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„A VÁLSÁG MA MÁR NEM VÁLSÁG, HANEM REALITÁS…”

Fenti kijelentést a Magyar Posta Hírlap Üzletágának osztályvezetôje tette azon a konferencián,
amelyet a nyomtatott kommunikáció helyzetérôl és kilátásairól rendezett a témában érintett
négy szervezet: a Nyomda- és Papíripari Szövetség, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése, a Magyar Lapkiadók Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség.
A megállapítás helytállóságához – sajnos – kétség sem fér. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy
belépve a válság kitörésének ötödik esztendejébe, nyoma nincs semminemû fellendülésnek, sôt:
napról napra egyre nehezebb. A puszta létezésért való küzdés a mindennapok részévé vált, s már
az kifejezetten boldogságot okoz sokaknak, ha a munka kapcsán akad gond, mert ez azt jelenti,
hogy egyáltalán van munka…
Magyarországon történelmi tradíció, hogy egyrészt mindent sokkal szélsôségesebben élünk meg,
másrészt a rossz nagyon gyorsan begyûrûzik, a jó pedig mindig késlekedve. Ez alól nem kivétel
a válság sem: kirobbanását azonnal megéreztük, csitulását azonban még egyáltalán nem
tapasztaljuk. Pedig a világ nyugatabbik fele már túl van a nehezén: ugyan nem szárnyal, inkább
stagnál, de tudomásul vette, megbékélt vele, és – ahogy a konferencián Erdély Zsolt fogalmazott –
beállt erre a puritánabb szintre. Stabil tehát a lába alatt a talaj, még ha nem is nagyobb a cipôje
talpánál. De a biztonsághoz ez pontosan elég.
A hazai helyzet azonban közel sem ilyen irigylésre méltó, hiszen talpunk alatt még mindig kötél
van, amely nemhogy nem vastagodik, hanem egyre vékonyabb: egyre többen szédülnek
szakadékba, vagy éppen lökik ôket bele, legyen szó cégrôl vagy egyénrôl. A nyomdaiparban
dolgozók létszáma az utóbbi hat évben nagyjából a felére zuhant, aminek persze a gazdasági
válságon kívül oka egyrészt az automatizálás, másrészt kétségtelenül magának az iparág
jelentôségének csökkenése. Nem vitatható, hogy a virtuális világ térhódítása komoly pusztítást
okozott a nyomtatással foglalkozók körében. Pusztítóbbat egyébként, mint az indokolt lenne:
a szélsôséges kilengés ezen a téren is érvényes. S noha még mindig több irányú – gazdasági
helyzet, e-világ stb. – és erôs ostrom alatt van az ágazat, lassan-lassan kellô tapasztalatot és
bizonyosságot nyernek a megrendelôk, hogy a nyomtatott kommunikáció alkalmasint olyan erôvel
bír, amely nem váltható ki egyetlen más csatornával sem. Persze, a klasszikus nyomdatermékek
jelentôsége, súlya nem fog a korábbi mértékre visszaállni, de – ahogy Nyugat-Európában már
megtörtént – a puritánabb szint itthon is abszolút reális. S noha némileg valóban érezhetô a
nyomdatermékek renoméjának javulása – nézzenek körbe: az elmúlt fél évben mennyivel több cég
hirdet óriásplakátokon, mint egy évvel korábban! –, ám nagyon lassan alakul ez a „puritán
szint”, és igen eltérô módon jelentkezik az egyes nyomdákat illetôen. Kellemetlen
hagyományunkhoz híven: a jó késlekedve – és szelektáltan – érkezik, ráadásul segíteni is kell
neki, hogy egyáltalán ideérjen!
Senkinek nincs semmilyen biztosítéka, hogy eléri a jó: vannak persze esélyesebbek és
esélytelenebbek. Az azonban egészen biztos: aki nem tesz azért, hogy elômozdítsa önnön
boldogulását, ha nem próbál szerencséjének kovácsa is lenni, annak még lehetôsége sem lesz,
hogy elérje a jó, azaz szereplôje maradjon eme szûkebb, puritánabb szintnek. 
És az is egészen biztos, hogy az önnön boldogulás és a szerencse kovácsolása ma nem tud
kizárólag magányos tevékenység lenni. Nem tud, mert a válság realitássá manifesztálódása
többszörösen erôsebb az egyéni képességeknél, erônél. Igaza van György Gézának, aki az említett
konferencián a következôket mondta: „…vagy képesek leszünk együttmûködni, vagy több mint
kétséges a fennmaradás…”
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…A nyomdászok elemi érde-
ke, egzisztenciájának alapja
a nyomtatásban történô
kommunikáció, legyen szó
könyvrôl, újságról vagy
bármi másról. A könyv- és
lapkiadók azonban a tar-
talmat akarják értékesíteni…
…kétségem sincs afelôl,
amenynyiben megoldottá
válik, hogy – Spartvis
meghatározásával élve – a

nagymama laptoppal vagy e-bookkal menjen a toalettre, és ezért fizetni is hajlandó, a kiadói szféra
minden hezitálás nélkül lemond a nyomtatásban történô megjelenésrôl…

Nyomda- és Papíripari Szövetség, Magyar Könykiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése
Magyar Lapkiadók Egyesülete, Informatikai és Könyvtári Szövetség. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–8. oldal

„A piac biztonsága fontosabb az eladásnál…”

Papírhelyzet – illúziók nélkül. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. oldal

„…nagyon nehéz, kedvezôtlen helyzetben vannak a haza nyomdák, bármi legyen is a profiljuk.
És vagy képesek leszünk együttmûködni, vagy több mint kétséges a fennmaradás…”

Nyomdák – szintén illúziók nélkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–13. oldal
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A Zöldek szerint
is zöld… (bef. rész)

KBA – „Ellenôrzött emisszió” címke  . . . . . . . . . . . . 22. oldal

ZöldZöldinfo

Hengeres kivágás, kasírozás,
flexónyomtatás

Ismét a Várvédô-féle gépek
„…vannak olyan dolgok és megoldások,
amelyek – hogy úgy fogalmazzam –
örökérvényûek. Az általunk fejlesztett
gépek ebbe a kategóriába tartoznak,
hiszen felépítettségüknél, vezérlésüknél
jobb konstrukció igazából ma sincs…” 

Beszélgetés Várvédô Tiborral . . . . . . . . . . . . . . . .16–18. oldal

CégCéginfo

„…húszéves fennállásunk óta
nem volt még olyan

sok munkánk, mint tavaly”

Gold Print Star
„…azt tapasztaljuk, hogy azoknál

a partnereinknél, akik exportra dolgoznak, megnövekedtek az
olyan munkák, amelyeket aranyozni is kell…” 

Beszélgetés Torma Józseffel  . . . . . . . . . . . . . . . .14–15. oldal

CégCéginfo

Spartvis: Rodolfó-effektus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. oldal

PNYME-hírek: Programok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. oldalApróApróinfo

Mestertanácsok I.
Az íves öntapadó

anyagok

Mire is érdemes odafigyelni…?  . . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal

JacJacinfo

Egy hajóban…

Konferencia a nyomtatott kommunikációról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–13. oldal 
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A nyomtatott kom-

munikációban érintett

ágazatok szakmai szer-

veztei – a Nyomda- és

Papíripari Szövetség, a

Magyar Könyvkiadók

és Könyvterjesztôk

Egyesülése, a Magyar

Lapkiadók Egyesülete

és az Informatikai és

Könyvtári Szövetség –

fenti címmel rendeztek

egész napos konferenci-

át 2013. február 28-án.

Tény, mi tény –

ahogy az a meghívóban

is olvasható –: ezen

területek piaci szereplôi

ezer szállal kapcsolód-

nak egymáshoz, ám mégis keveset

tudnak egymásról, pedig jelenük és

jövôjük is függ a másiktól. Valóban

egy hajóban eveznek, és hogy egy

másik metaforával is éljek: közöttük

közvetlen módon és igen erôteljesen

érezhetô az úgynevezett pillangó-

szárny hatás. Ha valakinél valami rez-

dül, azt rögvest megérzik a többiek is.

Közös érdek tehát, hogy ismerjék a

másikat, párbeszédet folytassanak an-

nak reményében, hogy ez elôre viszi,

erôsíti valamennyi érintettet.  

E felismerés hatására létrejött

együttmûködés elsô közös debütálá-

sára a Fészek Mûvészklubban került

sor. A négy ágazat szereplôinek rész-

vételével rendezett konferencia célja

az volt, hogy megosszák egymással

gondjaikat, de legfôképpen megis-

merjék egymást, hiszen érdemi ered-

ményeket csak a másikat alaposan

ismerve és megértve lehet elérni. 

A konferencia a szakmai szerveze-

tek elnökeinek, képviselôinek – dr.

Horváth Csaba (NYPSZ), Kocsis

András Sándor (MKKE), Hivatal Pé-

ter (MLE), Fodor Péter (IKSZ) – kö-

szöntôjével kezdôdött, majd ezt köve-

tôen kerültek sorra négy szekcióban

az elôadások. 

Noha valóban tény az „egy hajóban

létezés”, vitathatatlan az egyes ágaza-

tok közötti érdekkülönbségek meglé-

te, ámbár ellenérdekeltségrôl messze

nem beszélhetünk.

A nyomdászok ele-
mi érdeke, egziszten-
ciájának alapja a
nyomtatásban törté-
nô kommunikáció,
legyen szó könyvrôl,
újságról vagy bármi
másról. A könyv- és
lapkiadók azonban a
tartalmat akarják ér-
tékesíteni. Számukra

– kis túlzással – tulaj-

donképpen mindegy,

hogy ezt milyen esz-

közön, csatornán ke-

resztül teszik. A nyom-

tatásban történô meg-

jelenés az egyik mód,

de az e-világ eszközei

– e-book, online megjelenés – is

alkalmasak, ha azzal ténylegesen és

anyagilag is megtérülô módon érik el

célközönségüket. Jelenleg a problé-

mát az jelenti, hogy az e-világ még

messze nem tudja ezeket garantálni.

Mert ugyan a létezés színtere egyre

inkább a virtuális tér, ám az

olvasóközönség egy jókora hányada

ma még igényli a maga valóságában a

könyveket, újságokat, illetve egyéb

nyomdatermékeket.

De kétségem sincs afelôl – ameny-
nyiben megoldottá válik –, hogy a
nagymama laptoppal vagy e-book-
kal megy a toalettre, és ezért fizetni
is hajlandó, a kiadói szféra minden
hezitálás nélkül lemond a nyomta-
tásban történô megjelenésrôl. 
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Egy hajóban…
Nyomda- és Papíripari Szövetség, Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése, Magyar Lapkiadók Egyesülete,
Informatikai és Könyvtári Szövetség

E R Ô S S É G Ü N K  A  M I N Ô S É G !

