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

A nyomtatott termék a maradandóság része

Prezentációk, weboldalak, nyersfordítások,
valamint egyéb irományok

nynyelvhelyelvhelyességi és stilisztikai lektorálásaességi és stilisztikai lektorálása
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ELADNI ÖNMAGUNKAT, ÉS NEM KILÓRA…

Igazán nem lehet azt állítani, hogy a nyomdaipar számára jelenleg csillogónak tûnik a jövô.

Ugyanakkor igazolódni látszik az is, hogy bôven „van helye a nap alatt”: az e-világ kezd

berendezôdni a kétségtelenül „neki” való helyére, és ezzel párhuzamosan visszavonul jó

néhány olyan területrôl, amelyet korábban magának gondolva átmenetileg elfoglalt.

A napilapok ugyan nehezen állják a versenyt, sôt vesztésre állnak, de a magazinok, a szaklapok

némi erôsödésnek indultak. És a könyvek frontján sem tör elôre – legalábbis Európában, de fôleg

Magyarországon – az e-book olyan hévvel, ahogy attól tartani lehetett. A reklámok területén

pedig felmérések bizonyítják, hogy a virtuálisan érkezô anyagok hamarabb landolnak a kukában,

mint a postaládába bedobott szóróanyag, pedig az is igen-igen jó eséllyel végzi ott…

Mindazonáltal botorság lenne azt gondolni, hogy nincs más dolog, mint „kibekkelni” ezt az

idôszakot, hiszen elôbb-utóbb visszatérnek a „boldog békeidôk”, újra sorban állnak a

megrendelôk, és nincs más feladat, mint tisztességgel kinyomtatni, legyártani a munkát.

Nem, azok az idôk egyszer s mindenkorra elmúltak: alapjaiban változott meg a nyomtatással

foglalkozók, nyomdaiparban egzisztálók élete. Van, aki már lekövette eme változást, mások most

néznek e kényszerrel szembe. De, hogy elkerülni senki nem tudja, az egészen biztos. És a

változásokat most elsôsorban nem az új technológiák, berendezések alkalmazása, hanem

alapvetôen a piacnak kínált termék és/vagy szolgáltatás, a piacon való létezés, illetve a piachoz

való kapcsolat milyenségének meghatározása jelenti. Minden cégnek két sarkalatos pontra

fókuszálva kell kalibrálnia önmagát: mi az, amit nyújtani tud a piacnak, és azt miként. S eme

önvizsgálat azt is eredményezheti, hogy új terület, új lehetôségek, új piacok felé kell, kellene

fordulni. Ha abból indulunk ki, hogy továbbra is önállóan szeretne boldogulni, akkor bármerre is

veszi az irányt, nem arról fog szólni a történet, hogy csak „mondják meg, mit gyártsak, és én

hibátlanul megteszem”. Foglalkozzon bármivel is, bármelyik szegmensen is, magamagának kell

kitalálnia egyrészt magát az eladható terméket és/vagy szolgáltatást, illetve mûködtetni magát az

értékesítési csatornát. Meg kell kínálnia a piacot, ha tetszik: helyette kitalálni, hogy milyen olyan

dologra lenne szüksége, ami az ô portfóliójában megtalálható, vagy amit ô tud számára

elkészíteni.

Az azonban biztos, hogy a megrendelônek nem egy termékre, mint olyanra van szüksége, hanem

akkor mond igent bármire is, ha abban saját piaci sikerének, azaz bevételnövekedésének zálogát,

de legalábbis ígéretét látja. A nyomdászok sem gépet vesznek, hanem potenciális piacot, azaz

bevételt, illetve a bevételük növelésének lehetôségét… Nem elítélhetô módon a megrendelôt is

elsôsorban – sôt, kizárólag – az érdekli, hogy az az adott nyomdatermék mennyivel járul bevételei

növeléséhez. És – tisztelet a kivételnek – honnan tudnák, hogy milyen elképesztô lehetôségeket

hordoz magában egy nyomdatermék, legyen az egy szórólap, újság, címke vagy doboz.

A megrendelô nem jártas annyira a technológiában, hogy gondolkodjék benne. Ám a nyomdászok

tudják, mi minden megvalósítására alkalmasak a rendelkezésükre álló technológiák, és

elgondolkodva a lehetôségeken, kész és komplett megoldásokat megmutatva, felvonultatva,

azokkal „házalva” ellenállhatatlan hatást érnek, érhetnek el akár a már meglévô, akár a

potenciális megrendelôi körben.

Kétségtelen: új feladatkör, sôt feladatkörök – piackutatás és elemzés, portfólió kialakítása és

összeállítása, értékesítési csatorna kiépítése – felvállalása nélkül biztos, hogy nem fog menni.

A nyomdaiparnak meg kell tanulnia – a szó pozitív értelmében – eladnia önmagát, és nem

kilóra…

PRINTinfo
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Nyomda- és Papíripari Szövetség:
Menedzserkonferencia, a tizedik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6–14. oldal) 

„…szabad szemmel
alig látható árrések vannak…”

Grafika Zrt.
„…Örüljünk, ha részünk volt benne, de
teljesen felesleges várni, hogy visszatér-
jen. Be kell rendezkedni a pozitív túlélés-
re, a kisebb léptékekre, és ezen belül kell
megtalálni egyrészt a boldogulás lehetô-
ségét…”

Beszélgetés Kamarás Péterrel  . . . . . . . . . . . . .(16–17. oldal)

CégCéginfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(31. oldal)ApróApróinfo

Bevezetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6. oldal)

Dr. Kártyás Gábor: A Munka Törvénykönyve munkáltatókat érintô változásai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6. oldal)

Kocsis András Sándor: A könyves szakma, és ezáltal a könyvnyomtatás kilátásai  . . . . . . . . . . . . . . . . . .(7–8. oldal)

Palkó Roland: Várható tendenciák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10. oldal)

Lakos László: Amit a megrendelôk gondolnak, illetve igényel(né)nek…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11. oldal)

Ifjabb Keskeny Árpád: Lehet másképp is… – egy siker története . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12. oldal)

Dr. Koltai László: Bajban a nyomdászutánpótlás-képzés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(13. oldal)

Dr. Horváth Csaba: Túlélni a válságot…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(14. oldal)

Szervezeti hír, és más…

PNYME-hírek: Szakmai programok  . . . . . . . . . . . (29. oldal)

Spartvis: Zsákban futás, lepényevés . . . . . . . . . . . . (29. oldal)
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KözKözinfo

Nagy Vera rovata

Védôruházat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(30. oldal)

VédVédinfo

TT a
rar
ta

lo
m

ta
lo

m
in

fo

Beruházások, fejlesztések
okosan…(4.)

Teljesítményrobbanás – Jumbo  . . . . . . . . . . . . . . . (28. oldal)

GépGépinfo

Nyomdavilág Zöld Díj 
– GPwA 2012

…fô célkitûzésük az volt, hogy a díjjal elismerjék a kitüntetett
cégek környezettudatos gondolkodását, a környezetvédelem
területén végzett kiemelkedô technológiai, valamint környe-
zetközpontú vállalatirányítási tevékenységét… 

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(19–21. oldal)

KözKözinfo

drupa:
Továbbra is négyévente, de…  . . . . . . . .(24. oldal)

Jóváhagyva:
Budapest Papír – Europapier Hungária  . . . . . . . . (25. oldal)

Konica Minolta:
Új regionális központ(ok) Magyarországon  . . . (26–27. oldal)

Tinta Kiadó – Könyvajánló:
Sznobszótár + támogatás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27. oldal)

„…ami az egyik félnek
kényszerpálya, a másik

félnek lehetôség”

BOBST – csomagolóanyag-
gyártás 

„…kitalálni, hogy milyen olyan termék-
kel, kivitelezési megoldással lehetne
megkínálni a potenciális megrendelôi
kört, amelyre jó eséllyel »ráharap«…” 

Beszélgetés Szabadics Lászlóval  . . . . . . . . . . .(22–24. oldal)

CégCéginfo
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A Nyomda- és Papíripari Szövetség szervezésében immáron

tizedik alkalommal került sor a Menedzserkonferenciára,

amelynek helyszíne ezúttal az Esztergom–Búbánatvölgyben

található Hotel Bellevue volt. Ezen menedzserkonferenciák

mindenkori célja, hogy a nyomdaipari vállalkozások tulajdo-

nosai, ügyvezetôi olyan elôadásokat hallgathassanak meg,

amelyek érdemi információt, segítséget jelentenek a cég, mint

gazdasági társaság mûködtetésében. A 2012. október 18-án

megrendezett konferencia természetesen folytatta eme hagyo-

mányt. A közel 70 fôs társaságot a szövetség képviseletében

elsôként dr. Peller Katalin fôtitkár üdvözölte. Miután ismer-

tette a programot, átadta a szót dr. Horváth Csaba elnöknek,
aki rövid köszöntôjét arra is felhasználta, hogy felhívja a fi-

gyelmet néhány rövidesen megvalósuló rendezvényre – pél-

dául a november 29-i Médiakonferenciára –, illetve tájékozta-

tást nyújtson egyéb terveikrôl is. Ezt követôen megkezdôdtek

az elôadások. �
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Menedzserkonferencia, a tizedik

A Munka Törvénykönyve munkáltatókat érintô változásai
Dr. Kártyás Gábor egyetemi adjunktus,
munkajogi szakértô, Opus Simplex Kft.

Ahogy az nyilván köztudott, ez év július

elsejével lépett hatályba az új Munka Tör-

vénykönyv. S noha van olyan része – pél-

dául a rendes, a fizetés nélküli, illetve be-

tegszabadságra, valamint a távolléti díjra,

továbbá a munkaszerzôdéstôl eltérô foglal-

koztatásra vonatkozó –, amely csak 2013.

január 1-ejétôl él, mindenképpen érdemes

a munkáltatóknak a munkaszerzôdéseket

minél elôbb és igen alaposan átnézni, felül-

vizsgálni, vagy éppen – ahogy az elôadó

fogalmazta – „elvégezni a munkajogi

nagygenerált”. Az új szabályozást a mun-

káltatói szövetségek kifejezetten jól fogad-

ták: tény, sokkal nagyobb teret enged a

felek egymás közötti megállapodásából

született munkaszerzôdéseknek,

lényegesen jobban lehet a helyi,

céges igényekhez igazítani, keve-

sebb az elôírt kötelezettség, sôt,

ettôl való eltéréseket is megenged.

Összességében tehát megálla-

pítható, hogy lényegesen kevesebb a konk-

rét szabályozás, és sokkal több múlik a

kollektív, illetve egyéni szerzôdéseken:

nagyobb szabadságot enged az egyedi

megállapodásokra. Gyakorlatilag „alku tár-

gya” lehet nagyon sok, a munkavégzéshez

kapcsolódó feltétel, kitétel, elvárás és té-

nyezô. 

Dr. Kártyás Gábor erre példaként em-

lítette, hogy az is szerzôdés kérdése,

hogy a munkavállaló a munkavégzéshez

a saját laptopját, telefonját vagy éppen

GPS-ét használja… Továbbá az is az

egyéni megállapodás része lehet, hogy

milyen a munkabeosztás, az ügyelet, a

szabadságkiadás (már átvihetô a következô

évre is!), mennyi a végkielégítés összege,

milyen fegyelmi felelôsség terheli a dol-

gozót (akár 10 perc késésért egyhavi alap-

bér megvonása!) stb. A munkavállalók va-

gyoni felelôssége mértékének korlátja (fél-

havi alapbér) is megszûnt: az új szabályo-

zás lehetôvé teszi, hogy a munkaszerzôdés

szerint akár a teljes kár megtérítésére köte-

lezhetô legyen.

A korábbi szigorú szabályozás tehát la-

zább lett, ami azt is jelenti, hogy ki lehet

találni, a szabályozás elemeibôl össze lehet

„legózni” (sic!), hogy mit és miként szeret-

ne egy munkáltató, és ezt figyelembe véve

egy munkajogász bevonásával elkészíteni a

szerzôdéseket. Az elôadó nem gyôzte fel-

hívni a jelenlévôk figyelmét, hogy minél

hamarabb érdemes átgondolni, hogy az új

Munka Törvénykönyv milyen változtatáso-

kat tesz lehetôvé, majd ennek alapján át-

vizsgálni a meglévô munkaszerzôdéseket,

azt követôen pedig megalkotni az újakat. �

…nagyobb szabadságot enged
az egyedi megállapodásokra.
Gyakorlatilag „alku tárgya”
lehet …



Kocsis András Sán-

dor egyike a legszelle-

mesebb elôadóknak,

elôadása egy vérbeli

stand-up comedy, ám

ezzel együtt annak tar-

talma nagyon is lénye-

gi, és messze nem a

szórakoztatást szolgál-

ja. „Az elôadás kap-

csán, megkérdezték

tôlem, hogy szeretnék-

e kivetíteni. Nos, ha

szerettem volna, akkor

a könyvek kapcsán

most illusztrációul egy

nagy feketeséget látná-

nak, azaz egy olyan

alagutat, amelyben

egyáltalán nem látszik

semmiféle fény. Remé-

lem, sôt tudom, hogy

van vége, de ennek

jelenleg halvány nyo-

ma sincs…” – kezdte

elôadását Kocsis And-

rás, majd nem állta

meg, hogy a kormány-

zat felôl érkezô „támo-

gatások” látszólagos

és dilettáns voltára ne hívja fel a figyelmet. 

Ahogy arról nyilván sokan hallottak, Nemzeti

Könyvtár elnevezéssel 10 000 példányban kerül

kiadásra 24 magyar író mûve. Az egyes mûvek-

bôl 5000 példányt ingyenesen szétosztanak, a

másik 5000 példányt pedig egységesen 2500 fo-

rintért lehet majd megvásárolni. Ez a projekt

mintegy 300 millió forintba fog kerülni az ál-

lamnak (vagyis az adófizetôknek), miközben a

teljes kiadói szakmának, amely mintegy 12000

címet jelentet meg évente, összesen 255 millió

forintnyi pályázati lehetôsége van. Arról meg

nem is szólva, hogy a Nemzeti Könyvtár keretei

között megjelentetett némelyik mû jelenleg is

kapható, ráadásul olcsóbban… Mindez azonban

csak adalékul szolgált a kiadói szakma problé-

máihoz.

