mint például
az Armani vagy éppen a
Chanel. Ennek kapcsán az Arjo
Wiggins a teljes Curious Skin
kínálatra maszktervezô pályázatot írt ki, amelyre az érdeklôdôk a Budapest Papíron keresztül adhatják le pályázati
anyagukat 2013. február 28-ig.
Az eredményhirdetésre 2013.
március 4-én kerül sor, a díjak
között designerek által készített maszkok (Bonsoir Paris,
Kriki, Kako Ueda), fényképezôgépek és
Creative Review elôfizetések találnak
gazdára. Az elsô 20 maszk készítôjét
ajándékozza meg az Arjo Wiggins gyár.
Ezt követôen a program Murai Gabriella termékmenedzser elôadásával folytatódott. A prezentáció egyrészt emlékeztette a társaságot a Budapest Papír által
kínált kreatívpapírok széles választékára,
illetve az általuk nyújtott szolgáltatásokra – szaktanácsadás, termékminta, egyedi
konzultációk, valamint a Cash & Carry
üzlet lehetôségeire (méretre vágás, kistételes kiszolgálás stb. –, másrészt újra fel-

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,
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hívta a hallgatóság figyelmét a kreatívhordozók nyújtotta elônyökre, trendekre,
illetve a vonatkozó piaci tapasztalatokra.
„Az igények az egyedi és különleges termékek felé tolódnak. A fogyasztókért vívott versenyben
kiemelt szerepe van a csomagolásnak, a borítónak, az
exkluzív kinézetnek, és ebben
egy jól megválasztott kreatívpapír bizonyítottan hathatós
segítségre van. És nemcsak
az adott termék kelendôségét
segítik elô, hanem a »termékgazdáról« alkotott képet is

pozitívan befolyásolják” – hangsúlyozta az elôadó. S hogy ez
mennyire így van, azt partnereik
által készített gyakorlati példák
sokaságán mutatta be a társaságnak. Például Magyarország
Alaptörvényének borítója Rives
Traditionból készült, de a világhírû Zsolnay porcelánok egyes
díszdobozaihoz is az Arjo
Wiggins egyik kreatívkartonját,
a Curious Metallics-t használják. Elôadása befejezô részében
pedig a Budapest Papír által
kínált valamennyi papírféleségre és szolgáltatásra is felhívta
röviden a jelenlévôk figyelmét.
Az elôadást követôen került sor a vacsorára, illetve ezzel párhuzamosan alkalom nyílt egyrészt egy ügyes kis stancológép segítségével a kreatívpapírokból
különféle alakzatok kivágására, másrészt a filmstúdió
három maszkmesterének
tudását is kipróbálhatták a
vendégek. Ez utóbbi programnak köszönhetôen rövid
idôn belül igazán horrorisztikus sérülések borították a
tisztelt társaságot…
De térjünk vissza a kreatívpapírokhoz!

Noha tény, hogy a recesszió visszavetette a
nyomdatermékek és ezzel
együtt természetesen a
különféle hordozók piacát
is, a kreatívpapírok forgalma nem
csökkent, legalábbis a Budapest Papírnál. Ugyanakkor az is kétségtelen,
hogy a stagnáló mennyiség mögött
szélesebb vevôi kör, ellenben kisebb
fajlagos felhasználás áll. Mindezzel
együtt valószínûsíthetô, hogy növekedni fog a kreatívpapírok forgalma,
hiszen – ahogy arra az elôadók is
rámutattak – a különlegesség, az
exkluzivitás iránt növekszik a piaci
igény, illetve immáron nemcsak a
hagyományos technológiákkal –
ofszet, szita – lehet ezeket a hordozókat
szépen nyomtatni, hanem digitálissal is.
A kreatívpapír-gyártók pedig – élükön
természetesen az Arjo Wiggins – folyamatosan bôvítik vonatkozó kínálatukat:
gyakorlatilag ma már szinte párhuzamos
a kreatívpapír-választék a tradicionális és
a digitális technológiához. ■

Ilona
(Fotók: Budapest Papír)
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Kitörési pontok a folyamatosan változó könyvpiacon

