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

A nyomtatott termék a maradandóság része

fotó: Daniella
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33

PARTVONALRÓL NEM ÉR…

…mármint beszólni. Nem a fociról akarnék értekezni, ám messzemenôkig azt gondolom,
hogy annak a sok cikknek, kommentnek és blognak, ami a Holland–Magyar „égés” kapcsán
elöntötte az összes virtuális és nem virtuális csatornát, ugyanúgy nincs elégséges morális
alapja a be- vagy beleszóláshoz, mint bármi más esetben, amikor valaki csak kritizál.
Kritikát megfogalmazni ugyanis nemcsak könnyebb, hanem hálásabb dolog is, mint
konkrétan tenni valamiért vagy valami ellen. A „jól megmondom/jól megmondta” – ugyan 
a véleményszabadság részének tekinthetô, de attól még csak sima „pofázás”, és túl azon,
hogy egyfajta jólesô érzést kelt a megmondóban, semmilyen érdemi tartalma nincs. Illetve
annyi – és ez sem lebecsülendô –, hogy a hasonlóan gondolkodókkal szellemi közösséget
hoz létre, és egyben deklarálja, hogy van, létezik önálló vélemény. Ám, ha itt megáll,
elveszíti hitelességét. Véleményszabadság tehát van, és lehet is élni vele, mert nagyon piti
és fôleg nagyon ostoba az a rendszer, amely ez ellen fellép. 1984 még nem köszöntött be,
ámbár árnya sejlik… De egyébként is: az öncenzúra, vagyis a vélt vagy valós elvárásoknak
való megfelelés a leghatékonyabb diktátor: sokkal inkább „túlteljesítésre” ösztönöz, mint
bármilyen külsô direktíva… 
De maradjunk a „partvonalról való beszólásnál”, amelyet építô kritikaként – „engem csak
a jó szándék vezérel”-nek – is elôszeretettel aposztrofálnak. Az építô kritika attól építô, hogy
nemcsak mások tetteit kritizáljuk, és mondjuk meg, mit kellene „nekik” tenniük, hanem mi
magunk is megtesszük azt, amire módunk nyílik. Nem világmegváltást kérek számon egy
kritikustól, egy „partvonalbölcstôl” – menjen, és rúgjon ô gólt –, ám mindig van olyan
dolog, ami rajtunk múlik, és amitôl esetleg jobbá válik éppen a kritika tárgya. Az csak ritkán
fordul elô, hogy ez a teendô mindössze egy megfogalmazott – bármily okos, jó meglátásokat
tartalmazó – kritikában merüljön ki…
Aki nem teszi meg azt, amit egyáltalán – ha még a legminimálisabbat is – tehetne egy olyan
ügy érdekében, amihez „köze van”, az morálisan veszíti el a jogát a kritikai észrevételekhez,
ha tetszik: az ügy kapcsán kifejtendô véleményének szabadságához.
Más a helyzet természetesen azokban az esetekben, amihez nincs közöm, és amire nincs
érdemi ráhatásom: attól még persze, hogy lehet róla véleményem. Ebbe a kategóriába
azonban meglepôen kevés dolog tartozik… Még a foci se… A világ valamennyi dolgát mi
magunk alakítjuk: a mikro dolgok összességébôl tevôdik össze a makro – ergo: ha van/nincs
mikroakarat, makroszinten úgy valósul meg, vagy nem.
És mindez igaz természetesen ágazatunkra is, amelyhez valamennyiünknek „köze” van: 
a fanyalgó szkepticizmus biztos, hogy sikertelenséget szül, míg a pozitív akarat, valamint az,
hogy egyénileg mindenki legalább annyit tesz, ami „mikroilag” rajta múlik, ha nem
is garantálja, de feltétlenül magában hordozza a siker lehetôségét. A PPFest kapcsán is.
Az ágazat egésze pályán van: most ott bizonyítani kell, és nem lehet csak a partvonalról
beszólni.

PRINTinfo
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Bonyodalom egy
bronzbéka kapcsán

A bonyodalom tisztázása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. oldal

InfoInfoinfo

110 éves a Tipográfia Testedzô Egyesület  . . . . . . . . . 24. oldal
NYPSZ – Pro Typographia 2013  . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal
PNYME – PPFest – programajánló  . . . . . . . . . . . . . 25. oldal
Csúfy: The Expandables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal
Spartvis: „…egy a színe csak: piros a vér”  . . . . . . . . 26. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. oldalApróApróinfo

A Printexpón jártunkKözKözinfo

Europapier Budapest
I. Öko Nap

…Mindenki, bármit is tesz – teheti környe-
zettudatos módon, a fenntarthatóságot szem
elôtt tarva. „…még csak alkudozni sem
lehet. De a jövô zálogáról, biztosítékáról
nem szabad vitatkozni…”

Beszámoló a rendezvényrôl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–10. oldal

CégCéginfo Müller Martini gépek

Müller Martini
Kft.

„…magának a cégnek is
meg kell találnia a választ
és a helyét a meglehetôsen
megváltozott piaci körülmé-
nyek között. Ezzel együtt, a
tavalyi évben…”

Beszélgetés 
Sándor Tiborral és Horeczki Andrással . . . . . . .18–19. oldal

CégCéginfo

…egy másik kérdés, hogy mennyi értelme volt… Valamennyi bizonyára,
hiszen a szakma szereplôi szeretnek találkozni egymással, és ezt ez
alkalommal is megtehették. No, nem olyan sokan, mert egyrészt mind-
össze 23 nyomdaiparban érdekelt cég jelentette a Printexpo teljes
kiállítói létszámát, másrészt a szervezôket igencsak visszafogott
kommunikáció és elenyészô marketingtevékenység jellemezte… 

Beszámoló a kiállításról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

A dicsôség jogos tulajdonosa: 

Horváthné Marika,
vagyis a kötészet

„…azt gondolom, hogy az elismerés elsô-
sorban az édesanyámat illeti: ez a díj az ô
egész munkásságának elismeréséül is
szolgál…”  

Beszélgetés fiával, Horváth Zoltánnal  . . . . . . . . .12–13. oldal

CégCéginfo

Mi a helyzet az „óriás” kötészeti
gépek hazai képviseleteinél?

Körbejárjuk a témát  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18–21. oldal

InfoInfoinfo

„Folyamatosan igazodni a piac…” 

Prospektus Nyomda
„…finanszírozni tudjuk azt az
idôszakot, amíg rendesen be
nem indulunk. Egy cseppet sem
olcsó mulatság egy új piacra
való belépés…”  

Beszélgetés
Szentendrei Zoltánnal és Tóth Gáborral  . . . . . . .14–15. oldal

CégCéginfo

44

Kolbus és Sigloch gépek

Prosystem–SIKO
cégcsoport

„…vajon jól döntöttünk-e, amikor a
kispéldányszámú nyomdatermékek
utófeldogozásához kezdtünk berendezé-
seket forgalmazni, a 2008 végén bekö-
vetkezett gazdasági válság
egyértelmûvé tette ennek helyességét.

Gyakorlatilag a nagygépberuházások…”  

Beszélgetés Schuck Istvánnal  . . . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal

CégCéginfo

„Miért nem mûködik semmi
rendesen?”

Karbantartótalálkozó
…A kávészünetben világossá vált,
hogy a jelenlévô szakemberek
mennyire nélkülözhetetlenek a
funkciójukban. A társaság körül-
belül kilencven százaléka ugyanis

a képen látható mûveletet volt kénytelen végrehajtani…

Beszámoló a cserkeszôlôi rendezvényrôl  . . . . . . .22–24. oldal

KözKözinfo

„Elmúlt a »belefér« idôszaka…” 

Grafit Pencil
„…Úgy döntöttem, hogy a magunk részérôl
végeztünk a válsággal. De félretéve a komoly-
talanságot: igen, valójában azt tapasztaljuk,
hogy vége. Egyrészt nemhogy…”  

Beszélgetés Korok Péterrel . . . . .16–17. oldal

CégCéginfo
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Igen, kérem: volt Printexpo, még-
pedig 2013. október 1–3. között, és a
szokásos helyén, a Hungexpo terüle-
tén. Az egy másik kérdés, hogy
mennyi értelme volt… Valamennyi
bizonyára, hiszen a szakma szereplôi
szeretnek találkozni egymással, és ezt
ez alkalommal is megtehették. No,
nem olyan sokan, mert egyrészt
mindössze 23 nyomdaiparban érde-
kelt cég jelentette a Printexpo teljes
kiállítói létszámát, másrészt a szerve-
zôket igencsak visszafogott kommu-
nikáció és elenyészô marketingtevé-
kenység jellemezte, hogy egyáltalán
értesítsék a rendezvényrôl a potenciá-
lis látogatókat. Még a Kerepesi és
Albertirsai út sarkán lévô hungexpós
traverz is üresen, felirat nélkül táto-
gott… A négy kiállítást – köztük a
Budatranspackot is – magába foglaló

rendezvénynek a „B” csarnok
adott helyet, s kint jártunkkor
nem mondom, hogy kevesen
voltak. Fôleg az Epson stand-
ja iránt mutatkozott kimagas-
ló érdeklôdés, ahol két, a hú-
szas évei elején járó, igen
csinos hölgy egy szál bikini-
ben hívta fel a figyelmet a
berendezések nagyszerûsé-
gére… 

Tulajdonképpen valameny-
nyi nyomdász-standon volt
látogató, ami két dolognak
köszönhetô: egyrészt minden-
ki rászervezett saját meglévô
partneri körében, másrészt:
aki vette a fáradságot és ki-
ment, az már érdeklôdési
körtôl függetlenül mindent
megnézett. Ezzel együtt találkoztam jó néhány

nyomdaipari szereplôvel is. És ôk – a
hagyományhoz híven – kitûnôen
érezték magukat, ami persze nem a

A Printexpón jártunk
K
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termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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kiállításnak szólt, ha-
nem a társaságnak…

Tiszteletet érde-
melnek azonban a
kiállítók, akik hoz-
zájárultak ahhoz,
hogy platformot
teremtsenek eme
találkozásoknak.
Külön kiemelném a
Print & Publishing
standját, ahol a mé-
lyen kiállításpárti
Tolnai Laci ezúttal
is szíves és cseppet
sem alkoholmentes
vendégfogadtatás-
ban részesített vala-
mennyi odalátogatót. De ugyanez
elmondható a Nyomdavilág standjá-
ról is, ahol ott jártunkkor Szilágyi Ta-
más és Judit lánya barátok, ismerôsök
gyûrûjében beszélgetett. 

Szakmai szempontból a Printexpón

a szélesformátumú
nyomtatókban érde-
kelt cégek voltak
túlsúlyban, „klasszi-
kus” technológiát –
igaz nem nyomtatás
terén – képviselô
céggel gyakorlatilag
eggyel találkoztam,
az ügyes-okos pa-
pírfeldolgozó beren-
dezések gyártójával,
a Paperfox-szal.

Felesleges boron-
gani azon, hogy ho-
vá tûnt az a valaha
volt Printexpo,

amely akkora területet igényelt, hogy
el sem fért egyetlen és nem kicsi
csarnokban… 

Ez a mostani Printexpo már nem
igazán a szakmáé, amit az is mutat,
hogy a szakma két meghatározó szer-

vezete – a Nyomda- és
Papíripari Szövetség, il-
letve a Papír- és Nyomda-
ipari Mûszaki Egyesület –
sem támogatja, merthogy
a kiállítást-szervezô
Hungexpo nem volt part-
ner abban, hogy figye-
lembe vegye az ágazat
rendezvénnyel kapcsola-
tos kéréseit.

Lesz viszont – ahogy
arról nyilván értesültek

már – a szakmának saját rendezvé-
nye, a Print & Packaging Fest, és
azon belül megrendezésre kerül egy
kiállítás is, a PPDExpo. Ám ezek
mellett kívül is számos program –
konferenciák, szimpóziumok, díját-
adók, gépbemutatók stb. – várja az
ágazat széles körét 2013. november
19–21. között a Syma csarnokban. A
PPFest a miénk, és ha akarjuk, remek
lesz. Ahogy Pesti Sándor, a szervezés
koordinátora fogalmazott: „Önma-
gunk csináljuk magunknak. Rajtunk
áll, hogy milyen lesz: senki mást nem
okolhatunk, ha nem sikerül, de mél-
tán büszke lehet a szakma önmagára,
ha igen”.

Szóval, ne feledjék: Print & Packa-
ging Fest – 2013. november 19–21.,
Syma csarnok! ■

Ilona
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Igazából persze
nem az elsô, hanem
a harmadik Öko
Nap, ugyanis ennek
hagyománya visz-
szanyúlik az immá-
ron egyesült cég
egyik korábbi tag-
jához, a Budapest
Papírhoz, amely
2011-ben rendezte
meg az elsôt…

De térjünk vissza
jelen rendezvény-
hez! Az Europapier
Budapest marke-
tingmenedzsere,
Dúl Barbara ezúttal
is olyan helyszínt
választott, amely
különösen erôsen
kötôdik a környe-
zetvédelemhez, a
fenntarthatósághoz, ugyanis a 2013.
október 3-án megrendezésre került
Öko Napot a Szentendrén található
Közép- és Kelet- Európai Regionális
Környezetvédelmi Központba (REC)
szervezte. A REC egyébként az egy-
etlen olyan nemzetközi szervezet Ma-
gyarországon, amelynek a központja
is hazánkban található, tehát Skandi-
náviától Törökországig innen irányít-
ják a teljes szervezetet.

A program az épület „bejárásával”
kezdôdött, amely már csak azért is
igen érdekes volt, mert egyrészt a tel-
jes energiaellátását a tetôn elhelyezett
napelemek biztosítják, másrészt
olyan technológiával újították fel az
amúgy a hetvenes évek elején vasbe-

tonból készült épít-
ményt, amely nem-
csak korszerûvé
tette, hanem mind-
ezt – természetesen
– környezetbarát
módon oldotta meg.