Filmlevilágítás B/1-es méretigCTP lemezlevilágítás B/1-es méretig
G y o r s a n ,  k e d v e z ô  á r o n

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu

Konferencia a nyomtatott kommunikációról
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És ez érthetô is, hiszen önmaga el-

lensége lenne, ha nem így tenne, és a

lényeg végül is számukra a tartalom,

nem a forma (csatorna). Azzal együtt

így van, így lesz, hogy a kiadók túl-

nyomó többsége intellektuálisan is és

emocionálisan is kötôdik a nyomtatott

megjelenéshez, hiszen a maga meg-

foghatóságával, valóságosságával, illa-

tával egy könyv, egy magazin nem

pusztán termék, hanem annál sokkal,

de sokkal több. Ahogy Kocsis András,

a Kossuth Kiadói Csoport elnök-ve-

zérigazgatója egy tavalyi rendezvé-

nyen fogalmazott: „…egy életérzés, és

örök érték, egy változó világban”.

Ám az üzlet, az üzlet…

A könyvtáraknál hasonló a

helyzet, mint a kiadóknál: számukra is

többé-kevésbé mindegy, hogy nyomta-

tott vagy elektronikus formában hoz-

záférhetô-e egy kiadvány. A könyvtá-

rak feladata az, hogy minél szélesebb

körnek biztosítsák az olvasás lehetôsé-

gét, s hogy ez milyen eszközön ke-

resztül valósul meg, indifferens. Ma

még jellemzôen papíralapon történik,

merthogy a fogadóközönség – ha egy-

általán – ezt igényli. De elgondolkod-

tató az a 2012. december 19-i MTI-hír,

amire az Országos Széchényi Könyv-

tár osztályvezetôje, Moldován István

hívta fel a konferencia résztvevôinek

figyelmét, amely szerint: „L. Simon

László kultúráért felelôs (ex)államtit-

kár szólt arról is, hogy a jelenlegi fo-

lyóirat-támogatási rendszer hosszabb

távon fenntarthatatlan lesz, és a nyom-

tatott forma egyre inkább átadja majd

a helyét a digitális megjelenésnek.”

Eme kijelentés azért is érdemel kü-

lönleges figyelmet, mert mindeközben

maga a miniszterelnök minden fontos-

nak tartott kérdésben, vagy éppen in-

formálásra – konzultáció, tájékoztatás

–, a nyomtatásban történô kommuni-

kációt használja…  

A nyomdaipar számára egyébként

azért releváns, hogy a könyvtárak ho-

gyan és miként mûködnek, illetve

merre fejlôdnek, mert éves szinten

több mint ötmilliárd forintból gazdál-

kodnak, aminek a 62 százalékát köte-

lezô módon dokumentumbeszerzésre

kell fordítaniuk. Ez évente mintegy

3,5 milliárd forintot jelent! Nagyon

nem mindegy tehát, hogy ez az összeg

– de legalább jelentôs része – nyomta-

tott termékekre fordítódik, vagy

nem… Kétségtelen, folyik a meglévô

kiadványok digitális feldolgozása, és

erôs a hajlandóság az e-formátumok

felé, ugyanakkor számos probléma is

felmerül. Hogy mást ne említsünk:

például a fájl-formátum, vagy éppen a

hordozó kér-

dése. Még va-

lamennyien

emlékezhe-

tünk a floppy-

ra, ám ma már

szinte nincs

olyan számí-

tógép, amely-

lyel hozzá

lehetne férni

az ezeken tá-

rolt informá-

ciókhoz, s ha

mégis, a fájl-

formátummal

gyûlne meg a

bajunk.

A nyomtatott termékeknél ilyen

jellegû probléma fel sem merül, ám

ez nem szolgál elegendô biztosíté-

kul arra, hogy a könyvtárakban a jö-

vôt illetôen is a papíralapú olvasan-

dók száma növekszik…

A könyvtárak helyzetét Ramháb

Mária, az Informatikai és Könyvtári

Szövetség alelnöke, valamint Moldo-

ván István, az Országos Széchényi

Könyvtár osztályvezetôje ismertette a

konferencia résztvevôivel.

A lap-, és könyvterjesztés is

beletartozik abba a láncba, amely a

nyomtatott termékek sorsát alakítja, és

ilyen formán befolyásolja. Sôt, a

nyomdaiparral összehasonlítva azonos

a „cipôméret” is, hiszen a terjesztôk –

a nyomdákkal megegyezô módon –

kizárólag az analóg, az off line megje-

lenéssel foglalkoznak. Ugyan nem

gyártják, hanem forgalmazzák, min-

denesetre abból élnek, az jelenti bevé-

teli forrásukat. S noha valóban azonos

érdek fûzi össze ezt a két ágazatot –

nevezetesen: minél több legyen a

nyomtatott termék –, nincs közvetlen

egymásra hatásuk, egymástól való

függésük pedig legfeljebb áttételes.

A terjesztôk a kiadókkal vannak

szoros üzleti kapcsolatban, hiszen

nemcsak céljaik egyeznek meg – a ki-

nyomtatott termékbôl minél több

kerüljön értékesítésre –, hanem egzisz-

tenciális létezésük is függ a másiktól.

Terjesztés nélkül a kiadó bajban van,

terjesztendô nélkül pedig a terjesztô.

Ezzel együtt, e két ágazat között sem

idilli a kapcsolat… A lapterjesztés

terén még viszonylag békés és

konszolidált helyzetrôl beszélhetünk,

ám a könyvterjesztés „ezer sebbôl

vérzik”.

A lapterjesztés jelen helyzetérôl

a Lapker Zrt. képviseletében Baráth

Mónika országos terjesztési igazgató,

illetve a Magyar Posta Hírlap Üzlet

osztályvezetôje, Keszthelyiné Ungvári

Edit tartott elôadást.
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A lapterjesztés egyik legjelentôsebb

szereplôje a Lapker Zrt., amely orszá-

gosan kiépített hálózatán keresztül

évente mintegy hárommilliárd forint

értékben forgalmaz különféle nyomta-

tott termékeket: napi-, heti- és havilap,

könyv, partwork stb. Ez évben azon-

ban a Posta, amely ezidáig a Lapker

kvázi alvállalkozójaként vett részt az

értékesítésben, önálló terjesztôként is

a piacra lépett, azaz közvetlen megál-

lapodást köthet és kötött is több meg-

határozó kiadóval. Hogy a terjesztôk

közötti verseny élezôdése miként hat a

fogyasztói piacra, illetve a megren-

delôkre, azaz az olvasóközönségre és a

kiadói szférára, az majd eldôl…

A tapasztalat szerint egy verseny-

helyzetbôl általában az jön ki jól, aki-

ért versenyeznek, tehát jelen esetben a

lapkiadók és az olvasók… A versen-

gôknek azonban kétségtelenül nem túl

kellemes a helyzetük.

Könyvterjesztés. Ha valahol

elképesztô feszültség van, az bizony a

kiadók és a terjesztôk között van. Évek

óta rendkívül komoly gondot jelent,

hogy a terjesztôk bizományosi értéke-

sítésre veszik át a könyveket, ráadásul

magas – 50–55, sôt 60 százalékos – ju-

talék ellenében. Ez azt jelenti, hogy a

kiadók csak igen sokára jutnak a pén-

zükhöz, elôre kell(ene) megfinanszí-

rozniuk a kiadással, illetve elôállítás-

sal kapcsolatosan felmerülô valameny-

nyi költséget, azaz a szerzôi jogdíjtól

kezdôdôen a nyomdaszámláig min-

dent. Ez olyan elképesztô tôkét igé-

nyelne, amivel nem rendelkezik a ki-

adói szféra, s tulajdonképpen ezért

kénytelen ott „sakkozni”, ahol tud:

erôsen nyomott árak és hosszú fizetési

határidôk a nyomdák felé.

Nem így lenne, ha a terjesztôk ked-

vezôbb konstrukciót biztosítanának az

értékesítésben, ám azzal érvelnek,

hogy ôk sem tôkeerôsek, ráadásul

forgalomtól függetlenül napi szinten

jelentkeznek náluk a terjesztés infra-

strukturális feltételeinek költségei –

boltok, bolthálózatok fenntartása stb.–,

éppen ezért nem tudják kvázi megelô-

legezni, azaz elôre kifizetni a kiadókat

a majdani eladás reményében.

A terjesztôk további gondja, hogy

az elmúlt években túldimenzionálták

az infrastrukturális fejlesztéseiket: el-

képesztô nagyságú könyvesboltok jöt-

tek létre, amelyek fenntartási költségét

alig vagy egyáltalán nem fedezi a for-

galom. Ezzel együtt „kilépni belôlük”

az esetek többségében mégsem tud-

nak, mert szerzôdés köti ôket a bérbe-

adóhoz… A könyvterjesztôk helyzeté-

rôl Haász Gábor, a Libri kereskedelmi

igazgatója be-

szélt.

A helyzet te-

hát nem egysze-

rû. Nyilván

mindkét félnek a

saját szempont-

jából igaza van,

de az is nyilván-

való, hogy a

helyzetre megol-

dást mégiscsak

kéne találni,

különben mind-

egy kinek

van/lesz igaza,

mert senki nem

marad életben, hogy élvezze…

A nyomdaiparra természetesen visz-

szacsapódik a terjesztés állapota: az

ezen a téren jelentkezô gondok – hogy,

úgy mondjam – „rátesznek még egy

lapáttal” az amúgy is erôteljesen apa-

dó megrendelésállomány további

csökkenésére… A terjesztéssel kap-

csolatos problémákat elszenvedi a

nyomdaipar, ugyanakkor nincs érdemi

ráhatása arra, hogy megoldja azt.

Nyomdaipar. Azt gondolom,

igazán senkinek nem kell bizonygat-

nom, hogy saját ágazatunkon belül

milyen nem kis nehézségekkel küzde-

nek a nyomdák: tôkehiány, erôn felüli

fejlesztések, elszálló árfolyamok,

nagyarányú túlkapacitások, elképesztô

árverseny, csökkenô piac stb. S noha,

tulajdonképpen mind a négy szervezet

tagjai külön-külön nagyjából ugyanez-

zel a gondokkal néznek szembe, a

nyomdaipar van talán a leghátrányo-

sabb helyzetben, mivel nemcsak a

saját, hanem a többiek problémáját is

elszenvedi.

A bemutatkozást a nyomdaipari

szekció kezdte, amelynek keretei közt

három elôadásra került sor. ▼
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A Nyomda- és Papíripari Szövetség

Erdély Zsoltot, a BPPAP&EPH ügyve-

zetôjét kérte fel arra, hogy ismertesse a

konferencia résztvevôivel, mi a helyzet,

és mire lehet számítani a grafikai papírok

terén.