Prime Rate: III. Digitális Könyvnap
2012-ben harmadik alkalommal
rendezte meg a Prime Rate Kft. a
Digitális Könyvnapot. Immár több
évre visszatekintve szép tradíció,
hogy a nyomda az egyes piaci szegmensek részére idôközönként teret
biztosít a nyílt eszmecserére, tapasztalatok megosztására, az új tendenciák elemzésére, megvitatására.
Talán soha nem volt aktuálisabb a
téma, hiszen – mint azt Erik Keuppens, a HP Indigo kelet-közép-európai kiadói piacért felelôs menedzsere
is említette – a könyvkiadás jelenleg
hármas szorításban van. Harc folyik a
fogyasztók szabadidejéért, a papíralapú könyv alternatívájaként jelentkeznek az elektronikus adatszolgáltatók

termegkft@t-online.hu
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internet biztosította szolgáltatásai –
például a közösségi internetes játékok –, illetve jelentôs nyomás nehezedik a kiadókra a zsugorodó értékesítési hálózatok oldaláról is. Ezért is
volt érdekes, hogy ennek a piacnak a
hazai és külföldi szereplôi milyen
megoldási lehetôséget látnak a Frankfurti Könyvvásáron tapasztaltak alapján.
A rendezvényen a vendéglátó, dr.
Tomcsányi Péter üdvözölte a hallgatóságot, majd átadta a szót Janzer
Frigyesnek, a Prospero Könyvei ügyvezetôjének, aki „Korszerû marketing
lehetôségek egy kis vagy közepes
könyvkiadó számára ma Magyarországon” címmel tartott elôadást.

Janzer Frigyes elôször a legáltalánosabban, és sokszor károsan alkalmazott marketingeszköz, az árengedmény valódi, sokszor alábecsült költségeit hasonlította össze más marketingeszközök hatékonyságával. Ezt
követôen a könyvsorozatokban rejlô
lehetôségekrôl szólt, majd – elsôsorban az online – reklámlehetôségekrôl,
különösen az Adwordsrôl, valamint a
Facebook könyvkiadó marketingeszközként való használatáról beszélt.
Elôadása során kiemelte a kiadói
ügyfél (olvasói) adatbázis építésének
jelentôségét, beszélt az olvasói körrel
való folyamatos kommunikáció fontosságáról, és adott ötleteket a közösségi média, a direkt marketing, valamint a rendezvények, nyereményjátékok kifejezetten könyvkiadói célú
alkalmazására is.
A Prime Rate Kft. egy új brandet
jelentett be az internetes üzletágán
belül: a „Book Street 53”-at. Ehhez
kapcsolódóan „Könyvkiadás kicsit
másképp…” címmel tartott elôadást a
projekt igazgatója, Rácz Zsolt, valamint Segal Viktor gasztronómiai
tanácsadó és chef segítségével egyedi,
személyre szabott könyvek szerkesztéséhez, publikálásához, gyártásához
kínált receptet. A prezentáció során
kiderült, hogyan válhat a vásárló, olvasó saját könyve szerkesztôjévé. A
Book Street 53. alatt a vásárló lesz a
kiindulási pont, ô állítja össze a könyvet saját szájíze, ízlése szerint.

www.aranyozas.hu
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A novemberben induló
bookstreet53.com az egyedi, egypéldányos könyvek
gyártását valósítja meg,
amely eltérôen az eddig
ismert hagyományos „fotókönyv, mint digitális fotóalbum” megoldástól, a könyvre helyezi a hangsúlyt, és
azt a célt tûzi ki, hogy a
szerzô tematikus tartalmat is
tudjon majd választani a
weboldalról, amelyet ezt
követôen saját tartalommal,
képanyaggal tölt fel. Így a
vizuális élmény mellett a
tartalmi élmény is azonos
rangot kap.
Erik Keuppens, a HP Indigo kelet-közép-európai ki-

adói piacért felelôs menedzsere elôadásának indító gondolata az információs túlterheltség jelenségére hívta fel a figyelmet, jelezve, hogy elsôsorban az internet elterjedésével, mindenki mindenkivel
össze van kötve, az egész világ digitalizálódott. Ennek is
tudható be, hogy a világ
könyvkiadása volumenében
2006–2011 között 9 százalékkal csökkent, s az elôrejelzések szerint 2011–2016 között
várhatóan további
4,5 százalékkal esik
majd vissza. Az eddigi hagyományos
megoldások nem
hoztak eredményt,
így az iparág új
megoldást keresve a
digitális nyomtatás
felé fordult, amely
több problémára
kínál megoldást.
Segít kiegyenlíteni a
nehezen tervezhetô
vevôi reakciókból
eredô kereslet-kínálati egyensúlytalanságot, csökkenti a
disztribúciós és raktározási költséget,
segít elkerülni, hogy
kurrens termékekbôl rövidtávon hiány alakuljon ki. Statisztikai kimutatások alapján kimondható, hogy nô a kis
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példányszámban megjelenô könyvek volumene. Ezek a
könyvek egyre magasabb értéket képviselnek, amelynek
egyik oka, hogy egyre nagyobb hányaduk megszemélyesített. Ezt bizonyítja, hogy a HP Indigo ügyfelei által gyártott oldalak száma 2011-ben 30 százalékkal nôtt. Elôadásának második felében Erik Keuppens úr tanulságos külföldi esettanulmányokkal bizonyította, hogy kellô kreativitással, bátorsággal található kiút a könyvkiadók számára.