Miután Erdély
Zsolt, az Europa-
pier Budapest Kft.
ügyvezetôje kö-
szöntötte a népes
hallgatóságot, rö-
vid elôadásában két
dolgot hangsúlyo-
zott: egyrészt a je-
lenlévôk figyelmé-
be ajánlotta a Té-
nyek és mítoszok
címû kiadványt,
amelyet mindenki

megkapott, és amely
a papírral kapcsolato-
san tisztáz jó néhány
téveszmét, másrészt
arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy miért
van kiemelkedô fon-
tossága az élet vala-
mennyi területén az
„ökomegközelítés-
nek”, az „ökoszemlé-
letnek”, illetve az en-
nek megfelelô mûkö-
désnek, legyen szó
akár gyártásról, akár
szolgáltatásról. 

A következô elôadó Zlinszky
János, a REC Fenntartható Fejlôdés
Akadémia igazgatója volt, aki – mint
egyetemi tanár is – egyrészt dekla-
rálta mélységes elkötelezettségét a
nyomtatásban történô megjelenés
mellett – ahogy fogalmazott: „…a
virtuális csatornák felületessé teszik
az embereket, az alapossághoz és
megbízhatósághoz elengedhetetlen a
nyomtatott megjelenés…” –, másrészt
beszélt a REC céljáról és szerepérôl.
A szervezet ahhoz nyújt konkrét
segítséget, hogy valamennyi iparág
környezettudatosan, fenntartható mó-
don mûködjék. Ebben mind a kormá-
nyoknak, mind a gazdasági élet sze-
replôinek, mind az egyénnek meg van
a maga felelôssége, a REC pedig eze-
ket a folyamatokat katalizálja, és ter-
mészetesen koordinálja nemzetközi
szinten is.

„Valamennyi
iparág tud környe-
zeti kárt okozni,
de képes környe-
zettudatosan,
fenntartható mó-
don is mûködni . 

A REC célja,
hogy ez utóbbi
valósuljon meg
világszerte” –
foglalta össze az
intézmény
feladatának
lényegét befejezé-
sül Zlinszky Já-
nos.

C
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Mindenki,  bármit is tesz – teheti környezettudatos módon,
a fenntarthatóságot szem elôtt tartva
Europapier Budapest – I. Öko Nap
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Tamara Daine, az amerikai
Mohawk Paper területi értékesítési
vezetôje volt a következô elôadó. A
családi tulajdonban lévô cég mintegy
nyolcvan éve gyárt papírt, de ma már
egyéb üzletágakkal – például online
platform, szoftvergyártás stb. – is ren-
delkeznek. Papírjaik fô jellemzôje,
hogy ugyan valamennyi általuk gyár-
tott papírban inkább több mint keve-
sebb recycling alapanyag van, prémi-
umminôségû termékekrôl van szó,
amelyeket olyan cégek, illetve ma-
gánemberek választanak kiadványa-
ikhoz, könyveikhez, mint a Micro-
soft, a Coca Cola, J. K. Rowling, a
Harry Potter könyvek írója, vagy ép-
pen az Emmy-díjak oklevelét elôállí-
tó mûvészeti stúdió.

A Mohawk a világ vezetô prémi-
umpapír-gyártójának számít. Nevük-
höz fûzôdik a világ elsô mázolt re-
cycling papírjának gyártása is. A New
York melletti Mohawk folyó partján
helyezkedik el az a két papírgyár,
ahol termékeiket elôállítják, de ter-
mészetesen Európában is vannak ke-
reskedelmi képviseleteik.

A gyártás során kiemelt fontosság-
gal ügyelnek a környezet védelmére.
Már 1993-ban – a világon elsôként –
környezetvédelmi elismerést kaptak,
2002 óta pedig FSC tanúsított a cég.
A papírgyártáshoz szükséges összes
energiaigényüket szélenergiával biz-
tosítják, ám ebbôl is évrôl évre egyre
kevesebbet használnak, és folyama-
tosan törekszenek a CO2-lábnyom
csökkentésére. A gyártáshoz használt
vizet is újrahasznosítják, továbbá
számos olyan projektet támogatnak
Amerika-szerte – például biomassza
hasznosítása, fenntartható erdôgaz-
dálkodás stb. –, amelyek célja a kör-
nyezet megóvása, a fenntarthatóság
megteremtése. Még a szállításhoz
használt teherautóik is biodízel-
meghajtásúak. Kifejlesztettek egy
olyan „környezetvédelmi kalkulátort”
is, amelynek segítségével bárki a
honlapjukon keresztül kiszámíthatja,
hogy az általa kiválasztott bármely
gyártó, bármely papírjából készült
adott termék, milyen hatással van a
környezetre. A Coca Cola büszkén rá
is nyomtatja Mohawk papírból ké-
szült címkéire ezt az adatot, ezzel is
bizonyítva egyrészt saját, másrészt a
papírgyártó környezettudatosságát. 

Az általános bevezetést követôen
Tamara Daine részletesen is rátért a
Mohawk Paper legújabb európai kol-
lekciójának bemutatására. A Mohawk
egy rendkívül innovatív papírgyártó,
amit az is jól mutat, hogy az általuk
kifejlesztett Inxwell technológiának
köszönhetôen a mázolatlan papírjaik
megôrzik ezt az érzetüket, ám a nyo-
matok minôsége olyan, mintha má-
zoltra készült volna. Példaként emlí-
tette – és egyben be is mutatta – az
Options, illetve Via termékcsalád-
jukat. Természetesen a digitális

nyomtatáshoz is kínálnak speciális
papírokat, amelyek ugyancsak a cég
által fejlesztett i-Tone technológia
eredményeként egyrészt 99 százalék-
ban képesek reprodukálni, átvenni a
toner színét, másrészt – például a
Mohawk Panoramic – tökéletes sík-
fekvésûek, ezért kifejezetten fotó-
könyvek nyomtatásához ajánlják. A
Mohawk Panoramic egyedisége miatt
akár 6 oldalas kiadványt is készíthe-
tünk. De mindemellett találhatók a
szortimentjükben kis kötészeti beren-
dezések is, amelyeket elsôsorban ala-
csony példányszámú kiadványok
vagy éppen fotókönyvek kötéséhez
kínálnak. 

Vadonatúj nemcsak termék, hanem
egyben irányvonal is a Mohawk Di-
mensional, amely a digitális csoma-
golóanyag-gyártáshoz kifejlesztett
papír, jobban mondva nem is papír,
hanem félkész termék, ugyanis kü-
lönféle dobozok kialakításához elôre
bígelt. Az elôadó elmondta, hogy a
digitális csomagolóanyag-gyártás
Amerikában óriási fejlôdést – évente
15,7 százalékot – mutat, és a cég
meggyôzôdése, hogy rövidesen ez
lesz az egyik húzóágazat. A tömeg-
termelést e téren is fel fogja váltani a
kis szériás, vagy éppen személyre
szabott gyártás, és erre válaszul ve-
zették, vezetik be a piacra a Mohawk
Dimensionalt. Végezetül pedig Ta-
mara Daine arra is felhívta a jelen-
lévôk figyelmét, hogy a papírokon
kívül egyéb hordozók – poliészter,
magnetizált papír, öntapadó stb. –
széles skálája is megtalálható kínála-
tukban.

Az igen részletes és nem rövid elô-
adást egy megérdemelt kávészünet
követte, majd folytatódott a szakmai
program. ➧
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Bettina Fuchs,
a Metsä Group mar-
ketingkommuniká-
ciós vezetôje volt a
következô elôadó. A
Metsä Board karto-
nok legfôbb jellem-
zôje, hogy elsôdleges
rostból készülnek, és
úgynevezett könnyí-
tett kartonok. A Met-
sä a gyártás során
egyáltalán nem hasz-
nál újrahasznosított
alapanyagot, ám ez
messze nem azt je-
lenti, hogy ne lenne
nagyon is környezet-
tudatos és fenntart-
hatóságot eredményezô a gyár mûkö-
dése, a gyártás folyamata, illetve ma-
guk a termékek. Már pusztán az a
tény, hogy könnyített kartonokat
gyártanak, egyik alapjául szolgál a
fenntarthatóságnak, hiszen kevesebb
alapanyag kell, kevesebb energia a
gyártáshoz, és kevesebb hulladék is
keletkezik. A könnyített karton kifeje-
zés sokszor ad félreértésre okot. A
könnyített karton ugyanis nem azt je-
lenti, hogy gyengébb, vagy nem
annyira tartós kartonról van szó, sôt.
A Metsä Board könnyített kartonjai
jóval erôsebbek és tartósabbak más
gyártó nagyobb grammsúlyú termé-
keihez képest, miközben prémiummi-
nôséget képviselnek. Köszönhetôen
kiváló minôségüknek és konstans
megbízhatóságuknak, igen széles kör-
ben kedveltek is ezek a kartonok.
Számos híres, fôleg a szépségiparban
érdekelt brandtulajdonos – L’Oreal,
Dior stb. – elôszeretettel választ pré-
miumminôségû termékei csomagolá-
sához Metsä Board kartont. Nem vé-
letlen, hogy a cég Európa legnagyobb
– 1 millió tonna/év – dobozkarton-
gyártójává vált. Bettina Fuchs ezt kö-
vetôen részletesen is bemutatta, hogy
az általuk gyártott kartonok milyen –
környezeti szempontból is – elônyös
tulajdonságokkal rendelkeznek, illet-
ve arról is beszélt, hogy maga a gyár
mit tesz a fenntarthatóság érdekében.
Természetesen a Metsä Board mind
FSC, mind PEFC tanúsítvánnyal ren-
delkezik, ami lényegét tekintve

ugyanaz. Mind-
két esetben
fenntartható er-
dôgazdálkodás-
ból származik a
primer rost, de
míg az FSC
esetében állami
tulajdonú,
addig a PEFC
esetében

magántulajdonban
lévô maga az erdô.
(Igaza van dr.
Schulz Péternek,
aki az elôadás
végén elhangzott
hozzászólásában
azt sürgette, hogy
ideje lenne ezeket a
tanúsításokat egységesíteni,
összevonni… – a fôszerk.) 

Finnország 73 százaléka erdôvel
borított, amelynek 95 százalékán
fenntartható erdôgazdálkodás folyik,
és a Metsä Board innen, az úgyneve-
zett Északi Erdôbôl szerzi be a gyár-
táshoz szükséges primer rostokat. Rá-
adásul maga a cég mintegy 125 ezer
finn erdôtulajdonos tulajdonában van,
tehát kvázi „belsô” érdek is volt az
erdôk fenntarthatóságának biztosítá-
sa. Az elôadásból azt is megtudtuk,
hogy a világon található erdôk keve-
sebb, mint 10 százaléka tanúsított
csak… Az ipari felhasználásra szánt
erdôknek 25 százaléka tanúsított, és a
Metsä Board az általa felhasznált
alapanyagot mintegy 80 százalékban
kizárólag tanúsított erdôkbôl, a mara-
dék részt pedig ellenôrzött forrásból
szerzi be. „Azért nem 100 százalék-
ban tanúsított helyrôl, mert nagyon
nehéz »összeszerezni« abból a 10 szá-
zaléknyi tanúsított világerdôbôl” –
mondta Bettina Fuchs. Elôadása vé-
gén pedig arra hívta fel a hallgatóság
figyelmét, hogy a fenntarthatóság

megteremtéséhez hozzátartozik a szo-
ciális érzékenység, a társadalmi fele-
lôsségvállalás, a környezettudatos
alapanyag- és vízgazdálkodás, a
káros anyag kibocsátásának csökke-
ntése, és természetesen az újrahasz-
nosítás. És a Metsä Board minderre
oda is figyel.

Az Europapier Budapest Öko Nap-
jának utolsó szakmai elôadását

Mattyasovszky Hedvig,
a Metsä Board hazai képvi-
seleti irodájának értékesí-
tési vezetôje tartotta. Elô-
adásában egyrészt további
adatokkal támasztotta alá a
Bettina Fuchs által elmon-
dottakat, másrészt részletei-
ben is bemutatta, hogyan
lehet a „kevesebb több”,
azaz mitôl annyira kitûnôk
az általuk kínált dobozkar-
tonok annak ellenére, hogy
könnyítettek. Befejezésként
pedig emlékeztette a társa-
ságot mindazon szolgáltatá-
saikra is, amelyekkel támo-
gatják partnereiket.

A hivatalos program zárásaként Er-
dély Zsolt szólt néhány szót:
„Magyarországon is növekszik a ta-
núsítás iránt az igény. Egyre több
megrendelô – és nemcsak a multik –
várja el a nyomdáktól, hogy rendel-
kezzenek ilyen tanúsítvánnyal. Itthon
2008 körül kezdtek el a nyomdák
használni FSC vagy PEFC terméke-
ket, és mindössze 5 nyomdának volt
meg a vonatkozó tanúsítása. 2012-
ben már 35-nek, 2013. szeptember
végén pedig már 64 nyomda rendel-
kezett FSC tanúsítvánnyal. Igaz, hogy
pénzbe kerül a tanúsítás, és némileg
drágábbak a tanúsított termékek, és
még csak alkudozni sem lehet. De a
jövô zálogáról, biztosítékáról nem
szabad vitatkozni, márpedig a kör-
nyezetvédelemre, fenntarthatóságra
kiadott pénz ilyen”.

Az Europapier Budapest – rendben
– elsô Öko Napja befejezéseként egy
remek állófogadáson is vendégül látta
partnereit. ■

Ilona
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● Az Eska világbajnoki bronzbékájának igazi és jogos tulajdo-
nosa: Horváth Marika. Ez az ügyben érintett valamennyi sze-
replô számára is messzemenôkig evidens. 
– Jó ezt hallani, én is azt gondolom, hogy az elismerés elsô-

sorban az édesanyámat illeti: ez a díj az ô egész munkásságának
elismeréséül is szolgál.