Ahogy az köztudott, ezen a területen

meglehetôsen nagy átrendezôdések tör-

téntek Európa-szerte: gyárakat zártak és

zárnak be, akvizíciók történtek és történ-

nek most is, mind gyártói, mind kereske-

dôi fronton. Mindazonáltal a jövedelme-

zôségük még mindig nem megfelelô,

ezért túlélésük, megmaradásuk kulcskér-

dése a termékportfóliójuk további tisztí-

tása, illetve a még szûrtebb stratégiai

piacokra való koncentrálás. Ez utóbbi

például azt is jelenti, hogy akár gyártó-

ról, akár kereskedôrôl legyen szó, már

most is, de még inkább az elkövetke-

zendôkben kizárólag megbízható, „jó”

partnereknek szállítanak…

„A piac biztonsága fontosabb az el-

adásnál”– hangsúlyozta Erdély Zsolt,

utalva arra, hogy más választásuk nem

lévén, minden bizonnyal még tovább szi-

gorítják a pénzügyi fegyelmet. És akár

Európát, akár a magyar piacot tekintve,

ezen a területen is igaz, hogy – hason-

lóan a papírgyárakhoz – csak a nagy,

stabil és tôkeerôs cégek voltak képesek

megmaradni: jelenleg Magyarországon

négy ilyen papírkereskedés van. Ezzel

együtt a hazai papír-nagykereskedôi

volumen évente mindössze 111 ezer ton-

na, amely alig 1 (!) százaléka az európai

forgalomnak. Ez egyben azt is mutatja,

hogy a magyar piac mennyire fon-

tos a gyártók, vagy éppen a keres-

kedôk anyavállalatai számára…

Finoman fogalmazva: annyira

nem! Azzal együtt így van, hogy a

hazai kereskedôk mindegyike

szívügyének tekinti azt!

Papírkereslet. Nyugat-Euró-

pában 2009-ben, gyakorlatilag

egyetlen év alatt megtörtént a ke-

reslet visszaesése. Jelenleg néhol

még némi csökkenés, de jellem-

zôbb módon stagnálás tapasztal-

ható, és erre a „puritánabb szintre”

(sic!) be is rendezkedtek. 

Magyarországon négy év alatt

elnyújtva jelentkezett az a mindkét

régiót sújtó 23–25 százalékos

csökkenés, amely a válság hatására

bekövetkezett. Kelet-Közép-Európában

ugyan még várható növekedés, ám közel

sem a pár évvel ezelôtti optimista feltéte-

lezés szerinti 5–10 százalék, legfeljebb

1–2 százalék.

„A hazai nyomdák számára a lehetô-

séget az export jelentheti, és erre ma már

rá is vannak kényszerítve” – hangsúlyoz-

ta most is – mint oly sokszor – Erdély

Zsolt. S noha soha semmihez nincs túl

késô, kétségtelen, hogy némileg lépés-

hátránnyal indul a hazai nyomdaipar,

hiszen a csehek, a lengyelek, a szlovákok

és szlovénok régóta és meghatározó

módon vannak jelen a nyugat-európai

piacokon. 

A papírféleségeket tekintve a leg-

nagyobb visszaesés a mûnyomó- és az

ofszetpapíroknál volt, a specialitások

stagnálnak, a digitális nyomathordozók

felhasználása viszont növekszik.

Az elôadásban elhangzottak alapján

összegezhetô, hogy a nyomdaipar jelen-

leg (is) nehéz idôszakot él meg, és ráadá-

sul még a vége sem látszik, legfeljebb

annyira, hogy érzékelhetô: a jövôkép

sem csillog. Nagy változások és alaku-

lások várhatóak, amelyek sokakat és fáj-

dalmasan fognak érinteni. A remény sza-

vait fogalmazta meg Erdély Zsolt, ami-

kor a következôkkel zárta elôadását: 

„A nyomdatermék nem fog eltûnni, a

papír az elkövetkezendô 200–300 évben

még itt lesz”. ▼

„A piac biztonsága fontosabb az eladásnál”

Papírhelyzet – illúziók nélkül
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„…vagy képesek leszünk együttmûködni, vagy…”

Nyomdák – szintén illúziók nélkül
A nyomdák helyzetének bemutatásá-

ra a szövetség György Gézát, az Alföl-

di Nyomda vezérigazgatóját kérte fel.

„A magyar nyomdaipar a gazdaság

és a KSH által is mért ágazat, s noha

meglehetôsen késleltetetten lehet ezek-

hez az adatokhoz hozzájutni, a tenden-

ciákat jól tükrözik” – kezdte György

Géza, majd így folytatta: „2012-ben a

»semleges« szereplôk – tehát nem az

MNB és nem az NGM – szerint Ma-

gyarországon a GDP 28 600 milliárd

forint lesz. Ebbôl 170 milliárd forint a

nyomdaipar teljesítménye, azaz

0,65–0,7 százalék”.

Ezt követôen György Géza áttekin-

tette, miként alakult az elmúlt négy–hat

évben a hazai nyomdaipar. A 2000-es

évek második felében a hazánkban

regisztrált mintegy 550 ezer cég között

10 200 olyan vállalkozás volt, amely-

nek tevékenységében szerepelt a nyom-

daipari jelzô. Kétségtelen, ezek döntô

többsége nem végzett komoly nyomda-

ipari tevékenységet. „Nagyjából

300–350 azoknak a cégeknek a száma,

amelyek köznapi értelemben valóban

nyomdának nevezhetôk” – emelte ki az

elôadó. A 2000-es években mintegy

20000 embert foglalkoztatott az ágazat.

2008-ban ez a szám lecsökkent 15 300

fôre, 2009-ben 13 500-ra, 2010-ben

pedig 12300-ra. 2011-rôl és 2012-rôl a

KSH még nem szolgáltatott adatot, de

valószínûsíthetô, hogy a nyomdaipar-

ban foglalkoztatottak létszáma 2012

végén nagyjából 10 000 fô körül lehe-

tett. 2008-ban a bruttó átlagkereset az

iparban 168 ezer, 2009-ben 167 ezer,

2010-ben pedig 177 ezer forint volt.

2011–12-es adatok még e téren sincse-

nek, de nem valószínû, hogy a kötelezô

minimálbér-emelésbôl fakadónál többel

emelkedett volna.

Ami a magyar nyomdaipart még jel-

lemzi, hogy profiltól függôen nagyon

eltérô a külföldi tôke részvétele. A cso-

magolósok, illetve a magazin- és napi-

lap-nyomdák szinte száz százalékban

külföldi, míg a könyvnyomdák kivétel

nélkül kizárólag magyar tulajdonban

vannak. Mindezekkel együtt a teljes

hazai nyomdaipar a kilencvenes évek

közepétôl egy drasztikus fejlôdési

pályára állt, nem önmagától, hanem

válaszul a piacon jelentkezô igényekre.

Hatalmas beruházások valósultak meg,

amelyek a hazai ágazatot nemzetközi

összehasonlításban is versenyképessé

tették. Nagy kapacitások születtek,

amelyek egyúttal a minôségigényesség

kívánalmát is kielégítették.

A technológiai fejlôdés azonban azt

is eredményezte – és már a kilencvenes

évek közepén is –, hogy ezekkel az új

berendezésekkel nemcsak a minôség

változott és emelkedett meg, nemcsak a

szolgáltatás gyorsaságában történt rend-

kívül nagy elôrelépés, hanem alapvetô-

en a kapacitások is megtöbbszörözôd-

tek. Ennek következtében a hazai pia-

con egy olyan irracionális árversengés

kezdôdött, amelyben egymást fojtották

meg a nyomdák. Ráadásul, mire a

nyomdaipar fejlesztései beértek, addig-

ra a piaci szituáció megváltozott: a ke-

reslet erôteljesen elkezdett csökkenni.

Könyvnyomdák
A 2008 ôszén bekövetkezett válság

villámsebességgel érte el az ágazatot:

miközben elképesztô kapacitások jöttek

létre, egyre kevesebb lett a megrende-

lés, mert lezuhant a vásárlóerô, illetve a

megmaradtnak egy részét az internet

vitte el. Ezzel párhuzamosan a megren-

delôi kör, azaz a könyvnyomdák vevôi

is egyfajta koncentráción mentek ke-

resztül, hiszen mindhárom nagy könyv-

kereskedô – Alexandra, Libri, Líra –

elkezdett kiadókat felvásárolni, vagy

éppen szoros együttmûködésre lépni

velük, és ezáltal olyan erôcsoportosulá-

sok jöttek létre, amelyek együtt lépnek

fel a jelenleg még széttöredezett, izolál-

tan mûködô hazai nyomdákkal szem-

ben. Tehát az egyik oldalon megjelent

egy gazdaságilag erôs és meghatározó

megrendelôi kör, amely agresszíven

próbálja csökkenteni az árakat, a fize-

tési határidôket pedig elképesztôen

„kitolni lassan a pozitív végtelen felé”

(sic!)… A másik oldalon, azaz a nyom-

dák beszállítóinál – például a papíroso-

soknál – ugyanakkor jóval feszesebbek,

mondhatni kedvezôtlenebbek lettek a

kiszolgálás feltételei a korábban meg-

szokotthoz képest. „A leszûkített gyár-

tói kapacitások, továbbá a centralizá-

lódott kiszolgálás miatt ma már a papí-

ros cégek diktálhatnak a piacon. Nem

feltételezem, hogy összebeszélnek, de

tény, hogy mindegyikük »egyszerre

húzza be a féket«, azaz emeli az árakat,

növeli a szállítási határidôket, és a leg-

fájdalmasabb: drasztikusan csökkenti a

fizetési határidôket…”– foglalta össze a

beszállítókkal való jelen kapcsolat ne-

hézségeit György Géza. Kétségtelen:

miközben a nyomdának a papírbeszállí-

tója felé van egy hatvannapos fizetési

határideje, a másik oldalon, a saját

megrendelôjétôl isten tudja, mikor jut

pénzéhez. Ezt áthidalni saját tôkével

lehetne, de az nincs. A hitelnek viszont

ára van, amelyet azonban a vevôk

egyáltalán nem hajlandók akceptálni.

„A nyomdák lehetetlen csapdahely-

zetben vannak. A múltkorában valaki

megkérdezte tôlem, hogy ebben a hely-

zetben hogyan érzik magukat a nyom-

dák, amire egy kuruc kori hasonlattal

élve azt válaszoltam: mint akinek két

pogány között ömlik a vére…” – fogal-

mazott György Géza.

Magazinnyomdák
A magazinpiacon tevékenykedô

nyomdák eleve multinacionális cégek-

kel állnak üzleti kapcsolatban, s velük

szemben bizony kiszolgáltatottak. Ne-

kik is diktál a megrendelô, s könnyedén

megkapják, hogy amennyiben nem fo-

gadják el a feltételeket, a konkurenciá-

hoz, vagy éppen külföldre viszik a

gyártatást. A kereskedelmi kiadványo-

kat gyártó heat-set nyomdák némileg

jobb helyzetben vannak, amit az is mu-

tat, hogy az a terület évrôl évre, ha

kicsit is, de növekszik. Ugyanakkor

kétségtelen, hogy a jövedelmezôségük

ezzel együtt nagyon alacsony, ha éppen

nem veszteséges.