Az ebédszünet elôtt az
5. Digitális Könyvpályázat kiírója, valamint támogatói, azaz az Océ Hungária részérôl Németh
György ügyvezetô, a
Budapest Papír részérôl
Erdély Zsolt ügyvezetô,
illetve dr. Tarján Tamás,
a pályázat fôvédnöke tett
hitet a papíralapú könyvnyomtatás mellett.
Erdély Zsolt elôadásának fô üzenete, hogy bár
ténynek tekinthetjük az elektronikus média száguldó
fejlôdését, de valódi értékeket a
nyomtatott média képvisel. Így
ma (ismét) presztízs könyvet,
illetve bárminemû nyomtatott
terméket olvasni. Kihangsúlyozta, hogy a technikai fejlôdés vívmányai mellett, a kézzel
fogható, lapozható könyv varázsa megkérdôjelezhetetlenül
része marad életünknek.
Német György rövid kitekintést adott a digitális nyomtatás piacának alakulásáról,
majd ismertette az 5. Digitális
Könyvpályázat pályázati feltételeit.
Ezt követôen került sor a
nyomdalátogatásra, amelynek során a látogatók megtekintették a legújabb beruházásként októberben beüzemelt Universe Sewing automatikus hajtogató és cérnafûzô gépet is.
A délutáni beszélgetés alaphangját Kocsis András
Sándor, a Kossuth Kiadó Zrt. elnök-vezérigazgatójának
elôadása, illetve Kovács Péter, a Libri Könyvkereskedelmi Kft. ügyvezetôjének prezentációja határozta meg.
Kovács úr elôadása során konkrét adatokkal szemléltette,
hogy milyen nehézségekkel kénytelen megbirkózni a
könyvszakma egyik legjelentôsebb szereplôje, a könyvkereskedô.
Az elôadásokat, illetve vitaindító hozzászólásokat
követôen lehetôség kínálkozott ôszinte eszmecserére,
amelynek során mindenki megoszthatta elképzelését,
gondjait, terveit a jelenlévôkkel.
Az idôjárás is nagyon kegyes volt a vendégekhez:
derûs októberi napsütésben a feszített program mellett
arra is jutott idô, hogy a vendégek kisebb csoportokban
is beszélgessenek a teraszon a napernyôk árnyékában,
vagy éppen élvezve a nap meleg simogatását.
Távozáskor pedig többektôl is elhangzott a javasolat,
miszerint szervezzen a Prime Rate sûrûbben ilyen találkozót, mert nagyon tanulságos volt. ■
Tordy Éva
(Fotók: Prime Rate)
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„Kapcsolódjunk ki együtt!”

Papyrus Hungária vevôtalálkozó
A Papyrus Hungária a címben idézett kedvesen invitáló felszólítás jegyében hívta meg
partnereit 2012.
október 5-én estére, egy kellemes
kikapcsolódást ígérô programra a RaMColosseumba, a
fôváros elsô élményszínházába, amelyet az alkalomra teljes egészében
kibérelt. A mintegy 300 fôre tehetô
vendégsereg a welcome után elfoglalta helyét a színházteremben.
Az elôadás megkezdése elôtt Palkó Roland, a Papyrus Hungária
Zrt. vezérigazgatója üdvözölte a
megjelenteket, megköszönte, hogy
szinte minden meghívott megtisztelte
jelenlétével a Papyrust, majd rövid
köszöntôjében – egyebek mellett – a
következôket mondta: „…Legutóbb
két évvel ezelôtt rendeztünk ilyen
széles körû vevôtalálkozót,
amelynek apropójául az
szolgált, hogy akkor költöztünk jelenlegi telephelyünkre, illetve avattuk fel az új,
korszerû raktárunkat. Az
elmúlt két évben sok minden
történt. Mindannyian látjuk
és tapasztaljuk, hogy a gazdaság és az élet egyéb területén sok-sok változást hozott ez az idôszak. A piacok
beszûkültek, sokkal erôsebb
lett a verseny mind Önöknél, mint felhasználóknál,
mind nálunk, mint kereskedôknél. Ez egyben azt is
jelenti, hogy minden sokkal
jobban felgyorsult, az egész
élet – azt gondolom – most
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már arról szól, hogy ki tud gyorsabban reagálni a piac kihívásaira, illetve hatékonyabban mûködni.
És mindeközben mintha az emberi
kapcsolatok kicsit elvesznének…
Internetezünk és e-maileket küldözgetünk adott esetben az alig két asztallal arrébb ülô kollégának is. Egy csomó olyan rossz beidegzôdés alakult
ki, amely a közvetlen emberi kapcsolat rovására megy. Mi ezt a mai estét
arra (is) szeretnénk használni, hogy
ezeket a közvetlen emberi kapcsolatokat felélesszük, ápoljuk. És szeretnénk köszönetnyilvánításunkat is
kifejezni Önök felé, hogy hosszú évek
óta egyrészt megbízható partnereink
voltak, másrészt bennünk is megbíztak. A Papyrus Hungária teljes csapatának mindenkori törekvése, hogy
erre a bizalomra, amelyet Önöktôl
kiérdemeltünk, a továbbiakban is
méltóak maradjunk. Ám ez a mai este
elsôsorban arról szól, hogy szerez-