„2011-ben lecsúszott 60 milliárd forint alá a

könyvforgalom – kezdte a hazai könyvkiadás

helyzetérôl szóló rövid elemzését Kocsis András

Sándor, majd így folytatta:

Az elmúlt három év alatt 26 százalékot veszí-

tett a kiadói szakma. A tankönyvkiadás továbbra

is tarja magát, és a legnagyobb – 28 százalék –

szegmenst jelenti. Ám meglehet, hogy ezen a

területen is komoly változások lesznek, hiszen

jelenleg maguk a tankönyvkiadók sem tudják,

hogy ki fogja terjeszteni a tankönyveket, és

egyáltalán milyen tankönyvek lesznek… Másik

nagy csoportot az ismeretterjesztô könyvek

jelentik, amelyek aránya az össz-könyvkiadás-

ban kb. 24,5 százalék, a szakkönyveké pedig

8–8,5 százalék. Ugyanakkor – érdekes módon –

a gyermekkönyvkiadás erôsödött: 2011-ben 16

százalékot tett ki. Nagyon sokan gondolják

azonban úgy, hogy a szépirodalom, illetve az

idetartozó bestsellerek jelentik a legnagyobb

hányadot, de bármennyire is ezeknek van a

legnagyobb „visszhangja”, mindössze 20 szá-

zalékot jelentenek az össz könyvkiadásban. Ez a

sokféleség nemcsak tartalmilag jelent különbö-

zôséget, hanem egész más kiadói struktúrát, elô-

készítést, kivitelezést és finanszírozást is igényel.

Összességében zsugorodott a könyvforgalom,

és a kiadók komoly gondokkal néznek szembe. A

legnagyobb problémát továbbra is a terjesztés

egészségtelen struktúrája, valamint költségének

rendkívül magas mértéke – több mint 50 száza-

lék! – okozza, valamint azzal is szembe kell néz-

ni, hogy csökken az olvasási kedv, pontosabban

a fizetôképes vásárlóerô. A kiadók évente mint-

egy 7,5–8 milliárd forinttal finanszírozzák a

77

A könyves szakma, és ezáltal a könyvnyomtatás kilátásai
Kocsis András Sándor elnök, Kossuth Könyvkiadó Zrt.
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…a könyvek kapcsán most
illusztrációul egy nagy
feketeséget látnának, azaz egy
olyan alagutat, amelyben
egyáltalán nem látszik
semmiféle fény …
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könyvkiadást: egyrészt ebbôl fizetik a

szerzôket, fordítókat, illetve állják a

nyomdaszámlát. A rezsiköltségük

nincs benne, nyereség meg pláne… A

könyvek forgási sebessége pedig egy

év! Megoldásként mutatkozhat, hogy

megszûnjék a bizományosi értékesítés,

ez viszont akkora terhet – 8–10 mil-

liárd forintot – róna a terjesztôkre,

amelyet nem akarnak, vagy nem tud-

nak megfinanszírozni. A kiadói világ

tehát nagyon beszorult: leginkább a

mostanában használatos „long tail”,

azaz „hosszú farok” kifejezéssel jelle-

mezhetô a helyzete Ennek persze sem-

mi köze a szexhez, pusztán azt az álla-

potot jelenti, hogy a könyv megjelené-

sekor az elsô három hónapban van

egy felfutás a forgalomban – átlag

25–30 százalék –, majd a többi a kö-

vetkezô három évben fogy vagy fogy-

hat el. Tehát nagyon hosszú ideig tart,

amíg egy könyv meghozza – ha meg-

hozza! – az árát.”

Ezt követôen az ugyancsak nagy

érdeklôdésre számot tartó területet, az

e-világ és a tradicionális könyvkiadás

helyzetét tekintette át.

A Kossuth Kiadói Csoport rendel-

kezik Magyarországon a legnagyobb

e-könyv-kínálattal – 1800 cím –, ez-

zel együtt – ahogy az elôadó fogalma-

zott –: „…nevetségesen alacsony for-

galmat bonyolítunk. Éves szinten nem

haladjuk meg a 20–50 millió forint

bevételt”. Az USA-ban, illetve Ang-

liában teljesen más a helyzet és más a

struktúra is: az Amazonnál például

már most a letöltések vezetnek a

nyomtatott könyvekkel szemben. De

egyre több olyan – fôleg amerikai –

kiadó is megjelent a piacon, amely

kizárólag letöltésre kínál – elsôsorban

az erotika, illetve a soft-pornó terüle-

tén – könyveket, kiadványokat, az üz-

letmenetük pedig azt mutatja, hogy ez

a megoldás rendkívül népszerû.

Európa nyugati felén, Németország-

ban, illetve Franciaországban is moz-

dul a piac az e-book felé, de lassab-

ban, és még ehhez képest sincs sehol

a hazai felhasználás…

Kocsis András arról is beszélt,

hogy a mostani Frankfurti Könyvvá-

sáron a kiadók részérôl néhány érde-

kes trenddel is találkozott. Az egyik

ilyen például, hogy a kiadók a köny-

veket – fôleg a gyerekeknek szólókat

– „felöltöztetik”, illetve egyéb figye-

lemfelkeltô extramegoldásokat vetnek

be a vásárlókedv fokozása érdekében.

Ezek a könyvek sípolnak, dudálnak,

vagy akár gitáralakúak és pengetni is

lehet ôket. De – mint mondta –

hosszasan sorolhatná még, hogy mi

mindent társítanak magához a

könyvhöz az eladás növelésének

érdekében. Ám ez nemcsak a gyerek-

könyveknél igaz, hiszen a kiadók egy

része alkalmasint már „csomagot”

kínál, amelynek csak részét jelenti

maga a könyv. Lehet ez egy szakács-

szett, amely a különféle fôzési eszkö-

zök – fakanál, merôkanál, szeletelô,

turmix, muffintálka stb. – mellett

receptkönyvet is tartalmaz, és igazá-

ból nem tudható, hogy melyik viszi a

másikat… És mindezt persze megfe-

lelôen csomagolni is kell, tehát a

kiadói piacot is elérte a csomagolás,

pontosabban a csomagolóanyag-gyár-

tatás. Egyébként a Kossuth is most ad

ki egy olyan, gombákról szóló köny-

vet, ami mellé gombászkés, mérôsza-

lag is „jár”, és persze szükség van egy

kellôképpen látványos csomagolásra,

dobozra is. 

A kiadók is keresik tehát a mene-

külési útvonalakat, és mindent elkö-

vetnek azért, hogy megoldást talál-

janak arra, miként növelhetnék az

eladásaikat, miként erôsíthetnék piaci

helyzetüket. Hogy ebbe a hazai

nyomdaipar miként tud bekapcsolód-

ni, az persze kérdés, hiszen például

ezekre az addíciós lehetôségekre már

ráépült egy igen komoly nemzetközi

kínálat. Ám a pálya ezzel együtt nyi-

tott, szárnyalhat a fantázia, hiszen

bárkinek születhet olyan jó ötlete,

amely komoly üzleti sikert ered-

ményez…

Végezetül pedig a következôket

hangsúlyozta Kocsis András: „A

nyomdaiparban óriási a szolgáltatási

verseny, és ebben az a nyomda tud

talpon maradni, amelyik egyrészrôl

messzemenôkig rugalmas, másrészt

érdemi segítségére van a kiadóknak a

boldogulásban. És ebbe az is beletar-

tozik, hogy például a papír kiválasz-

tásánál segít optimalizálni a döntést,

vagy éppen technológiai-szakmai ja-

vaslattal él a kivitelezést illetôen. A

nyomdának proaktívnak kell lennie: a

kiadók hálásak az ilyen irányú támo-

gatásért. A cél pedig közös: ha a ki-

adó sikeres, az a nyomdánál megren-

delés formájában jelentkezni fog. Itt

jegyzem meg egyébként, hogy ma már

Kína nem jelent akkora konkurenciát

az európai nyomdászoknak, ugyanis

ott is felmentek az árak…” �
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Palkó Roland, mint a Papy-

rus Hungária vezérigazgatója, de még

inkább úgy, mint a Magyarországi Papír-

nagykereskedôk Egyesületének elnöke,

elôadásában azokkal a kutatási eredmé-

nyekkel, prognózisokkal ismertette meg

a hallgatóságot, amelyek papíros szem-

pontból vizsgálták és elemezték a nyom-

tatás területén várható helyzetet, tenden-

ciákat, trendeket. Nos, elöljáróban any-

nyit: optimizmusra nincs túl sok ok…

(Illetve annyi feltétlenül, hogy ha az em-

ber tudja, mire számíthat, akkor jobban

fel tud rá készülni. További optimizmus:

ha rosszra számítunk, de mégsem lesz

annyira rossz, annak már nagyon lehet

örülni… – a fôszerk.)

Nos, nézzük akkor a helyzetet!

Az alapvetôen Pira International kuta-

tás eredményeire támaszkodó elôadásból

kiderült, hogy Európában az író-nyomó-

papír felhasználása a 2007-ben elért 45

millió tonnáról 2011-re visszaesett vala-

mivel kevesebb, mint 39 millió tonnára,

és elôrejelzések alapján a csökkenésnek

még nincs vége. Az optimistább kilátá-

sok szerint 2021-ig további 6 százalékkal

lesz kevesebb a felhasználás, ám a leg-

pesszimistább változat 48 százalékot

prognosztizál. Ha a kettô között lesz a va-

lóság, az is 25 százalékos csökkenést je-

lent… A tanulmány különféle nyomdater-

mékek szempontjából is vizsgálódott, és

megállapította, hogy a 2008 és 2011 kö-

zötti idôszakban a csomagolóanyag kivé-

telével minden területen csökkent a volu-

men. A 2016-ig szóló elôrejelzés szerint

ez a tendencia nagyjából marad is, azaz:

a csomagolóanyagoknál, valamint a

tranzakciós nyomtatványoknál némi

emelkedés várható, ám minden más terü-

let csökkenni, jobb esetben stagnálni fog. 

A tanulmány külön kitért néhány

klasszikus nyomdatermék vizsgálatára is.

A könyvek kapcsán például azt prog-

nosztizálják az elemzôk, hogy noha min-

den bizonnyal 1 százalékkal emelkedni

fog a címszám, a példányszám átlagosan

30 százalékkal kevesebb lesz, és így

összességében mintegy 41 százalékkal

kisebb piacot fog jelenteni.

A magazinpiac némileg derûsebb kilá-

tások elé néz, ám ezen belül igen eltérô

az egyes magazinféleségek jövôképe.

Például az úgynevezett fogyasztói maga-

zinok – nôi, szakmai, életmód stb. – meg-

maradnak, sôt akár egyre többféle is

megjelenhet, ám mind az oldal-, mind a

példányszámuk csökkenni fog. Az üzleti,

gazdasági magazinokat pedig valószínû-

leg teljes egészében kiváltják az interne-

tes hírportálok. A Pira-kutatás szerint a

magazinpiac összességében mintegy

18–20 százalékkal fog zsugorodni 2021-

ig. A promóciós kiadványok volumene is

csökken, mégpedig az elôrejelzés szerint

nagyjából 26 százalékot, és emellett je-

lentôsen át is alakul. A legjelentôsebb

változást az fogja jelenteni, hogy sokkal

pontosabb célcsoport szerinti szegmen-

tálásban, fajlagosan alacsony példány-

számban fognak készülni az ilyen típusú

kiadványok.

Az európai papírgyárak is felkészültek

és felkészülnek eme piaci változások le-

követésére, és a kereslet-kínálati egyen-

súly optimalizálása érdekében tovább

szûkítik vonatkozó kapacitásaikat.

A papírkereskedôk szerepe pedig fel-

értékelôdik, hiszen ôk jelentik egyrészt a

kapcsot a papírgyártó és a felhasználó

között – hogy úgy mondjam: mindkét

nyelvet beszélik –, másrészt mindkét fél

számára hatékonyabbá és – bármennyire

is van, mert kell lennie árrésnek a papí-

ron – gazdaságosabbá teszik a mûködést.

Palkó Roland részletesen is kifejtette,

miként jelentenek valóban hozzáadott ér-

téket mind a papírgyárak, mind a nyom-

dák számára.

Mindazonáltal „rögös út áll a szak-

mánk elôtt” (sic!), és ehhez bizony szük-

séges a jelenlegi üzleti modellek változ-

tatása, amibe a hatékonyság további eme-

lése éppúgy beletartozik, mint a vevôkre

szabott kiszolgálás. S noha némileg kon-

szolidálódik a helyzet, további erôfeszí-

tésekre – például jobb logisztikai megol-

dásokra, költséghatékonyabb mûködésre

stb. – még szükség van. És az is kétség-

telen, hogy a nyomdák számára még in-

kább, hiszen a piaci igényekhez képest

még mindig nagy a hazai nyomdai kapa-

citás, ennek nyilván változnia kell, és

változni is fog.

Természetesen szóba került a Budapest

Papír és Europapier Hungária fúziója is,

és Palkó Roland ezzel kapcsolatosan azt

emelte ki elsôsorban, hogy a koncentrá-

lódó beszállítói kör még hatékonyabban

fogja tudni kiszûrni a nem fizetô, „link”

ügyfeleket.  �

Várható tendenciák
Palkó Roland vezérigazgató, Papyrus Hungária Zrt.

…megállapítható, hogy a csomagolóanyagot kivéve,
minden területen csökkent a volumen…
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Amit a megrendelôk gondolnak, illetve igényel(né)nek…
Lakos László nyomdaipari értékesítést támogató szakértô, Canon Hungária Kft.

Az ebédszünetet követôen folyta-

tódtak az elôadások. Lakos László, a

Canon Hungária képviseletében azzal

a nemzetközi felmérés eredményével

ismertette meg a társaságot, amelyet

ugyan a Canon felkérésére készített az

angol székhelyû RS Consulting. A

kutatás azonban nemcsak a digitális

nyomdai szolgáltatás szemszögébôl

vizsgálta, derítette ki, hogy a megren-

delôk hogyan látják a nyomdák,

nyomdai termékek helyzetét, jelentô-

ségét, jövôjét, illetve mit várnak, vár-

nának el egy nyomdai szolgáltatótól.

Az igen átfogó tanulmány számos

kérdésre ad egzakt választ, és rámutat

arra is, hogy hogyan lehet, lehetne

erôsíteni a nyomtatás piaci pozícióján.

A megkérdezettek több mint 50 szá-

zaléka például ma is nagyon fontosnak

és értékesnek ítéli a nyomtatást, 37 szá-

zalékuk pedig jelenleg is egyformán

hatékonynak tartja más csatornákhoz

képest. Kétségtelen, 6 százalékuk vi-

szont sokkal gyengébbnek, ám 12

százalékuk sokkal hatékonyabbnak.

Mindebbôl következik, hogy a

nyomtatásnak, a nyomdai termékek-

nek a médiamix részeként nagyon is

van helyük. „A médiamixbe integrá-

lódni kell, mert egyértelmûen ez je-

lenti nem is a jövôt, hanem a jelent.