● Azért viszont kár, hogy egy sajátságos malôr miatt, nem
önök vehették át a díjat…
– A mi cégünk egy kis cég, és ennek megfelelôen nem túl

A dicsôség jogos tulajdonosa: 
Horváthné Marika,
vagyis a kötészet

Bonyodalom
a bronzbéka
kapcsán

C
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Az Eska Graphic Board által kiírt pályázaton régió- és
világbajnoki cím kitüntetettje lett Egyéb kategóriában a
Grafit Pencil – ahogy arról múltkori (280.) számunkban
hírt adtunk. Ismerve az általuk készített nyomdaipari ter-
mékek minôségét, méltán nyerte, nyerhette volna el e díjat
– ám éppen azért a termékért, amelyért megkapta, nem.
Ugyanis az történt, hogy ebben az esetben a Grafit Pencil
kizárólag annyival járult hozzá a dologhoz, hogy ôk vásá-
rolták meg a Papyrustól az alapanyagot, amelybôl a díj-
nyertes termék készült. Igen ám, de fura fintoraként az
életnek – pontosabban a versenykiírásnak –, az pályázhat,
akivel üzleti kapcsolatban áll – bármely viszonteladói
partneren keresztül – az Eska, és az a Grafit Pencil volt. A
díj igazából egyébként elsôsorban a kötészeti kivitelezés
elismerése, hiszen a kiíró ehhez gyárt kartonokat, lemeze-
ket. A valódi érdem tehát a kötészetet végzô Occupatio
Kft.-é. Ôk kérték meg ugyanis a Grafit Pencilt, hogy ne-
vezzen be helyettük a versenyre, merthogy – mivel a Grafit
Pencil vásárolta az alapanyagot – kizárólag ôk tehetik
meg. A Grafit Pencil – tekintettel az Occupatióval való
régi és szoros együttmûködési kapcsolatra – ezt meg is
tette. Majd legnagyobb meglepetésükre – bár méltán – ez a
termék lett a régió- és egyben a világbajnok. A zsûri ki-
állította az oklevelet, és megcsináltatta a díjjal járó bronz-
békát a Grafit Pencil nevére, majd mindezt át is adta a cég-
nek. A Grafit Pencil ugyan nem gyôzte hangsúlyozni,
hogy az elismerés teljes egészében az Occupatiót, ponto-
sabban Horváth Marikát illeti, ám a versenyregula szerint
kizárólag az alapanyag vásárlója kaphatja. (Nagyjából
egyébként ugyanez a helyzet a Könyv kategóriában meg-
nyert régiódíj kapcsán is: az Interpress kapta, pedig ôk is
– igaz, fôvállalkozóként – csak az alapanyagot vették meg,
az érdemi munka azonban a Dürer Nyomdát és a Mega-
luxot dicséri.) Nos, így történt, hogy a Grafit Pencil bele-
esett – jószerint, mint Pilátus a krédóba – a díjazott szere-
pébe, noha egyébként magához a termék elôállításához
semmi köze nem volt, még csak fôvállalkozói szinten sem.

A szóban forgó és igen összetett nyomdaipari kivitele-
zést igénylô dosszié fôvállalkozója ugyanis a Prospektus
Nyomda. Az Occupatio természetesen kikérte a nevezés-
hez a Prospektus engedélyét is, csak egy félreértés foly-
tán az nem derült ki, hogy nem nevezhet saját nevében… 

Tehát az ügyben érintett valamennyi szereplô – Grafit
Pencil, Occupatio, Prospektus Nyomda – jóhiszemûen és
korrekt módon járt el, mégis kialakult a bonyodalom a
bronzbéka körül. És ezt most mindenképpen szeretnénk
helyre tenni. Az érintettekkel történô beszélgetések alkal-
mával azonban nemcsak errôl esett szó.   (fôszerk.)

Horváthné Marika
neve igen jól ismert az
ágazaton belül: vala-
mennyi partnere azt
tartja róla, hogy amit
a szortiment kötészet-
ben ô nem tud megol-
dani, azt nem is lehet.
1991-ben alapította a
céget, és kezdetben
többféle kötészeti tevé-
kenységet is végeztek.
Ám ahogy sokasodott
azon nyomdák száma,
amelyek kötészetileg

is fejlesztettek, úgy specializálódott a cég elsôsor-
ban a keménytáblás kötészeti megoldásokra, és
ezen a területen párját ritkító szakmai felkészült-
ségre és tudásra tettek szert. Jellemzô módon olyan
könyvborítók, dossziék és mappák elkészítésével
bízzák meg ôket, amelyek különleges kihívást
jelentenek. És ôk minden esetben maradéktalanul
és hibátlanul oldják meg a feladatot.
Ma is családi vállalkozásként
mûködik a cég, és az ügy-
vezetést lassan átveszi
Marikától a fia, Horváth
Zoltán, aki gyermekkorá-
tól kezdôdôen leste el,
tanulta meg tôle a szakma
minden csínját-bínját, és
aki közel húsz éve vele
együtt is dolgozik. 
Horváth Zoltánnal
beszélgettem.
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tôkeerôs. Ebbôl következik, hogy egy-
egy megrendelés elkészítéséhez szüksé-
ges alapanyagot nem minden esetben –
ahogy most sem – tudjuk elôfinanszíroz-
ni. Ilyenkor történik, hogy valamelyik
partnerünk segít nekünk, és megvásárol-
ja, amire szükségünk van, azután majd
egymás között elszámolunk. Amikor
megbízott bennünket a Prospektus ennek
a dossziénak az elkészítésével, látszott,
hogy nem kis kihívásról van szó, és az
eredmény – köszönhetôen édesanyám
szakmai hozzáértésének – tényleg rend-
kívül jó lett. Mivel hallottunk róla, hogy
van az Eska Graphic Boardnak egy ilyen
pályázata, gondoltuk, megméretjük ma-
gunkat. A Prospektustól, mint fôvállalko-
zótól megkaptuk az engedélyt, hogy ne-
vezhessünk, a Grafit Pencil pedig – mivel
ôk vásárolták az alapanyagot – lebonyo-
lította ennek az adminisztratív részét.
Azután elnyerte a termék a világbajnoki
elismerést, és csak ezt követôen derült ki
valamennyi érintett számára, hogy egyál-
talán kinek szólhat a díj…

● „Hivatalos” szinten ugyan nem le-
het változtatni, hogy kit „nevesítettek”,
ám akkor is vitathatatlan tény, hogy az
önök munkája miatt lett világbajnok ez
a pályamû, az önök tudását dicséri.
Sok hasonló munkájuk van?
– Jellemzôen bennünket akkor bíznak

meg egy munka elkészítésével, ha az
valami különleges kötészeti megoldást
igényel. Hogy úgy mondjam: egyszerû
feladatunk nemigen van. A nyomdák na-
gyobbik része ma már házon belül felké-
szült az ilyen típusú kötészeti munkák
elvégzésére. Amikor indult a cég, akkor
még nagyon sokféle kötészeti feladat el-
végzésére volt igény, hiszen abban az
idôben szinte kizárólag csak nyomtatásra
voltak berendezkedve a nyomdák, tehát
irkáztunk, összehordtunk, mindent elvé-
geztünk, ami egy kötészetben elôfordul.

● Honnan eredeztethetô az a nagyfokú
felkészültség, amely az alapítása
pillanatától jellemzi a céget?

– Édesanyám a kicsit szociális foglal-
koztató jellegû, Auróra nevet viselô pa-
pírfeldolgozónak volt a vezetôje, ahova
egyébként gyerekként gyakran bejártam.
Ez annyival tért el egy „klasszikus” szo-
ciális foglalkoztatónál, hogy elsôsorban
nem a nagy élômunka-igényû, tömeges
termékgyártással foglalkoztak, hanem
szakmailag igényes termékeket állítottak
elô. Így amikor a rendszerváltást köve-
tôen lehetôség nyílt rá, édesanyám egy
saját vállalkozás létrehozása mellett dön-
tött, amelyben éppen e minôség iránti
igény hagyományát vitte tovább.

● Ön pedig nyilván ott sertepertélt
körülötte… Törvényszerû volt, hogy
folytassa a szakmát?
– Tény, hogy mindig is sok idôt töltöt-

tem a mûhelyben: egyszerûen szerettem
ott lenni. Így amikor pályaválasztásra
került a sor, fel sem merült, hogy valami
másba kezdjek.

● Ma is családi vállalkozásként mû-
ködnek?
– Igen, nálunk nincs sok alkalmazott, a

mindennapokban a kézi munkákat is mi
végezzük, aminek megvan az az elônye,
hogy folyamatosan fegyelemmel tudjuk
kísérni a minôséget.

● Egy szortiment kötészet sajátossá-
ga, hogy az „élô munkának és tudás-
nak” van a lényegesen nagyobb jelen-
tôsége. De gondolom, azért a gépek
sem nélkülözhetôek…
– Természetesen vannak nekünk is gé-

peink, hiszen – hogy mást ne említsek –
vágógép nélkül lehetetlen lenne egy kö-
tészetet elképzelni, és persze egyéb be-
rendezésekre – stancgép, papírfúrók, lyu-
kasztók, spirálozók, kasírozók stb. – is
szükség van. Sôt, vannak olyan speciális
célgépeink is, amelyek bizonyos részfel-
adatok elvégzését teszik hatékonyabbá.
Ezeket a berendezéseket a mi igényeink
alapján egyedileg gyártattuk le. Alapjai-
ban azonban a mi munkánk, a mi felada-
taink olyan összetettek, hogy nem na-

gyon lehet gépesíteni, automa-
tizálni.

● Ez abból a szempontból
jó, hogy egy berendezés nem
tudja önöket kiváltani, de ugyanebbôl
kifolyólag hátrányt is jelent, hiszen ke-
ményen dolgozni kell ahhoz, hogy el-
készüljön egy-egy munka. Nem elég
beállítani a gépet és megnyomni a
gombot…
– Valóban úgy van, hogy nekünk szó

szerint a két kezünkkel kell elvégezni a
munkát, mert a gyártás folyamata nem
gépesíthetô. Ugyanakkor ez egyben a
munkánk szépségének része is. Döntés
kérdése egyébként, hogy ki, mire és ho-
gyan vállalkozik. Mi ezt az utat válasz-
tottuk. 

● Elôfordult olyan bonyolult megren-
delés, amelyikbe „beletört a bics-
kájuk”?
– Nem. De ez elsôsorban annak kö-

szönhetô, hogy az állandó nyomdai part-
nereink – például a Grafit Pencil és a
Prospektus Nyomda is – már a tervezés
pillanatától kezdôdôen belevonnak a
munkába, kikérik a véleményünket és a
tanácsunkat a kötészeti megvalósítást
illetôen.

● Az édesanyjának az Eska bronzbéká-
jával megadatott, hogy – még ha kissé
faramuci módon is – magas szintû szak-
mai elismerésben is részesüljön. Ön vá-
gyik valami hasonló kitüntetésre?
– Soha nem gondoltam még erre…

Majd, ha annyi, a szakmában eltöltött év
után, mint amennyit édesanyám végig-
csinált, én is részesülök valamilyen elis-
merésben, az biztosan jól fog esni.
Jelenleg másfajta vágyaim vannak, pél-
dául egy nagyobb mûhely, mert kezdünk
szûken elférni a jelenlegiben. Számomra
egyébként az jelent igazán örömöt, ami-
kor látom egy munkán, hogy annak elké-
szítése kihívást jelent, és én meg tudom
azt oldani. ■

Ilona
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„Folyamatosan igazodni a piac változásaihoz”

Prospektus Nyomda
Legutoljára annak kapcsán látogattam a Prospektus
Nyomdába, hogy a cég elindult a csomagolóanyag-gyártás
felé. Szokásukhoz híven most sem kis léptékkel tették, hanem
Szentendrei Zoltán tulajdonos-ügyvezetô a kifejezés jó
értelmében vett maximalizmusa ezúttal is érvényesült.
A cél megvalósítása érdekében ugyanis olyan gépeket
és technológiát állított üzembe, amely lehetôvé teszi, hogy
a csomagolóanyag-gyártásban is kiemelkedôt alkossanak.
Ennek jó másfél éve, és noha most egy „bronzbéka” apropóján
vettük fel a beszélgetés fonalát, pillanatokon belül áttértünk
ennél izgalmasabb témákra, sôt a beszélgetésbe bekapcsolódott
Tóth Gábor is, aki korábban a Veszprémi Nyomda
vezérigazgatója volt, jelenleg pedig Szentendrei Zoltán
helyettese.

● Amikor az Eska világbajnoki
bronzbékája kapcsán beszéltünk,
önnek is kétséget kizáróan az volt a
véleménye, hogy annak az igazi és
jogos tulajdonosa az Occupatio,
egész pontosan Horváth Marika. A
jó szándékok mellett született bonyo-
dalom persze nem hiányzott, de most
már tisztázódott a helyzet. A Pros-
pektus egyébként igazi „díjgyûjtô”,
hiszen alapítása óta elképesztô
mennyiségû elismerésben részesült.
Amelyik versenyen elindult, azon –
mint Kincsem, a csodaló – vala-
mennyin nyert. Egy bronzbéka nem
hiányzik? 
Sz. Z. – Egy kicsit már úgy vagyok

a díjakkal, mint a gyerek a tortaevés-
sel: az elsô szelet nagyon ízlik, a má-
sodik is, aztán a harmadik és negyedik
is finom, viszont a sokadik után már
„csömört” kap, és nem akar többet.
Nekünk is annyi kitüntetésünk van,
hogy beborítja a nem kis tárgyalónk
falát…

● Ezek szerint a Prospektus már nem
fog többet indulni semmilyen megmé-
rettetésen?
Sz. Z. – Hagyományos nyomdater-

mékkel valószínûleg nem. Viszont cso-
magolóanyaggal már indultunk, és…

● …gondolom, ebben a kategóriában
is önöké lett az aranyérem.

Sz. Z. – Így van!