zünk Önöknek egy kellemes órát egy
világszínvonalú elôadással, illetve az
azt követô partin, alkalmat teremtve

Céginfo

egy kis kötetlen beszélgetésre is, érezzék jól magukat.”
A bevezetô után az Experidance vezetô táncosaitól megtudhattuk, hogy az egyórás válogatásmûsor koreográfiáját, az együttes alapító-vezetôje,
Ez alatt több generáció felnôtt, átalakult a világ, változott az emberek igénye, ízlése. A mai táncosok feladata sokkal nehezebb és összetettebb, mint elôdeiké volt,
hisz úgy kell megôrizniük és népszerûsíteniük a régi
tánchagyományokat, hogy azok a mai emberek számára
is érthetôvé, élvezhetôvé váljanak” – vallott hivatásáról
Román Sándor, ezt követôen pedig kezdetét vette a
mûsor.
A magával ragadó, rendkívül sodró tempójú és látványos elôadás befejeztével a kulináris élvezetek vették át
a fôszerepet, és a majd’ éjfélbe nyúló beszélgetések tették a résztvevôknek felejthetetlenné az estét. ■
Ilona-H
(Fotók: Papyrus Hungária + szerkesztôség)

Román Sándor készítette a Papyrus vendégei
részére, és beszéltek a
táncegyüttes küldetésérôl is. „Kevés olyan
sokarcú kifejezési forma
létezik, mint a mozgás, a
tánc. Amióta emberek
élnek, azóta létezik tánc
a földön. A tánc és az
ember egymástól elválaszthatatlanok. Nekünk, magyaroknak
olyan tánchagyományaink vannak, amelyek
a világon mindenhol híressé és kedveltté váltak,
ismertté tették országunkat.
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Beruházások, fejlesztések okosan… (3.)
Teljesítményrobbanás – Jumbo

Nos, akkor folytatjuk a Jumbo kategória újdonságainak ismertetését.
DRIVETRONIC BERAKÓ: PRESETKÉPESSÉG A LEGMAGASABB SZINTEN
Az új fejlesztésû DriveTronic berakó
az új Rapida nagyformátumnál univerzális beállítással a papírtól a nehéz kartonig mindent fel tud dolgozni. A Presettulajdonságok a legmagasabb szinten
gondoskodnak már a munkaváltásnál is a
lehetô legjobb elôbeállítási minôségrôl.
DRIVETRONIC SIS: A HÚZÓILLESZTÉK
NÉLKÜLI ADAGOLÓ 17 000 ÜTEM/H-HOZ
A Rapida 106-oson már évek óta a jól
bevált és híres mûszaki díjakkal kitüntetett húzóilleszték nélküli adagoló, a
DriveTronic SIS opcióként váltja fel a
hagyományos szívó-húzóillesztéket. A
DriveTronic SIS-szel az ívet már nem
kell a berakóasztalon oldalt kiigazítani.
Egy szenzor többször beméri az ív oldalszélének pozícióját. Az ívátadásnál az
elsô nyomómûben a greifersor elvégzi a
kiszámított oldalirányú ívhúzást, ezáltal
az ívkiigazításra dupla annyi idô marad
az adagolásnál. Ez a kulcsa a termelési
sebesség 17 000 ív/h-ra növekedésének
megfelelô nyomathordozóknál, minôségvesztés és gyakori leállások nélkül.