Ehhez azonban változnunk kell, és a

rossz hír az, hogy erre nincs idô, ha-

nem most! ” – hívta fel a figyelmet

Lakos László.

A tanulmány – egyebek mellett –

arra is választ ad, hogy mi alapján

választ nyomdai szolgáltatót egy

megrendelô. Nos, a döntést igen

sokféle tényezô befolyásolja. A fel-

mérésbôl is kiderül, hogy ebben

természetesen igen meghatározó

szerepet játszik a legjobb ár–érték-

arány (89%), és persze az olcsó ár

(60%), ám az olcsó árnál erôsebb

szempont a nyomat minôsége (83%), a

kapcsolat a szolgáltatóval (73%), a ha-

táridô (72%), a szolgáltató szakértel-

me (71%). Befolyásoló tényezô még a

környezetvédelmi szempont (49%), a

kínált szolgáltatások köre (41%), illet-

ve a szolgáltató elhelyezkedése (40%),

és 6 százalékban valami egyéb, az

elôbbiekben fel nem sorolt érv. A vég-

sô döntés azonban sohasem egyetlen

szempont alapján születik, hanem

mindig három szempont együttesen

határozza meg.

Az elégedettséget is vizsgálta a fel-

mérés, és igen jó eredmény született: a

megrendelôk 88 százaléka elégedett

nyomdai partnerével, és 47 százalékuk

nyilatkozott úgy, hogy mindig megis-

mertetik vele az új technológiai lehe-

tôségeket is. 

A tanulmány annak vizsgálatára is

kitért, hogy melyek azok a tényezôk,

amelyek segíthetik (például a média-

mixben való részvétel, igazolt haté-

konyság, felsôkategóriás megkülön-

böztetés), illetve gátolhatják (például a

fiatal generáció e-világtól való függé-

se, a virtuális média gyorsasága és

olcsósága, valamint a tévhiten nyugvó

környezetbarát volta) a nyomtatást, a

nyomdai piac növekedését. Az elôbbi-

ekben felsoroltak csak kiragadott pél-

dák a felmérésbôl, hiszen sem he-

lyünk, sem tisztünk a teljes anyagot

közölni. (Információnk szerint egyéb-

ként a Canon Hungáriánál hozzáfér-

hetô a teljes anyag – a fôszerk.)

Összegzésként azonban elmondható,

hogy a megrendelôi körben végzett át-

fogó vizsgálat alapján a következô öt

tanács megfogadása jelentôsen javítja

az ügyféllel történô együttmûködést, és

ezáltal a nyomda piaci pozícióját: 1. Be-

széljen az ügyfél nyelvén! 2. Legyen

gyorsabb és rugalmasabb! 3. Ismertes-

se az új lehetôségeket, alkalmazásokat

és nyomdai szolgáltatásokat! 4. Iga-

zolja a nyomtatás értékét és megtérü-

lését! 5. Kezelje szorosabban és ápolja

jobban a meglévô ügyfélkapcsolatait!

A Canon-tanulmány ismertetését

követôen Lakos László röviden kitért

a digitális nyomtatásban lévô lehetô-

ségek ecsetelésére is, illetve felhívta a

figyelmet számos olyan ötletre, amely-

lyel meg lehet, lehetne kínálni a pia-

cot, hiszen a valós vagy potenciális

megrendelôi körnek alkalmasint fo-

galma sincs arról, hogy mi mindenre

alkalmas a digitális nyomtatás, hol és

hogyan jelenthet számára is új üzleti

lehetôséget… �

…A médiamixbe feltétlenül integrálódni kell, mert
ez jelenti nem is a jövôt, hanem a jelent…
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Lehet másképp is… – egy siker története
Ifjabb Keskeny Árpád, Keskeny és Társai 2001 Kft.

„Nem én adtam az elôadásom-

nak a fenti címet, de ha már így

érkezett a felkérés, elgondolkod-

tam, elgondolkodtunk az édesapám-

mal együtt, hogy mi mindent tettünk

annak érdekében, hogy a nyomda

ma ott tartson, ahol tart…” –

kezdte elôadását ifjabb Keskeny

Árpád, majd így folytatta: „A vá-

lasz nem tartalmaz semmilyen üz-

leti vagy hadi titkot, de remélem,

unalmas sem lesz…” 

Nos, a nyomdászkodással való

foglalkozás 1987-ben kezdôdött,

amikor idôsebb Keskeny Árpád

egy tartozás fejében átvette a Fáy

András mgtsz nyomdájának veze-

tését, ahol a legértékesebb gép egy

használt Romayor volt… 1990-ben

megalakult a Keskeny Nyomda,

1993-ban pedig megvették elsô

Heidelbergi gépüket, egy GTO-t. 

1994 és 1999 közötti öt év a

növekedésrôl, fejlesztésekrôl szólt,

és a termékportfóliót elsôsorban a

minôségigényes marketing- és ke-

reskedelmi kiadványok tették ki. 

1999-ben a nyomda harmadik

helyezést ért el a Sappi Év Nyom-

dásza versenyen. Közben termé-

szetesen a fejlesztésekkel sem áll-

tak le, így 2003-ra erôsen kinôtték

az addigi telephelyet, ezért zöld-

mezôs beruházás keretei között

megépült az új nyomdaüzem, aho-

vá 2004 januárjában egyetlen nap

termeléskiesés nélkül költöztették

át a nyomdát. Ebben az idôben az

általuk gyártott termékek még min-

dig a marketing- és kereskedelmi

piacra készültek.

2005-ben léptek be a csomago-

lóanyag-gyártás területére. A kö-

vetkezô három évet ismét egy erô-

teljes növekedés és fejlesztés jelle-

mezte, és 2009-re a csomagoló-

anyag-elôállítás immáron a teljes

forgalom 35 százalékát jelentette. 

2008–2009-ben – a gazdasági

válság miatt – némileg megtorpant

a növekedés, ám 2010-ben ismét

megindultak, és azóta is emelkedik

a forgalmuk. S míg a kilencvenes

évek elején 4-5 fô dolgozott a cég-

nél, ma a létszám 160 fô, és na-

gyon úgy néz ki, hogy további kol-

légákra lesz szükségük.

És az is tény, hogy gyakorlatilag

a cég alakulásának pillanatától a

gépparkfejlesztésük ugyan sziszte-

matikusan és koncepciózusan tör-

tént, ám elképesztô ütemben –

ahogy ifjabb Keskeny Árpád fogal-

mazott: „erôltetett menetben” –, de

ez egyébként minden téren jellemzi

a Keskeny Nyomdát. Az árbevéte-

lük az elmúlt tíz évben közel meg-

háromszorozódott: 2012-ben elérik

a 3,6 milliárd forintos forgalmat, és

a gazdálkodásuk nyereséges is… 

Mi lehet a siker titka, és milyen

áron? – tette fel a kérdést önmagá-

nak és édesapjának is az elôadó. 

„Átgondolva a választ, arra ju-

tottunk, hogy ezer dolog apró rész-

lete a siker összetevôje. Jó idôben

jó döntések, válságban a marketing

erôsítése, takarékosság és beosz-

tás, semmi „nagyvonalú” hozzáál-

lás, munkabírás, szorgalom és ki-

tartás, jó, szakmailag felkészült és

stabil kollégák, maximalizmusra és

tökéletességre való törekvés, össze-

tartó család és sikeres generáció-

váltás – mind-mind hozzájárult

ahhoz, hogy a nyomda ma ott tart,

ahol tart. Ha ki kellene választa-

nom a legmeghatározóbb elemeket,

akkor a következô hatot emelném

ki: család, tehetség, szorgalom,

kitartás, részletekre való odafigye-

lés és a humánerôforrás” – össze-

gezte ifjabb Keskeny Árpád

És, hogy mindezt milyen áron?

Nos, erre azt kell mondanom: nagy

az ár! Ifjabb Keskeny Árpádnak –

és a család szinte valamennyi tag-

jának – hajnaltól késô estig tart a

mûszak, nincs, vagy alig van sza-

badidô, mindig minden szinten ott

kell lenni, mindig mindent szem-

mel kell tartani, a céggel kell kelni

és feküdni, szinte minden ébren

töltött órát rááldozni, és a szívét is

beletenni…  �

…ezer dolog apró részlete
a siker összetevôje…
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Bajban a nyomdászutánpótlás-képzés
Dr. Koltai László, Nypsz: Oktatási Bizottság

Ahogy arról a Nyomdász Vándorgyûlés apropóján már az elôzô (269.)

számunkban is beszámoltunk, igen komoly gondokkal küzd mind a középfokú, mind

a felsôfokú nyomdaipari képzés. Erre ezúttal is dr. Koltai László egyetemi docens, az

Óbudai Egyetem Rejtô Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Karának oktatási

dékánhelyettese, és egyúttal a szövetség Oktatási Bizottságának képviselôje hívta fel

a figyelmet. Talán emlékeznek rá elôzô cikkünkbôl, hogy napjainkban országos szin-

ten 100 fô körül van azok száma, akik nappali tagozaton valamilyen nyomdaipari

képzésben vesznek részt, a gépmester tanulók száma pedig nem éri el a 10 fôt. 

„Nincs utánpótlása a szakmának, pedig nem a vas dolgozik, hanem az ember!” –

hívta fel újra a figyelmet az elôadó. A hiány persze megmutatkozik a felsôfokú kép-

zésre jelentkezôk számában is. Ehhez társul még, hogy a jelenlegi kormányzat okta-

táspolitikája tovább ront az egyébként sem rózsás helyzeten, egyebek mellett azzal is,

hogy teljes egészében önfinanszírozóvá kívánja alakítani a felsôoktatást. Tény, hogy

– elsôsorban középszinten – meglehetôsen szétaprózódott és egészségtelen struktú-

rájú az oktatás jelen helyzete, de a tervezett változtatások nem szolgálnak megoldá-

sul, és jelentôsen megnehezítik nemcsak az egyetem életét, hanem a gyakorlati hely-

színt biztosító cégekét is. Az Óbudai Egyetemen háromféle diploma megszerzésére

van lehetôség, ezen kívül pedig tartanak szakirányú továbbképzéseket, valamint szaktanfolyamokat is. Ezzel együtt két-

ségtelen: igen visszaesett az érdeklôdés, kevés a hallgató. „Tíz éven belül komoly gondok lesznek a szakmai utánpótlás-

sal” – hangzott el újra a figyelmeztetés dr. Koltai Lászlótól. 

Nagyon kell, kellene tehát az utánpótlás mind közép-, mind felsôszinten. Ennek érdekében elindult az ágazati szakmai

szervezetek együttmûködésében egy szakmai összefogás, amelynek célja, hogy feltérképezze, milyen gyakorlati lépések

szükségeltetnek ahhoz, hogy a szakma újra méltó rangra emelkedjen és vonzó perspektívát jelentsen az új generáció, az

utánpótlás számára. �
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Túlélni a válságot – stratégiák,
megoldások, kitörési lehetôségek
Dr. Horváth Csaba elnök,
Nyomda- és Papíripari Szövetség

A menedzserkonferencia utolsó

elôadásában dr. Horváth Csaba elnök

azokra a sarokpontokra igyekezett

felhívni a jelenlévôk figyelmét, ame-

lyek segítségre lehetnek a válság túl-

élésében. Mint mondta, az elôtte el-

hangzott elôadások szinte mindegyike

sokban tartalmazott olyan informá-

ciót, tanácsot, tényt és adatot, amire

szükség van az ipar jövôje érdekében,

ám a maga részérôl további adaléko-

kat szeretne mindehhez tenni.

„Az egészen biztos, hogy a mi ipar-

águnk egy tudásbázisú iparág, és ép-

pen ezért nagyon komolyan kell fog-

lalkozni az utánpótlással, illetve a

képzés, az oktatás jövôjével. Már ké-

szen van egy olyan kampánytervezet,

amely a közösségi médiákon keresztül

szólítja meg a fiatalokat, és teszi von-

zóvá számukra a nyomdászpályát.

Kétségtelen, hogy a finanszírozáshoz

szükség lenne a szakma segítségére,

hiszen az egyetemnek igen kevés erre

(is) a forrása” – kezdte elôadását.

Ezt követôen röviden kitért a társa-

dalmi felelôsség fontosságára is,

amelybe a szûkebb szakmáért érzett

felelôsségvállalás is – például a szö-

vetséggel való együttmûködés, tagi

részvétel – beletartozik.

„Néha nem is értem, hogy megha-

tározó nyomdák vezetôi miért nem

érzik át ennek fontosságát, jelentôsé-

gét. Pedig a tagjaink áldozatvállalá-

sa, a nyomdász szakmáért érzett fele-

lôsségtudata teszi lehetôvé, hogy mint

szövetség létezzünk, és mint érdekkép-

viseletet ellátó szervezet tegyünk az

ágazat boldogulásáért” – fogal-

mazta meg kritikáját az elnök.

Majd arról beszélt, hogy a szö-

vetség nemzetközi kampányokhoz

való csatlakozása – Print Power, de

fôleg a Two Sides – is azt hivatott

elôsegíteni, hogy a nyomdaipar

megtalálja, illetve megerôsítse piaci

pozícióját. Ezekhez a kampányok-

hoz viszonylag jelentôs EU-s forrá-

sok állnak rendelkezésre, és szük-

ség is van rá, hiszen a megvalósítá-

suk, lebonyolításuk – ahogy min-

den kampánynak – meglehetôsen

drága. A költségei messze meghalad-

ják az egyes cégek, vállalkozások

anyagi és egyéb lehetôségeit, és ez

egyértelmû bizonyíték arra is, hogy

csak összefogással és együttmûkö-

déssel boldogulhat a nyomdaipar, és

ennek szervezete éppen a szövetség.

Az együttmûködés azonban nem

csak ezen a területen fontos, hanem

például a reorganizációban is, amely-

hez szintén segítséget nyújt a szövet-

ség. Emlékeztette a társaságot az e

témában tavasszal megrendezésre ke-

rült workshopra, amely a munkaadók

és munkavállalók közötti párbeszédet

hivatott elôsegíteni, és amely szintén

egy uniós kezdeményezéshez való

csatlakozás részeként valósult meg. 