Magazinpiac. A magazinkiadók leg-

nagyobb problémája, hogy a hirdetôk

lecsökkentették reklámkiadásaikat,
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ugyanakkor ezeket a lapokat elsôsorban

a reklámbevételekbôl tartják el. A ki-

adók a csökkenô bevételeiket úgy pró-

bálják kompenzálni, hogy csökkentik a

példányszámot és/vagy a terjedelmet,

esetleg kisebb formátumban jelennek

meg, továbbá csökkentik a minôséget.

A nyomdák számára ez egyértelmûen a

megrendelések, és ezáltal a bevételek

csökkenését eredményezi. 

Könyvmegrendelések
Az utóbbi négy évben a következô-

képpen alakultak a könyvmegrendelé-

sek: 2008-ban 14 400 cím került ki-

adásra, ez mintegy 42, 5 millió példányt

jelentett, és ennek a fogyasztói összár-

bevétele közel 68 milliárd forint volt.

2009-tôl csökkent mind a címek száma,

mind a példányszám, 2011-ben már

csak 12 400 cím került gyártásra, és

csak 34 millió volt az összpéldányszám,

amelynek értéke fogyasztói árszinten

59 milliárd forintot jelentett. 2012-ben

pedig tovább csökkent a piac. 

„…rövid távon nem igazán lehet szá-

mítani arra, hogy ezek a folyamatok

megfordulnak, vagy akár csak megáll-

nak. Ezért én azt gondolom, hogy a

nyomdáknak valamilyen megoldásokat,

illetve eszközöket kell találni ezeknek a

nehéz idôszakoknak az áthidalására” –

mondta György Géza, majd rátért az

általa javasolt megoldási lehetôségek

ismertetésére.

Megoldási lehetôségek,
eszközök

Az egyik lehet egy látszólag „pu-

ha” (sic!) eszköz: az export fokozása.

Az Alföldi Nyomda egyébként az egyik

legnagyobb exportôr a magyar könyv-

nyomdák között, jelenleg is mintegy

600 millió forintot tesz ki ez a szeg-

mensük. Éppen ezért meglehetôsen

tisztában vannak azzal is, hogy milyen

nehézségekkel kell szembenéznie an-

nak, aki exportra akar dolgozni. Elôször

is, mindenhol van helyi nyomdaipar,

amely küzd a hazai piacáért, és ráadásul

saját kormányzatától ehhez komoly se-

gítséget is kap. 

„A hazai nyomdákat ellenben egyál-

talán nem védi egyetlen kormányzat

sem, a verbalitás síkján marad a sokat

hangoztatott patrióta gazdaságpolitika.

Exportcélországainkban – jellemzôen

Németország és a skandináv államok –

azonban egyáltalán nem beszélnek pat-

rióta gazdaságpolitikáról, viszont

érdemben segítik a hazai vállalkozói-

kat…” – mondta György Géza, majd

így folytatta: „Tehát az exportpiacokon

vagy helybôl tíz százalékkal olcsóbbnak

kell lennünk, vagy egyáltalán szóba sem

állnak velünk”. 

A másik általa javasolt és szintén

puhábbnak tûnô eszköz lehet, ha az

érintett ágazatok – a könyvesek és a

nyomdák – erôteljesebb lobbitevékeny-

séget fejtenének ki annak érdekében,

hogy a mindenkori kormányzat – mivel

a magyar kultúrának az egyetlen olyan

területe a könyv, amely semmilyen álla-

mi támogatásban nem részesül, így tel-

jes mértékben piaci alapon mûködik –

áldozzon a hazai könyvkiadásra, gyár-

tásra. A kiadók és a nyomdák befizetôi

a költségvetésnek, ellentétben a többi

kultúrában érintett – film, képzômûvé-

szet, színház stb. – területtel.

El kellene érni, hogy a magyar

könyvpiac által befizetett adók egy

része visszakerüljön ebbe az ágazatba,

és ennek az ágazatnak segítsen a prob-

lémák megoldásában.

„A harmadik eszköz lehet –

ez egyébként a legnehezebb, és

erre az itt jelenlévôknek fel kell

készülni –, hogy a nyomdaipar-

ban is ahhoz hasonló változásoknak

kell megtörténni a közeli jövôben,

amelyek lezajlottak például a papír-

iparban: csökkenteni kell tehát a kapa-

citásokat és a szereplôk számát. Ezt

azonban a jelenlegi széttöredezett

nyomdaipar nem tudja megtenni.

Viszont, amennyiben belép egy vagy

több olyan tulajdonos, illetve befektetô,

aki maga köré több nyomdát tud felfûz-

ni, akkor, aki nem csatlakozott, vagy

nincs valamifajta együttmûködése egy-

egy ilyen nagyobb csoporttal, annak

esélye sem lesz a fennmaradásra.

Ki fognak alakulni, és ki is kellene

alakítani ilyen nyomdaipari konglome-

rátumokat, mert ennek hiányában elvé-

reznek a hazai nyomdák. Egyesével

nincs elég erejük, súlyuk, hogy kellô-

képpen érvényesíteni tudják piaci érde-

keiket akár a beszállítóik, akár a meg-

rendelôik irányában. Nem arról van

szó, hogy kartellesedjenek a nyomdák,

de például egy egységesebb protokoll –

például fizetési határidôk – szerinti mû-

ködés is már sokat jelenthetne. Ameny-

nyiben kialakulna a magyar nyomda-

iparban két-három ilyen csoportosulás,

akkor sokkal tisztességesebb üzleti fel-

tételek mellett tudnának létezni.

Jelenleg még ahelyett, hogy raciona-

lizált együttmûködéseket kötnénk, min-

denki egyedül küzd, s mivel jószerint

technológiailag nem dönthetô el köz-

tünk a különbség, az öngyilkosan ala-

csony árakkal próbáljuk megszerezni az

egyébként is szûkülô piacról a munká-

kat, illetve a beszállítóink felé is vi-

szonylag kis pontok, ebbôl fakadóan

kiszolgáltatottak vagyunk…

Összességében tehát elmondható,

hogy nagyon nehéz, kedvezôtlen hely-

zetben vannak a hazai nyomdák, bármi

legyen is a profiljuk. És vagy képesek

leszünk együttmûködni, vagy több mint

kétséges a fennmaradás…” – figyel-

meztetett György Géza.

(Következô (275.) lapszámunkban

folytatjuk beszámolónkat – a fôszerk.) ■

Ilona
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„…húszéves fennállásunk óta nem volt még olyan sok
munkánk, mint tavaly”

Gold Print Star
Alapításának 20. évfordulóját ünnepelte,
pontosabban ünnepelhette volna 2012-ben
a Gold Print Star, ám mégsem tette.
És ennek semmi más oka nem volt, mint –
ahogy idôsebb Torma József,
a vállalkozás alapítója fogalmazott –: 
„nem volt idônk ünnepelni: húszéves
fennállásunk óta nem volt még olyan sok
munkánk, mint a tavaly”. A kezdetben
egyszemélyes vállalkozásként indult cég
kizárólagosan aranyozással, prégeléssel
foglalkozik, ám ma már ketten dolgoznak
kötelékében: apa és fia, azaz idôsebb
és ifjabb Torma József.
Az alapítóval beszélgettem.

● Fellendülôben az aranyozás,

prégelés iránti igény?

– Azt én nem tudom, hogy másnál

hogyan alakul, de nálunk a tavalyi év

kimagaslóan eredményes volt. Alig

volt egy-két olyan napunk, amikor ne

lett volna munkánk, és nem ritkán

szükség volt a szombat-vasárnapi mû-

szakra is. Sok is volt a munka, és nem-

csak nagyon igényes, hanem olykor

extrém megoldásokat követelô is. Az

utóbbira példa az egyik címke, ahol az

aranyozott csíkokat egymás mellé

olyan közvetlen közel kellett rátenni,

hogy összességében egy recés felületet

alkosson. A másik kihívást szintén egy

címke jelentette, amelyen az egymás-

tól alig 1–2 milliméterre elhelyezkedô

apró pöttydombort kellett egyúttal

megaranyozni. A problémát az jelen-

tette, hogy míg a dombornyomó kli-

sének nincs torzulása, addig az ara-

nyozó bizony megnyúlik. Ezt az elté-

rést kellett 2000, B2-es ív esetében

megfelelôen kikorrigálni, illetve úgy

elôkészíteni és pozicionálni a klisét,

hogy az elsô ívtôl az utolsóig tökéletes

legyen a fedés. 

Olykor a legtöbb idô azzal megy el

egyébként, hogy kitaláljuk, miként

lehet valamit megvalósítani. Ha nem

lenne mögöttem hosszú évek tapaszta-

lata, bizony „beletörne a bicskám,

bicskánk”. Nagy szerencsémre ugya-

nis a fiam, aki immár tíz éve dolgozik

velem, nemcsak elsajátította az ara-

nyozás tudományát, hanem jószerint

még nálam is igényesebb a munkájára.

Ráadásul beletanult a klisékészítésbe,

aminek több elônye is van: egyrészt

sokkal gyorsabban készülnek el a kli-

sék, másrészt soha nincs velük prob-

léma. 

● Gépparkjukat azonban nem bôví-

tették…

– Egyelôre nincs szükségünk rá, hi-

szen azzal együtt, hogy megnöveke-

dett a kapacitáskihasználtságunk, még

elegendô a meglévô géppark. Az A4-

es kézi berakású aranyozótól kezdve a

B1-es Johannisberg 104 típusú auto-

mata gépig minden berendezésünk

megvan ahhoz, hogy optimalizálni

tudjuk a gyártást. A mai napig is hoz-

nak hozzánk névjegyet, és azt is ked-

vezô feltételek mellett tudjuk elkészí-

teni, és persze a jellemzôbb B2-es,

vagy B1-es ívekben kapott prégelen-

dôket is. Fejleszteni pedig szerintem

akkor szabad csak, ha a piaci igények

annyira megnövekednek, hogy ezt

indokolttá teszik. Szerintem veszélyes

dolog elébe menni a folyamatoknak.

Fennállásunk 20 éve alatt is e szerint

jártunk el: egy kis géppel indultam,

azután az igényekre válaszul került ide

szép sorjában a többi. Legutóbb – és

ennek már öt éve – a B1-es aranyozó-

val bôvültünk, amely ugyan akkor sem

volt vadonatúj gép, ezzel együtt na-

gyon masszív, megbízható és stra-
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pabíró a mai napig. Az újakról –

ahogy egyik-másik kollégától hallom

– ez nem minden esetben mondható

el. Persze, olykor nem is a géppel van

a baj… 

● A sok munka az eredményességen

is meglátszik?