lesztették ki. A szimultán lemezcserével
összeköttetésben a rendszer egy kiegészítô idômegtakarítást is eredményez. A
nyomómûvekben található kamerarendszer regiszterjelek alapján felismeri a
nyomólemez pozícióját és az elsô lehúzás elôtt automatikusan elvégzi a szükséges regiszter-korrigálásokat. Kiegészítôleg egy nyomólemezre levilágított datamátrix kód kerül beolvasásra a lemez
elfogadhatóságának ellenôrzéséhez. A
tárolt munkaadatok összehasonlításra
kerülnek a gépstátusszal. Az eltéréseket,
mint a nyomólemezek, nyomómûvek,
színek és nyelvi mutációk hozzárendelése, a gép felismeri, kijelzi és megállítja
az átállítási folyamatot.
CLEANTRONIC SYNCHRO:
MOSÁS REKORDIDÔ ALATT

A gumikendôs- és ellennyomó hengerhez opcióként megajánlott két külön mosógerendával rendelkezô CleanTronic
Synchrót a gyors, szimultán mosáshoz
tervezték, és azonos idôben alkalmazható
a DriveTronic SPC szimultán lemezcserével. Egy további egyedülálló különlegesség a gumikendô szimultán mosása
két mosógerendával. Ez az opció 50 százalékkal lerövidíti a gumikendô tisztítását.

kozótorony van használatban, a második
lakkozótornyot már a termelés alatt át
lehet állítani. Az olyan megrendelési
struktúrához, amely gyakori módosításokat igényel a felhordott lakkmennyiség
tekintetében, az anilox-raszterhenger,
most már sleeve-ként elérhetô. A sleeveet egy ember is játszva ki tudja cserélni –
és szintén szimultán a többi átállítási
folyamattal.
AIRTRONIC KIRAKÓ: PRESET-KÉPES
ÉS SEBESSÉGHEZ TERVEZTÉK

Az új AirTronic kirakó felsô ívvezetéssel rendelkezik, amelynél a teljes ívvezetést és a Multi-Venturi levegôztetô rendszert az ívoszlop felett a legalább 17 000
ív/h teljesítményhez tervezték. Számos
beállítási opció elôre beállítható és a
nyomathordozó karakterisztikák tárolhatóak. A kezelése a vezérlôpult mellett és
a kirakónál elhelyezett érintôképernyôn
is történhet. (Folyt. köv.) ■

DRIVETRONIC SPC: SZIMULTÁN
LEMEZCSERE 50 MÁSODPERC ALATT
A Rapida 106-oson már többszörösen
alkalmazott lemezhenger-meghajtási
technológia opcionálisan az új Rapida
Jumbókhoz is rendelkezésre áll, és lehetôvé teszi gyakori munkaváltásnál a produktivitás növekedését egy eddig ebben a
formátumtartományban el nem ért szintre. Függetlenül az átállítási folyamatoktól és ezek számától, minden nyomólemez 50 másodperc alatt szimultán kicserélhetô.
DRIVETRONIC PLATE IDENT:
AZ ÚJ NAGYFORMÁTUM-GENERÁCIÓ
EGYÜTT GONDOLKODIK

A DriveTronic Plate Identet eredetileg
a hiba- és selejthányad csökkentésére fej-
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A CleanTronic Synchro mûködési módja
Bal oldal: a gumikendôs-és ellennyomóhenger szinkronmosása
Jobb oldal: a gumikendô mosása két
mosógerendával

DRIVETRONIC SFC:
FORRADALMASÍTJA A LAKKFORMACSERÉT
A nagyformátum-generációhoz új lakkozótornya szenzációs lehetôséget kínál:
a DriveTronic SFC-vel (szimultán formacsere) a lakkformacsere a nyomómûvek
mosásával párhuzamosan elvégezhetô.
Ha egy duplalakkos gépnél csak egy lak-

Forrás: KBA Report 1/2012, Jürgen Veil

Hírek a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.,
Tel.: 783-0347, www.pnyme.hu
NYOMTATÓSZIMPÓZIUM
2012. november 29–30.,
az Antók Nyomda meghívására
Sárváron, illetve Celldömölkön
Tervezett program:
November 29., csütörtök:
10.30 – 13.00: Regisztráció Sárváron, a Park Inn by
Radisson Hotelben (9600 Sárvár, Vadkert u. 4.
www.parkinnsarvar.hu)
12.00 – 13.45: Ebéd a hotel éttermében
14.00 – 19.00: Szakmai elôadások a hotel konfrenciatermében a „nyomtatás + a környezetünk
védelme” szemléletben az aktuális szakmai
lehetôségekrôl és feltételekrôl
20.30-tól Bankett-vacsora a különteremben
November 30., péntek:
10.00 – 12.00: Üzemlátogatás Celldömölkön, az Antók
Nyomdában
12.30-tól: Ebéd Celldömölkön, hazautazás

