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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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„AMELYIK SZAKMÁNAK NINCS ÉRDEKVÉDELMI KÉPVISELETE…

…azaz „arca és hangja” a mindenkori kormányzat, illetve a társadalom felé, az
megszûnik, de legalábbis rálép az odafelé vezetô útra” – ez a meglátás dr. Peller
Katalintól, a Nyomda- és Papíripari Szövetség fôtitkárától származik, és nagyon igaz.
A hazai nyomdásztársadalom számos szereplôje ismerte már fel, hogy „egyedül nem
megy”, és egyfajta kollektív szakmai felelôsségvállalás jegyében csatlakozott
a szövetséghez, amelynek elsô számú feladata, hogy az ágazat mindig kellô erôvel
és hangsúllyal tudja képviselni, érvényesíteni az érdekeit.
Nem állítjuk, hogy az erôfeszítéseiket mindig siker kísérte és kíséri, de azt bátran
kijelentjük, hogy legyen bármily meghatározó is önmagában egy cég, még
megközelítôleg sem lenne képes olyan érdekérvényesítés(ek)re, és persze konkrét anyagi
elônyök elérésére – kedvezô biztosítási feltételek, elônyös energiabeszerzés stb. –, mint
amilyent a szövetség részeként, tagjaként elért, elérhet, illetve élvez, élvezhet. 
Ugyanakkor tény és való, hogy a szövetség által elért érdekérvényesítések
„gyümölcsét” alkalmasint nemcsak a tagság, hanem az ágazat egésze élvezi, miközben
magához a szervezet – amely nélkül mindezek az eredmények nem tudtak volna
megszületni – fennmaradásához, mûködéséhez csak egy viszonylag szûk mag járul
hozzá. Nem fogalmaznék úgy, hogy a többiek a „farvízen potyáznak” – hiszen nem
gondolom, hogy ilyen jellegû tudatos szándék van mögötte. És talán a szövetség hibája
is, hogy nem kellô súllyal, energiával és hatékonysággal kommunikáltak az ágazat
tagjaival. Ahogy a fôtitkár asszony ennek kapcsán fogalmazott: „Mélységesen hisszük,
hogy amennyiben az ágazat szereplôiben »helyére kerül«, vagyis a maga értékén
tudatosodik, mi végre van szüksége egy iparágnak érdekvédelmi szervezetre, vagyis
a szövetségünkre, akkor kétség sem marad senkiben az iránt, hogy a tagság között van
az ô helye is”.
A PRINTinfo hasábjain, illetve egyéb csatornán való rendszeres megjelenésükkel is azt
szeretnék elérni, hogy a szakma szereplôi  alaposabban ismerjék meg a szervezetet,
tudjanak mindarról, amit a tagjaik, illetve az ágazat egészének érdekében tesznek – és
ennek alapján döntsenek, ne pedig esetleg a múltból táplálkozó reflexszerû idegenkedés
legyen döntésük meghatározó mozgatórugója, „kívül maradásuk” okozója. A szövetség
szeretné elôsegíteni a felismerést, hogy kölcsönösen szükségünk van egymásra, hiszen
együtt erôsebbek vagyunk, pontosabban – ahogy dr. Horváth Csaba elnök fogalmazott –:
együtt vagyunk erôsebbek, maga az egész nyomdásztársadalom.

PRINTinfo
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Spartvis: Putáfokon nyitunk ety náty…  . . . . . . . . . . 22. oldal

PNYME-hírek: Flexószimpózium, IPEX  . . . . . . . . . 23. oldal

KözKözinfo

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

„…egyre inkább mérlegelnek
egyéb szempontok…”

KBA
„…inkább arról van szó, hogy
ehhez az új helyzetre kell be-
rendezkedni. Nem „átmeneti-
leg” csökkent a piac…”

Beszélgetés a két Schuck Istvánnal  . . . . . . . . . . .10–12. oldal

OfszetOfszetinfo

Igazán restelljük, de úgy tûnik,
kezd „állandó rovattá” válni a
„Helyesbítés”. Múltkori (284.)

számunkban három (!) figyelmetlenségünk is volt, amelyekért
ezúton is elnézést kérünk.

● Földes Gyuri bácsi nem 1915-ben, hanem 1914-ben
született, hiszen most februárban lett volna 100 éves. 

● A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál nem a XX., hanem
már a XXI., és 2014. április 24–27. között kerül megrendezére.

● A sorban a 85. az idei Ünnepi Könyvhét, a
Gyermekkönyvnapokra pedig 13. alkalommal kerül sor ebben
az évben, egész pontosan: 2014. június 12–16. között.