– Nem mondom, hogy eredmény

szempontjából a tavalyi év volt a leg-

jobb, hiszen korábban voltak pénz-

ügyileg eredményesebb éveink. De az

az idôszak más volt: akkoriban még

jellemzôek voltak a nagyobb szériák,

amelyek tisztes nyereséget is eredmé-

nyeztek, ám rendkívül hullámzó kapa-

citáskihasználtsággal járt együtt. Elô-

fordult, hogy napokig egyáltalán nem

volt munkánk, utána meg annyi, hogy

alig gyôztük. Mostanában a megren-

delések ugyan fajlagosan kisebb

mennyiséget jelentenek, viszont

egyenletesebben oszlanak meg, ezáltal

kiegyensúlyozottabb a leterheltsé-

günk. Jól lehet tervezni, és ez nekünk

is jó, a partnereinknek is.

● Emlékszem, hogy annak idején

éppen a megrendelésmentes idôsza-

kokra találták ki, hogy saját termé-

kekkel – képeslappal, illetve díszta-

sakkal – lépnek piacra. Létezik még

ezen „üzletáguk”?

– A képeslap már nem, ugyanis bár-

mennyire jelentôs beszállítói voltunk

egy együttmûködés keretei között a

Postának, az ottani szerkezeti változá-

sok miatt megszakadt a kapcsolat.

Aranyozott dísztasakokat még gyár-

tunk, azonban felhagytunk azzal, hogy

saját magunk értékesítsük, mert egy-

szerûen nem érte meg. Van egy vi-

szonteladónk: ô forgalmazza úgy,

ahogy tudja. Nem mondanám, hogy

jelentôs bevételünk származik ebbôl,

de egy kevés azért igen. És a több láb

– még ha pici is –, az több láb…

● Térjünk vissza a tavalyi év ta-

pasztalataihoz! Mi volt jellemzôen

az aranyozás „tárgya”?

– Túlnyomó többségben, nagyjából

75–80 százalékban csomagolóanyago-

kat, tehát címkéket, dobozokat hoztak

hozzánk aranyoztatni. Ámbár, az utób-

bi idôkben megjelentek a reklámkiad-

ványok is, sôt levélpapírt is aranyoz-

tunk. Könyvborító viszont elvétve

akad. Úgy vélem azonban, hogy ez

utóbbi esetben nem arról van szó,

hogy ne használnának aranyozást, ha-

nem a könyvgyártók közül sokan már

saját maguk aranyoznak. De visszatér-

ve a megnövekedett munkamennyisé-

günkre: azt tapasztaljuk, hogy azoknál

a partnereinknél, akik exportra dol-

goznak, megnövekedtek az olyan

munkák, amelyeket aranyozni is kell.

Mondhatnám úgy is, hogy a német és

osztrák piacon igen nagy a prégelés

iránti igény. Gondolom, ennek az az

oka, hogy felismerték az ebben lévô

vásárlásösztönzô hatást. Jó példa erre

az egyik osztrák kozmetikai termék,

amelynek dobozmennyisége kezdet-

ben kéthavonta 3000 darab volt, most

kéthetente 30 000. Ezek a dobozok

egyben rendkívül látványos csomago-

lást is jelentettek, amiben a prégelés

jelentôs helyet foglalt el: nagy arany-

flekk, körben ezüst keret. Nos, pár

hónap alatt közel tízszeresére növeke-

dett a dobozigény… Nem mondom

persze, hogy ebben kizárólag a csoma-

golás játszott közre, és a látványos

megjelenés volt az, amely „eladta” azt

a bizonyos terméket, de hogy hatással

volt és van a forgalmára és nem is

kicsit, az biztos.

● Tapasztalataik szerint tehát

csak az exportlehetôségek jelentik

a bôvülést?

– Az utóbbi három évbôl talán a

tavalyi év volt az elsô, hogy tapasz-

talni kezdtük a hazai piacra kerülô

termékek esetében a felületnemesítés

iránti igény növekedését. Fôleg az

italcímkék terén látok élénkülést, és

ebben az a külön biztató, hogy mi

pont itt szenvedtük el a legnagyobb

visszaesést. Ám sok új márka és pin-

cészet jelent és jelenik meg, így meg-

lehet, hogy a „régiek” is észbe kap-

nak, és újra kezdenek élni címkéiken a

felületnemesítésbôl fakadó kitûnéssel.

Már csak azért is, hogy le ne marad-

janak a fogyasztókért vívott verseny-

ben… Ez pedig nekünk, hazai nyom-

dászoknak, aranyozóknak egy jó hír!

● Hogyan indult az idei év?

– Lekopogom, nem panaszkodha-

tunk: január eleje óta is folyamatosan

van munkánk: nagyjából tíz napra

elôre be vagyunk táblázva most is.

Ugyanakkor az is tény, hogy a B2-es

gépünk 14 éve létezik, és azóta sem

emeltünk mûveleti árat. Fogalmazha-

tok úgy is: minôségi munka múlt év-

százados áron… 

Ezzel együtt örülök, és összességé-

ben elmondhatom, hogy a fajlagos

megrendeléseink is nônek, ugyanak-

kor az ügyfélkörünk is bôvül: egyre

ismertebbé válunk, egyre többen for-

dulnak hozzánk. Csak maradjon is

így! ■

Ilona

• EDEL lakkok

sales@lemmaco.hu
www.lemmaco.hu
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Hengeres kasírozás, kivágás, flexónyomtatás
Ismét a Várvédô-féle gépek

Várvédô Tibor neve meglehetôsen ismerôsen cseng,
csenghet a dobozokat, elsôsorban gyûjtôdobozokat gyártók
körében, hiszen a kilencvenes évek elejétôl a kétezres évek
elejéig mintegy 150 gépet tervezett és épített, amelyek
többsége a mai napig is üzemszerûen mûködik, és nemcsak
Magyarországon, hanem Ukrajnától Máltáig,
Olaszországtól Németországig Európa számos országában.
Az általa tervezett és gyártott hengeres kivágók, kasírozók
és flexógépek számos elônnyel rendelkeztek nemzetközi
összehasonlításban is: minôségben és tudásban legalább
annyira korszerûek és jók voltak, mint nyugat-európai
versenytársaik, árban viszont alig kétharmad annyiba
kerültek, ráadásul 24 órán belüli szervizszolgáltatás járt
a berendezések mellé. Ez utóbbit (is) könnyedén vállalta fel
a gyártó, ugyanis nem hibásodtak az általa gyártott gépek,
legfeljebb a természetes kopásból fakadó alkatrészcserék, 
-felújítások jelentették a szervizelést. Azután 2002-ben
Várvédô Tibor úgy döntött, hogy ideje átadni
a „stafétabotot” a következô generációnak. Így is történt:
az addigra zöldmezôs beruházásként megvalósult
leányvári, mintegy 500 négyzetméteres üzem
mûködtetésébôl szinte teljesen kivonult. A dolgok azonban

nem úgy alakultak, ahogy gondolta: mind személyi, mind üzletviteli problémák sokasága jelentkezett.
Ezért azután egy újabb döntés eredményeként ez év elejétôl Várvédô Tibor ismét saját kezébe vette
a gépgyártást, és ezzel együtt természetesen a leányvári üzem vezetését is.
Finoman fogalmazva, nem éppen ideális idôpontban került minderre sor, hiszen a gazdasági közeg
cseppet sem beruházásösztönzô. Vagy meglehet, hogy éppen ezért lesz nagyon is keletje a Várvédô-féle
gépeknek? Hiszen ezeknek a berendezéseknek továbbra is sajátjuk, hogy egyrészt kitûnôek, másrészt
árfekvésük igen kedvezô, harmadrészt a csomagolóanyag-gyártásban használatosak!
Errôl is, másról is beszélgettem Várvédô Tiborral.

● Noha egyáltalán nem ismeretlen a

hazai dobozgyártók körében, talán

kevesen tudják, hogy közel negyven-

éves gépgyártói tapasztalattal rendel-

kezik…

– Valóban: az elsô kivágógépet 1975-

ben gyártottam, mégpedig bôripari meg-

rendelésre. Ezt látta meg egy papírfeldol-

gozó, és kért meg, hogy készítsek számá-

ra egy olyat, amellyel hullámkartont tud

feldolgozni. Így indult gépgyártói „kar-

rierem”, aminek része volt az is, hogy

egy ideig – talán még sokan emlékeznek

a cégre – a KAEV-nél is dolgoztam, ké-

sôbb pedig egyéni vállalkozóként beszál-

lítója lettem egy meglehetôsen neves,

német kivágógépeket gyártó cégnek. Ez

utóbbi kapcsán külön érdekesség, hogy

ezek a gépek a mi fejlesztéseinknek és

megoldásainknak köszönhetôen váltak

kimagaslóan megbízhatóvá, és ezt a part-

nerünk is elismerte.

A rendszerváltással egy idôben azután

saját céget alapítottam, a V-P Kft.-t. 

A hazai szélesebb partneri kör ezen a

néven ismert meg…

● …és kedvelte meg az önök által

gyártott hengeres kivágókat, kasírozó-

kat, illetve flexógépeket. Az alatt a 12

év alatt, amíg aktív szereplôje volt az

ágazatnak, hány gépet gyártottak?

– Mintegy 150 gép került ki a kezünk

alól, természetesen valamennyi saját fej-

lesztés. Ennek nagyjából 40 százaléka,

tehát olyan 60 berendezés Magyarorszá-

, Hengerstanc, kasírozó, flexógép – a gyártótól
VVárvédôárvédô Kft., Leányvár, Bécsi úti ipartelep, t.: 06-20/9520-417, e-mail: varvedo@t-online.hu
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gon lett üzembe állítva, a többi pedig

Európa számos országába került: Uk-

rajnától Máltáig, Németországtól

Olaszországig, Romániáig, Európa

számos országába adtunk el gépeket.

● Mitôl voltak ennyire kedveltek a

Várvédô-féle gépek?

– Korszerûségük, pontosságuk, egy-

szerû kezelhetôségük, valamint meg-

bízhatóságuk miatt, és mindehhez egy

kedvezô árfekvés is tartozott. És az is

sokat számított a partnereinknek, hogy

a komplett know-how-t is átadtuk: a

gyakorlatban ez azt jelentette, hogy

egyetlen nap alatt beüzemeltük a gé-

pet, megtanítottuk a kezelését, és on-

nantól kezdve üzemszerûen lehetett

vele termelni. 24 órán belüli szerviz-

garanciát vállaltunk, de szinte soha

nem volt rá szükség, a javításokat leg-

feljebb a kopó alkatrészek felújítása

vagy cseréje jelentette. Hogy mennyi-

re megbízhatóak az általunk gyártott

gépek, annak bizonyítéka, hogy szá-

mos gépünk még ma is hibátlanul mû-

ködik.