A hét országban lezajlott rendez-

vény kiértékelésére nemrégiben ke-

rült sor Brüsszelben, és természetesen

dr. Horváth Csaba is részt vett ezen

az értekezleten. Nos, a tapasztalatok

azt mutatják, hogy nálunk túl azon,

hogy a résztvevôk igen jónak tartot-

ták a rendezvényt, semmilyen külö-

nösebb következménnyel nem járt,

ellenben a másik hat országban óriási

sikert aratott, és pozitív változásokat

eredményezett. A többi, jellemzôen

nyugat-európai országban újra és újra

megrendezésre kerültek ezek a work-

shopok, és ez alapján nagyon úgy

mutatkozik, hogy náluk nagyobb a

hajlandóság a két fél közötti együtt-

mûködésre. Márpedig e nélkül a ha-

zai nyomdaipar sem tudja életképes-

ségét megôrizni.

„Minden területen az együttmûkö-

dés a kulcsszó, ezáltal tudunk elôbbre

jutni, ez a záloga az ipar jövôjének.

És a szövetség arra is törekszik, hogy

nemcsak az ágazaton belül, hanem

kapcsolódó társszervezetekkel –

CSAOSZ, MKKE, MLE – is kiépítsen,

erôsítsen egymást kölcsönösen segítô

együttmûködéseket, hogy ezáltal még

nagyobb súllyal érvényesíthessük

iparágunk érdekeit” – hangsúlyozta

dr. Horváth Csaba elnök. Végezetül

pedig még egyszer megköszönve a

társaság aktív jelenlétét, kívánt kelle-

mes idôtöltést a délutáni, illetve esti

programokhoz. �

(A konferenciáról beszámolt: Ilona)

…minden területen 
az együttmûködés a kulcsszó…
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„…szabad szemmel alig látható árrések vannak, és ez senkinek sem jó” 

Grafika Zrt. – Kamarás Péter
Szinte napra pontosan egy évvel ezelôtt beszélgettem Kamarás
Péterrel, a Grafika Kereskedelmi Zrt. tulajdonos-ügyvezetôjével
arról, hogy milyen tervekkel és elképzelésekkel lát neki az akkor
már némileg megkopott csillogású cég felvirágoztatásának. Erre
egy évet adott magának, azaz az idei év végére gondolta befejezni a
Grafika új alapokra, és ezzel egy növekedési pályára történô
állítását, beleértve a nyereséges mûködést is. Akkor úgy látta –
ahogy fogalmazott –: „hogy csillog a jövô…” Hogy mennyire volt
ez így, és fôleg a késôbbiekben mi várható, errôl beszélgettünk most
Kamarás Péterrel.

� A „jövô csillogása” lidércfény

volt, vagy valódi?

– Valódi, legfeljebb nem annyira

csillogó, ahogy azt gondoltam. Ami-

kor tavaly ilyentájt beszélgettünk, azt

gondoltam, megyünk kifelé a válság-

ból, aztán kiderült: nemhogy kifelé

nem megyünk, hanem inkább befe-

lé… És ez még egy darabig – legaláb-

bis úgy tûnik – így is marad. Ezzel

együtt sikeresen túl vagyunk a belsô

szerkezeti átalakulásokon, és a Gra-

fika idén május óta már pozitív üzemi

eredményt produkál. 

� A lendülete pedig töretlen: folya-

matosan ezerrel pörög…

– Alapjaiban „pörgôs” vagyok, de

mást nem is nagyon lehet csinálni, ha

azt akarjuk, hogy haladjunk. Munka

pedig – hál’ istennek – van sok, tehát

csinálni kell.

� Ezek szerint sikeresen befejezôd-

tek a céggel kapcsolatos strukturális

átalakítások, „összerendezôdtek” a

Goodwill-lal, tehát „csak” a munkára

kell fókuszálni…

– Nagyjából 85–90 százalékban va-

lóban befejezôdtek az átalakítások, ki-

alakult az új rendszer, amelynek ré-

szeként a Goodwillt is átköltöztettük a

Grafika épületébe. A két cég profilja

szerencsésen egészíti ki egymást, szi-

nergiát alkot, ugyanakkor lehetôvé

vált az is, hogy bizonyos adminisztra-

tív terhek megosztódjanak, és ez jóté-

kony hatással van a cég költségszer-

kezetére.

� Legutóbbi beszélgetésünk alkal-

mával említette, hogy amolyan „újabb

lábként” erôteljesebben szeretnének a

csomagolóipar felé fordulni. Az, hogy

a Grafika mûködése immáron nyere-

séges, az már ennek köszönhetô?

– Részben igen, bár még nem va-

gyunk olyan erôteljesen jelen azon a

piacon, ahogy azt elôzetesen szeret-

tem volna. A nyereséges mûködés

több tényezôbôl áll össze, amelyek

között természetesen a mûködési költ-

ségek csökkenése is szerepet játszik,

továbbá az, hogy hagyományos pia-

cainkon is markánsabb lett a jelenlé-

tünk, és új vevôk megszerzése mellett

a meglévôknek is igyekeztünk az ed-

diginél több termékünket értékesíteni.

Az íves nyomtatás piaca ugyanakkor

csökken, jó esetben stagnál, így ezen

belül egy cég piaci növekedése legfel-

jebb a szereplôk átrendezôdésének

következménye lehet, ezért a sales te-

rületen több új kollégát állítottunk/ál-

lítunk hadrendbe.

� És a csomagolóanyag-gyártás?

– Azt tapasztaljuk, hogy azon a te-

rületen növekvô piacról beszélhetünk.

Ám az is meglehet, hogy csak szá-

munkra növekedô, hiszen mostanában

léptünk be, tehát minden vonatkozó

eladásunk csak hozzáadni tud…

� Tény: nulláról növekedni a

leglátványosabb…

– Ez így van! A tavalyi évben pél-

dául két CtP berendezést is értékesí-

tettünk flexóstúdiók számára, de az

idei évben megálltak a vonatkozó

beruházások. És bár több igen ígére-

tes projektünk is van, partnereink

többsége jelezte, hogy ebben az évben

már nem valósul meg a beruházás.

Ezzel együtt nem könnyû pótolni

például a könyvpiacon tapasztalható

forgalomkiesést. Itt a Grafika hagyo-

mányosan jelentôs beszállító, és né-

hány területen – például kötészeti

vásznak, gerinckartonok – csaknem

megkerülhetetlen tényezô, mégis,

anélkül, hogy vevôt veszítettünk vol-

na, a piac zsugorodása miatt csökkent

a szegmens forgalma. Szerencsére a

Grafika portfóliója igen széles, és ez

két szempontból is elônyt jelent: egy-

részt a partnereink egy helyrôl tudnak

nagyon sokféle, számukra szükséges

terméket beszerezni, számunkra pedig

éppen ez a sokféleség jelenti a bizton-

ságot, hiszen ha az egyik áruféleség

forgalma csökken, a másiké nôhet.

� Tehát a „fogyóanyagok” jelentik

elsôsorban a forgalmat.

– Ebben a gazdasági közegben ki-

zárólag az ilyen jellegû eladásokat
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lehet növelni, és ez valószínûleg vala-

mennyi szegmensre igaz. Nem vélet-

len, hogy folyamatosan igyekszünk

bôvíteni az értékesítôi csapatot.

� A Grafika portfóliója – ahogy

említette is – igen széles, ezen belül

azonban meglehetôsen sok olyan cég

termékét is képviselik, amely cégek

direktértékesítéssel is jelen vannak a

hazai piacon…

– Tény, ez nem túl szerencsés dolog,

hiszen ezáltal egymás konkurenciája-

ként hathatunk. Ám a Grafika tradicio-

nális profilja – amelyet mindenképpen

szeretnénk megôrizni, sôt erôsíteni –

megkívánja az átfogó kínálatot. Lehet-

ne persze saját márkás és/vagy kevésbé

ismert termékekbôl összeállítani a kíná-

latunkat, ám azt gondolom, hogy ez jó-

val nagyobb „véráldozattal” járna beve-

zetni a piacra, mint az, hogy jelenleg

kvázi versenytársat jelentünk egymás-

nak. Ráadásul azáltal, hogy mi nem

csak annak az egy bizonyos terméknek

a disztribútorai vagyunk, hanem nagyon

sok más olyan terméket is kínálunk,

amelyre egy nyomdában szükség van, a

nyomdák számára egyszerûbb, elônyö-

sebb, kedvezôbb megoldást jelent, ha

mindent tôlünk rendel, vagy éppen

vásárol meg az üzletünkben. 

� Nyilván arról is szó van, vagy le-

het, hogy a széles termékskála az érté-

kesítés, pontosabban az árképzés azon

formáját is lehetôvé teszi, teheti, hogy

„egyik viszi a másikat”…

– Ha arra gondol, hogy mint a hi-

permarketekben az egyik terméket

dömpingáron adják, de a veszteséget

bôven behozzák egy másik terméken,

akkor ez itt nem tud mûködni, mert

abban a pillanatban tôlünk csak a

veszteséggel kínált terméket vennék

meg, azt pedig nem, ami kvázi kom-

penzálni hivatott ezt az olcsóságot.

Tehát minden általunk forgalmazott

terméknek kell tartalmaznia árrést,

ellenkezô esetben rövidesen becsuk-

hatnánk a boltot. Azt persze nem mon-

dom, hogy ez az árrés túl nagy lenne,

sôt, tulajdonképpen fogalmazhatnék

úgy is: szabad szemmel alig látható

árrések vannak, és ez senkinek sem jó.

Tudomásul kell azonban venni, hogy

nem lehet magasabb árréseket érvé-

nyesíteni, mert egyszerûen nem bírja

el a piac. Ma a bevételek alapja kizá-

rólag a sûrû fillér lehet.

� Fogalmam sincs, hogyan lehet –

ha egyáltalán lehetséges – kijönni a

negatív árspirálból, pedig jó lenne…

– Ha bármelyikünk is tudná, már

rég megtette volna. Így nincs válasz-

tási lehetôség: ebbôl kell kiindulni, ezt

kell valahogy kezelni. Ebben segíthet a

hatékonyság további javítása, a gyor-

sabb forgási sebesség elérése, az árfo-

lyam-kockázat minimalizálása, és per-

sze a „fillér sûrûsítése”.

� Ha már a pénznél tartunk: fizeté-

si készség, képesség?

– A készséggel nem, a képességgel

továbbra is bajok vannak: azt látom,

hogy egyre nehezebben fizetnek a

partnereink, a határidôk betartásáról

meg nem is beszélve. És ma már olyan

cégek is meg-meginognak, amelyekre

eddig ez nem volt jellemzô. Sôt, talán

ôk nehezebben is kezelik a helyzetet,

mint azok, akiknek már „gyakorlata

van a trapézon való egyensúlyozás-

ban”. Bár természetesen a határidôn

túli követelésállományunk – a piac

többi szereplôjéhez hasonlóan – ne-

künk is jelentôs, nagyon igyekszünk

kézben tartani kintlévôségeinket, így

csak minimálisnak mondható kétes

kintlévôségünk van. Ennek érde-

kében sajnos kénytelenek voltunk

megválni néhány olyan partnertôl,

aki ugyan igen jelentôs forgalmat

bonyolított nálunk, viszont a fizetô-

képessége szempontjából komoly

gondok merültek fel… A Grafika hiá-

ba egy hitel nélkül mûködô tôkeerôs

cég, nem engedheti meg magának,

hogy ne jusson az általa leszállított

termékek jogos ellenértékéhez. Így

ugyan csökkenhet némileg a forgal-

munk, ám összességében javul a cash

flow-nk és a nyereségességünk. Azt

gondolom, ma egy cégnek nem feltét-

lenül a mindenáron való növekedésre

kell törekednie, hanem sokkal inkább

a stabilitása megôrzésére.

� Hogyan, merre tovább?

– Holott született optimista vagyok,

nem gondolom, hogy reális lenne nagy

ívû álmokat szövögetni. A jelen hely-

zet és a kilátások is inkább szólnak a

szorgalmas hétköznapokról, a napi

szintû teljesítésekrôl, a mindennapokra

adott minél hatékonyabb válaszokról,

semmint kiugró teljesítményekrôl,

nagy tervekrôl vagy jelentôs fejlôdési

lehetôségekrôl. Egyszer s mindenkorra

elmúlt az az elképesztô növekedést

produkáló idôszak, amely a kilencve-

nes évek közepétôl a kétezres évek

közepéig jellemezte a nyomtatással

foglalkozók világát. Örüljünk, ha

részünk volt benne, de teljesen felesle-

ges várni, hogy visszatérjen. Be kell

rendezkedni a pozitív túlélésre, a ki-

sebb léptékekre, és ezen belül kell

megtalálni egyrészt a boldogulás lehe-

tôségét, másrészt a siker és az öröm

forrását. �

Ilona
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A DUPAREC Kft., mint a
legnagyobb papírhulladék-

kereskedô és -gyûjtô,
k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662
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„…és most már biztos vagyok abban, hogy lesz harmadik, negyedik, sôt sokadik…”

Nyomdavilág Zöld Díj – GPwA 2012
„Amikor tavaly útjára

indult a Nyomdavilág

kezdeményezésében a

környezetvédelmi tanúsí-

tást adó Zöld Díj pályá-

zat, azt gondoltam, ez az

elsô, de egyben utolsó

alkalom… De nem így

lett, hiszen idén is fon-

tosnak érezték a cégek,

hogy szem elôtt tartsák a

környezet védelmét,

megfeleljenek a díj kri-

tériumrendszerének, és

mindezt egy oklevél, egy-

fajta tanúsítás deklarálja

is. És most már biztos

vagyok abban is, hogy lesz harmadik,

negyedik, sôt sokadik pályázati kiírás” –

mondta köszöntô beszédében dr. Patkó

István, az Óbudai Egyetem dékánja azon

a díjátadó ünnepségen, amelyen kiosz-

tásra kerültek az idei Zöld Díjak. A Zöld

Díjat a Nyomdavilág címû szaklap há-

rom alapítója – Prof. dr. Endrédy Ildikó,

dr. Schulz Péter és Szilágyi Tamás – hív-

ta életre a tavalyi évben, és fô célkitûzé-

sük az volt, hogy a

díjjal elismerjék a ki-

tüntetett cégek kör-

nyezettudatos gondol-

kodását, a környezet-

védelem területén

végzett kiemelkedô

technológiai, vala-

mint környezetköz-

pontú vállalatirányí-

tási tevékenységét,

illetve azon erôfeszí-

tésüket, amelyet a

környezettudatosság

minél szélesebb kör-

ben történô tudatfor-

málás és példamuta-

tás érdekében fejtet-

tek ki. Az Év Zöld

Nyomdája, illetve Az Év

Zöld Papírkereskedôje

díjat az idén 14 cég

nyerte el. Mielôtt azon-

ban sor került volna az

elismerô oklevelek át-

adására, néhány elôadást

hallgathatott meg a ven-

dégsereg.