HelyesbítésHelyesbítés

Magyarországi
Papír-

nagykereskedôk
Egyesülete

„…Álláspontunk szerint a hitele-
zônek nem törvényes kötelezett-
sége kamatot kérni, illetve …”

A Tájékoztató értelmezése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

„A nyomdaiparnak
speciális válsága van…” 

manroland
„…az anyavállalat úgy prognosztizált,
hogy nagyjából 70–75 százalékra fog
viszszaesni a kereslet. Ehhez képest 30
százalékra zuhantak vissza a megren-
delések…”

Beszélgetés Kelemen Györggyel . . . . . . . . . . . . . .16–18. oldal

44

Nyomdászok civilben – 2.

„Az úgy volt, hogy a Balaton mellett
van egy kis nyaralóm, és amikor megvet-
tem, gondoltam, végigkóstolom a környék
pincészeteinek borait. És mivel nem azt
kaptam, amit vártam, nekiálltam én ma-
gam jó bort készíteni.
● Ezt is könyvbôl? 

Igen, éppen mi nyomtattunk egy ilyen könyvet, illetve…” 

Barkó Imre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

Azért pont India…

Plastdurker
„…Jó egyébként az indiaiakkal együtt dol-
gozni: egyrészt nagyon hasonló a habitusuk
a mienkhez, másrészt, mivel jellemzô
módon a menedzsment valamennyi tagja
nyugat-európai vagy amerikai egyetemen
végzett, az üzleti kultúrában is ennek
megfelelô értékeket képviselnek.” 

Beszélgetés Avar Judittal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. oldal

CégCéginfo
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MagánMagáninfo

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

Köszöntô  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
Óbudai Egyetem – Állásbörze  . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
Energia Fórum – 260 milliós megtakarítás . . . . . . .14. oldal
Pro Typographia – az ötvennegyedik  . . . . . . . . . . . .14. oldal
Exportpiaci támogatás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal
Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány  . . . . . . .15. oldal

fedprint.hufedprint.hu

„…mindegyikünk dolgozik,
végzi a feladatát…”

Heidelberg
„…bár gépcserékkel valósulnak meg a
beruházások, ebben a helyzetben az újabb
gép picivel nagyobb termelékenysége is
rátesz egy lapáttal. »Halljuk« a piac mor-
gását: »…mert mindenkinek eladtok új gé-
pet (nem csak nekem)…« De tyúk-tojás…”

Beszélgetés Jürgen Margull-lal  . . . . . . . . . . . . . . .8–10. oldal

OfszetOfszetinfo

Bezárt az Akaprint  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

Újra nyomtatásban a Newsweek…  . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

Egy cégcsoportban a Libri, a Bookline, a…  . . . . 20–21. oldal

Az elsô 3D nyomtató színes mûanyag…  . . . . . . . . . . 21. oldal

HírHírinfo
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● Ez azt jelenti, hogy továbbra is meg-
állapodhatnak a felek a fizetés teljesí-
tésének határidejében, azaz lehet – ext-
rém esetben – akár 90, 180 nap? A lé-
nyeg az, hogy ezt rögzítsék, mert ennek
hiányában – az 1. pont korábbi része
szerint – automatikusan 30 nap a ha-
táridô…
– Nem gazdálkodó szervezetek közötti

szerzôdés esetében a 30 napos határidô
csupán arra az esetre vonatkozik, ha a
felek ettôl eltérôen nem állapodnak meg.
Vagyis ilyen esetben: igen, a fizetési
határidô lehet a felek által meghatározott,
a lényeg, hogy ezt a határidôt a felek az
adott szerzôdésben rögzítsék. 

Gazdálkodó szervezetek
esetén: a lényeg nem az
írásbeliségen, a rögzítésen
van, hanem azon, hogy a
teljesítési határidô 60 na-
pot meghaladó idôtartam-
ban való megállapítása a
hitelezô érdekeit nem
sértheti.

● Mit jelent egész konkrétan, hogy
„indokolatlanul hosszú határidô”? Ki
állapítja meg, hogy egy határidô mikor
indokoltan hosszú, és mitôl lesz indo-
kolatlan a jelzôje?
– Az indokolatlanul hosszú határidôt

az Irányelv és a Ptk. módosított szövege
fogalmazza meg, a 30, illetve a 60 napot
meghaladó teljesítésben. Az összefogla-
lóból kiragadott mondat ugyanakkor arra
próbál rávilágítani, hogy mind az Irány-
elv – mind pedig az ennek alapján szü-
letett törvényjavaslat – kifejezetten hite-
lezôi érdekvédelmi szempontokat szem
elôtt tartva határozta meg a pénztartozás
kifizetésére vonatkozó szabályokat. Va-
gyis kizárólag azokat a – Ptk.-ban és az
Irányelvben megfogalmazottak szerinti –
indokolatlanul hosszú határidô-kikötése-
ket kívánják meggátolni, amelyek a hite-
lezô érdekeit sértik.