● Azzal együtt, hogy nyilván nem

fér kétség ezeknek a gépeknek a ki-

válóságához, néhány kérdés azért

felmerül… Eltelt 11 év, ami alatt

nagyot változott a világ, a techno-

lógia…

– Kétségtelen, hogy a fejlôdés nem

áll, nem állhat meg, ugyanakkor van-

nak olyan dolgok és megoldások,

amelyek – hogy úgy fogalmazzak –

örökérvényûek. Az általunk fejlesztett

gépek ebbe a kategóriába tartoznak,

hiszen felépítettségüknél, vezérlésük-

nél jobb konstrukció igazából ma sincs

a piacon. Bonyolultabb és persze jóval

drágább van. A mi berendezéseink –

legyen szó bármelyikrôl is – egész

egyszerûen maradéktalanul elvégzik

azt a feladatot, amire kitaláltattak. A

hengeres kivágó a maga tetszôleges

szélességében hatékony eszköz a gyûj-

tôdobozok kimetszésére, a kasírozón-

kat – amennyiben igényli a megrende-

lô – legfeljebb automata adagolóval

szereljük fel, flexógépbôl pedig olyat

építünk össze, amilyet elképzelt a

partnerünk. Ezek a flexógépek persze

nem arra valók, hogy minôségigényes

négyszíncolor nyomatokat lehessen

velük nyomtatni, hanem kifejezetten

a gyûjtôdobozok egy vagy akár több

direkt színnel történô felülnyomásá-

ra alkalmasak. Passzer-problémájuk

már annak idején sem volt: minden

gond nélkül lehetett velük többszínû

nyomatokat elhelyezni. Ugyanakkor

nagyon kedvezô volt az áruk, illetve a

mûködtetési költségük is. 

● Technológiailag tehát rendben

lévô, korszerû gépek: tudják mind-

azt, amit tudniuk kell, és kedvezô az

áruk is. A gazdasági helyzet azon-

ban mostanság nemigen kedvez a

beruházásoknak…

– Attól függ, honnan nézzük…

Tény, hogy nem éppen rózsás a hely-

zet, azonban több érv is szól amellett,

hogy miért érdemes – és valahol mu-

száj is – fejleszteni, vagy éppen újabb

piaci lehetôségeket teremteni. Azt

látom, hogy abban a szegmensben,

ahol használják azokat a típusú gépe-

ket, amelyeket mi is gyártunk, lassacs-

kán idôszerû lenne a csere, amely el-

sôsorban nem a kapacitás növekedését

Cég
in

fo
in

fo



18

szolgálja, hanem inkább a gyártásbiz-

tonságot. Ugyanakkor érthetô módon

mindenki óvatos a beruházásokkal:

nagyon nem mindegy, hogy azt mek-

kora összegbôl tudja megoldani. Az

általunk gyártott gépek egyedi építé-

sûek, tehát messzemenôkig figyelem-

be tudjuk venni a vevô igényét, ám

még így is messze kedvezôbb áron

kínáljuk, mintha egy hasonló tudású

berendezést mondjuk, Nyugat-Euró-

pából szerezne be. És a szervizszol-

gáltatásunk természetesen továbbra is

24 órán belüli. Igazából annak is

megoldást jelenthetnek a gépeink, aki

abban gondolkodik, hogy beszáll a

csomagolóanyag-, pontosabban a do-

bozgyártás ezen szegmensébe, ám

nem tud vagy nem akar óriási össze-

geket indulásként rákölteni, ugyanak-

kor megbízható és a minôségi igé-

nyeket messze kielégítô berendezést

szeretne.

● Tudom, hogy sok mindentôl függ

egy gép ára, de mégis mekkora in-

vesztíciót jelent mondjuk egy hen-

geres kivágógép?

– Tényleg sok mindentôl függ az

ár, mert ugyan vezérlésben, elektroni-

kában nincs, vagy elenyészô a kü-

lönbség közöttük, de például felsze-

reltségben, vagy éppen méretben már

nagyok lehetnek az eltérések: van 3

méter széles, meg 80 centis is. De

mondjuk egy közepes méretû gép –

automatizáltságtól függôen – nagyjá-

ból 2–4,5 millió forintból már kijön.

A kasírozó-, illetve flexógépekre vi-

szont tényleg csak a konkrét elképze-

lést követôen tudnék árat mondani.

● Ennyi év kvázi kihagyás után,

hogyan fogadta a szakma?

– Néhány szakmai ismerôssel tar-

tottam a kapcsolatot ez idô alatt is,

persze meglehetôsen lazán. Amikor

értesültek róla, hogy visszatérek,

örömmel vették, ámbár néhányan el

is csodálkoztak rajta…

● Tényleg, miért kezdi újra?

– Ennek is, mint mindennek, több

oka van: ha rendben át tudtam volna

adni a céget, nyilván nem térnék visz-

sza teljes mellszélességgel. 

Ez azonban nem sikerült. Nem sze-

retném viszont, ha odaveszne mindaz

a tudás és tapasztalat, ami hosszú

évek alatt felgyûlt a gépgyártás terén.

És mélységesen hiszem is, hogy az

általam tervezett és gyártott gépek

válaszok egy valós piaci igényre, s a

legjobb megoldást jelentik mindazon

csomagolóanyag-gyártók számára,

akik a dobozgyártás ezen szegmensé-

ben tevékenykednek. Ezekkel a gé-

pekkel – túl azon, hogy gyors a meg-

térülésük –, rövid idôn belül és jelen-

tôs üzleti hasznot képesek elérni a

partnereink.

● A szakmai ismerôsök csak örül-

tek,illetve csodálkoztak, vagy meg-

rendelés is született?

– Megrendelés is született, mégpe-

dig egy 800 milliméteres hengeres

kivágóra. Már el is készült, épp a na-

pokban helyeztük üzembe az egyik

régi/új partnerünknél. Bízom benne,

hogy lesz folytatás… ■

Ilona
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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

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
➢ 20 éves 20 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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Nyomathordozó
A nyomathordozók két nagy csoportra

oszlanak: a papírokra és a fóliákra.

A fóliákat alapanyaguk szerint szok-

tuk megkülönböztetni. A PVC fóliákat

(JAC Serilux) általában szitázásra és

UV-nyomtatásra használják. Elônye az

olcsó gyártástechnológia, valamint a jó

kültéri tartósság és a szakadásállóság,

hátránya, hogy környezetre káros anya-

gokat tartalmaz. Létezik fedôfehér és

színes változatokban is. A PP fóliákat

(JAC Ecoplus) mindenféle nyomtatási

eljárással lehet használni a megfelelô

festék kiválasztása esetén. (Az ofszettel

és digitálisan nyomtatható, valamint a

speciális fóliákról egy-egy külön cikket

tervezünk a közeljövôben – a szerzô.) 

A papírok minôségének kérdésében a

JAC nem ismer kompromisszumot. A

matt JAC Script sorozat kalenderezett

papírból készül, így simább, fehérebb és

jobban nyomtatható, mint számos más

termék. Mázolt félfényes és fényes JAC

Chromo papírjai sem gépi mázolással

készülnek, hanem különleges bevonato-

lási technológiával (vastagabb máz a

magasabb minôségû felület érdekében).

Az öntve mázolt, tükörfényes JAC Bril-

lant a minôség csúcsát képviseli a gyár-

tástechnológiailag elérhetô legsimább

bevonattal.

(A digitális és speciális papírokra is

visszatérünk még az év folyamán.)

Riccelésnél mindig figyelni kell, hogy

a nyomathordozón túl a ragasztót is át-

vágjuk, ennek hiányában problémás a

matrica kiszedése. Fontos továbbá fi-

gyelni, hogy ívrevágáskor a papírokat és

fóliákat más nyomással és más késsel

kell feldolgozni. Papírnál egyélû kést és

alacsony nyomást, míg fóliánál kétélû

kést és nagyobb nyomást alkalmazzunk. 

Ragasztó
A ragasztók három nagy csoportját

különböztetjük meg.

Általában a permanens változatot
használjuk, amely egy tökéletes megol-

dás az általános felhasználásra. JAC

papíroknál a DURO 2000 a permanens

ragasztó, míg fóliáknál a D500 és az

E110. A permanens ragasztó a felhasz-

nálások döntô többségében megfelelô

tapadást biztosít.

Vannak azonban olyan alkalmazások,

amikor a felhasználás nem átlagos és

erôsebb ragasztóra van szükségünk.

Ilyen esetek például az egyenlôtlen vagy

porózus felületek, a szilikon tartalmú

anyagok, az erôsen ívelt tégelyek, a

szennyezett felületek stb. Ezek kombi-

nációi is elôfordulhatnak, mint például a

mûanyag fiola vagy a liszteszsák. Az

ilyen kényes felületeken nem feltétlenül

elegendô az erôs ragasztót alkalmazni,

minden esetben tapadási tesztet kell
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I. Az íves öntapadó anyagok
Mire is érdemes odafigyelni, ha ilyen anyagokkal dolgozunk?

Felhasználási terület: a mirelit csirkétôl a füzetcímkéig 

Az öntapadó alapanyagok álta-
lában három részre oszthatóak.
Nyomathordozó, ragasztó és liner.
Ez az egyik legkomplexebb alap-
anyag, ami egy nyomdában meg-
fordul, mivel gyakran három tel-
jesen különbözô réteg alkotja a
nyomtatandó terméket.

Fôként tárolás és feldolgozás
alatt kell ezt a tényt észben tarta-
nunk, mivel a különbözô anyagok
eltérôen reagálnak a környezeti
behatásokra: például a páratar-
talomra és a hômérsékletre. Az
akklimatizációnak itt különösen
fontos szerepe van.

Amennyiben a levegô túl szá-
raz, úgy a papír szélei nedvességet
veszítenek, kiszáradnak és zsugo-
rodnak, például ettôl is léphet fel
„teknôsödés”.

Ha túl nagy a páratartalom,
akkor a papír hullámosodik.
Különösen igaz ez fóliák esetében,
amikor a hordozópapír mérete
változik, a fólia azonban nem.

A túl magas hômérséklet ned-
vességelvonáshoz vezet, míg a túl
alacsony hômérséklet kondenzá-
cióhoz.

A hômérséklet és páratartalom
stabilizálása miatt javasolt az ön-
tapadó anyagokat legalább 24–48
órán keresztül, bontatlan csomag-
ban szobahômérsékleten tartani
50–60 százalék relatív páratarta-
lom mellett. 

Nézzük meg, mibôl áll az öntapadó alapanyag!
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végezni, mert a szabványok a tapadóerôt

acélon és üvegen mérik. Gyakran problé-

ma a nem megfelelô hômérséklet is: a

ragasztó tapadóerejét a hideg minden

esetben gyengíti, így javasolt a címkézést

szobahômérsékleten végezni. További

problémát jelenthet a felület megfelelô

tisztasága, általában címkézéskor erre

sem fordítanak megfelelô figyelmet, ala-

posan meg kell tisztítani a címkézendô

felületet. Figyelmet kell szentelni továb-

bá ívelt felületeken a papír szálirányára

is, valamint arra, hogy a laminált címké-

ken a fólia eltérôen viselkedik különbözô

behatásokra, mint a nyomathordozó pa-

pír, így ez is okozhat gyengébb tapadást. 