Elsôként Fábián End-

re, a fôvédnökséget is

ellátó Papír- és Nyomda-

ipari Mûszaki Egyesület

elnöke és egyúttal, mint

az egyik díjazott, az STI

Petôfi Nyomda ügyvezetôje beszélt a

környezettudatosság szervezeten belüli

kialakításáról, jelentôségérôl, gyakorlati,

napi szintû megnyilvánulásáról.

Elôadásában kiemelte, hogy az

emberekben lévô környezettudatosság

egy belülrôl jövô késztetésen alapul,

amelynek kialakulásában nagyon sok

külsô tényezô – neveltetés, társadalmi és

munkahelyi közeg stb. – játszik közre.

Azonban ez nem elegendô ahhoz, hogy

maga a szervezet is környezettudatosan

mûködjék. Egy cég akkor tud környezet-

tudatos lenni, ha ehhez tulajdonosi köre,

felsô vezetése is pozitívan áll, valamint

nem kampányszerûen, hanem folyamato-

san figyelmet szentel a megvalósításnak,

és ebbe messzemenôkig belevonja a dol-

gozókat, kvázi kialakítja, felkelti bennük

az ez irányú igényt. „A környezettudatos

nyomda Alfája és Omegája az ember” –

mondta végezetül Fábián Endre.

A következô elôadó dr. Schulz Péter,

a GPwA projektvezetôje, a Nyomdavilág

szerkesztôje, a P&E Kft. mûszaki igazga-

tója volt. Elôadásában három megközelí-

tés alapján tényekkel cáfolta azokat a

tévhiteket, és alkalmasint tudatosan

„csúsztatott és hazug” információkat,

amelyek a papír kapcsán terjednek, és

amelyek jelentôs mértékben aláásták a

papír-, és ehhez kapcsolódóan a nyomda-

ipar renoméját. Gyakran és alaptalanul

vádolják a papíripart, hogy elsô számú

felelôse az erdôirtásoknak. Kétségtelen:

az erdôterületek nagyságát illetôen világ-

viszonylatban némi

csökkenésrôl beszél-

hetünk. Ennek oka

azonban az, hogy –

elsôsorban Afrikában

és Dél-Amerikában –

egyre nagyobb erdô-

ségeket hasznosíta-

nak mezôgazdasági

célra. Ám Európában

és Észak-Amerikában

a papírgyárak felelôs

erdôgazdálkodást tá-

mogató tevékenysé-

gének eredményeként

1950 óta nemhogy

csökkennek az erdô-

területek, hanem nö-

Dr. Schulz Péter

Schuck István, Prof. dr. Endrédy Ildikó, Szilágyi Tamás
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vekednek. „A papír

hozzájárul a fenn-

tartható erdôgazdál-

kodáshoz” – hang-

súlyozta dr. Schulz

Péter. Észak-Ameri-

kában és Európában

gyakorlatilag 100

százalékos a fenn-

tartható erdôgazdálkodással kezelt erdô-

terület. Tehát tényekkel igazolható, hogy

nem a papír tehetô felelôssé az erdôirtá-

sokért!

A következô általánosan elterjedt tév-

hit, hogy a „papírszemét elönti a vilá-

got”. Természetesen ezen állítás is nélkü-

lözi az igazságot. A világon összességé-

ben a ma mintegy 400 millió tonna éves

papírmennyiség gyártásához a szükséges

rostok egyharmad része újrahasznosított

papírból, egyharmad része különféle fû-

résztelepi aprítékból, és a maradék egy-

harmad az erdôkbôl érkezô primer-fa

alapanyagból származik. A világon összes-

ségében mintegy 56 százalékban haszno-

sítják újra a papírt, ezen belül Európában

még magasabb az arány: 70 százalék!

(Ráadásul – ahogy újságunk címlapján is

olvasható – a papír a természetbôl véte-

tett, és annak károsítása nélkül képes

visszatérni oda – a fôszerk.) Tehát té-

nyekkel igazolható, hogy nem a papír

tehetô felelôssé az egyre nagyobb meny-

nyiségû szemét keletkezéséért!

Nem úgy az elektronikus hulladék! Az

elektronikus szemét óriási gondot jelent,

hiszen a különféle elektronikus „kütyük-

nek” egyrészt nagyon ala-

csony az újrahasznosítá-

sa, másrészt önmagukban

is veszélyes hulladékot

jelentenek, kommunális

szemétbe kerülve pedig

az égetés vagy éppen az

esôvíz hatására további

veszélyes anyagok sza-

badulnak ki belôlük. Te-

hát tényekkel igazolható,

hogy míg a papírhulladék

egyáltalán nem, az e-hulladék igen ko-

moly környezeti ártalom forrása, kezelé-

se pedig nem megoldott!

Sajnos, a papír- és nyomdaipart körbe-

fonták már az e-világ felôl érkezô igazta-

lan vádak, így ma már egyetlen dolgot

tehet: minden lehetôséget és fórumot

megragad, hogy tényekkel alátámasztva

tisztázza magát a koholt és alaptalan

vádak alól.

„Törekedni kell arra, hogy a közvéle-

ményben tudatosodjon, hogy iparágunk

része a fenntartható környezetnek, és

harmonikusan illeszkedik abba” – össze-

gezte mondandója lényegét végezetül dr.

Schulz Péter.

A harmadik elôadó Schuck István, a

Prosystem és Siko cégek ügyvezetôje, a

GPwA védnöke és egyben a zsûri elnöke

volt. Elôadásában arra hívta fel a figyel-

met, hogy nemcsak a papírgyárak, hanem

a nyomdaipari gépeket gyártó cégek is

messzemenôkig törekednek arra, hogy a

berendezések minél kisebb környezeti

terhet jelentsenek. E törekvésben élenjár

a KBA, és az „Ökológia a gépteremben”

elnevezésû projektben megvalósult fej-

lesztések eredményeképpen, ma már

valamennyi gépük – rotációs és íves

egyaránt – „zöld”, és ezt a Német Gép-

gyártók Szövetségének tanúsítása is

K
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Hot-stamping fóliák, metál-, pigment-, hologram-,
scratch-, security- és textilfóliák,

kis és nagy fóliavágó és -tekercselô gépek,
3 colos dudavágó gépek forgalmazása 

ELKÖLTÖZTÜNK! Új címünk: 2220 Vecsés, Ecseri u. 19.
Telefon: 06-30/602-4224, e-mail: info@zemker.hu

ZEMKER
A legjobb minôség a legjobb áron.

igazolja. A KBA nyomdagépek esetében

ez azt jelenti, hogy olyan technikai és

technológia megoldásokat – energiataka-

rékos mûködés, csökkentett VOC-kibo-

csátás, kevesebb mosófolyadék, alkohol-

mentes nyomtatás, minimális migrációs

rendszerek, emissziószegény nyomógé-

pek, csökkentett makulatúraszükséglet

stb. – fejlesztettek és fejlesztenek ki,

amelyek úgy tartják szem elôtt a minôség

iránti elvárásokat, hogy közben a környe-

zet kímélésének, védelmének is megfe-

lelnek. És nem utolsó sorban a tulajdo-

nos pénztárcáját is óvják, hiszen egy kor-

szerû KBA-gép akár 40 százalék energia-

megtakarítást tesz lehetôvé. Schuck Ist-

ván igen részletesen beszélt a különféle

nyomdatermékek – újságok, akcidens

kiadványok vagy éppen csomagolóanya-

gok – elôállításához kínált KBA-beren-

dezések környezettudatos, „zöld” megol-

dásairól.

Az utolsó elôadást professzor dr. End-

rédy Ildikó tartotta, aki a pályázattal kap-

csolatos legfontosabb tudnivalókat – cél-

ja, elbírálás szempontjai, értékelés alapja,

a minôsítés technikája stb. – ismertette

röviden.

Nos – ahogy azt cikkünk elején már

jeleztük –, az idei évben 14 cég nyert el

Zöld Díjat. Az Év Zöld Papírkereskedôje
lett (ábécé sorrendben) az Antalis Hun-
gary Kft., a Budapest Papír Kft. és a

Papyrus Hungária Zrt.
Az Év Zöld Nyomdája kitüntetô címet

pedig a következô nyomdák kapták

(szintén ábécé sorrendben): Állami
Nyomda Nyrt., Color Pack Zrt., Fol-
print Zöldnyomda Kft., Gelbert ECO
Print Kft., Keskeny és Társai 2001 Kft.,
Pénzjegynyomda Zrt., Raszter Nyomda
Kft., Reálszisztéma Dabasi Nyomda
Zrt., Révai Nyomda Zrt., STI Petôfi
Nyomda Kft., Zrínyi Nyomda Zrt.

A díjazottak tanúsító oklevelet, logót

és egy évre szóló logóhasználati jogot

kaptak, és felkerültek a GPwA regiszte-

rébe, amely a www.p-e.hu honlapon hoz-

záférhetô nyilvános jegyzék.

Információnk szerint 2013-ban is ki-

írásra kerül a Zöld Díj pályázat, a rész-

letekért keressék a Nyomdavilág szer-

kesztôit: dr. Endrédy Ildikót, dr. Schulz

Pétert vagy Szilágyi Tamást! �

Ilona
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„…ami az egyik félnek kényszerpálya, a másik félnek lehetôség” 
BOBST – csomagolóanyag-gyártás

A csomagolóanyag-gyártás kapcsán még eme gazdaságilag
válságos idôszakban is lépten-nyomon azt hallani, hogy fejlôdik,
piaca növekszik. Persze, ha elkezdjük közelebbrôl szemügyre
venni, akkor igen-igen árnyalódik a kép: ugyanis az egyes
csomagolóanyagok tekintetében igen eltérô ígéretû
perspektíváról beszélhetünk. Jelen cikkünkben a nyomtatott
csomagolóanyag-gyártást, azon belül a dobozgyártást szeretnénk
kicsit alaposabban szemügyre venni, hiszen a hagyományos
nyomdaipar szereplôi számára leginkább ez az a terület, amely
egyfajta új perspektívaként felmerülhet.
Elöljáróban mindjárt érdemes leszögezni: ezen a területen sem
beszélhetünk kapacitáshiányról vagy versenytárs-nélküliségrôl.
Ezzel együtt, van mit keresni rajta, merthogy ezen a területen 
is óriási változások vannak, s aki idôben képes lekövetni ezeket 
a változásokat, jó tempóban bekapcsolódni az új ritmusba, 
az biztató kilátásokkal tekinthet a jövô elé. A csomagolóanyag-
gyártásra is igaz például, hogy csökkennek a fajlagos
példányszámok, és növekszik a minôség iránti igény. Ebbôl következôen már nem óriási léptékû
beruházások szükségesek a piacra lépéshez, hanem kisebb gépekkel is lehet és érdemes elindulni. Már
csak azért is, mert a fogyasztóért való küzdelem miatt nemcsak a fajlagosan nagy mennyiségû
termékeket kínáló gyártók – például saját márkás áruházláncok – kényszerülnek rá, hogy valami olyan
csomagolási megoldást alkalmazzanak, amely termékeiket erôteljesen segíti kitûnni a tömegbôl, hanem
a kicsik is, sôt, fôleg azok. Ám, ami az egyik félnek kényszerpálya, a másik félnek lehetôség. Egész
konkrétan: a nyomdászoknak, csomagolóanyag-gyártóknak lehetôség, hiszen kezükben van, lehet
mindazon technológia, amivel a kitûnést el lehet érni. Külön helyzeti elôny, hogy e téren az e-világ
nem jelent konkurenciát, hiszen virtuálisan nem lehet csomagolni… Szóval a fogyasztóért vívott
versengésben a nyomdászok által kínált megoldások akár a siker zálogai is lehetnek, csak ki kell tudni
használni. 
Szabadics Lászlóval, a Bobst hazai képviseletét ellátó iroda vezetôjével tavaly éppen ilyentájt
beszélgettünk arról, hogy milyen és mekkora piaci lehetôséget hordoz a nyomtatott kartondoboz
gyártása a hazai ágazat számára. Mostani beszélgetésünk alkalmával arról faggattam, hogy vajon
igaz-e ez a továbbiakban is.

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

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

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

T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu



� Noha a hazai piacon ez évben is

számos vonatkozó beruházás és fej-

lesztés történt, még mindig érdemes

erre a piacra belépni?

– Tulajdonképpen nem változott a

helyzet: tehát nagyon is érdemes ezzel

foglalkozni! Azt azonban továbbra is

erôteljesen szeretném hangsúlyozni,

hogy ezen a szegmensen sem arra van

szükség, hogy valaki pusztán teljesítse

a megrendeléseket, legyártsa – ha

mégoly hibátlan minôségben is – a

termékeket. Meg kell találni, ki kell

építeni a piacot, gondolkodni és kita-

lálni, hogy milyen olyan termékkel,

kivitelezési megoldással lehetne meg-

kínálni a potenciális megrendelôi kört,

amelyre jó eséllyel „ráharap”. És az

biztos, hogy a fogyasztókért vívott

küzdelem eredményességében igen

nagy szerepet játszik a csomagolás,

tehát a termékgyártók kénytelenek

megragadni minden olyan megoldást,

amely a végfelhasználók figyelmét az

ô termékeikre irányítja. További tény,

hogy a dobozgyártásban a fajlagos

példányszámok tovább csökkennek:

ma már nagyjából 3500 ív körül van

az átlag. Ez

azoknak a cé-

geknek ked-

vez, amelyek-

nek nem nagy-

teljesítményû,

hanem inkább kisebb, ám összetett fel-

adatok elvégzésére alkalmas gépeik

vannak. Nem véletlen, hogy erre a

Bobst megoldásként kínálja – amolyan

„tökéletes csomagként” – a Commer-

cial 106 és Ambition gépek együttesét.

Ennek a két gép megléte gyakorlatilag

lefedi mindazon gyártási mûveleteket

– kimetszés, riccelés, hornyolás, dom-

bornyomás, mélynyomás, perforálás,

hajtogatás, ragasztás –, amelyekre a

dobozgyártáshoz szükség van, lehet.

� Ha csak döntés kérdése lenne,

nyilván többen vállalkoznának egy

ilyen típusú beruházásra, de hát

pénzkérdés is…

Ráadásul a hi-

telhez jutás sem

egyszerû.

– Egyrészt nem

jelent akkora be-

ruházást, mint egy

nyomdagép, más-

részt  a hitelhez jutás

is viszonylag egy-

szerûbb, hiszen a csomagolóanyag-

gyártással foglalkozók a bankoknál

jobb megítélés alá esnek, mint a tradi-

cionális termékportfólióval rendelkezô

nyomdák…      

� Az elôbbiekben úgy fogalmazott,

hogy „olyan termékkel, kivitelezési

megoldással lehetne megkínálni a po-

tenciális megrendelôi kört, amelyre jó

eséllyel »ráharap«”. Ezek szerint a

dobozgyártással foglalkozóknak is

messzemenôkig proaktívnak kell len-

niük, ha boldogulni szeretnének?