● Az ám! Amikor legutóbb itt jártam,
úgy prognosztizálta, hogy „új lábuk”,
a csomagolóanyag-gyártás egy éven
belül elindul, akkor tehát ez rendben
van… 
Sz. Z. – Nem egészen, revideálnom

kell az idôpontot: ahhoz, hogy olyan
szintre és súlyra emelkedjen a csomago-
lóanyag-gyártásunk, mint a hagyomá-
nyos termékeinké, legalább öt évre van

szükség. Mert hiába van már most is
teljesen a birtokunkban a technoló-
gia, a szakmai felkészültség, piacot
szerezni és elfogadtatni magunkat –
az egy másik ügy…

● Látva és ismerve az önök által
készített csomagolóanyagokat, azt
gondolná az ember, hogy a megren-
delôk kapva kapnak értük, merthogy
elképesztôen látványos és igényes
munkák…

T. G. – Úgy is szoktam aposztro-
fálni magunkat, hogy mi vagyunk a
„felületnemesítés specialistája”, és
ezt a partnereink, illetve potenciális
partnereink is így látják: nagyon tet-
szenek nekik a munkáink, azután
árajánlatot kérnek, majd elkezdôdik

az alkudozás… De – tapasztalataink sze-
rint – arra is felhasználják ezeket a tô-
lünk kapott ajánlatokat, hogy azoknál a
nyomdáknál érjenek el árengedményeket,
amelyekkel eddig dolgoztattak.

Sz. Z. – És ez rendkívül rossz a piac
valamennyi szereplôje számára: gyakor-
latilag akaratunkon kívül ezen a téren be-
indítunk egy árletörést, amelytôl egyéb-
ként a hagyományos nyomdatermékek
esetében rettenetesen sokat szenvedünk.
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Ugyanakkor mi nem akarjuk „megvenni”
a piacot, tehát nem vállaljuk el olyan ala-
csony áron a munkákat, hogy ne realizál-
junk rajta nyereséget. De nyilván, mint új
szereplô a csomagolóanyag-gyártásban,
„megkavarjuk” a kialakult piacot, és át-
rendezôdéseket okozunk.

● Az összforgalomban mekkora része-
sedést jelent a csomagolóanyag-gyár-
tás?
Sz. Z. – Jelenleg még alig öt százalé-

kot, de biztos vagyok abban, hogy a jö-
vôt ez jelenti. S nagyon úgy látom, hogy
szinte az utolsó utáni pillanatban emeltük
a profilunkba ezt a tevékenységet. Egy-
részt már jelentôs a konkurenciaharc
ezen a téren is, másrészt most még van
elegendô tôkénk és tartalékunk ahhoz,
hogy finanszírozni tudjuk azt az idôsza-
kot, amíg rendesen be nem indulunk.
Egy cseppet sem olcsó mulatság egy új
piacra való belépés: kell a technológia
maga, ami nem kevés invesztíciót jelent,
jól képzett szakemberekre van szükség
mind a gyártásban, mind az értékesítés
területén, akik – érthetô módon – megle-
het, hogy jó pár éven keresztül még a
saját munkabérüket sem termelik meg,
hiszen lassan tud csak épülni a piac.
Viszont ezek a feltételek és körülmények
megteremtése és finanszírozása
elengedhetetlen ahhoz, hogy egyáltalán
piacra léphessünk, akárcsak egyetlen
potenciális megrendelôt felkereshessünk.

● Szóval, aki a Prospektus útján akar
járni, az ne számítson se „sétagalopp-
ra”, se arra, hogy „olcsón megúsz-
sza”…
Sz. Z. – Biztos, hogy ne számítson erre!

● Gábor, már egy éve itt dolgozik a
Prospektus Nyomdában, ami jókora
váltás az életében, még ha az elôzô
munkahelye is nyomda volt, amit
vezérigazgatóként irányított…
T. G. – Valóban nagy a váltás, mert

ugyan mindkettô nyomda, ám egészen
más a profiljuk, egészen más a techno-
lógiai felkészültségük, és persze egészen
mások az emberek is. A Veszprémi
Nyomda jószerint kizárólag heat-set
magazinnyomtatással foglalkozott, a
Prospektusban azonban összehasonlítha-
tatlanul többféle nyomdaipari termékfé-
leséget gyártunk, nem beszélve a csoma-

golóanyag-gyártásról. Éppen ezért, ami-
kor ide jöttem dolgozni, abban állapod-
tunk meg Zolival, hogy – ahogy annak
idején a Veszprémi Nyomdában is – vé-
gigjárva a „szamárlétrát” minden terület-
tel alaposan megismerkedek, és ez nem-
csak a technológiák sokaságát jelenti, ha-
nem az embereket is. Voltam a termelés-
ben, az elôkészítésen, pillanatnyilag pe-
dig a beszerzésen ismerkedem a tudniva-
lókkal. Mondanom sem kell, hogy
anyagféleségek tekintetében is sokkal
többet használ a Prospektus, mint
amennyit használtunk a korábbi munka-
helyemen. Szóval, van mit megtanulni
ahhoz, hogy mindennel „képben legyek”,
ám e nélkül – szerintem – nem is lehet
egy céget vezetni, még helyettesi szinten
sem.

● Beszélgetésünkbôl egyértelmûen ki-
derült, hogy a Prospektusnál a csoma-
golóanyag-gyártásnak még erôsödnie
kell ahhoz, hogy meghatározó „lábbá”
nôje ki magát. Mi a helyzet a klasszi-
kus nyomdatermékek terén?
Sz. Z. – A válság arra kényszerített

bennünket, hogy az exportpiacok felé for-
duljunk, és nagyon jól tettük: ma már a
termelésünk 45 százaléka exportmunka.

● A hazai piacról nem töltôdnek a
gazdasági válság miatt kiesett megren-
delések?
Sz. Z. – Legfeljebb minimálisan. Igaz,

nem is nagyon „törjük magunkat” a belf-
öldi megrendelôkért. Nem mintha nem
szívesen szolgálnánk ki ôket, csak éppen
azt érzékeljük, hogy még mindig „túl sok
itthon a fóka, és kevés a hal”. Tehát nem
nagyon növekszik a hazai nyomdaipari
igény, ugyanakkor egyre elkeseredettebb
árharc folyik a nyomdák között.

● Külföldön könnyebb a boldogulás?
Sz. Z. – Mi az osztrák, a német és a

svájci piacra dolgozunk, és ott sem volt
egyszerû, fôleg az elején nem, amikor
még nem ismertek bennünket. A kezdeti
bizalmatlanságot követôen azonban
sikerült és sikerül egyre több megrende-
lést szereznünk, amit – ôszinte vagyok –
kizárólag az árainknak köszönhetünk.
Azért nem a minôségnek, mert az egész
egyszerûen alapelvárás. Amiben mi
jobbak tudunk lenni, az kizárólag az ár.
Nem irigylem a német, osztrák és svájci

nyomdászkollégákat, hogy ve-
lünk kell versenyezniük. Én is
bajba lennék, ha mondjuk
svájci munkabért kellene fizet-
nem a nálunk dolgozóknak.
Rögvest nem lennénk annyira
versenyképesek… De – hál’ istennek –
nem így van. Azt gondolom, hogy a
Prospektus számára az exporttevékeny-
ség fejlesztése egy kifejezetten jó döntés
volt, már csak azért is, mert ha ezt nem
lépjük meg, lehet, hogy ma már nem is
léteznénk, merthogy a felére csökkentek
a hazai megrendeléseink. 

● Rendben, hogy az export kiutat je-
lent, jelenthet egy hazai cégnek, ezzel
együtt azt gondolom, jó lenne ott bol-
dogulni, ahol az ember egyébként él…
Mostanában valamennyi beszélgetô-
partneremtôl megkérdezem, így önök-
tôl is: hogyan látják a nyomdaipar
jövôjét?
Sz. Z. – Erre inkább válaszoljon Gá-

bor, hiszen fiatalember létére ezt az ipar-
ágat választotta!

T. G. – Nem gondolom, hogy teljesen
meg fognak szûnni a hagyományos
nyomdatermékek, de kétségtelen tény –
csak meg kell nézni a mai gyerekeket –,
hogy a legújabb generáció szinte csak az
okos „kütyük” bûvöletében él. Változnak
– és nem is kicsit – a fogyasztói szoká-
sok, és ezt a gazdaság egyetlen szereplô-
jének sem, így egy nyomdának sem lehet
figyelmen kívül hagyni. Ha életben akar
maradni, sôt fejlôdni is szeretne egy cég
– például, ahogy mi, itt, a Prospektus
Nyomdánál –, akkor folyamatosan iga-
zodni kell a piac változásaihoz. Azt gon-
dolom, az, hogy egyre nagyobb hangsúly
tevôdik a Prospektuson belül a csomago-
lóanyag-gyártásra, mindenképpen sze-
rencsés döntés a cég jövôjét illetôen, hi-
szen könnyen meglehet, hogy idôvel az
emberek többsége kizárólag e-bookon
fog könyvet olvasni, interneten nézi át a
híreket, online-áruházban vásárol, de
hogy csomagolni akkor is mindenki fog,
az biztos, ahhoz pedig csomagolóanyag
is kell. ■
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„Elmúlt a »belefér« idôszaka – ma minden
lépést hihetetlen alapossággal kell átgondolni”

Grafit Pencil
A Grafit Pencil azon nyomdák közé tartozik, amelyek
nem szakosodtak semmilyen termékre, sôt kifejezetten
törekednek arra, hogy kvázi házon belül felkészültek
legyenek minél többféle nyomdaipari igény kielégítésére.
Azokra a részfeladatokra pedig, amelyeket valamilyen
oknál fogva mégsem tudnának saját berkeiken belül
elvégezni, hosszú távú együttmûködéseket alakítottak ki
stabil alvállalkozói körrel. Ilyen alvállalkozó például a
különleges kötészeti feladatokat is megoldó és magas
szintû szakmai tudással rendelkezô Occupatio kötészet
is. Noha ez az együttmûködés jelen esetben az Eska
Frog, azaz a „bronzbéka” kapcsán némi bonyodalmat
okozott, nem ez a jellemzô, hanem a kifejezetten
kölcsönös elônyösség. Az ügytôl függetlenül a Grafit
Pencil egyébként köszöni szépen, ma már jól van, ám
kétségtelen, hogy nem túl könnyû négy év van 
– remélhetôleg egyszer s mindenkorra – a hátuk mögött.
Korok Péterrel, a sok tulajdonos közül az egyikkel, és
egyben a cég ügyvezetôjével beszélgettem.
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● Ahogy a Bonyodalom egy bronzbé-
ka kapcsán címû cikkemben írtam,
jószerint úgy esett a Grafit Pencil a
díjazott szerepébe, mint Pilátus a kré-
dóba, vagyis akarata ellenére… Mi is
történt tulajdonképpen?
– Nagyon régóta állunk kapcsolatban a

Horváth Marika, illetve ma már a fia,
Zoltán vezette Occupatio kötészettel,
hiszen olyan szakmai felkészültséggel
bírnak, amilyennel csak kevesen. Amit
ôk nem tudnak kötészetileg megoldani,
azt senki. Kitûnô a kapcsolatunk velük,
és ez alatt a sok év alatt elôfordult né-
hányszor egyéb téren is, hogy egymást
kisegítettük: például hosszabb fizetési
határidôt adtunk egymásnak, vagy éppen
– ahogy jelen esetben is történt – mi
vásároltuk meg számukra az alapanya-
got, mert nekik túl nagy terhet jelentett
volna az elôfinanszírozás. Az ominózus
doszszié elkészültével keresett meg ben-
nünket az Occupatio, hogy beneveznék
ezt a terméket az Eska Graphic Board
által kiírt versenyre, és a fôvállalkozó, a
Prospektus Nyomda is hozzájárult, ám
ôk közvetlenül nem tehetik meg, mert
nem ôk vették az alapanyagot. Mondtuk,

hogy részünkrôl semmi akadálya, na-
gyon szívesen megtesszük, hogy bene-
vezzük a terméket. Azután jött az értesít-
és, hogy Egyéb kategóriában nemcsak
régió-, hanem egyben világbajnoki címet
kapott a termék, és – mivel mi voltunk
üzleti kapcsolatban a forgalmazó céggel
–, a mi nevünkre szólt az elismerés, a díj,
a bronzbéka, és az az 500 euró, amit a ki-
tüntetés mellé adtak. Hiába mondtuk,
hogy ez kizárólag az Occupatio érdeme,
csak annyit tudtunk elérni, hogy az ô ne-
vükre is kiállítottak egy oklevelet… A
pénzt – természetesen – mi odaadtuk ne-
kik, de például azt a dicsôséget, amit az
Eska cég gyárának falán elhelyezett világ-
bajnokok listájára való felkerülés jelent, a
versenyszabály értelmében már nem tud-
juk átadni. Meglehetôsen kínos a helyzet,
mert igazán nem sajátja a Grafit Pencil-
nek, hogy más „tollával ékeskedjen”, és
most sem akarattal került ilyen helyzetbe,
hanem éppen jó szándékból!

● Ebben nem is kételkedik senki! Ar-
ról meg nem is beszélve, hogy nincs is
szükségük más babérjára, hiszen van
jó néhány saját. Mindazonáltal: a dí-

jak elsôsorban erkölcsi elismerést je-
lentenek – és ez kétségtelen, hogy kü-
lönösen fontos, hiszen éltetôje a lélek-
nek –, ám a mindennapok nehézségei
ettôl még nem kerülik el az embert.
Önöknek sem volt egyszerû az elmúlt
négy év… Mennyire rázta meg a cé-
get?
– Nagyon! Volt olyan idôszakunk,

amit – így utólag visszagondolva – nem
is tudom, hogy voltunk képesek túlélni.
Bô negyven százalékkal lecsökkent a
munkánk, és tulajdonképpen semmi bíz-
tató jel nem mutatkozott arra, hogy javul-
ni fog a helyzet. De valahogy zsigerileg
úgy voltunk vele, hogy kitartunk. Ráadá-
sul a legnagyobb pangás közepette sem
mentünk egy bizonyos árszint alá. A
nyomdában viszont úgy csillogtak a gé-
pek, és olyan tisztaság uralkodott, mint
talán soha… Ugyanis, hogy ne kelljen
elküldeni a munkatársakat, takarítottunk,
miközben persze a mûszakszámot is
csökkentettük, meg persze volt kényszer-
szabadságolás is.