● Ez egész konkrétan mit jelent a gya-
korlatban?
– Ptk.: „Ha a jogosult gazdálkodó

szervezet, gazdálkodó szervezetek kö-
zötti szerzôdésben, a jogosult gazdálkodó
szervezet hátrányára az e § rendelkezései-
tôl a jóhiszemûség és tisztesség követel-
ményének megsértésével egyoldalúan és
indokolatlanul eltérô szerzôdési feltételt
a jogosult megtámadhatja.”

Általános szabályok szerint a szerzô-
dés megtámadására a sérelmet szenvedett
fél, és az jogosult, akinek a megtámadás-
hoz jogi érdeke fûzôdik.  A megtámadás
feltételeit a Ptk. határozza meg.
Amennyiben ilyen feltétel bekövetkezik
– jelen esetben: a jóhiszemûség és tisz-
tesség követelményétôl eltérô egyolda-
lúan, indokolatlanul eltérô szerzôdési fel-
tétel –, az arra feljogosított személy kere-
setlevélben kérheti a bíróságot, hogy a
szerzôdést/annak érintett részét nyilvá-
nítsa érvénytelennek. A teljesítési határ-
idôvel kapcsolatos újonnan beiktatott
megtámadási ok annyiban tér el az általá-
nos szabályoktól, hogy a megtámadásá-
val nem bármely sérelmet szenvedett fél,
hanem kizárólag a szerzôdés jogosultja
(és a jogosult érdekében meghatározott
más szervezet) élhet. Ilyen módon jele-
nik meg a magyar szabályozásban az,

Kedves Olvasóink! Ahogy azt elôzô (284.) számunkban
ígértük, szakavatott segítséggel „fordítjuk le”, hogy egész
pontosan mit is jelentenek a múltkor megjelent
tájékoztatóban foglaltak a gyakorlatban.
Az alábbiakban dr. Pákay András ügyvéd ad
magyarázatot az általunk feltett kérdésekre.

Papír-nagykereskedôk Magyarországi Egyesülete
A Tájékoztató értelmezése

■ Az 1. pontban úgy fogalmaznak:
„A kereskedelmi ügyletekhez kapcso-
lódó késedelmes fizetések elleni fellé-
pésrôl szóló Irányelvnek nem célja –
és így a törvénynek sem – a hitelezô
érdekeit szolgáló, a kereskedelmi gya-
korlatnak megfelelô 30 vagy 60 nap-
nál hosszabb teljesítési határidô kikö-
tésének visszaszorítása.” 

■ Szintén az 1. pont-
ban olvasható: „Az
Irányelv célja kifejezetten
a hitelezô érdekeit sértô
indokolatlanul hosszú ha-

táridôk megállapításának megakadá-
lyozása”. 

■ Szintén az 1. pontban akként fo-
galmaznak: „Bár a magyar jogszabály
kifejezetten nem rendelkezik az ilyen
feltételek megléte esetére fenntartott
eltérés lehetôségérôl, a szabály ki-
kényszerítésének módjába beépíti azt.
A szerzôdés megtámadására ugyanis
kizárólag a követelés jogosultjának ad
lehetôséget.”
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hogy a határidô 60 napban való meg-
határozásának oka a hitelezô védelme. A
jogszabály ugyanis arra az esetre, ha a
hitelezô érdekeit nem sérti a 60 napot
meghaladó fizetési határidô kikötése,
nem állapít meg jogkövetkezményt.

● Van-e plafonja a kamatmértéknek?
– Jogszabály nem állapít meg konkrét,

összegszerûen meghatározható plafont. A
szerzôdésekrôl szóló általános részében
azonban a Ptk. semmisnek nyilvánítja az
„uzsoraszerzôdéseket” (ha a szerzôdô fél
a szerzôdés megkötésekor a másik fél
helyzetének kihasználásával feltûnôen
aránytalan elônyt kötött ki). Ennek hatá-
rát a bíróság a konkrét eset összes körül-
ményeit mérlegelve állapítja meg. A gya-
korlat alapján elmondható, hogy egy évi
40 százalékos kamat általában uzsoraka-
matnak minôsül. A törvényes kamattól
való eltérés kapcsán fontos kiemelni,
hogy a törvényes késedelmi kamat abban
az esetben is jár, illetve behajtható, ha
sem az ÁSZF-ben, sem pedig az egyedi
szerzôdésekben nem rendelkeznek róla.
Amennyiben a gazdasági társaság ennél
magasabb (természetesen az uzsoraka-
matra vonatkozó tiltó szabályokat szem
elôtt tartó) kamatösszeget kíván kikötni,
annak mértékét és – törvényi keretek kö-
zötti – feltételeit egyéni szerzôdésekben
határozhatja meg.  