Tûzoltás hely ett megelôzés!
FÓRUM A MINÔSÉGRÔL
XIV. k onfer enciája

Közinfo

Ez lesz:

2012. november 8., Füzesabony
Házigazda: Duropack-Starpack Kft.
Program:
10.00: A Fórum megnyitása
10.10: Festo-képzési lehetôségek szerepe a megelôzésben
(Siszer Tamás, Didactic Festo)
10.35: Egyszerû módszerek szisztematikus alkalmazása a
minôségfejlesztésben (Bajnóczi Imre, STI Petôfi Nyomda)
11.00: A Lean szerepe a megelôzésben
(Paszera Hudák Szilvia, Sealed Air Magyaro. Kft. )
11.25: Lean és a minôség kapcsolata
(Czetli Imre, Rába Jármûipari Alkatrészgyártó)
11.50: Kávészünet
12.20: Megbízható mûködés (Borsics Zoltán, Genexpart Kft.)
12.45: Út a beépített minôség felé
(Mátrai Norbert, KAIZEN Institute)
13.10: Tanúsítási tapasztalatok
(Morafcsikné File Katalin, ÉMI-TÜV SÜD)
13.45: A Duropack-Starpack bemutatása Lean szemüvegen
keresztül (Schmidt Róbert, Duropack-Starpack Kft.)
14.10: Kérdések, hozzászólások
14.25: Ebéd
15.00: Üzemlátogatás: Duropack-Starpack
16.00: Zárszó

Életrajzi és interjúkönyv
SZAKKÖNYVEK
A PNYME
HONLAPJÁN
Honlapunkon új rovatot indítottunk, hogy elérhetôvé
tegyük a hozzáférhetô szakmai kiadványokat. Új és
korábban megjelent nyomda- és papíripari szakkönyvek, szakmai kiadványok,
évkönyvek, szakmatörténeti
kiadványok stb. szerepelnek
a kínálatban, általában jelentôs kedvezményekkel.
Van, amibôl már csak
1–2 példány van.

www.pnyme.hu/szakkonyv.php
Nézze meg, és rendeljen!

Novák László 1925-ben az alábbi gondolatokat fogalmazta
meg : „…A huszadik század nyomdásza már tudja, hogy a
szakmai képzettség teszi erôssé, öntudatossá az egyént, mert
felismerte azt az alapigazságot, hogy »a tudás hatalom«…”.
Az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb alakja, aki
néha diktatórikus eszközökkel próbálta a saját képére formálni az ôt körülvevô világot. Sokan sokfélét mondanak róla,
sokan szeretik, sokan nem. De mindenki egyetért(het) abban:
Ô volt az, aki megteremtette a hazai nyomdászat felsôoktatását, az ô kezei közül rengeteg szakember került ki, összefogta
a nyomdászokat így vagy úgy, motorja volt a szakmai életnek. Reméljük, ezzel a könyvvel teljesítjük a feladatunkat,
hogy büszkén mondhassuk el, mi megtettük azt, amit az utókornak meg kell tenni.
Emlékezni és tisztelegni.
A könyvben volt tanítványai és fia mesélnek élményeikrôl: Szilágyi Tamás, Kelényi
Ákos, Gara Péter, Molnár-Süle Andrea, Csuthi Béla, Gyergyák György, Horváth Mihály,
Szentendrei Zoltán, Lángos Gyula.
A Gara – Életrajzi és interjúkönyv; A könyv ára: 1800 Ft* (kedvezményes ár)
Megrendeléskor ne feledje: PRINFO
Online megrendelés: http://www.magyarnyomdasz.hu/a-gara-eletrajzi-es-interju-konyvmegrendeles
*(A

könyv teljes bevétele a Magyar Nyomdász Társaság nonprofit civil szervezet programjainak
megvalósítására fordítódik)