● Embereket is el kellett bocsátani?
– Igen, jelentôsen csökkent a létszá-
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munk, de igyekeztünk minél kevesebb
embernek felmondani. Akik gyesre
mentek, vagy nyugdíjba vonultak,
vagy éppen külföldre szegôdtek dol-
gozni, az ô helyükre nem vettünk fel
senkit. Jelenleg mintegy hatvanan va-
gyunk, ám immáron ismét három mû-
szakban dolgozunk, amit – úgy néz ki
– stabilan tudunk tartani.

● Ezek szerint vége a Grafit Pencil
számára a válságnak?
– Úgy döntöttem, hogy a magunk

részérôl végeztünk a válsággal. De
félretéve a komolytalanságot: igen, va-
lójában azt tapasztaljuk, hogy vége.
Egyrészt nemhogy nem csökkennek a
megrendeléseink, hanem óvatos emel-
kedést tapasztalunk. És persze az is
tény, hogy mi magunk is „beálltunk” –
például létszámban is – egy szûkebb
keresztmetszetre. S tudomásul vettük,
vagy még inkább megtanultuk a feszes
gazdálkodást. Elmúlt a „belefér” idô-
szaka – ma minden lépést hihetetlen
alapossággal kell átgondolni. Ugyan-
akkor egyre erôsebben fókuszálunk ar-
ra, hogy komplex kiszolgálást tudjunk
a vevôink számára biztosítani. Hogy
mást ne említsek, van már saját, illetve
félig-meddig saját digitális nyomdagé-
pünk is. 

● Hogy-hogy félig-meddig saját?
– Azért félig-meddig saját csak,

merthogy ezt a digitális nyomdát – há-
rom nyomógéppel és a hozzá szüksé-
ges kötészettel – két másik céggel
közösen hoztuk létre a Szeged melletti
Kisteleken, és közösen mûködtetjük.

● Miért pont ott, hiszen a digitáli-
san készülô nyomdatermékeknek ép-
pen az a sajátja, hogy kis példány-
számú termékek, ám nagyon rövid

határidôn belül kellenek. Hogy tud
rentábilis lenni a több mint 200 kilo-
méterrôl való utaztatás?
– Remekül mûködik a rendszer: ez

nem okoz semmilyen problémát, hi-
szen vannak ma már olyan fuvarozó
cégek, amelyek arra szakosodtak,
hogy az ország bármely pontját érint-
ve gyûjtôfuvarokat vállalnak, és ezért
a fajlagos szállítási költség elenyészô-
nek mondható. Egyébként azért dönt-
öttünk a vidéki telephely létrehozása
mellett, mert így tudtunk viszonylag
magas pályázati forrást igénybe venni.
Bár szerintem az egy ostoba konstruk-
ció, hogy pont abban a térségben –
például Budapesten – nincs megfelelô
támogatás, ahol koncentrálódik a gaz-
dasági élet. Értjük persze, hogy támo-
gatni akarják a lemaradó térségeket,
de ezzel csak annyit érnek el, hogy
ideig-óráig létrejönnek új vállalkozá-
sok, amelyek a magas támogatás miatt
alacsony amortizációval, ezért erôsen
nyomott áron dolgoznak. Ugyanakkor
nem gondolnak arra, hogy a majdani
fejlesztésekre is kellene tartalékot ké-
pezni. Az alacsony árral tehát „szétve-
rik” a piaci árakat, ami a végén persze
oda fog vezetni, hogy tönkremennek,
de a többieket is tönkre teszik – leg-
alábbis sokat ártanak nekik.

● Az „ingyen vagy majdnem ingyen
pénz”, vagyis a vissza nem téríten-
dô pályázati forrás komoly károkat
okoz az egészséges piaci egyensúly-
ban. De önök is kihasználják ezt a
lehetôséget…
– Ha versenyben akarunk maradni,

nincs más választásunk, minthogy a
magunk számára is megteremtsük azo-
kat a lépéselônyöket, amelyekkel má-
sok élnek. 

● Értem! De visszatérve – és le-
gyen igaza! – a válság végéhez:
említette, hogy óvatosan ugyan,
de emelkednek a megrendelé-
seik… Régi megrendelôk térnek
vissza, vagy inkább újabbak jelen-
nek meg?
– Új vevôket is sikerült szereznünk,

de jellemzôbb az, hogy a meglévô
partnereinknek növekszik a fajlagos
megrendelése. Fôleg példányszámban,
kisebb mértékben a termékféleségek
terén, ámbár ott is, hiszen ezért is bô-
vültünk a digitális nyomtatással. De a
klasszikus nyomdaipari területen óva-
tosan ugyan, ám növelik a partnereink
a példányszámot. 

● Isten tartsa meg jó szokásukat!
Mikor következett be ez a pozitív
fordulat?
– Már a tavalyi év vége felé érzô-

dött, az idei év számai pedig 1–9 hó-
nap viszonylatában alátámasztották
ezt az óvatosan emelkedô tendenciát.
Kétségtelen: az árak még mindig na-
gyon alacsonyak, de – ahogy azt már
említettem – mi inkább takarítunk,
semmint egy bizonyos árszint alá
menjünk. Ám szerencsére nem úgy
néz ki, hogy suvickolnunk kellene…
Nyilván nem fog ugyanoda vissza-
menni a megrendelésállományunk,
ahol a válság elôtt volt, és nyilvánvaló
az is, hogy az emelkedés nem lesz
töretlen. Lesznek benne „farkasfo-
gak”, csak az lenne a jó, ha ezek a
farkasfogak nem lennének nagyok,
legalábbis lefelé… De komolyan úgy
gondolom, hogy túl vagyunk a legne-
hezebben, és eljött az ideje egy óvatos
és lassú, de mindenképpen felfelé tar-
tó trendnek. ■

Ilona
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Mi a helyzet az „óriás” kötészeti gépek hazai képviseleteinél?
A fejlesztési boom idején nem kevés olyan nagyipari kötészeti gép, gépsor – Kolbus, Müller

Martini – állt üzembe Magyarországon, amelybôl kettô, maximum három jószerint lefedi a teljes
hazai kapacitásigényt. Persze tudom, hogy az exportra is gondolni kell, no meg a leterheltség sem
egyenletes, tehát van olyan idôszak, amikor így is „csúcsra kell járatni” a kötészeti gépeket,
máskor azonban be se kell kapcsolni. És az is tény, hogy a hektikusan jelentkezô megrendelések
további vonzata, hogy amikor beérkeznek, akkor aztán „adj uram isten azonnal” – de legalábbis
igen rövid határidôvel kellenek a könyvek. Ez pedig „okos óriások” nélkül megoldhatatlan.

Szóval: igazából lehetetlen eldönteni, hogy a hazai nagyipari könyvkötészeti kapacitás
túldimenzionált, vagy egyszerûen szükségszerû. Az azonban egészen biztos – sajnos –, hogy
nagyobb kötészeti kapacitásra, vagyis új és kétségtelenül „okos, ám egyúttal éhes óriásokra”
belátható idôn belül nemigen lesz szükség. Jó esetben minôségi cserékrôl, esetleg opcionális
bôvítésekrôl lehet szó. Ez azonban kevésbé jó hír az „óriások” hazai képviseleteinek…

Vagy mégsincs igazam…?
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A Müller Martini magyarországi képviseletét ellátó Müller
Martini Kft. ügyvezetôjével, Sándor Tiborral, valamint
a cég iroda-, illetve szervizvezetôjével és egyben értékesítési
munkatársával, Horeczki Andrással beszélgettem arról,
hogy a kifejezetten nagyteljesítményû, professzionális
– és persze ennek megfelelô árfekvésû – kötészeti gépek
esetében, mit kezd a gyártó, illetve a forgalmazó egy
telítôdött piacon. Mert ugye: újabb gépek üzembe állítására
nem nagyon mutatkozik igény…

Müller Martini gépek

Müller Martini Kft.

● Sándor Tibor jó másfél évvel ezelôtt
vette át a nyugdíjba vonuló Horeczki
Ernôtôl a hazai képviselet igazgatását.
Nem mondhatni, hogy a legkönnyebb
idôszakban…
S. T. – Már jószerint megszoktam,

hogy mindig olyan feladatokkal bíznak
meg, amelyek közelebb állnak egyfajta
válságmenedzseléshez –, „kihíváskeze-
léshez” – semmint a hagyományos érte-
lemben vett cégirányításhoz, bár az is
meghatározó része. Így volt ez az elôzô
munkahelyeimnél is: amikor egy öntapa-
dócímke-gyártó nyomdánál voltam ke-
reskedô, akkor az egyik legnagyobb part-
nerünk elvesztését kellett pótolnom. A
következô „munkaállomásom” egy fes-
tékforgalmazó cég volt, ahol az ügyveze-
tô betegsége és egyben az egyik, addig
meghatározó kolléga távozása okozott
átmeneti nehézséget, és ennek a helyzet-
nek a menedzselésére kértek fel. A

Müller Martini esetében hasonló a
helyzet: egyrészt az elôdöm nyugdíj-
ba vonult, másrészt magának a cég-
nek is meg kell találnia a választ és a
helyét a meglehetôsen megváltozott piaci
körülmények között. Ezzel együtt, a ta-
valyi évben is született egy nagyberuhá-
zásunk, mégpedig Vácott, az Infopress-
nél. Ugyanakkor tény, hogy ma már
nincs akkora piaci igény az olyan nagy-
teljesítményû gépekre, mint amilyenek-
rôl a Müller Martini is híres. És ennek
egyrészt az az oka, hogy akinek ez irányú
tervei voltak, az már a korábbi években
megvalósította azokat, másrészt a nyom-
daipari termékek fogyasztóinak piaca
átalakult: ma jellemzôen nincsenek nagy
példányszámok, aminek az utófeldolgo-
zásában a Müller Martini nagyon erôs.

● És milyen választ talált erre a
helyzetre?

S. T. – Egyrészt a szolgáltatási vona-
lunkat nagyon erôsítjük: például az eddig
üzembe állított gépeinkre átalánydíjas
karbantartási szerzôdéseket kötünk, más-
részt technológiai-fejlesztési tanácsadás-
sal segítjük partnereinket, hogy az újdon-
ságokat, újonnan fejlesztett opciókat mi-
ként tudnák applikálni a már meglévô
rendszerükbe. Mindazonáltal természete-
sen új gépek üzembe állításáról sem
mondtunk le. Az idei év nem valószínû,
hogy eredményes lesz e téren, noha a
közgazdász szakemberek azt mondják,
hogy a gazdasági mutatók elindultak
felfelé. Nos, ezt mi még nem érezzük…
Ráadásul a pályázati lehetôségek szûkü-
lése, illetve a megnyert pályázatoktól
való elállás is nehezíti a helyzetet. 

mastertan281 okt-II gmn  2013/10/16  15:42  Page 18



1199

Ám a nehézségek azért vannak,
hogy legyôzzük, nem beszélve arról,
hogy a Müller Martini, mint anyavál-
lalat is erôteljesen reagált a piac válto-
zásaira. 

● Például az ma már meglehetôsen
közismert tény, hogy irányt váltott a
fejlesztéseiben. A „nagyok” mellett
digitális, illetve kispéldányszámú
tradicionálisan készülô könyvek
utófeldolgozásához is fejlesztett és
fejleszt is gépeket.
H. A. – Ez így igaz, és nem ez az

egyetlen válasza a megváltozott piaci
igényekre! A Müller Martini fejleszté-
seinek középpontjában egy ideje már
nem a kapacitás bôvítése áll, hanem
részben az ön által említett kisebb pél-
dányszámok utófeldolgozására kifej-
lesztett megoldások, részben pedig
olyan „részfejlesztések” – például
passzerellenôrzô –, amelyeket a meg-
lévô gépekre szerelve további minôsé-
gi emelkedést jelentenek a kötészet-
ben. Ugyanakkor fontos megjegyezni,
hogy a nagyteljesítményû gépeinek
fejlesztését sem hagyta abba, ugyanis
például a magazingyártáshoz használt
utófeldolgozó gépek iránt ma is jelen-
tôs az érdeklôdés. Kétségtelen, a

könyvgyártásra ez nem jellemzô: ott
valóban erôteljesen lecsökkentek a
fajlagos példányszámok. A Müller
Martini kis példányszámokhoz kínált
kötészeti megoldása elsôsorban a ke-
ménytáblás kiadványok gyártását cé-
lozta meg, és ezen belül kínál profesz-
szionális berendezéseket. Alapjaiban
nem változtatott a gépek konstrukció-
ján, csak éppen olyan technikai inno-
vációkat épített bele, amelyek lehetô-
vé teszik az egy-két példányszámon
történô beigazítást, valamint a rend-
kívül gyors átállást. Külföldön nagyon
elterjedtté és kifejezetten kedveltté
váltak ezek a berendezései például a
fotókönyveket gyártó cégeknél.

● A hazai piacon van igény ezek
iránt a kisebb Diamond gépek iránt?
H. A. – Igény az volna… Ezek a

rendszerek azonban olyan komplett
gépsort jelentenek, amelyekbe elöl
beteszik a kinyomtatott ívet, a végén
pedig kijön a kész könyv, és pont eme
komplex tudásuk miatt nem olcsók. Ez
viszont alaposan visszafogja a hazai
„beruházási kedvet”… Igaz ugyan,
hogy hosszabb távon megtérül ez a
fajta teljesen automatizált rendszer,
hiszen – hogy mást ne említsek –
egyetlen ember elegendô a kiszolgálá-
sára, de kétségtelen, hogy a beruházás
összege viszont azonnal jelentkezik. 