Igazából a piac fejével gondolkodva

kész megoldásokat, termékeket kell

felvonultatniuk, hogy csak választania

kelljen a megrendelônek?

– Nyilván még jó ideig megmarad

az a gyakorlat is, hogy a megrendelô

konkrét elképzeléssel keresi fel a do-

bozgyártót, és csak azt várja el, hogy

hibátlan minôségben, határidôre, és

persze számára kedvezô áron elkészül-

jenek a termékek. Tehát valamilyen

szinten a megszokott mederben törté-

nik a gyártás. Ám az új és növekvô

piaci lehetôséget nem igazán ez a vo-

nulat hordozza magában, hanem az,

amikor – szakmai felkészültsége, tudá-

sa és a rendelkezésére álló technológia

alapján – a nyomda fejleszt ki olyan

terméket, amely a megrendelôi kör

számára növeli a piaci elônyt.

� Tehát annak a régóta ismert igaz-
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Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

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

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

Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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ságnak, hogy „a piacom piacát se-

gítve, a saját piaci pozíciómat erôsí-

tem”, az elméletbôl át kell lépnie a

gyakorlatba.

– Pontosan! 

� Azért ezt megvalósítani nem egyszerû…

– Ezt tudja a Bobst is, éppen ezért segíti

ebben is a partnereit. Már a múltkori beszélge-

tésünkkor is említettem, hogy – ha csak a ná-

lam lévô mintasorozatot nézzük – elképesztô

ötletekkel, megoldásokkal lehetne elkápráz-

tatni a potenciális megrendelôt! Persze, azért

így sem „könnyû menetrôl” van, lesz szó, de

jó kiindulásként szolgálhat. Azt meg külön

hangsúlyoznom nem is kell, hogy a szükséges

szakmai know-how és tanácsadás természe-

tesen biztosított valamennyi partnerünknek.

� Ha már ötletekrôl beszéltünk, akkor le-

hetne egy kicsit konkrétabban is?

– Lehetne! A doboz konstrukciójának kiala-

kításakor például nem kell feltétlenül egyenes

és párhuzamos oldalakban gondolkodni. Az

oldal lehet ívelt is, illetve a doboz oldalai le-

hetnek trapéz alakúak, amelyeket sík felület-

ként lehet hajtogatni és ragasztani. Apróságok-

kal, például a doboz alsó oldalán kialakított

tasakkal lehet egy drazsészerû, ömlesztett ter-

mék csomagolását kialakítani. De említhet-

ném azt a megoldást is, amikor a doboz egyik

oldalán dombornyomással ismétlôdik ugyanaz

a motívum, amely a másik oldalon nyomtatva

van, vagy éppen a megrendelô logóját lehet

így kiemelni. De lehetôség van arra is, hogy a

dobozon belül egy további hajtogatási mûve-

lettel a belsô elválasztó lapok is kialakításra

kerüljenek, illetve a doboz oldalaihoz kapcsol-

va a belsô rekeszeket is egy menetben lehet

gyártani és hajtogatni. Néhány kiegészítôvel

akár irattartó mappák vagy CD-tokok is gyárt-

hatók a fent említett gépekkel. Természetesen

tudunk ajánlani olyan melegfóliázó gépet is,

amellyel aranyozás, hologramozás, térhatású

fóliázás vagy átlátszó, de bizonyos szögben

csillámhatású fóliázás is megvalósítható. De

megfontolandó ötlet az ablakos vagy mûanyag

oldalú dobozok gyártása is, hiszen a trendek

szerint ezek iránt várhatóan növekszik az

igény, és természetesen a gyártásukhoz tudunk

ajánlani berendezéseket, mégpedig az igen

kitûnô Heiber Schröder gépeket.

A kivitelezésre azért nem tudok az újság

hasábjain konkrét megoldásokat bemutatni,

mert a nálam lévô minták döntô többsége egy

adott márkához, gyártóhoz kötôdik… Ellen-

ben egy személyes találkozásnál ennek semmi

akadálya!  �

Ilona
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A drupa továbbra
is négyévente lesz,
de némileg lerövidül

A 2012. november 2-án megtartott drupa 2016 alakuló ülésén a testü-

let 20 tagja akképpen döntött, hogy a jövôben is – az Olimpiához

hasonlóan – négyévente kerüljön megrendezésre a világ legjelentôsebb

nyomda- és médiaipari vására, a drupa. A döntés elôzménye, hogy né-

hány sikeres és innovatív cég szorgalmazta a gyakoribb megrendezést.

Ám egyrészt a drupa ciklusai a nemzetközi kereskedelmi vásárnaptárra

épülve, ahhoz igazodva kerültek meghatározásra, illetve a beszállítói

ipar is ehhez a ritmushoz alkalmazkodva tervezi globális marketingte-

vékenységét. „A jelenlegi gazdasági helyzetben, illetve a nemzetközi

értékesítési piacok lehetôségeit figyelembe véve, a megbízható tervezés

különösen fontos” – indokolta döntésük okát Kai Büntemeyer, a drupa-

testület tagja, aki egyben a német Nyomda- és Papíripari Egyesület,

illetve a Német Mérnöki Szövetség, továbbá a Global Print elnöke is. (A

Global Printrôl érdemes tudni, hogy egy 2008-ban alakult olyan nemzet-

közi szervezet, amelynek célja, hogy a papír- és nyomdaipar területén

elôsegítse az információcserét. A szövetséghez a következô országok

csatlakoztak: USA, Kína, Japán, India, Franciaország, Nagy-Britannia,

Olaszország, Spanyolország és Svájc. A Global Print ezáltal magába

foglalja, képviseli a világpiacon készült nyomtatott termékek közel egy-

negyedét.)

De térjünk vissza a drupa 2016 alakuló üléséhez! Nos, ezen arról is

döntött a testület, hogy némileg lerövidíti a kiállítás idôtartamát, mégpe-

dig 11 napra. Tehát a 2016-os drupa 2016. május 31. és 2016. június 10-

e között kerül megrendezésre. Az indokokról Werner Matthias Dorn-

scheidt, a Messe Düsseldorf vezérigazgatója a következôket mondta:

„A drupa látogatói struktúrája megváltozott. Míg a múltban nagy

csoportokban igen széles körû érdeklôdésre tartott számot a vásár, és a

látogatók fôleg a hétvégéket használták ki, addig ma már a legnagyobb

arányt a top döntéshozók képviselik, akik jellemzôen B2B megbeszé-

léseket folytatnak. A külföldrôl érkezett látogatók 78 százaléka, a német

érdeklôdôk 52 százaléka volt felsôvezetô. Ez a tény szükségtelenné teszi,

hogy két hétvégét is magába foglaljon a kiállítás. A 11 nap – egy hétvé-

ge és kilenc munkanap – tökéletesen kielégíti mind a keresleti, mind a

kínálati igényeket”. 

Az alakuló ülés másik fô napirendi pontja a tisztségviselôk megvá-

lasztása volt. A testület egyhangúlag választotta meg a drupa 2016 elnö-

kének Claus Bolza-Schünemannt, a Koenig & Bauer AG vezérigazga-

tóját, és ezzel immáron ötödször –1995, 2000, 2004, 2008, 2016 – újra a

KBA adja a drupa elnökét. A két alelnöki pozícióban nem történt válto-

zás: továbbra is dr. Jürgen Vutz, a Windmöller & Hölscher vezérigazga-

tója, és Rolf Schwarz, a Német Nyomda- és Médiaipari Szövetség elnö-

ke látja el a tisztséget. A drupa-testület egyébként lefedi a teljes techno-

lógiai spektrumot – prepress, nyomtatás, továbbfeldolgozás, csomagoló-

anyag-gyártás, papírfeldolgozás –, valamint az öt legfontosabb ágazati

szövetség révén a felhasználók és médiaszolgáltatók is képviselve van-

nak. �

(Forrás: Messe Düsseldorf)
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Hivatkozva a nemzetközi bejelentésre – amely szerint

az Európai Unió jóváhagyását követôen a Heinzel Cso-

port és a PaperlinX Csoport közötti tranzakció 2012. no-

vember 2-án hivatalosan is lezárult – ezúton írásban, loká-

lisan is megerôsítjük az akvizíció létrejöttét. 

• Hivatalosan is bejelentésre került, hogy a PaperlinX

Csoport és a Heinzel Csoport (az Europapier Csoport 100

százalékos tulajdonosa) közötti megállapodás a magyar, a

szlovák, a szlovén, a horvát és a szerb vállalatokat érintô

eladást és megvásárlást illetôen a mai nappal lezárult. 

Fentiek alapján az Europapier Csoport tulajdonába

kerültek az elôbbiekben felsorolt öt országban mûködô

papír-nagykereskedések, azaz a Budapest Papír Kft., a

Bratislavska Papir, az Alpe Papir, az Adria Papir és a

Dunav Papír. 

• A tranzakció az új csoport számára mind a beszállítói,

mind pedig a vevôi oldalt illetôen az érintett országok és

vállalatok tekintetében egy még szélesebb beszállítói

megközelítést, egy még hatékonyabb kereskedôi szolgál-

tatást és egy szélesebb és komplexebb termékportfoliót

fog jelenteni. Mindez természetesen és nem utolsó sorban

a szinergiák maximális kihasználása mellett egy még

eredményesebb, összehangolt, és csoporton belüli egysé-

ges papírkereskedôi tevékenységet generál. 

• Tekintettel arra, hogy a tranzakció az Európai Uniós

jóváhagyást követôen befejezôdött, hivatalosan is meg-

kezdôdött az egyes piacokon a lokális, most már egy

tulajdonban lévô papírkereskedô cégek együttmûködése.

A végleges, új szervezeti struktúra, az egységes megjele-

nés, illetve a közös értékesítési és üzleti tevékenység ki-

alakításának folyamata a mai nappal kezdetét veszi. A

fúziós folyamat várhatóan az elkövetkezendô fél évben

fog lezajlani. 

Ezen idôszak alatt, a folyamat lezárásáig a hazai piacon

mindkét, most már azonos tulajdonosi háttérrel rendelke-

zô cég, azaz mind a Budapest Papír Kft., mind pedig az

Europapier Hungária Kft. önálló jogi személyként, de már

egységes kereskedelmi és beszállítói stratégia mentén

folytatja üzleti tevékenységét. 

A két cég tevékenységének lépésrôl lépésre történô

összehangolásáról, valamint a további, Önöket érintô ke-

reskedelmi vonatkozású részletekrôl természetesen azon-

nal tájékoztatni fogjuk Önöket. 

Mindaddig minden eddigi üzletmenet mindkét cégnél a

megszokott, illetve kialakított módon és formában mûkö-

dik tovább. 

Ezen változatlan megközelítés jelen helyzetben termé-

szetesen a teljes beszállítást, az elérhetô márkákat, a be-

szállítói hátteret és az értékesítési koncepciót is magába

foglalja, azaz ezen területek vonatkozásában az Önök

számára jelenleg változás nem történik, maximálisan az

eddigi megszokott módon, formában és biztonsággal tör-

ténnek a szállítások mind az Europapier Hungária Kft.,

mind pedig a Budapest Papír Kft. részérôl. 

• Ugyanakkor az elôbbiekben említettek szerint már a

mai nappal megkezdôdik a két cég közös értékesítési,

szállítási, logisztikai és beszállítói stratégiájának az össze-

hangolása, amellyel kapcsolatos mindennemû változásról

idôben informálni fogjuk Önöket. 

Fenti megközelítés mind a kereskedelmi, mind a lo-

gisztikai és mind a pénzügyi területekre kiterjed. Arra

kérjük Önöket, hogy mindkét céggel az eddig megszokott

módon és formában végezzék a napi szintû üzleti tranz-

akciókat, és a megszokott ügymenet szerint járjanak el. 

Biztosak vagyunk benne, hogy a fúzió folyamatának

végleges megvalósulását követôen, nemcsak a most már

közös tulajdonosi hátérrel rendelkezô hazai cégek, azaz az

Europapier Hungária Kft. és a Budapest Papír Kft., de a

közös beszállítói háttér és nem utolsó sorban a hazai kö-

zös vevôi kör is csak gyôztesként lesz része a jövôbeni

együttmûködésnek. 

Fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdés ese-

tén állunk rendelkezésükre, és kérjük, hogy akár szemé-

lyesen is keressenek bennünket! 

Maradunk üdvözlettel, 

Erdély Zsolt Schuck Tímea 
ügyvezetô ügyvezetô 
Budapest Papír Kft. Europapier Hungária Kft.

A tranzakció jóváhagyva:
PaperlinX–Heinzel Csoport, illetve
Budapest Papír–Europapier Hungária
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Ahogy arra reményeink szerint Önök is emlékeznek, a PRINTinfo 2012. szeptemberi 11-i (267.) számában
híradást adtunk a PaperlinX és a Heinzel Csoport – akkor még az Európai Unió által még csak vizsgált –
tranzakciójáról.  A két érintett cég hazai ügyvezetôje – Erdély Zsolt (Budapest Papír) és Schuck Tímea
(Europapier Hungária) – megígérte, hogy a megvalósulást követô változásokról tájékoztatják partnereiket,
illetve az ágazat széles körét. Nos, a tranzakció megkapta az uniós jóváhagyást, mi pedig az alábbiakban
közöljük a Budapest Papír Kft. és az Europapier Hungária Kft. által kiadott közös tájékoztatót.
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KonicaMinolta: Új regionális központ(ok)
Magyarországon 

A Konica Minolta új regionális logisztikai

központjának helyszínéül Magyarországot vá-

lasztotta. A hazánknak kedvezô döntés értelmé-

ben a japán nagyvállalat a teljes keleti és közép-

európai piacát, összesen 15 országot a Budapest

közelében, Pátyon kialakított disztribúciós köz-

pontjából fogja ellátni. A beruházás értéke

mintegy 10 millió euró. Az új logisztikai bázis

kapcsán Ken Osuga, a Konica Minolta Europe

elnöke és az üzemeltetést végzô Kühne+Nagel

cég kelet-európai alelnöke, Jörg Hennecke

sajtótájékoztatót tartott.

Mint megtudtuk, a nyomtatástechnológiai

megoldásokat gyártó és forgalmazó japán nagy-

vállalat a forgalom növekedésével és a piac

bôvülésével indokolja a logisztikai átszervezést.