25

Véd info

Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

MUNKAVÉDELEM:
Monitoros munkahelyen való munkavégzés szabályai

A nyomdákban a képernyô elôtti munkavégzés idôtartama folyamatosan növekszik. A képernyôs, számítógépes szövegelôállítás során a dolgozóknál megjelentek a korábban ismeretlen, olyan
egészségügyi panaszok és egészségkárosító hatások, mint a fejfájás, kimerültség,
látásromlás, hát- és vállfájdalmak, gerincbántalmak és a stressz.
A monitor alkalmazása során szerzett
egészségkárosodás megelôzése, a számítógépes munkahelyek személyi és tárgyi
feltételeinek és helyes megszervezésének biztosítása mindig a munkáltató
feladata! A képernyô elôtti munkavégzés
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit az 50/1999. (XI. 3.) EüM
rendelet határozza meg. Ez a jogszabály
rendelkezik azokról a követelményekrôl,
amelyek lehetôvé teszik az egészségügyi
kockázatok csökkentését vagy megelôzését.
A képernyô elôtti munkavégzés legfôbb káros következménye a szellemi és
fizikai elfáradás, illetve a szem fáradtsága. A szemeket ugyanis próbára teszi a
folyamatos alkalmazkodás a munka során figyelt szöveghez, a billentyûzethez
és a képernyô távolságához. Emellett a
monitor figyelése is okozhat olyan panaszokat, mint a fókuszálási problémák, a
bevörösödô szem, esetleg a kettôslátás. A
látórendszer mellett jelentôs terhelésnek
teszi ki a számítógépes munkahely az

emberi vázrendszert, és ezzel kapcsolatban az ideghálózatot is. A tartós statikus
testhelyzet a kar és a kéz, a váll és a hát
elfáradásával jár. Hosszú távon a gerinc
deformációját okozhatja, amely kihat a
lágyrészekre is, krónikus betegségeket
elôidézve. A finommozgásokért felelôs
kézizmok és inak rendszeres megerôltetése ín- és ideggyulladások elôidézôje
lehet. Eközben felléphetnek az ülômunka
járulékos betegségei is, mint a visszér és
az aranyér.
A jogszabály a szervezett munkavállalás keretében foglalkoztatott olyan
munkavállalókra terjed ki, akik munkaidejükbôl rendszeresen legalább
körülbelül 4 órát töltenek a képernyô
elôtt. A foglalkoztatáskor a munkáltatónak már a képernyôs munkahelyek létrehozásánál figyelembe kell vennie a rendelet elôírásait, amelyek a berendezések
és a környezet kialakítására, illetve az
ember–gép rendszer kapcsolatára vonatkoznak.
A képernyôs munkahelyekkel szemben támasztott alapvetô követelmény
az, hogy rendeltetésszerû használat
mellett semmilyen egészségi kockázatot vagy balesetveszélyt ne jelentsenek.
Erre a rendelet részletes szabályokat határoz meg. Például a képernyôhöz monitorpolcot, illetve olyan asztalt kell beszerezni, amely könnyen beállítható. Meg
kell akadályozni, hogy a munka során a

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,
korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez

➢ 17 éves tapasztalattal

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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dolgozót kényelmetlenség vagy látási nehézség zavarja,
mint a tükrözôdés vagy a fényvisszaverôdés. A rendelet elôírja, hogy a képernyô
jelei olvasható méretûek, világos formájúak, jól elkülöníthetôek legyenek, a kép
megfelelô stabilitása mellett. A képernyôn a kontraszt jól beállítható és alakítható legyen a környezeti feltételekhez.
Fontos az olyan asztal és szék, amely
elôsegíti a kezelô megfelelô testtartását.
A kar és a kéz munkáját a különálló,
dönthetô billentyûzet tegye komfortossá!
A billentyûzet legyen könnyen olvasható,
és ne csillogjon! Az asztalon a kezelô
részére megfelelô helyet kell hagyni a
kéz és a csukló jó megtámasztásának,
hogy azok ne fáradjanak el könnyen. A
jó munkaszék meghatározza az egész test
komfortérzetét. Feltétel, hogy az ülôrész
és a háttámla állítható legyen, fontos a
lábtámasz és a saroktámasz használata is.
Tekintettel arra, hogy a képernyôs tevékenység koncentrációt igényel, ügyelni
kell arra, hogy a munkahely mentes legyen a zajtól, valamint a sugárzó és
áramló hôhatásoktól.
Nagyon fontos a világítás is a munkahelyen. Úgy kell kialakítani és megteremteni az általános és a helyi világítást,
hogy a képernyô és a háttér között megfelelô kontraszt legyen. A monitorra és a
munkaeszközökre vetôdô fényvisszaverôdést, tükrözôdést a falak, az ablakok és