● Puhatáblás „kis gépet” is kínál-
nak?
H. A. – Igen. Annyi a különbség,

hogy ott nem lehet „ráküldeni” azon-
nal a különféle munkákat, ám az átál-
lítási idô ezeknél a gépeknél is mini-
mális. 

● És mi az, ami iránt konkrétan ér-
deklôdnek a partnereik, azaz meg is
vásárolják?
H. A. – Olyan kisebb részegysége-

ket vesznek jelenleg leginkább az ügy-
feleink, amelyek valamilyen részfela-
datok elvégzését automatizálják: pél-

dául nem online összehordás, irka-
fûzés, ragasztó-kötés, háromkéses
vágás. Ezekbôl a berendezésekbôl
üzembe is állítottunk néhányat.

● Egy új berendezés vásárlásakor
beszámítják a régit?
H. A. – Igen: a piaci ár közelében

vásároljuk vissza, ám azt tudni kell,
hogy jelenleg igen alacsonyak a hasz-
nált nyomdagépek árai…

● A gépeken kívül kötészeti segéd-
anyagokat is forgalmaznak. Mi a ta-
pasztalat e téren? Hogyan alakult
ott a forgalmuk?
H. A. – Sok beszállító van ezen a

területen, és – sajnos – a hazai piac
nagyon árérzékeny. A Müller Martini
kínálatában lévô segédanyagok vi-
szont magas minôséget, és emiatt ma-
gasabb árfekvést képviselnek. Bizony
elôfordult, hogy régi partnereink oly-
kor valami „olcsó” forrásból szerezték
be például a fûzôdrótot, merthogy ma-
gának a nyomdaterméknek a vállalási
ára annyira nyomott volt, hogy ezen is
spórolni akartak. A probléma ezzel
csak az volt, hogy nem igazán jártak
jól vele, merthogy sokkal kevésbé
megbízhatóan mûködtek emiatt a gé-
pek és sok volt a selejt… Ma már – há-
la istennek – ôk is belátták, hogy „olcsó
húsnak, bizony híg a leve”, és vissza-
tértek hozzánk.

● Hogyan látják a nyomdaipar jö-
vôjét?
S. T. – Azt nem gondolom – bár-

mennyire is beindulna a gazdaság,
vagy lennének pályázati források –,
hogy a nyomdaipar „aranykora” vissza-
tér, de az bizton prognosztizálható,
hogy nem tûnik el a nyomtatott ter-
mék, és a nyomdaipari termelés elôbb-
utóbb beáll egy elfogadható mértékre.
„Mozgolódást” már tapasztalunk, és
nagyon reméljük, hogy ez a fejleszté-
sekben is ki fog teljesedni. ■

Ilona
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● Korábbi beszélgetéseink alkalmával
is sok szó esett arról, hogy nincsenek
olyan pályázatok, amelyek lehetôvé
tennék, elôsegítenék a nyomdák szá-
mára a nagy értékû nyomda- jelen
esetben kötészetigép-beruházásokat.
Kizárólag saját tôkébôl ezek a fejlesz-
tések jószerint megoldhatatlanok, hi-
szen több tíz-, illetve százmilliós nagy-
ságrendet elérô berendezésekrôl van
szó. Ugyanakkor, ha lenne is forrás,
kérdôjelek sokasága merül fel, hogy
szabad-e ilyen „éhes” gépeket üzembe
állítani, akko, amikor jelenleg is két-
háromszoros a vonatkozó kapacitás,
ráadásul nagyon nem úgy tûnik, hogy
a könyvek példányszáma növekedni
fog…
– Nagyjából 8–10 évvel ezelôtt döntöt-

tünk úgy, hogy a kínálatunkba veszünk
kisebb példányszámú könyvek kötészeté-
re alkalmas, úgynevezett szortiment-
kötészeti gépeket. Ennek két oka is volt:
egyrészt akkoriban kezdett a digitális
nyomtatás elterjedni, és ahhoz, hogy az
ívekbôl kvázi kész nyomdatermék le-
gyen, szükség van kötészeti megoldások-
ra is. Kínáltunk és kínálunk jelenleg is
vágógépeket, drótfûzôt, ragasztó-kötôt,
keménytábla-készítôt, illetve egyéb
nyomtatás utáni tovább-feldolgozó gépet.
A német Schmedt cég kispéldányszámú
könyvek kötészetéhez kifejlesztett beren-
dezéseit forgalmazzuk, és ezek méltán
kedveltek a nyomdák körében, hiszen tel-
jesítményük – 100–200 darab/óra – iga-
zodik a csökkenô fajlagos mennyiségek-
hez, miközben professzionális megoldást
ad egy-egy technológiai lépéshez. De az

általunk képviselt Hohner cég kisebb
teljesítményû, félautomata drótfûzôi
is kitûnôen használhatók a kisebb
példányszámokhoz. Ugyanakkor ér-
demes megjegyezni, hogy ez a cég
pár éve elkezdett nagyobb teljesítmé-
nyû – például 8000-es – drótfûzôket is
gyártani.

● Hogyan fogadta a piac ezeket a kis
gépeket?
– Jól, és néhány projekt kapcsán

együtt is mûködtünk néhány digitálisnyo-
mógép-gyártóval, így viszonylag ismertté
és kedveltté váltak a digitális nyomtatás-
sal foglalkozók körében az általunk kí-
nált kötészeti megoldások. Noha az ele-
jén némileg bizonytalankodtunk, hogy
vajon jól döntöttünk-e, amikor a kispél-
dányszámú nyomdatermékek utófeldo-
gozásához kezdtünk berendezéseket for-
galmazni, a 2008 végén bekövetkezett
gazdasági válság egyértelmûvé tette en-
nek helyességét. Gyakorlatilag a nagy-
gépberuházások teljesen leálltak, kizáró-
lag kis gépeket tudtunk csak értékesíteni.

● Addigra – ahogy az egyik riportala-
nyom fogalmazott – „boldog, boldog-
talan”, vagyis mindenki vett nagy kö-
tészeti gépet… Jócskán telítôdött a
piac, amihez „pluszban” még jött a
válság. Tehát, ha nem jött volna, akkor
sem lenne igazán piaci igény ezekre a
„nagyokra”…
– Igaza van, valóban 2006 és 2007 kö-

zött elképesztô nagyüzemi kötészeti ka-
pacitások álltak üzembe Magyarorszá-
gon. Nem is telítôdött, hanem túltelítô-

dött a hazai piac: Összességében mintegy
8–9 közepes-, illetve nagyteljesítményû
kötészeti gépsor került a nyomdákhoz.

● Miközben a könyvek átlagos pél-
dányszáma alig valamivel több, mint
2500…
– Ez éppen nem mond ellent az üzem-

be állítások szükségszerûségének, hiszen
ugyanakkor egyrészt rövidülnek a gyár-
tási határidôk, másrészt emelkednek a
minôségi igények. Akár az általunk kí-
nált Kolbus-Sigloch gépekrôl, akár a
konkurenciánk berendezéseirôl van szó,
az tény, hogy ezek azok a professzionális
berendezések, amelyek leginkább alkal-
masak ennek egyidejû teljesítésére: mind
minôségben, mind gyorsaságban felül-
múlhatatlanok. Az átállítási idôk ma már
rendkívül alacsonyak, a beigazításhoz
pedig elegendô néhány darab. Tehát
csökkenô, vagy éppen alacsony példány-
szám mellett is hatékonyan kihasználha-
tók a nagy kötészeti gépek.

● Rendben, hogyha már megvan, ak-
kor jól ki lehet használni, ám techno-
lógiai bôvülésként újonnan beszerezni
igencsak megfontolandó a nyomdák
számára… Ha valamire, legfeljebb
minôségi cserés beruházásra lehet
számítani…
– Ezzel együtt, ha egy nyomdának

A Kolbus és Sigloch kötészeti gépek magyarországi és
romániai kizárólagos képviseletét ellátó Prosystem-SIKO
cégcsoport tulajdonos-ügyvezetôjét, Schuck Istvánt arról
faggattam, hogy ha jószerint telítôdött egy piac, merthogy
nincs hova tovább növekednie, akkor mit kezd ezzel
a helyzettel egy gépforgalmazó.

Kolbus és Sigloch gépek

Prosystem–SIKO
cégcsoport
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évente 15–20 millió könyvet – akár
alacsony példányszámban – kell le-
gyártani és szûk a határidô, akkor az
egyetlen lehetôsége, hogy képes le-
gyen teljesíteni, ha van egy nagy gépe.
A legutóbbi drupán is látható volt,
hogy például a Kolbus is abban az
irányban fejlesztett, hogy miközben a
berendezései kapacitása nagy maradt,
sôt növekedett, az átállítási idôket alig
5–10 percre csökkentette, a beigazítás-
hoz pedig 1–4 könyv elegendô.

● Az imént említette, hogy a kis pél-
dányszámokhoz kínált drótfûzôirôl
híres Hohner cég is a nagyobb telje-
sítmény felé fejleszt. Ezek szerint ott
is ez lehet a fejlesztés hátterében.
– Nyilván: hiszen a határidôk rövi-

dülése megköveteli a teljesítmény nö-
velését.

● Visszatérve egy mondat erejéig a
nagy kötészeti gépekhez: ha csak
azoknak a képviseletét látná el a
Prosystem-SIKO cégcsoport, akkor
most „fôhetne” a fejük…
– Tény, hogy nem lenne egyszerû a

dolgunk, ám mivel nálunk szerviz is
mûködik, és éppen a „beruházáskedv”
visszaesése okán növekedett az igény a
berendezések mûködésbiztonsága iránt,
lenne és van is feladatunk az átalány-
ban történô szervizfelügyeletre. Ugyan-
akkor kétségtelen, hogy a kisebb, illet-
ve a használt gépek azok, amelyek a
forgalmunk nagyobbik részét adják.
Több olyan nyomda is van, amelyik –
éppen a rövidülô határidôk miatt – az
eddig alvállalkozónak kiadott kötészeti
munkákat házon belül szeretné megol-
dani. Gondot jelent viszont, hogy azok
a pályázatok, amellyekkel négy-öt éve
még élhettek ezek a nyomdák, és ame-
lyek 5–10 millió forintos beruházáso-
kat tettek lehetôvé számukra, mostanra
teljesen eltûntek. Szóval, sokkal több –
és úgymond „jogos” – kötészetigép-be-
ruházás történhetne Magyarországon,
mint amennyi ténylegesen megvalósul. 

● Digitális vagy tradicionális
nyomdák vásárolnak inkább?
– Az utóbbi három évben az álta-

lunk eladott kisebb berendezések nagy
része digitális nyomdánál állt üzembe,
pontosabban olyanoknál, ahol ugyan
tradicionális nyomtatás volt – és ma is
az – az alapprofil, ám idôközben digi-
tális nyomógép is került a céghez.
Mindössze 10–15 százalékban adtunk
el olyan nyomdának ilyen berendezé-
seket, ahol nagy kötészeti gép már
van, és a mellé állították üzembe a
kicsit.

● Nincs pályázati pénz, mégis vesz-
nek gépeket – igaz kisebbeket – a
nyomdák. Ezek szerint van pénzük
fejleszteni?
– Ezek a berendezések jóval keve-

sebbe kerülnek, tehát vagy „futja rá”,
vagy könnyebben kapnak hozzá hitelt,
illetve lízinglehetôséget. Nem mind-
egy egy pénzintézet számára, hogy
százmillió forintos nagyságrendrôl
van szó, vagy mindössze pár millióról.
De ezt nem mi intézzük, hanem a ve-
vôink…

● Önök használt gépek forgalmazá-
sával is foglalkoznak. Mi a tapasz-
talatuk e téren?
– Azt gondolná az ember, hogy szó

szerint válságos idôkben megnövek-
szik az érdeklôdés a használt gépek
iránt. Nagyon nem így van: szinte nul-
la az érdeklôdés! Ez fôleg a nagyobb
gépekre igaz, kis gép viszont alig akad
a piacon. Tapasztalatunk szerint a ki-
sebb kaliberû berendezéseket a nyom-
dák, illetve kötészetek addig használ-
ják, ameddig csak bírják, ameddig az
egyáltalán mûködik.

● Visszatérve az új gépek értékesí-
téséhez: önök már a digitális nyom-
tatás „ôskorában” – 2003-ban – is
képesek voltak megfelelô utófeldol-
gozó rendszert összeállítani…

– Az elsô ilyen jellegû megkeresést
az Elsô Magyar Digitális Nyomdától,
a PXP-tôl kaptuk. Tény, hogy össze-
állítottunk részükre különféle gépek-
bôl olyan technológiákat, amelyekkel
könyvblokk-gyártást, keménytáblás
könyvfedél-készítést, beakasztást, pu-
hatáblás könyvgyártást, drótfûzést stb.
hatékonyan el tudtak végezni. Az azt
követô években ugyan mindig akadt
egy-két, ha nem is ekkora léptékû, de
hasonló megkeresés, ám igazából a
kisebb gépek iránti intenzívebb keres-
let a válság kirobbanásával kezdôdött.
Az általunk kínált kötészeti megoldá-
soknak egyik nagy elônye, hogy tradi-
cionálisan és digitálisan nyomtatott
ívek feldolgozásához egyformán al-
kalmas, másik elônye, hogy modulá-
risan fejleszthetô, továbbépíthetô.
Pályázati források híján ez utóbbinak
különösen nagy a jelentôsége, hiszen
ezáltal lehetôség nyílik a beruházás
ütemének optimalizálására. Arról meg
nem is beszélve, hogy havi 10 ezer
könyv esetén ezek a beruházások
egyetlen év alatt megtérülnek.