Az új logisztikai központ hatalmas kiterjedésû

régiót szolgál majd ki az irodakommunikációs

berendezések terén. De nemcsak az új termé-

kek, hanem az üzemeltetésükhöz szükséges

kellék- és szervizanyagok raktározásával és el-

osztásával is foglalkozik. Az új központ a jövô

év augusztusára éri el teljes kapacitását, amely

napi ötkamionnyi áru befogadását és kezelését,

illetve naponta mintegy nyolcszázötven külde-

mény útnak indítását jelenti.

Magyarország mellett ez a bázis felel Auszt-

ria, Szlovákia, Csehország, Románia, Ukrajna,

Bulgária, Szerbia, Horvátország, Szlovénia,

Törökország, Görögország, Bosznia-Hercego-

vina, Albánia és Macedónia piacának ellátásáért

is. Korábban ezen országok mindegyike saját

raktárbázist üzemeltetett, és a gördülékeny ki-

szolgálás érdekében folyamatosan nagy készlet-

tel rendelkezett. Ráadásul igen bonyolult útvo-

nalon érkezett az áru, ami szintén kedvezôtlenül

hatott az árképzésre.

„Az új regionális központtal tovább növeljük

a termékeink versenyképességét, a szállítási és

logisztikai költségek optimalizálása pedig a

végfelhasználói árakban is érezhetô lesz” –

nyilatkozta Ken Osuga, a Konica Minolta Európa elnöke.

A tájékoztatón azt is megtudtuk, hogy „mivel az irodai-

papír-felhasználás nem ad okot optimizmusra” (sic!), a

cég a jövôben egyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az

IT-szolgáltatásokra is.

A helyszín, illetve az üzemeltetés kiválasztása pályá-

zati úton történt, és ennek gyôztese a Kühne+Nagel cég

lett. „A Kühne+Nagel büszke arra, hogy a Konica Minol-

ta kelet-európai terjeszkedésének meghatározó és hosszú

távú stratégiai partnerének választotta, hiszen egy ilyen

hatalmas ellátási lánc fo-

lyamatos és kiegyensúlyo-

zott mûködtetése megbíz-

ható és magas színvonalú

logisztikai megoldásokat

követel” – hangsúlyozta

egyebek mellett Jörg

Hennecke. A beruházás-

nak köszönhetôen mintegy

harminc új munkahely is

létrejön, és közvetve to-

vábbi kétszáz-kétszázhúsz

ember jut munkalehetô-

séghez hazánkban. Az

5000 m2 alapterületû lo-

gisztikai bázis ugyanakkor

a késôbbiekben más, a

nyomtatóipari nagyvállalat

ellátási láncába illeszkedô

szerepeket is kap. A raktá-

rozás és árukezelés mellett

a regionális központ az új

irodai gépek plug&play elôkészítésével és honosításával,

a használt berendezések minôségellenôrzésével és újraér-

tékesítésével, valamint hulladékkezeléssel és újrahaszno-

sítással is foglalkozik a tervek szerint. Az értéknövelô

szolgáltatásokat a japán nagyvállalat további beruházások

keretében valósítja meg. „Ez az új beruházás a Konica

Minolta kelet-közép-európai régió melletti elkötelezettsé-

gét is szimbolizálja” – mondta végezetül Ken Osuga.

„Az új logisztikai központ létrejötte azonban nem vál-

toztat a Konica Minolta Magyarország önálló stratégiai

Ken Osuga és Jörg Hennecke
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fontosságán, sôt további központi, megha-

tározó szerepet kap” – ezt már a cég ügy-

vezetô igazgatójától, Székely Dánieltôl

tudtuk meg, aki rövid elôadásban ismer-

tette, milyen tervek, elképzelések vannak

a magyarországi központ további fejlesz-

tésére. 

A Konica Minolta Magyarország a ke-

leti régió legnagyobb központja: 11 or-

szág, 4 vállalat és 2 fióktelep tartozik hoz-

zá. Összességében ez mintegy 60 milliós

népességet érint, és több mint 420 alkal-

mazott foglalkoztatását jelenti. A régió

komoly fejlôdést ért el, és az anyavállalat

azért döntött úgy, hogy Magyarországot

választja regionális tudásközpontja hely-

színének, mert a hazai szakemberekben

látta leginkább biztosítottnak az ehhez

szükséges felkészültséget és tudást. A

Supra NOC Magyarország létrejöttével

egy 20 milliárd forint forgalmú cégköz-

pont jön létre, amely ezáltal – már csak

nagysága okán is – lényegesen nagyobb

lehetôségekhez jut… A Supra NOC mû-

ködése a következô területekre terjed ki:

nyomdaipar, IT-megoldások, irodatechni-

ka, enterprise content management,

tanácsadás, fejlesztés. Az új tudásközpont

lehetôvé teszi az egyedi igények szerinti

fejlesztéseket is, továbbá itt kap helyet a

Konica Minolta cég egyik legmodernebb

bemutatóterme is. Az ütemterv szerint

2013 február és június közepe között

megtörténik a környezô országokban a

szintfelmérés, azt követôen augusztus kö-

zepéig kialakításra kerül a megvalósítás

ütemterve, illetve a stratégiaalkotás, 2013

szeptembertôl 2014 március közepéig egy

befektetetési, átmeneti idôszak követke-

zik, majd 2014 április közepén élesben

indul a mûködés.  �
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A magyar nyelv a legnagyobb hungarikum 

Tinta Kiadó: 
Sznobszótár + támogatás

A Tinta Könyvkiadóval meglehetôsen gyakran találkozhatnak lapunk hasáb-

jain. Ennek több oka is van: egyrészt „kis” kiadóként is pontosan „leképezi” a

könyves szakma helyzetét, problémáit és elvárásait, másrészt igazgató-fôszer-

kesztôje, Kiss Gábor azon cégvezetôk közé tartozik, akik folyamatosan keresik

az új piaci lehetôségeket, nyitottak a legújabb technológiai és üzletviteli megol-

dásokra, ugyanakkor nemcsak a saját vállalkozásuk boldogulását tartják szem

elôtt, hanem a szakmáért és kultúráért való közösségi felelôsségtudat is jellem-

zi ôket. Hogy ez utóbbi mennyire így van, azt az is bizonyítja, hogy a 2012.

szeptember 27-én kiírt Wekerle Sándor könyvtárbôvítési pályázat keretében

három millió forinttal támogatja a cég a hazai köz- és iskolai könyvtárakat.

Ezzel a támogatással együtt – az elmúlt évhez hasonlóan – a könyvtáraknak

nyújtott támogatás éves összege eléri a 12 millió forintot. A támogatás célkitû-

zése a magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerû szótárai-

val. Idén ez a negyedik könyvtárbôvítési pályázata a Tinta Könyvkiadónak.

Az alapvetôen nyelvészeti könyvek kiadására specializálódott kiadó a mûfa-

jon belül számos, szélesebb érdeklôdésre számottartó kiadványt, szótárt is

megjelentet. Most például a Sznobszótárt, amely kiadását hosszú gyûjtô és

elôkészítô munka elôzte meg. Az alcím eligazít a kiadvány céljáról: Nélkülöz-

hetetlen segédkönyv mindazok számára, akik magyar szavaink helyett beszéd-

jükben, írásukban idegen szókat kívánnak használni.

A 240 oldalas Elsô magyar sznobszótár sikeresen

használható a médiában éppúgy, mint a magánbe-

szélgetésekben, legyen szó akár a leghétköznapibb

dolgokról, a tudományról, a divatról vagy netán az

informatikáról. A szótár 12 973 hagyományos ma-

gyar szónak adja meg 10 129 idegen, sznob megfe-

lelôjét összesen 23 138 elôfordulással. A szótár

összeállítója, Cserháthalápy Halápy Gábor a humán

kommunikációnak, azon belül is különösen a verba-

litás sznob aspektusainak jeles kutatója, ismert szak-

embere.

Az elsô magyar sznobszótárról további informá-

ció a TINTA Könyvkiadó honlapján olvasható:

http://www.tintakiado.hu/ �
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Beruházások, fejlesztések okosan… (4.)
Teljesítményrobbanás – Jumbo

Még mindig a Jumbo kategória újdon-

ságainak ismertetését folytatjuk.

KBA VARIDRY:
NAGY TELJESÍTMÉNYNÉL IS ENERGIA-

HATÉKONYAN SZÁRÍT

A KBA által kifejlesztett és gyártott

VariDry szárító, amelyet a 17 000-es

teljesítménykategóriához igazítottak,

lehetôvé teszi a biztos szárítást és ívlera-

kást nagy sebességeknél is. Ez a techno-

lógia kitûnik magas energiahatékonysága

révén, amely a nyomathordozótól való

csekély távolságon múlik, az optimalizált

kirakó-geometriának és a lapos greifer-

tartóknak köszönhetôen.

Az új Rapida nagyformátumú gépek-

hez is elérhetô egy különösen energia-

hatékony verzió, a VariDryBLUE, amely

más rendszerekkel szemben 50 százalék

energiamegtakarítást tesz lehetôvé.

KEZELÔBARÁT: AZ ÚJ ERGOTRONIC
VEZÉRLÔKÖZPONT

A teljesen új vezérlôközpont, az Ergo-

Tronic vezérlôpult minden nyomdász

szívét megdobogtatja. Nagy és világos

kezelôfelületekkel, ergonomikus formák-

kal és egy óriási wall-screen kijelzôvel,

kép a képben funkciókkal, a vezérlôpult

kiérdemli, hogy a „kezelôbarát” jelzôt

használhassa.

INNOVATÍV C-SOROZAT VÁLTJA
A PIACON JÓL ISMERT COMPACTÁKAT

A KBA számos területen végzett inno-

vációs offenzívája nem haladt át nyom-

talanul az akcidens tekercsnyomtatáson

sem. Nemcsak a név változott: a piacon

már mintegy 40 éve ismert Compacta

nevet a rövid és tömör C betû (Commer-

cial) váltja fel, amelyhez egy szám is tar-

tozik, ami a gép maximálisan lehetséges

DIN A4 (vagy DIN A4 közeli) oldal-

számára utal.

IGAZI ÚJDONSÁGOK A GÉPEKBEN

Az új név csak egy a KBA akcidens

gépprogramjában. A C-generáció igazi

innovációi, amelyek az akcidens nyom-

dák életét még a kemény konkurencia-

harcban is könnyebbé teszik, a gép borí-

tása alatt találhatóak. Fenntartották a

KBA-nál tradicionálisan jó szoftver- és

kezelôelem-ergonómiát, és a sok nyom-

dász által értékelt jó hozzáférhetôséget az

egyes géprészekhez, a tekercsváltótól, a

nyomómûveken és a felépítményen át

egészen a hajtogatómûig.

A szoftvernek és gépvezérlésnek ma-

napság nagy jelentôsége van egy nyomó-

gép teljes csomagjában. A továbbfejlesz-

tett KBA LogoTronic termelésimenedzs-

ment-rendszerrel és az ezzel összefüggô

jellemvonásokkal, mint az idô- és selejt-

optimalizált indulás és leállás ténylege-

sen egygombnyomásos kezelésével, vala-

mint az intelligens elôzetes kalkulációval

és az elôbeállítási adatok átvételével a

KBA nagyot alkotott. Az új MLC-vezér-

lés biztosítja a C16-nál már értékes szol-

gáltatásokat, és a jövôben minden akci-

dens gépen alkalmazni fogják ezeket.

Professzionálisan lehet több KBA-gépet

– még a régebbieket és az íves gépeket is

– egy egyesített workflow-ba integrálni.

Ez lehetôvé teszi a teljes körû munkake-

zelést a menedzsmentinformációs rend-

szerig.

A GAZDASÁGOSSÁG
FONTOSABB,

MINT A „SZÉP, HOGY VAN”

A KBA LogoTronic hasz-

nálata lerövidíti a próba-

nyomtatás fázisát, és jelentô-

sen csökkenti a selejtet. A

már dupla-kerületû gépeknél

is elérhetô teljesen automata

lemezcsere jelentôs átállítási

idôt takarít meg, és nagyobb

formátumoknál is elég hozzá

egy kezelô. Az új dupla ke-

rületû gépek álló formátum-

mal futnak (a hengerkerület-

tôl függôen) max. 50 000

fordulat/h-val, és fekvô for-

mátumban 60 000 ütem/h-

val. Két AC-meghajtás

nyomómûvenként lehetôvé teszi az

egyidejû lemezcserét a felsô és az alsó

nyomóállásnál, valamint minden nyomó-

egységnél. A meghajtási koncepció szin-

tén lehetôvé teszi a kerületi regiszter

gyors beállítását, kopásra hajlamos me-

chanika nélkül. Ehhez a fékezô- és gyor-

sító-erô jelentôsen csekélyebb, mint a

manapság más gyártmányoknál leggyak-

rabban használt egymotoros koncepciók.

A KBA RollerTronic automatikus hen-

gerzárás mellett az extra nagy hengerát-

mérôk csökkentik a hengerkopást a nyo-

mómûvekben, mert a mosandó átmérôk-

kel csökken a fordulatszám és a feszítési

frekvencia. Egy új festékátadó-henger,

csekélyebb szórási- és ködképzési haj-

lammal, kiegészítôleg optimalizálja a

folyamatos nyomtatás feltételeit. A dur-

vább felület által jobban vezeti a festé-

keket, és precízebben üríti ôket sok más

hengernél.

A KBA legújabb generációs hajtogató-

mûvekben az új pneumatikus szalagfe-

szítô-rendszerek drasztikusan csökkentik

a szalagok kopását és a karbantartási

költségeket. (Folyt. köv.) �

Forrás: KBA Report 1/2012,
Jürgen Veil és Marc Decker
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Az új dupla kerületû KBA C-sorozat sok innovációval

rendelkezik a nagyobb termelékenységhez és

gazdaságossághoz
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Zsákban futás, lepényevés
Hogy miért kell erôltetni? Megint tartottak egy

kiállítást, aminek nem sok mondanivalója volt. Ja, és

egy megfáradt vándorgyûlést is, ami szerintem nemcsak nyom-

dásztalálkozónak volt sovány, hanem vándorgyûlésként is a leg-

szívesebben megpihenne, hogy kinyújtóztathassa megfáradt

csontjait. Többen hívtak, hogy menjek el én is, de még aktív ko-

romban is hanyagoltan az utolsó néhányat. Most meg miért

menjek? Pedig milyen bulik voltak! Most még a gyárlátogatás is

elmaradt. Sokan pedig csak a papírgyár és nem egy nyugdíjas-

találkozó miatt mentek el. Maradtak a beszállítók és néhány

nyomdász. Nem is tudom, mi laposította el ennyire a vándorgyû-

léseket. Az érdektelenség? Vagy a költségek? Itt merülnek föl

kétségeim néhány korifeusunknak egy szakmai fórum iránti igé-

nyének létjogosultságában. Ha a költségek szabnak gátat az

igénynek, akkor meg tegyék a nyomdák számára ingyenessé a

részvételt, és húzzák le az egyébként is túlnyomó többségben

jelenlevô beszállítókat. Nem tudom, illetve tudom, hogy máshol

hogyan csinálják. 