A JAC választékában szinte minden

alapanyag elérhetô erôs ragasztóval: a

papíroknál a Duro Plus, az ofszetfóliák-

nál D600 és a PVC fóliáknál az E300 ra-

gasztóval. 

Speciális alkalmazásokra egyéb erôs

tapadású ragasztók is elérhetôk, mint

például a szônyegcímkézésre fejlesztett

Duro TEX, a mûanyag hordókra AL 180,

vagy a fémalapú fóliákon az AL 170.   

Visszaszedhetôség
A fentiek ellentettje az olyan alkalma-

zás, amikor a címkét egy bizonyos idô

után el kívánjuk távolítani, ilyen ese-

tekben visszaszedhetô ragasztót használ-

hatunk, azonban itt is észben kell tartani

bizonyos kérdéseket. 

1. Milyen felületrôl szeretnénk
eltávolítani a címkét?

Ha olyan felületekrôl, ahol a ragasztó

beszivároghat a címkézett felületbe, na-

gyon nehéz dolgunk van, mivel ebben az

esetben nagyon ritkán sikerül a nyom

nélküli eltávolítás. Mindig törekedjünk

arra, hogy zárt felületet címkézzünk, pél-

dául lakk helyett fóliázzuk a felületet stb. 

2. Mennyi idô után szeretnénk
a címkét eltávolítani?

A visszaszedhetôség mindig idô függ-

vénye is. A felragasztás után minél ha-

marabb távolítjuk el a címkét, annál

könnyebb dolgunk lesz. A gyártók általá-

ban fél évig várják el a címkéktôl, hogy

optimális esetben visszaszedhetôek le-

gyenek. 

3. Hol tároljuk a címkézett árut?
A direkt napsugárzás, a kiugró hômér-

séklet, mind negatívan befolyásolják a

címke visszaszedhetôségét. A vissza-

szedhetô címkék esetében mindig tesztet

kell végezni, mivel a befolyásoló ténye-

zôk számossága miatt nem lehet objektí-

ven megállapítani, hogy az adott termék

megfelelôen fog mûködni vagy sem.     

Ragasztóknál fontos kérdés lehet még

a kitüremkedés. A vizes bázisú ragasztó

anyagoknál ez már egyre ritkábban okoz

problémát, azonban egyes esetekben fel-

léphet. A megfelelô tapadás biztosításá-

hoz megfelelô vastagságú ragasztóréteg

kell, a ragasztó egy szendvicsszerkezet-

ben van, így nyomás hatására felléphet

kitüremkedés.

A következôkre célszerû odafigyelni:

– javasolt a csomagokat 75 cm-nél 

nem magasabb halmokban tárolni

– kerüljük a sugárzó hôt

– öntapadót raklapon soha ne 

helyezzünk egymásra

– vágáskor pedig

• használjunk éles késeket

• minél kisebb nyomást alkalmazzunk

• szilikonozzuk a kés élét vágás elôtt 

és vágás közben is

• egyszerre kis mennyiséget vágjunk

• a kést folyamatosan tartsuk tisztán

a ragasztó maradványoktól

Amennyiben a kitüremkedés

megtörtént, úgy tisztítsuk meg

a vágott anyag élét, púderez-

zük, vagy alkalmazzunk dörzs-

papírt!

Liner
A liner funkciója a ragasztó védelme

és a termék szállíthatóságának és feldol-

gozhatóságának biztosítása. A liner álta-

lában egy oldalon szilikonozott papír,

amely lehet riccelt vagy ricceletlen.

Riccelni lehet vágókésekkel (általánosan

elterjedt) vagy kémiai úton (Fasson

Crack Back+). Nagyobb méretû címkék

gyártása esetén feltétlenül javasolt a ric-

celt liner használata, mivel ez jelentôsen

megkönnyíti annak eltávolítását. A JAC

papírok esetén 3,125 cm szélességben fut

a riccelés (NP7 visszaszedhetô ragasztó

esetében 3,5 cm), míg fóliáknál a széltôl

2,5 cm-re indul és 5 cm szélességben

ismétlôdik. 

A liner hátoldalán általában a gyártók

elhelyezik saját márkajelzésüket, de há-

tulnyomat nélkül is megrendelhetô az

öntapadó, ebben az esetben a hátoldalra

is kerülhet nyomat.

Az íves öntapadó papírok és fóliák

esetében nagyon fontos tényezô a megfe-

lelô síkfekvés, hiszen ez alapjaiban véve

határozza meg a termék feldolgozhatósá-

gát. A síkfekvés biztosítása érdekében az

íves alapanyagok linere vastagabb, mint

a tekercsesé.

Következô alkalommal az ofszetfóliák

nyomtathatóságával fogunk foglalkozni

Mestertanácsok rovatunkban.

Veres Péter
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7 lépés
a migrációszegény

nyomtatáshoz
Mivel – ahogy azt már korábban

említettük – az anyag kiválasztása

csak a probléma egy részét oldja

meg, és a KBA nem szeretné magára

hagyni ügyfeleit a migrációszegény

termelésre történô átállásnál, ezért

elindította az „alacsony migrációs

nyomógép” projektet az emisszió-

ellenôrzött és migrációsemleges kar-

tondobozgyártás kifejlesztése érde-

kében. Ennek során, a gép speciális

kialakítása mellett  – „alacsony

emissziós dizájn” –, a termelési felté-

teleket szisztematikusan analizálja és

igazítja.

1. lépés: A megfelelô fogyóanya-

gok kiválasztása a PressConsum aján-

lás alapján. A KBA PressConsum név

alatt kiváló minôségû festékszériákat,

nedvesítôfolyadékot és egyéb fogyó-

anyagokat kínál ügyfeleinek ívesof-

szet-nyomtatáshoz. A PressConsum

egyrészt az optimális termelési biz-

tonságot, minôséget és termelékeny-

séget célozza meg. Másrészt olyan

festékek és nedvesítôfolyadékok, ada-

lékok is kaphatóak, amelyek megfe-

lelnek a lehetô legkisebb emisszió és

migráció követelményének. Ilyen a

PressConsum SensPrint festékszéria,

ami a migráció-semleges Epple-so-

rozat Bo-Food MU-nak felel meg,

amelynek kötôanyaga kvázi élelmi-

szer-ipari anyag, és így közvetlen

kapcsolatba kerülhet az élelmiszerrel.

2. lépés: A nyomógépet átállítani

kevésbé folyós, nem mérgezô H1 hid-

raulikaolajra. A H1 olajat használják

minden olyan gépen, amely az élel-

miszer- vagy gyógyszeripar számára

termel.

3. lépés: Egy vagy kettô referen-

cia frissanyagból készülô karton ki-

választása. Alternatívákat kell hasz-

nálni a migrációs rizikókat jelentô

újrahasznosított részt tartalmazó kar-

tonok helyett.

4. lépés: Emisszió-ellenôrzés a

nyomógépen a kiválasztott fogyó-

anyagokkal a német Szakmai Szövet-

ség (BG) által: VOC (illékony szerves

anyagok: IPA és szénhidrogének a

tisztítószerekbôl, olajok, festékek és

lakkok), festékköd, ózon (az elszívás

az UV-szárítóknál elôírás), porzó-

anyag, zaj.

(Jelenleg B2 formátumtól a 162a

gépig minden Rapida gépre elérhetô

a tanúsítvány + a Genius 52UV-re.)

5. lépés: Migrációvizsgálatok

hozzá kapcsolódó tanúsítással, neves

és független intézet által.

6. lépés: „Alacsony migrációs

nyomtatás”-irányvonal elkészítése.

7. lépés: Az „alacsony migrációs

nyomógép” átállítása a felhasználónál

a KBA Press Access szerviz által.

Paradigmaváltás
A szag-, migrációszegény- és

VOC-mentes alap- és segédanyagok

száma folyamatosan növekszik, és a

mérési és tesztmódszerek is finomod-

nak, azonban sajnos a migrációs

probléma különbözô feltételeit még

mindig eltérôen kezelik. Egyelôre

még hiányoznak a migrációt szabá-

lyozó törvények és irányelvek a kar-

toncsomagolásoknál. A jelenleg

érvényes EU-szabályozások csak

élelmiszer a bevonatokkal és mû-

anyagokkal történô közvetlen érint-

kezésére vonatkoznak

(1935/2004/EC, 2002/72/EC).

A függelékek a 2023/2006 EU-

irányelvek – amelyek majdnem, mint

irányvonalak – a nyomdafestékkel

történô érintkezésre vonatkoznak, a

2010-es EuPIA-irányelv, azonban az

élelmiszer- és takarmánytörvény-

könyv (LFGB 9/2005) ezzel szemben

túl általános. Szükség lenne egy

konkrét osztályozási listára tiltott

anyagokról és alkotóelemekrôl,

határértékekkel, illetve toleranciák-

kal, valamint megfelelô tesztmódsze-

rekkel, élelmiszer-szimulánsok fel-

használásával, amelyeknek az anya-

gokat rövid-, illetve hosszú távon ki

kell tenni. ■

Kiss Nóra
kiss.nora@prosystem.hu

A Zöldek szerint is zöld – KBA megoldások
„Ellenôrzött emisszió” címke (befejezô rész)Zö
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mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-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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Nagyon korán beindult a

választási kampány. Egy kis sze-

rencsével megjön a várva várt fellendü-

lés a nyomdáknak is. A várost ellepték

megint a narancssárgában, kékben és

szürkében pompázó plakátok. Nekem

legjobban az üres zsebû kislány tetszik:

John Heartfield egyik grafikájára emlé-

keztet, amelyen a népek nagy tanítójá-

nak a GOELRO-tervrôl (Szovjetunió

villamosítása – a fôszerk.) szóló mon-

datát illusztrálja. És a fônök már nem-

csak személyesen velem akarja megbe-

szélni az ország ügyes-bajos dolgait,

hanem a szomszédokkal is. Még jó,

hogy tudnak magyarul. 

Apropó nyomdaipari fellendülés:

tarol a várva várt letisztulás. Ahogy lá-

tom, most az olyan kis aranyos ékszer-

dobozok esnek áldozatul, amelyeknek a

nemzeti kisvállalkozások gerincét kelle-

ne képviselniük. És ezek általában még

a tisztességes iparosok. Ha a Facebook-

on egy nyomdász elkezdi lájkolni az

adósságmegoldásokat kínáló posztokat,

vagy az adósok javára döntô bíróságo-

kat, akkor tuti, hogy ott baj van. Aztán

eszembe jut, hogy hopplá! Ô már hány

éve lízingeli azt az eszközt? És itt álla-

pítható meg a bankok felelôssége: ren-

geteg olyan céget finanszíroztak, ame-

lyek már alapesetben is finanszírozha-

tatlanok voltak. Sokan a többszöri hosz-

szabbítás miatt csúsztak az úgynevezett

frankcsapdába. Jó, elfogadom: el kellett

adni. Sokan jól is kijöttek a buliból.