● Optimista a nyomdaipar jövôjét
illetôen?
– Igen! Nem gondolom, hogy a

nyomtatott termékek valaha is el fog-
nak tûnni az emberek életébôl. Egy
nyomtatott könyv nem pusztán egy
tárgy, amit ki lehet váltani valami más
eszközzel, hanem egyben egy hangu-
lat és egy életérzés is. Kétségtelen, azt
sem állíthatom, hogy nem változnak
az igények, és nem szûkül a piac…
Ezzel együtt mélységesen úgy gondo-
lom, hogy az igényes létezés szerves
része marad a könyv, az újság, a ma-
gazin. Arról meg nem is beszélve,
hogy ha netán eljön majd az az idô,
amikor kizárólag online-áruházból
lehet csak vásárolni, akkor is kell cso-
magolóanyag… És ezeknek a gyártá-
sához jó gépek, berendezések szüksé-
geltetnek. ■

Ilona
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A találkozó elôtt kaptam azt a fel-
kérést, hogy az Iparági Karbantartók
Találkozójáról „a karbantartásban
érdekelt” szemszögébôl számoljak be.
A felkérésnek örömmel teszek eleget –
és remélhetôleg az elhangzottakat a
karbantartásban érdekelteknek is
olyan módon tudom továbbadni, ami-
bôl hasznos információk szûrhetôk le.

Az elôadás-sorozatot a találkozó fô
szervezôi, dr. Horváth Csaba és
Faragó István nyitották meg, amely
alapján tudatosult bennem, hogy a
szakma ezen csoportja is több évti-
zede találkozik rendszeresen – egé-
szen pontosan 1982 óta –, és vitatják
meg a felmerült problémákat, vala-
mint kapnak naprakész információkat
a beszállítóktól, partnerektôl és ter-
mészetesen nem utolsó sorban a
„konkurencia” tapasztalásaiból. 

Személy szerint csak néhány éve
látogatom rendszeresen a karbantartói
találkozókat, volt nem egy olyan
résztvevô, akit csak látásból – esetleg
futó beszélgetésekbôl – ismertem, de
természetesen olyan is, akivel eddig
még nem volt szerencsém találkozni.

Ezt azért tartom szükségesnek elmon-
dani, mert így érzékelhetô annak az
ötletnek a hasznossága, miszerint
mindenki, aki az elôadáson részt
vesz, egyesével mutatkozzon be, és
rövid információt adjon azzal kapcso-
latban, hogy honnan jött, mi a felada-
ta az adott cégnél.

Az elsô elôadás felvezetéseként
szóba került a korszak okostelefonjai-
nak elterjedése, valamint, hogy ezek
„kezelôi rutinjához” mindenképpen
szükség van szemléletváltásra és a
sok-sok funkció megtanulására – nem
kihagyva a „piros gomb” mindenkori
elérhetôségének ismeretét.

Ennek tükrében a Synaptel Kft. ré-
szérôl Várdai László tartott elôadást
az „Egyszerû mobil megoldás a szer-
vizfolyamatok dokumentálására”
címmel, amely már egy, a cég által
kifejlesztett és mûködô alkalmazás
bemutatása volt. A jelen informatikai
hátterének – okostelefon, tabletPC, az
ezekben esetlegesen elérhetô GPS,
Mobil- és WIFI internetelérhetôségek
– köszönhetôen nemcsak a papíralapú
munkalap kiváltására van lehetôség,

amely, valljuk be, nagyon sok helyen
ugyan digitálisan feldolgozásra kerül,
de csak miután a technikus visszaért
a központba –, hanem arra is, hogy az
adott munkafázisokat, javításokat, al-
katrészcseréket, gépállapotokat fény-
képpel és/vagy videóval is dokumen-
tálhassuk. A digitális munkalap fejlé-
ce adott esetben már elôre kitöltve
érkezik a technikus részére az adott
feladat, hibajelzés ismeretében. Na-
gyon fontos eleme a rendszernek,
hogy az elvégzett munkát követôen az
ügyfél (az aláírásával ellátott) munka-
lapot azonnal megkaphatja pdf-formá-
tumban, de ami ezen mindenképpen
túlmutat az az, hogy ezzel egy idôben
a szervizközpontban azonnal elkez-
dôdhet a munka az esetlegesen továb-
biakban szükséges ajánlatok, megren-
delések feldolgozásával még mielôtt a
technikus kilépett volna az ügyfél ajta-
ján. Nagyon fontos, hogy a technoló-
gia hiteles és hamisításbiztos adatke-
zelést biztosít, és ezzel a késôbbi viták
elkerülhetôek.

Ehhez a témakörhöz annyit fûznék
hozzá, hogy a gyors helyszíni szer-
vizszolgáltató cégek körében tett fel-

„Miért nem mûködik
semmi rendesen?”
Karbantartó-
találkozó
Cserkeszôlô, 2013.
szeptember 26–27. 

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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mérés miszerint: „alkalmazzák-e a di-
gitális munkalapot, és ha nem, akkor
tervezik-e a közeljövôben történô be-
vezetését?” – azt az eredményt hozta,
hogy csak kb. 10–15% százalék al-
kalmazza jelenleg, viszont rövid idôn
belül sokan szeretnének átállni a digi-
tális feldolgozásra.

A nap következô elôadását a Hei-
delberg Magyarország Kft. szervizve-
zetôjétôl, Venczel Istvántól hallhattuk
a Heidelberg cég által létrehozott
„Partnerprogram” elônyeirôl, tapasz-
talatairól. A felvezetésbôl kiderült,
hogy a cég világszerte 250 helyszínen
mintegy 4000 szerviztechnikussal –
Magyarországon 16 technikussal –
biztosítja a gépeinek javítását, karban-
tartását. A szervizhez nemcsak a ha-
gyományos értelembe vett szervizfela-
datok tartoznak, hanem ide kapcsoló-
dik szorosan a színkalibráció, techno-
lógiai oktatás, termelésirányítási rend-
szer kialakítása. Biztosítják ügyfeleik
részére a telefonos segítségnyújtás le-
hetôségét, amely adott esetben percek
alatt újra termeléskész állapotba helye-
zi a gépet, költségtakarékosságáról
nem is beszélve (például kiszállási díj
kiesése, az eszközkapacitás kiesése,
vagy -csökkenésének minimalizálása).

Emellet a hétvégi technikusi ügyelet-
tel is rendelkezésre állnak két, bármi-
kor indulásra kész szakemberrel, va-
lamint a modern idôk nagy diagnosz-
tikai vívmánya is, a távfelügyelet is
segíti a gyors és precíz hibaanalízist.
A Partnerprogramba csatlakozók ré-
szére különösen nagy segítséget je-
lent, hogy nemcsak eseti javítások,
„tûzoltások” történnek az eszközö-
kön, hanem egy elôre tervezhetô kar-
bantartási, javítási programot is ki
tudnak dolgozni, amely a gépek biz-
tonságos üzemeltetéséhez elengedhe-
tetlen. A költségek átalánydíjasan ke-
rülnek meghatározásra, ezáltal az
üzemek részére ez egy tervezhetô
költséget jelent. Egy-egy idôszak vé-
gén pedig, mérleget vonnak a „szer-
vizbevetések” és a kifizetett díjak te-
kintetében, ezáltal a következô idô-
szakban még jobban lehet optimali-
zálni a Partnerprogram együttmûkö-
désének részleteit.

A kávészünetben világossá vált,
hogy a jelenlévô szakemberek meny-
nyire nélkülözhetetlenek a funkciójuk-
ban. A társaság körülbelül kilencven
százaléka ugyanis a fenti képen látha-
tó mûveletet volt kénytelen végrehaj-
tani…

A szünet utáni elôadásból, amelyet
Péczely Csaba, az A.A. Stádium Kft.
képviseletében tartott, megtudhattuk,
hogy miként lehetséges, illetve mi-
lyen lehetôségekkel bír a TPM, azaz
a teljes körû hatékony karbantartás
a nyomdaiparban. A bemutatott, a
DS Smith üzemében már végrehajtott
racionalizálás, újragondolás nemcsak
a gépek karbantartására összponto-
sult, hanem egy, a teljes üzemi struk-
túra átgondolására is kiterjedt. A fo-
lyamatba – a lehetôségekhez mérten
– valamennyi dolgozót belevonták a
szakemberektôl kezdve az irodai dol-
gozókon át a felsôvezetésig, ezáltal
az emberek nemcsak azt láthatták,
hogy újraszervezésre kerülnek a dol-
gok, hanem azt is megérthették, hogy
erre miért van szükség, és ez miért
hasznos az egész csapatnak. Az egyes
gépeket karbantartási szempontból –
a funkciójukat figyelembe véve – ese-
tenként akár több száz egységre is
felosztották, és leírásra került azok
karbantartási szükséglete, illetve be-
folyása az adott berendezés termelé-
kenységére. Mindennek köszönhetô-
en a teljes cég, üzem minôség- és ter-
melésbiztosítása magasabb szintre
emelhetô. A véghez vitt változtatások
következtében a munkafolyamatok
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nemcsak logikailag kerültek egymást
követô sorrendbe, hanem adott eset-
ben a termelô berendezések is áttele-
pítésre kerültek, ezáltal megszüntetve
a fölösleges félkésztermék-logiszikát.
A teljes körû és hatékony karbantar-
tás bevezetése mindenképpen igazolta
magát – a tervezetlen gépmegállások
csökkenése (kiesô idô és kapacitás), a
termelékenység és a költséghatékony-
ság szempontjából is.

A nap utolsó elôadását az OMRON
Kft. és H-RON Elektronikai Kft. –
mint az Omron kiemelkedô partnere –
képviseletében Pintér György és
Hári Imréné tartották. Az elôadás
maga a nyomdaipar számára alkal-
mazható Omron-termékek fejleszté-
seit mutatta be. A karbantartók szá-
mára igen fontos, hogy egy-egy meg-
hibásodott alkatrészt garantált minô-
ségûre, és ha lehetséges, még hosz-
szabb élettartamúra, esetleg többszö-
rösen biztosítottra cseréljenek ki. Ez
természetesen éppúgy igaz a meglévô

vezérlések modernizálásánál is, mint
egy új vezérlés kialakításánál. Ebben
mindenképpen segítségre lehetnek a
cég új fejlesztésû reléi és tápegységei.
A termelési folyamatokban nélkülöz-
hetetlen optikai érzékelôk szintén je-
lentôs fejlesztésen vannak túl, ennek
köszönhetôen a pozicionálások és
mérések még pontosabbá válhatnak.
Az ellenôrzô és azonosító rendszerek
garantálhatják a termék/félkészter-
mék azonosítását, amihez kép- és
kódalapú megoldásokat is biztosíta-
nak. Az utolsó témakör egy nagyon
fontos területet érintett: a munkavé-
delmet. Olyan, a direktíváknak és elô-
írásoknak teljes mértékben megfelelô
biztonsági rendszerek érhetôek el,
amelyek által nemcsak a gép környe-
zetében dolgozók biztonsága szava-
tolható, hanem jelentôs költségmeg-
takarítást is eredményezhetnek: pél-
dául hosszú gépsorok esetén a vész-
stop áramkör ésszerûsítésével. A gép-
burkolat nyitását érzékelô kapcsolók
a korábbi években sokat fejlôdtek,

különbözô alakú, és méretû mûködte-
tô villákkal lettek ellátva. Ennek elle-
nére bizonyos helyeken a kezelôk be-
szereztek ezekhez „tartalékot”, ami-
vel a gépek nyitott burkolattal is in-
díthatóak voltak. Ennek kiküszöbölé-
sére, illetve a mechanikus kontaktu-
sok (ezáltal hosszú távú kapcsolóko-
pások) elkerülésére érintkezésmentes
kapcsolók kerültek kifejlesztésre,
amelynek a mûködtetô fele akár „azo-
nosítóval” is rendelkezhet, így az
adott kapcsoló csak a hozzá tartozó
mûködtetô elemmel aktiválható.

Az igen tartalmas elôadások végez-
tével az esti vacsoránál és az azt kö-
vetô bowlingozás közben pedig a kar-
bantartási ágazat igénybevevôi és
szolgáltatói között igen érdekes és
sok tanulsággal rendelkezô beszélge-
tések indultak a „miért nem mûködik
semmi rendesen?”  kérdés felvetése
után. ■

Kép és szöveg: Horeczki András,
Müller Martini Kft.
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1903. január 30-án felhívás jelent meg
a nyomdász szakma lapjában, hogy –
idézzük – „Fölkéretnek mindazon szak-
társak, akik a sport bármely neme iránt
érdeklôdnek, hogy február 2-án a szak-
egyesület helyiségében, egy alakítandó
nyomdász sport club alakuló ülésére
megjelenni szíveskedjenek.” 

2013. május 31-én pedig a Sportegye-
sületek Országos Szövetsége elismerés-
ben részesítette az egyesületet, megala-
kulásának 110. évfordulója alkalmából.
A két dátum között eltelt 110 évet szep-
tember 13-án értékelte és ünnepelte az
egyesület elnöksége és szakosztályai,
amelyek nagy részét sajnos elsodorta az
idô és a pénzügyi válság.

Pedig az 1945 után harmadszor újjáalakult egyesület magas
színvonalon mûködô, jelentôs eredményeket elérô sportágak-
ban nevelt és versenyeztetett elsôsorban nyomdász sportolókat.
Kerékpározásban Bicskey Richárd, Habony Ferenc, Megyerdi
Antal, íjászatban Barta Margit, Hamvas Ágnes, Nagy Béla, ví-
zilabdában a nemrég elhunyt Samu Miklós révén országosan
ismert olimpián és világbajnokságokon sikeresen szereplô ver-
senyzôk tartoztak a klub sportolói és késôbb edzôi közé. 

1973-ban tizenegy szakosztályban,
csaknem 400 sportolója volt a Tipográ-
fiának, amely az egyesületek rangsorá-
ban a középmezônybe került. A sport-
egyesület történetének utolsó tíz évében
a legnagyobb gondot az anyagiak elôte-
remtése jelentette. Nagy veszteség volt
számukra, hogy az állam kivonult a
sportból, megszûnt a támogatás. A nyom-
dákat privatizálták, az új tulajdonosok
már nem tartották szívügyüknek a sport-
kör anyagi segítését. Csak a régi nyom-
dászok nyújtottak segítô kezet, de így
egyre nehezebb volt fenntartani az egye-
sületet, s ez a szakosztályi munkában is
éreztette hatását. 