Más. Valahogy nem tudjuk elfelejteni, kinôni, lemosni ma-

gunkról azt az átkos 40 évet. Nem a szokványos történet: ülök

egy világvégi gyógyfürdô medencéjében, amikor rám mosolyog

egy nem annyira ifjú, de annál attraktívabb hölgy. Mint kiderült

nem snájdigságomnak szólt a mosoly, hanem egyszerûen nem

ismertem meg: huszonéve ismerjük egymást. Egyik barátom

titkárságvezetôje volt. Barátom, aki látta, hogy nehezen tudná

akár középtávon is fenntartani a cégét, eladta azt. Nem, nem a

szokásos moldáv agysebész professzor volt a vevô, hanem az

egyik jól mûködô nyomda, amelyik látta a termékportfóliójuk

alapján a szinergiát a két cég között. Barátom meg nem gazda-

godott az üzletbôl, de legalább nyugodtan alszik. Nem neki kell

majdnem húsz embert elbocsátania. A termék jó volt, az ár is

stimmelt, csak éppen az élômunka-ráfordítás volt túl magas.

Felelôtlenség lett volna további károkat okozva fenntartani a

tevékenységet. A hölgy – aki egyébként nem károsultja a fúzió-

nak – jól el tudott helyezkedni, mégsem érti, miért kellett a céget

eladni. Miért nem akart egy veszteséges tevékenységet folytatni.

Egyik nagy hagyományokkal rendelkezô visszaállamosított

nyomdánk termékösszetételébôl adódóan, a magas élômunka-

ráta miatt veszteséges. A dolgozók felét el kellene bocsátani.

Igaz, hogy akkor nem tudna teljesíteni. Hát igen: bizonyos létjo-

gosultságok megkérdôjelezhetôk. Majd segít a munkahelyvédel-

mi program. 

Más. Sajtóhír lett, hogy visszaéltek az NFÜ honlapjával. Sze-

rintem nem, csak bizonyos keresôk másként priorizálnak. De, ha

már arra jártam, gondoltam, benézek. Egyébként is kíváncsi

voltam a nyomdák pályázati sikereire. Láttam ott gépbeszerzést,

telephelyfejlesztést, informatikai fejlesztést is. Na, mondom, a

végén mégiscsak a felzárkózásról van szó. Aztán megpillantot-

tam néhány, általam csak zsákban futásnak, lepényevésnek tar-

tott pályázat gyôztesét is. Ismerem is ôket. 

Unberufen. �

Spartvis

K
özin

fo
in

fo

Nyomtatás + környezetünk védelme
2012. november 29–30.

A konferencia helyszíne:
Sárvár, Park Inn by Radisson Hotel
Házigazda és üzemlátogatás: Antók Nyomda, Celldömölk

2012 minden szempontból rendkívüli év volt a hazai nyom-
dáknak. Egyik véglet a drupán megismert fantasztikus
szakmai fejlôdés és a nyomdai alapú kommunikáció új di-
menzióinak megtapasztalása, míg a másik oldalon a hazai
gazdasági környezet alig kiszámíthatósága megspékelve a
termékdíjtörvénnyel. A kontrasztot nem könnyû, de talán
mégis lehet mérsékelni. A nyomtatásról mindig van mit, és
mindig kell is beszélni. Ami most nagyobb hangsúlyt kap
majd Sárváron: a környezet + az egészség- és munkavéde-
lem egyre szigorúbb feltételeinek is megfelelô segédanyag-
választási lehetôségek; a folytonos költségcsökkentési
kényszernek megfelelô lehetséges technológiai finomhan-
golások; a pillanatnyilag egyetlen kitörési pontot jelentô
exportra termelés lehetôségei, a szakmai utánpótlás gond-
jai… És, minden korábbi prognózis ellenére változatlanul
aktuális téma az ofszet és a digitális egyre békésebb
együttélése. A nyomtatott papír és az elektronika között
évek óta tartó verseny „környezeti terhelés” versenyszá-
mát pályahosszal nyerheti a nyomtatás! Mégis ránk sütik a
környezetszenynyezôk stigmát. De miért hagyjuk?  

Tervezett program:
2012. november 29., csütörtök:
Délelôtt: érkezés, regisztráció Sárváron a Park Inn by
Radisson**** Hotelben, ebéd
Délután: Szakmai elôadások a hotel konferenciatermében
(nem végleges sorrend!):
– Export „rotációban” Európában

(Hochbaum Pál ügyv. igazgató, Antók Nyomda)
– Fix és változó információk nyomtatása egy menetben  

(Turányi Károly területi ker. igazgató, Jura Trade) 
– Lakkozás a gépteremben? Látszólag milyen egyszerû! 
– Letisztul a kép, fél évvel a drupa után: a HP Indigo új-  
donságai (Nagy Ákos, bauer+bauer International Mo.)

– 2. generáció a LED UV nyomtatásban
(Gyenes András, Müller Martini Kft./Ryobi)

– Egy cél – három gép – három megoldás
(Dänhardt Jensz mûszaki igazgató, Antók Nyomda) 

– Ez a papír nem az a papír? A III. évezred papírjai
– Finanszírozási tendenciák az IKB Leasing megítélése

szerint (Szakács József üzletágvezetô, IKB Leasing)
Este: Bankett, zenés baráti találkozó a hotel

különtermében

2012. november 30., péntek:
Délelôtt: utazás egyénileg Celldömölkre, üzemlátogatás

az ANTÓK Nyomdában,
Ebéd: Celldömölkön, a „dejavu” étterem különtermében, 

hazautazás

A szimpóziumon való részvétel az ISO rendszerek szerinti
szakmai továbbképzésnek minôsíthetô!

EEzz lleesszz::
Hírek a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki  Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.,
Tel.: 783-0347, www.pnyme.hu
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Védôruházatnak nevezünk minden

olyan felszerelést (holmit), ami adott

munkakörben a munkavégzés során

viselve a dolgozót az adott balesetve-

szélytôl, egészségkárosodástól, a mun-

kából adódó kényelmetlenségtôl meg-

védi.

Védôruházat felsorolása tételesen:
• fejvédô eszköz: védôsisak (ütés,

tárgyak zuhanása, mozgó géprészek

ellen)

• hallásvédô eszközök: füldugó, hal-

lásvédô speciális vatta, fültok (munka-

helyi zajok, 80 dB-t meghaladó gépi

zajok ellen)

• kézvédô eszközök: gumikesztyû,

speciális oldószerálló kesztyû, hôálló

kesztyû, bôrtenyerû kesztyû (a munka

során használt vizes-szappanos tevé-

kenység, savak, lúgok és egyéb vegy-

szerek használata esetén, nehéz vagy

durva felületû tárgyak emelésekor,

rakodásakor)

• speciális munkaruházat: saválló

vagy lúgálló öltöny, hideg elleni védô-

ruházat, például hûtôhelyiségben, kö-

tény mechanikai sérülés ellen

• lábvédelmi eszközök: csizma, sav-

, illetve lúgálló cipô vagy csizma, me-

chanikai sérülés ellen védôorral ellá-

tott munkacipô, papucs, amelynek

hátsó rögzítôpántja van, és nem hagyja

szabadon a lábujjakat, egyébként me-

leg idôben hordható egyes munkák-

hoz, csúszásgátló talpú lábbelifélesé-

gek (a védôcipô mindig jól zárható

legyen, és a munka során a cipôfûzést,

csatolást elhagyni tilos; a szandál ki-

vételével a cipôhöz mindig szükséges

zokni viselése, mert annak hiánya a ci-

pô viselése ellenére is sérülést okoz-

hat)

A védôruházatot a munkavédelmi

szabályzatban pontosan meg kell hatá-

rozni. A kiadásra vonatkozó elôíráso-

kat, a kiadás idôszakát, a viselés sza-

bályait, a kezelés és tisztán tartás mó-

dozatait pontosan elô kell írni. Ezeket

az elôírásokat a balesetvédelem és hi-

giénia érdekében mindig be kell tar-

tani.

A dolgozók munkaszerzôdésében
az adott munkakörre vonatkozó és
kötelezôen használandó védôruházat
esetében elô kell írni

• a beszerzés módját (az üzem adja,

milyen boltban szerezhetô be, milyen

igazolás szükséges – ha szükséges – a

beszerzés során)

• a viselés, használat elôírásait, mi-

lyen munkavégzés során kell kötelezô-

en használni az adott védôruházatot

• a használatot akadályozó tönkre-

menetel fajtáit, és azt, hogy mikor kell

újat használni a tönkrement régi ruhá-

zat helyett

• a tárolás és karbantartás legfonto-

sabb elôírásait

• mi a teendô, ha nem áll rendelke-

zésre a tönkrement helyett új védôru-

házat.

A balesetveszély elhárítása érdeké-
ben a munkáltatónak biztosítania kell
az alábbiakat:

• rendszeres ellenôrzés, hogy a dol-

gozó azt a védôruházatot viseli-e,

amely elô van írva számára, betartja-e

a viselés elôírásait

• a védôruházat állapotát rendszere-

sen ellenôrizni kell, és szükség esetén

elrendelni a cserét az új védôruházat

biztosítása mellett

• a nem megfelelô és nem megfele-

lôen használt védôruházat esetén a

dolgozót az adott munkától el kell til-

tani, vagy fel kell menteni mindaddig,

amíg rendelkezésre nem áll a szabá-

lyos és megfelelô védôruházat

• a dolgozót írásban kell figyelmez-

tetni

– ha a védôruházat, amit visel, nem

az adott munkavégzéshez való

– ha a viselés módja nem megfelelô

– ha a tönkremenetel foka olyan

mértékû, hogy balesetet okozhat a

viselôjének

Ha a védôruházatot a dolgozó saját

maga szerzi be üzletben, számla elle-

nében, a költséget téríteni kell. Ha a

védôruházat helytelen használata so-

rán baleset következik be, és az a dol-

gozó hibájául róható fel, akkor a dol-

gozó figyelmeztetésben, büntetésben

részesülhet, a keletkezô költségeket

vele kell megtéríttetni. Ha a védôruhá-

zat állapota, használata nem a dolgo-

zó, hanem a munkáltató hibája miatt

következett be, akkor minden keletke-

zett költséget a dolgozó részére meg

kell téríteni. Súlyosabb esetben a bal-

esetben vétkes munkáltató miatt a

dolgozó, a vétkes dolgozó miatt a

munkáltató a munkaügyi bírósághoz

fordulhat. Minden esetben, akár ki-

sebb, akár súlyosabb a balesetet okozó

hiányosság, baleseti jegyzôkönyvet

kell felvenni, amelyet szakképzett

munkavédelmi megbízott készít, meg-

felelô kivizsgálás után. A bíróságon a

jegyzôkönyv aláírt, lepecsételt máso-

latát mellékelni kell.

Akárki hibájából is megy tönkre a
védôruházat, vagy ha csak egyszerû-
en elhasználódott, és rendeltetésének
már nem felel meg, az adott munka
védôruházat nélkül nem végezhetô!

A szabályos védôruházat megfelelô

használata csak az egyik, de igen fon-

tos kelléke a balesetek elhárításának,

amelyet ezért sose hagyjunk figyel-

men kívül! �

Nagy Veronika
nyomdamérnök,

munkavédelmi szakmérnök
06-1/351-5565

06-20/9311-329

A védôruházat használatának szabályai

MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMM::
Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat
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Kállai Kállai TTechnik Bt.echnik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,

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

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

gyors kiszolgálás.

2030 Érd, Túr utca 2–4.
Tel.: 06-30/275-3972

06-23/375-487
www.kallaitechnik.hu

E-mail:
kallaitechnik@t-online.hu

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

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

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

www.rcontact.hu

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

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

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

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

TAMPON-MIX Kft.
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Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Szerszámkészítés
Kézi kötészet

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

KKöönnyyvvkkööttôô KKfftt ..KKöönnyyvvkkööttôô KKfftt ..
1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Továbbra is várjuk
szeretettel.

Tudja, bennünk megbízhat!
Hogy megismerjen minket,,

tekintse megtekintse meg
weboldalunkat:weboldalunkat:

www.konyvkotokft.hu
E-mail címünk:

info@konyvkotokft.hu
Tel./fax: 3422-340,

352-1001
Mobil: +36 20 423-8636

MMeelleeggffóólliiáázzááss
UUVV--llaakkkkoozzááss

SSttaannccoollááss
GGééppii ddoobboozzrraaggaasszzttááss
BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss

SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss
KKéézzii kkööttéésszzeett

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

Új és használtÚj és használt

NNYYOOMMDDAAGGÉÉPPNNYYOOMMDDAAGGÉÉPP
SSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAASSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA

bel- és külföldön is.bel- és külföldön is.
06-30/941-5242, 1 2300-300

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

T.: 260-0562

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek

Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek

Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

Eladó használt gépekEladó használt gépek
– Horizon BQ-440+HT-

70+SL40 ragasztókötôgép
3 késes vágóval

– Duplo DBM-250
ragasztókötôgép

– Polar 78E vágógép
– Polar 55 vágógép
– Mathiäs-Bauerle

CAS-35/2PBA hajtogató
– GBC AP2 automata

lyukasztó
Grafolit Kft.

Telefon: 306-5366
e-mail: grafolit@grafolit.hu

MMIIMMII NNÔÔSSÉÉGG ++ JJÓÓ ÁÁRRNNÔÔSSÉÉGG ++ JJÓÓ ÁÁRR ==
PP apír  Papír  P artnerartner,, már 20. éve
1107 Budapest, Száva u. 9.

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

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

�

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 12 400 partner-
rel világszerte! 

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

AA kköövveettkkeezzôô
sszzáámmuunnkk mmáárr
aa kkaarrááccssoonnyyii

PPRRIINNTTiinnffoo lleesszz!!

www.hirpack.hu

hirpack@t-online.hu

szolgáltatását kiegészítve
IRKAFÛZÉSSEL

új telephelyre költözött: 
1212 Budapest,

II. Rákóczi F. út 177–179.
Telefon: 433-2060, fax: 433-2061 
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