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

egyéb berendezések befolyásolják. Mindezeket a megfelelô
fényviszonyok kialakítása érdekében össze kell hangolni! Az
évszakbeli és idôjárásbeli különbségek kiegyensúlyozása érdekében megfelelô függönyöket vagy reluxákat kell felszerelni!
A rendelet a munka megszervezésével kapcsolatosan is tartalmaz követelményeket. A munkáltató tehát köteles úgy
meghatározni a munkát, hogy a dolgozó ne töltsön naponta
nagyjából 6 óránál többet a képernyô figyelésével. Kötelezô
biztosítani azt is, hogy a dolgozó óránként legalább 10 percre
megszakítsa munkáját, testtartást változtasson, például álljon
fel, rakodjon, vagy készüljön elô a következô munkára. A képernyô elôtt töltött idô naponta, a megszakításokat beszámítva
lehet csak 100%-os, de a megszakításokat levonva sem haladhatja meg a monitor elôtt a munkaidô 75%-át.
A képernyôs dolgozóknak a munkáltató biztosítja, hogy látásukat rendszeresen orvos ellenôrizze. Elôször munkába állás
elôtt, majd pedig kétévenként kell saját szemorvosát felkeresnie. Abban az esetben, ha a szemorvos a képernyôs munkához
szemüveget ír fel, akkor a lencse árát teljes mértékben, illetve a
legolcsóbb keret árát az orvosi igazolás bemutatása ellenében,
tehát a kiváltás után a munkáltató köteles megtéríteni. Ugyanígy köteles a szemvizsgálat egyéb, igazolt költségeit is kifizetni
a dolgozó részére.
Ha a két év eltelte elôtt a dolgozónak a látásával panasza
van, akkor soron kívül (üzemorvosi beutalóval) felül kell vizsgáltatni a szemét. A költségtérítési feltételek a kétévenkénti
vizsgálattal megegyeznek, kivéve, ha a látásromlás a dolgozó
igazolható mulasztása miatt következik be. Ilyen például a
munkaidô-szünetek be nem tartása, de csak, ha ez az elôírások
ellenére, a dolgozó hibájából következik be!
Pontosan azért kell megfelelôen betartani a cikk feltételeit,
hogy egészségünk és pénztárcánk ne károsodjon. ■

Könyvkötô Kft.
1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Továbbra is várjuk
szeretettel.
Tudja, bennünk megbízhat!
Hogy megismerjen minket,,
tekintse meg
weboldalunkat:
www.konyvkotokft.hu
E-mail címünk:
info@konyvkotokft.hu
Tel./fax: 3422-340,
352-1001
Mobil: +36 20 423-8636

Új és használt

I NÔSÉG + JÓ ÁR =
N Y O M D A G É P PMapír
Partner
Partner,, már 20. éve
S Z Á L L Í T Á S A 1107 Budapest, Száva u. 9.
bel- és külföldön is.

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

Felhôpapír 5 színben! Klasszikus mintázattal!
80 Ft/ív + áfa!
Mûbôrök, zúzadék-bôrök, velúrok, vásznak, kreatívpapírok,
kapitális szalagok nagy választékban!

Minden, ami könyvkötészet!
CoverLux Kft., 1163 Budapest, Cziráki u. 26–32.
Tel.: (1) 455-0770, e-mail: coverlux@t-online.hu
Nyitva tartás: H–Cs: 8–16 óráig, Pénteken: 8–15 óráig

Szöveges anyagok A4-es,
fekete sokszorosítása
INGYENES spirálkötéssel!
Egy 50 oldalas dokumentum
320 Ft + áfa házhoz szállítással.

Nagy Veronika
nyomdamérnök,
munkavédelmi szakmérnök
06 1 351 5565
06 20 9311 329

Érd.: ocs2000bt@gmail.com

Tüske K.
2049 Diósd

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

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

TAMPOPRINT cég képviselete

Vadrózsa u. 17.

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

melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

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.

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

Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

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

Eladó nyomdaipari gépek!

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

www.dpdstancuzem.hu

◆ COPYMAT 064,
3169 levilágítógép

(lemezméret: 64 x 75 cm)

Ár: 50 000 Ft + áfa

◆ ATAG SPEED 66
elôhívógép

+ ATAG ECO 205 LG
vízforgató
(szélesség: 660 mm-ig,
lemezvastagság: 4 mm-ig)

Ár: 50 000 Ft + áfa
Érd.: 06 (1) 231-0983
nyomda@poremba.hu