Nyomdászbarátommal beszél-

gettem. Neki még a fellendülés alatt is

az volt a véleménye, hogy ha egy pro-

jekt pályázat nélkül megbukik, az pá-

lyázattal sem  állja meg a helyét. Most

éppen azon pöfögött, hogy visszautasí-

tották a pályázatát. Szomorú, szomorú a

pályázónak, mert nem jut versenyelôny-

höz a konkurenciájával szemben, és

szomorú a beszállítónak, mert megint

egy eladott géppel kevesebb. Pár éve

még a letisztulás volt a jelszó. Elkép-

zelni még úgy-ahogy tudom, amint a

magyar nyomdaipart beledózerolják

egy nagy tölcsérbe, ami egyenesen a

purgatóriumba vezet, de hogy onnan ki,

hogyan és mennyire tisztán jön ki, és

mennyire emeli meg az árait, fizeti ki a

számláit, és gyónja meg tíz rózsafü-

zérért különbözô adó és pályázati stikli-

jeit… A megtisztulást vágyók, akik a

szószékrôl ostorozták a számláikat nem

fizetôket, és hívôik, akik hittel vallot-

ták, hogy eltorzítja az árakat, ha valaki

ingyen papírra nyomtat? Az nem torzít-

ja el az árakat, ha valaki kvázi ingyen

eszköz alapján képez árat? Ne adj’ isten

ingyen papíron…?

A kampánynak a „polgárok” és

a „zemberek” után új célcsoportja van:

a nyugdíjasok. Nyugdíjvédelmi megbí-

zottunk már nyugtatja a nyuggerek ke-

délyét, hogy dehogy is akarják megadóz-

tatni a nyugdíjakat. Hát nem is csodá-

lom, hogy az öregek megnyugodtan

elernyednek a hintaszékeikben. Hiszen

a 13. havi nyugdíjat is megígérték. És

januárban ki is fizetik, a 14. havit pedig

februárban. Sok barátom vált a közel-

múltban munkanélkülivé: tönkrement

vállalkozók, gép- és papírkereskedôk,

és még sorolhatnám. Esélyük sincs

elhelyezkedni. Mindegyiknek az elsô

gondolata az volt, hogy hatvanközeli-

ként majd a nyugdíj. Ühüm. Van orszá-

gunkban ugye majd’ félmilliós törzsvá-

lasztó, akik majd ott szavaznak, ahova

küldik ôket. Van majd’ egymillió Ratkó-

gyerek, akiknek egyre nagyobb része

munkanélküli, és egyébként is minimál-

bér után fizetett járulékot: ha megígér-

nék nekik, hogy elmenekülhetnek nyug-

díjba, ha ott szavazhatnának, ahol pél-

dául laknak, és a közszolgáknak pedig

belátására bíznák, hogy mikor mennek

nyugdíjba, meglenne az ötharmad.

Próbálják, próbáljuk a nyomtatás

létjogosultságát megmagyarázni. A di-

gitális már barát, mert beszállt. Van egy

barátom. Valamikor régen a világ egyik

legnagyobb sajtóbirodalmának volt a

magyarországi helytartója. Amikor

megismerkedtünk, bemutatta az általa

igazgatott megyei lapot. Ellenvetésemre

– akkor még a tévé volt a mumus és

nem a net – legyintett, és azt mondta,

hogy a hirdetôk pontosan tudják, hogy a

tévéreklámok alatt az emberek sörért és

rágcsáért mennek a konyhába, és a gye-

reket nevelik. És a vécére nem a tévét

viszik.

Ja, és hogy jön ide Rodolfó? Csak a

kezemet figyeljék, mert csalok! ■

Spartvis

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

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

A R A N Y O Z Á S  A R A N Y O Z Á S  
D O M B O R N Y O M Á SD O M B O R N Y O M Á S

Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
Klisékészítés:Klisékészítés: 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.

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

Prezentációk,
weboldalak,
hírlevelek,

nyersfordítások,
egyéb írásos

szövegek
nynyelvhelyelvhelyességi ességi 

és stilisztikaiés stilisztikai
lektorálásalektorálása

E-mail: printinfo@t-online.hu: „lektorálás”
Telefon: +36 1 226-1944 (8–9 óra között)
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„1%” „1%” 
Köszönjük mindenkinek, aki az 1%-os adófelajánlásáról
korábban is az egyesület javára rendelkezett! Ezzel az
ingyenes gesztussal nemes célt támogatnak, és nem
ismeretlen hátterû ügyekhez, hanem a szakmai
közvélemény elôtt zajló, jól átlátható, a szakmáink javát
szolgáló nyilvános tevékenységhez adják támogatásukat!
Továbbra is számítunk adóforintjaikra! Kérjük,
adóbevallásában ne feledjen el rendelkezni errôl, és ha
teheti, egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként!

Adószámunk: 19815929-2-41
Önnek semmibe nem kerül, az egyesületnek mégis nagy
segítség! Ha környezetében tud olyat, aki nem
rendelkezik errôl, vagy bizonytalan, kinek szánja, azt
gyôzze meg: adja az egyesület céljaira!

■

KörKörnynyezetvédelem és nyezetvédelem és nyomtatásomtatás
Szakmai szimpóziumSzakmai szimpózium

Lajosmizse, 2013. március 21. 

Helyszínek: 
Elôadások és ebéd: Liza Aqua & Conference Hotel 
Üzemlátogatás a Közlöny Nyomdában
Regisztráció: 9.30-tól a Liza Aqua & Conference
Hotelben (www.lizahotel.hu)

A tervezett program a következô, de az elôadások
beosztása még változhat. ➨

10.00–13.30: Környezetvédelem a nyomda- és
papíriparban szimpózium szakmai elôadásai:

– A nyomtatott kommunikáció környezeti hatásai – új
megközelítések (dr. Horváth Csaba – egyetemi docens,
intézetigazgató Médiatechnológiai és Könnyûipari
Intézet Rejtô Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki
Kar, Óbudai Egyetem)

– Az új termékdíjtörvény elsô évének tapasztalatai és
idei változásai – (Nagy Miklós – CSAOSZ, fôtitkár)

– Fenntartható fejlôdés: terméktanúsítás a nyomda-
iparban – (Zrupkó János – DNV, ügyvezetô igazgató)

– Migrációveszély nélküli csomagolási megoldások
(Ugrai Mikós –STI Petôfi Nyomda Kft.,
László Róbert – SunChemical)

– Aktuálisan a munkavédelmi kérdésekrôl
(Szikora Szidónia – munkavédelmi igazgatóhelyettes,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási Szerve)

– Papír-újrahasznosíthatóság (még egyeztetés alatt)

13.30–14.30: Ebéd a hotel éttermében majd utazás
egyénileg az üzemlátogatásra.
15.00-tól: Üzemlátogatás Lajosmizsén, a Magyar
Hivatalos Közlöny Kiadó Nyomdájában

A szimpóziumon való részvételrôl oklevelet állítunk ki.
A részvétel az ISO rendszerek szerinti szakmai

továbbképzésnek minôsíthetô. 

Bôvebb felvilágosítás: elôadások: Szebellédi István
(30/436 3705, istvan.szebelledi@sti-group.com)
szervezés: Pesti Sándor (30/9486-381, pesti@pnyme.hu)

Jelentkezési határidô: azonnal!

Hírek az egyesület háza Hírek az egyesület háza tájáróltájáról
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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

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

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

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

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

www.rcontact.hu

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)

– Tamponok, klisék, se-  
gédanyagok

– RUCO tampon- és szi-
tafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szakktanácsadás
– Festékszínkeverés

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

Melegfóliázás
UV-lakkozás

Stancolás
Gépi dobozragasztás
Bevontdoboz-gyártás

Szerszámkészítés
Kézi köötészet

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
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Új és használtÚj és használt

NNYOMDAGÉPNYOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSASZÁLLÍTÁSA

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

Könyvkötô Kft .Könyvkötô Kft .
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

Címkearanyozás
Dombornyomás

Ritzelés-stancolás

Kis Géza
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔

MIMI NÔSÉG + JÓ ÁRNÔSÉG + JÓ ÁR =
PP apír  Papír  P artnerartner,, már 20. éve
1107 Budapest, Száva u. 9.

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

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

Eladó használt gépek:Eladó használt gépek:
❖ KOLBUS ragasztókötô + összehordó, (évj.: 1982)
■ SIGLOCH könyvblokk-készítô sor (évj.: 1998)
❖ STAHL beakasztósor (évj.:1998)
■ WOHLENBERG háromkéses vágógép (évj.: 1998)
❖ WOHLENBERG ragasztókötô gép (évj.: 1994)
■ KOLBUS beakasztó gép (évj.: 1965)
❖ STAHL falcbeégetô és prés, (évj.: 1978)
■ POLYGRAPH cérnafûzô, (évj.: 1958)
❖ MATHIAS BÄUERLE hajtogatógép (évj.: 2002)
■ KAEV drótfûzôgép
❖ POMA könyvtest gömbölyítô
■ HUNKELER elôzék ragasztógép
❖ POLYGRAPH nyílásbeégetô
■ POLYGRAPH  5 állomásos irkatûzô (évj.: 1983)
❖ OSAKO irkatûzô (évj.: 1992)
■ PURLUX irkafûzô (évj.: 2000)
❖ PERFECTA háromkéses vágó (évj.: 1984)
■ PERFECTA háromkéses vágó (évj.: 1984)
❖ MECCANOTECNICA cérnafûzôgép (évj.: 2006)
■ HÖRAUF háromkéses vágógép (évj.: 1995)
❖ ZIRKON rotációs nyomógép (évj.: 1986)
■ KDO flexónyomógép (évj.: 2000)
❖ RIMA keresztkirakó (évj.: 2001)
■ GÄMMERLER keresztkirakó (évj.: 1998)
❖ PAKO filmhívó (évj.: 1990)
■ KALLE lemezmásoló (évj.: 1977)
❖ KRAUSE lemezhívó (évj.: 1990)
■ POLIMERO Nylonprint kimosó (évj.: 1993)
❖ DUPLO összehordó torony (évj.: 2009)
■ KAEV stancológép (évj.: 1992)

További információk: www.prosystem.hu
Érdeklôdni lehet: 06 27 537-873,
kaposvari.edina@prosystem.hu

2013-ban még: április 11.,
május 2., május 23.,

június 14., szeptember 9.,
október 3., október 25.,

november 15., december 13.



BIGWBIGWALLALL
falmászó teremfalmászó terem

Falmászó-tanfolyamokFalmászó-tanfolyamok
kezdôk számárakezdôk számára

Nyitva tartás: h–p.: 10.00–23.00, sz–vNyitva tartás: h–p.: 10.00–23.00, sz–v.: 10.00–22.00 óráig.: 10.00–22.00 óráig
Cím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.Cím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

TTelefon: 06-1-688-2341, honlap: elefon: 06-1-688-2341, honlap: wwwwww.bigwall.hu.bigwall.hu

Magyarországon
egyedülálló

15 méteres15 méteres
belmagasság