Az egyesület a sok gond ellenére azon-
ban ma is mûködik, és ez nagyrészt egy embernek köszönhetô:
Göbölyös Lászlóné Marika tíz éve a klub elnöke és minden
lehetséges fórumon hatalmas munkabírással, lelkesedéssel és
szeretettel képviseli a sportolók érdekeit, évrôl évre nagy ne-
hézségek árán teremti elô a minimális mûködés feltételeit.

Reméljük, hogy az elkövetkezô években a gazdasági helyzet
megengedi az államnak és a vállalkozóknak, hogy a tömegsport
és az egyesületi élet finanszírozásában többet tudjanak vállalni.

Balassa István, elnökségi tag

110 éves a Tipográfia Testedzô Egyesület
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Ízelítô a PPFÍzelítô a PPFestest
kkonfonferenciáiból,erenciáiból,
szimpóziumaiból,szimpóziumaiból,

szakmai bemutatóibólszakmai bemutatóiból
– „Egy lépéssel mások elôtt” 

(környezetvédelmi termékdíj) 
– Nyomtatószimpózium 
– GPwA (környezetvédelmi

minikonferencia)
– Magyar Grafika Typofórum
– EuroShop 2014 prezentáció
– Interpack 2014 prezentáció 
– Szaksajtó-kerekasztal 
– Kötészeti szimpózium
– Flexókonferencia 
– Energiafelhasználás racionalizálása 
– COST (uniós fejlesztési

együttmûködések)

– FiDiFo, azaz Fiatal Diplomások
Fóruma 

– Kerekasztal-beszélgetés a közép-
és felsôfokú szakmai utánpótlásról

– Kreatív print (Menedzserkonferencia)
– Graphic Communications Technology 

Workshop (iarigai)
– Szakírók Társasága 

(nyilvános kerekasztal-beszélgetés)

ProtokProtokollprogramok:ollprogramok:
– HUNGAROPACK 2013 díjkiosztó 
– Pro Typographia 2013 díjkiosztó  
– GPwA díjátadó (Az év Zöld Nyomdája, 

Az év Zöld Papírkereskedôje)
– „Ki a legjobb nyomdász?” díjkiosztó
– PROMPT 2013 – díjkiosztó
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Ne feledjékNe feledjék
az össz-szakmaiaz össz-szakmai

fesztifesztivál idôpontját! vál idôpontját! 
November 19–21., Syma csarnok

A PPDexpo és PPFest bekerült a rangos nemzetközi szakmai programok
sorába, több rangos nemzetközi szakmai adatbázisba! A WPO – World
Packaging Organisation – hivatalosan is felvette a legnagyobb nemzetközi
csomagolási szakkiállítások listájára a PPDexpot. www.worldpackaging.org
A iarigai (a print médiák K+F intézeteinek és szakmai felsôoktatásának
nemzetközi szervezete) felvette a hivatalosan támogatott szakmai események
közé az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai Intézete által szervezett és a
PPFesthez kapcsolt „Graphic Communications Technology Workshop”
rendezvényt. www.iarigai.org

Fontos információ: a Magyar Grafika szerkesztésében a PPDexpónak lesz
nyomtatott katalógusa is, amely minden kiállító adatait tartalmazni fogja!  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a verseny díjátadó
ünnepségére 2013. november 19-én kerül sor a
PPFesten, ahol szövetségünk kiállítóként vesz részt.
Az érintetteket külön értesítjük a díjátadó részleteirôl.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 
1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.,

telefon: 350-7728, fax: 270-9104
www.fedprint.hu, office@fedprint.hu

2013 – díjátadó

The Expandables
Azt hittem, hogy két éve úgy-

ahogy végleg elbúcsúztattuk, habár
már az a végsô búcsú sem volt igazán méltó-
ságteljes. Inkább hasonlított a temetô árkában
történô elkaparáshoz. Régen a kulturált népek
az öngyilkosokat temették így.  Pedig a Print-
expo nem önkezével vetett véget életének, ha-
nem majdnem húszévesen egyszerûen végel-
gyengülésben szenderült jobb létre. Sorsa a
közép-amerikai és közép-afrikai diktátorok
sorsa: puccsal került hatalomra, majd konszo-
lidálódva beépült az establishment-ba, és ma-
ga is unalmas kispolgárrá vált. Igaz, forró
idôk voltak: háborúk, bombázások és embar-
gók délen. Nemzetiségi nyugtalanságok kele-
ten, és diszkomfortérzés északon – mind fel-
vetették a szükségét egy regionális nyomda-
ipari kiállításnak. És a Printexpo nemcsak,
hogy felvállalta ezt a feladatot, hanem Bécs-
csel és Linz-cel szemben, fel is nôtt hozzá. 

Aztán béke lett körülöttünk. A nagy
nyomdaipari beszállítók is megjelentek saját
képviseleteikkel a volt krízisövezetekben. A
Printexpo lassan elveszítette létjogosultsá-
gát. A cégek a fejlesztéseiket nem a buda-
pesti kiállításra idôzítették, az utazás is egy-
re szabadabbá vált, jött az internet. Az infor-
máció demokratizálódott.

Ez nem magyar jelenség. Nagynevû nem-
zetközi kiállítások is szûntek meg. Gondol-
junk az Imprintára, amit tulajdonképpen a
fejlesztési ciklusokhoz  igazítottak, a TPG-
re, a GEC-re vagy akár az EMBAX-ra is. Mi
lesz az IPEX-bôl, vagy – hogy ne menjünk
messzire – a Digitalexpóból?

Bevallom, családi unszolásra mentem ki a
kiállításra: az a pár Unicum és sör nem árt-
hat felkiáltással. Azután mintha egy holly-
woodi produkcióba csöppentem volna,
amelyben a valamikori akciófilmek botoxolt,
mégis ráncos és löttyedt egykori hôseirôl
próbálják lehúzni a huszadik bôrt. A hôsök
fel sem ismerik egymást. Az újabb akcióhô-
söket végképp…

Akárcsak a nosztalgiázó kiállításlátogatók
többsége. Pedig a nyomdászok, akik már
alig ismerik egymást, állítólag igényelnek
egy fórumot, amit a demokratikus centraliz-
mus jegyében már fel is vállalt néhány lá-
zadó tiszt. De mikor fogalmazódik meg egy
alulról jövô igény is?

„…és joggal az, mert minden születô, el-
pusztulást érdemlô…” (Mefiszto) 

Csúfy

K
özin

fo
in

fo

Hírek az egyesületHírek az egyesület
háza háza tájáróltájáról
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1917 óta a gyakorlatban is tudjuk,
hogy az állami, vagy nevezzük köztu-
lajdonnak mindenképpen „magasabb
rendûbb” a magántulajdonnál. Az ál-
lam respektíve közhatékonyabban tud-
ja felhasználni a társadalmasított ter-
melôeszközöket és egyéb javakat, mint
a magántulajdonos. Azt is tudjuk,
hogy a magántulajdonnak csak bizo-
nyos ágazatokban van létjogosultsága,
úgymint például az 1000 hold feletti
termôföld vagy a 100 hold feletti szô-
lôbirtokok esetében. Ami, mint neve is
mutatja: birtok, tehát valaki birtokolja.
Eme állítást kiválóan igazolja az idei
tanévkezdettel debütáló társadalmasí-
tott tankönyvterjesztés is. És tuti, hogy
nem is lesz nyereséges, hiszen a nye-
reség magától az ördögtôl való. Na-
mármost, nyereséget termelni nem
nagy kunszt: olcsón kell venni és drá-
gán kell eladni, vagy olcsóbban kell
elôállítani és drágábban kell eladni. A
nullszaldó vagy a vesztesség termelése
ennél jóval szofisztikáltabb feladat. A
következô kihívás a tankönyvpiac
részleges és egyben lépcsôzetes visz-
szaállamosítása lesz. Mivel van né-
hány veszteséges állami tulajdonú
nyomda is, mi sem kézenfekvôbb,
mint a tankönyvnyomtatás ezekben
történô központosítása. Csak nehogy
véletlenül nyereséges legyen! Ahogy a
szereplôket ismerem, nem kell fél-
nünk. Azok az elhájasodott és elké-
nyelmesedett nyomdatulajdonosok
legfeljebb felpörögnek, és más meg-
rendelés után néznek. Ha meg arra
sem képesek, akkor úgyis szükség lesz
elég szabad munkavállalóra, hogy fel-
töltôdjék az eddig beígért már mintegy
350 ezer munkahely.

Az „ingyen”, azaz pályázati for-
rások lehetôségének megjelenésével
– és azokkal szoros mimikriben élve
– megjelent új species is: a pályázat-
írók. Szolgáltatásaikat elôször pályá-
zatfigyelésként hirdetve átvették a pá-
lyázatírás nehéz feladatát is. Az áta-
lánydíjas tevékenység idôvel átalakult
sikerdíj-érdekelt vállalkozássá. Végül
– mint kiderült – nem is rossz üzlet.
Tehát gyorsan azt is államosítani, hi-
szen az állami pénzeket állami
cégek… mit is?  És a pénzfolyamot
egyirányúsítani kell.  Az utóbbi
idôben megjelent a megnyert
pályázatok bizományosi kereskedése
is. Na, ezt hogy fogja az új tulajdonos
kezelni? 

Más. Tudtátok, hogy nemcsak al-
kotmányokat vésnek gránitba, ha-
nem a nyomdagépgyártásban is meg-
van a gránit szerepe? Az egyik svájci
gépgyártó egyik ütôs eladási érve az,
hogy bizonyos gépeit gránit alapra
szerelik. Vannak gyártók, amelyek
temperált gránittömbökön szerelik az
érzékeny elektronikus részegységek
mozgó részeit. Sôt, a lemezstanca-
gyártók is használják a hôstabil tem-
perált gránittömböket szilárdságuk,
kiegyensúlyozottságuk és hôstabilitá-
suk miatt. Marketingnek sem kutya!
Ôsi természetes anyag lévén, szinte
nincs is már széndioxid-lábnyoma
(sic!).  Igaz, nem is vésnek bele.

Unokám beteg volt. Én vigyáztam
rá. Mûszakom letelte után a Város-
majoron keresztül mentem haza. Ha-
talmas sor kanyargott az utcán mind-
két irányból egészen a kórházig. A

mellékutcákban is álltak a kigyúrt,
néha pocakos, kapucnis felsôt viselô
fiatalemberek. Néhányuk fején meg-
villant a felhôk közül elôbukkanó
hold. Sokan imát mormoltak. Lassí-
tottam, és megkérdeztem az egyik
sorban állót, hogy miért állnak itt:
vért akarnak adni, mert minden em-
bernek piros a vére. Nem értettem.
Néha megjelent egy-egy villogó feke-
te állami autó is. Félreálltam. Nem
akartam feltartani ôket, hiszen orszá-
gos gondjaik mellett is idôt szakíta-
nak, és eljönnek vért adni a beteg fut-
ballistának. Voltak ott rohamrendôrök
is, de ôk bent álltak a sorban. Néhány
éve még farkasszemet néztek egy-
mással a TV-székháznál. Azonosítójuk
ugyan nem látszott, de miért is? Senki
sem reklamálta. Az önkéntes véradók
természetes szerénysége. Majd valami
förtelmes ricsaj zavarta meg az idillt.
Párom ugyanis ébredés elôtt egy órát
szundiztatja a telefonját. Felébredtem.

Nem akarom elhinni, amit már
egy éve is tudtam: felszámolják a
Veszprémi Nyomdát. Nem tudom,
más hogy van ezzel, de számomra
megdôlt egy városi legenda a nyom-
dák összefogásáról és a szinergiákról.
Már vizsgálják, hogy milyen piacké-
pes vagyonelemei maradtak a cégnek,
amivel a hitelezôket ki lehetne elégí-
teni. Biztosan maradt valami, hiszen
Lavoisier óta tudjuk, hogy az anyag
nem vész el, csak átalakul. ■

Spartvis

„…egy a színe csak: piros a vér”
K
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Prezentációk, weboldalak, 
nyersfordítások, egyéb irományok

nyelvi és stilisztikai lektorálása
E-mail: printinfo@t-online.hu: „lektorálás”
Telefon: +36 1 226-1944 (8–9 óra között)
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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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teTüske 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

MMeelleeggffóólliiáázzááss
UUVV--llaakkkkoozzááss

SSttaannccoollááss
GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss
BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss

SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss
KKéézzii  kkööttéésszzeett

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

Új és használtÚj és használt

NNYYOOMMDDAAGGÉÉPPNNYYOOMMDDAAGGÉÉPP
SSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAASSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA

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

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

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

2277

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

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

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   
DD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SSDD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SS

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

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

MELEGFÓLIÁZÁS
Régi árakon, megbízható
minôségben. Szállítással!

T.: 06-20/934-6859
email:

sarkany@mfa.kfki.hu

Eladó gépek
➧ Maxima vágógép MS115

(+6 db kés) (900 EFt)
➧ Varimex bígelô 500-as

(50 EFt)
➧ Perforáló-bígelô-riccelô

600-as (60 EFt)
➧ KAEV tûzôgép P781/L50

(tömbökhöz) (60 EFt)
➧ Romayor (üzemképes),

(85 EFt)
➧ Romayor (üzemképtelen),

(35 EFt)
➧ Grafopress sorszámozó

GPC (95 EFt)
➧ Polygraph tûzôgép (65 EFt)
➧ KAEV tûzôgép (85 EFt)
➧ Riccelô (40 EFt)
➧ Asztali irkafûzô (20 EFt)
➧ Páncélszekrény festéktá-

rolásra (50 EFt)
Az árak áfa nélkül értendôk!

Érd.: 06-30/9649-741
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