● Ezek szerint ez akkor lehet akár ala-
csonyabb is a számla fizetési határ-
idejének pillanatában érvényes jegy-

banki alapkamatnál? Na meg persze,
lehet magasabb is…
– Igen, pontosan ezt jelenti. Bár a sza-

bályozás ebben a tekintetben nem válto-
zott, hiszen ezt megelôzôen a késedelem-
mel érintett naptári fél évet megelôzô
utolsó napon érvényes jegybanki alapka-
mat volt irányadó a fél év teljes idejére
vonatkozó kamatszámításhoz. Ami szin-
tén lehetôvé tette, hogy az irányadó ka-
mat akár alacsonyabb, akár magasabb is
legyen a számla fizetési határozatakor
éppen érvényes jegybanki alapkamatnál. 

●  Ezek szerint nem lehet elállni attól,
hogy a hitelezô ne kérjen késedelmi
kamatot? Tehát, ha akar, ha nem, tör-
vényi kötelezettség késedelmi kamatot
felszámolni, amennyiben valaki késve
fizeti ki a számlát?
– Álláspontunk szerint a hitelezônek

nem törvényes kötelezettsége kamatot
kérni, illetve azt érvényesíteni. A törvény
azt a szerzôdési feltételt nyilvánítja sem-
misnek, ami a késedelmi kamat érvénye-
sítésének lehetôségét az adott ügyletre
vonatkozóan, a jövôre nézve teljes egé-
szében kizárja. A szabályozás szerint
szerzôdés megkötésekor meg kell hagyni
a lehetôséget a hitelezônek arra, hogy ha
a kötelezett késedelembe esik, vele
szemben késedelmi kamatot is érvénye-
síthessen.

● Ez a 40 euró egész ponto-
san mit jelent? A késedelem-
nek minden egyes napjára
vonatkozik, vagy egy egy-
szeri költség? A tartozás
összegétôl teljesen függetlenül minden-
kinek ennyit kell fizetnie?
– A 40 euró úgynevezett „költségáta-

lányként” szolgál, a követelés összegétôl
független, egyszeri költség.

● Ki lehet, vagy ki kell számlázni?
– A törvény a késedelembe esett fél

részére állapítja meg a fizetési kötelezett-
séget, az érvényesítés vonatkozásában
kötelezettséget nem állapít meg. Ugyan-
akkor 40 eurónyi minimális átalány-
összeg megfizetésétôl eltérô, azt kizáró
szerzôdési kikötés semmis, kivéve, ha a
kötelezett késedelme esetére kötbér
fizetésére köteles, azaz részére más jog-
hátrány érvényesül.

● Ha nem lehet kizárni, akkor nyilván
kötelezô…
– A kizárás tiltása nem jelenti feltétle-

nül, hogy a 40 euró költségátalányt (ille-
tôleg a követelés érvényesítésével kap-
csolatban azon felül jelentkezô költséget)
ki kell számlázni, érvényesíteni kell. A
semmissé nyilvánítás gyakorlati jelentô-
sége, hogy amennyiben a kötelezett kése-
delembe esik, a jogosultnak legyen lehe-
tôsége a késedelembe eséssel számára
okozott költségek fedezése érdekében 40
euró átalány azonnali érvényesítésére. A
törvény kötelezettséget kizárólag kése-
delembe esô fél vonatkozásában állapít
meg, mégpedig: hogy a jogosult részére
fizesse meg a meghatározott összeget. ■

Ilona

■ A 2. pontban a következô ol-
vasható: „Természetesen ennél ma-
gasabb késedelmi kamatmérték is
alkalmazható.”

■ Szintén a 2. pontban olvasható:
„A törvény által bevezetett további új-
donságok, hogy a kamat számításakor
a késedelemmel érintett naptári fél év
elsô napján érvényes jegybanki
alapkamat irányadó az adott naptári
fél év teljes idejére”

■ Ugyancsak a 2. pontban olvasha-
tó: „a késedelmi kamatot kizáró szer-
zôdési feltételt pedig semmisnek mi-
nôsíti.”

■ A 3. pont szerint: „ha a kötelezett
késedelembe esik, köteles a jogosult-
nak a követelése behajtásával kapcso-
latos költségei fedezésére legalább 40
eurónak (a Magyar Nemzeti Bank ké-
sedelmi kamatfizetési kötelezettség
kezdônapján érvényes hivatalos devi-
za-középárfolyama szerint) megfelelô
forintösszeget megfizetni behajtási
költségátalányként”

K
öz

in
fo

in
fo

■ Szintén a 3. pontban olvasható:
„a Ptk. szerint, amint az adós késedelem-
be esik, automatikusan ki lehet számlázni
neki a 40 eurónak megfelelô összeget”

■ Ugyancsak a 3. pont szerint: „E
rendelkezés kizárása szerzôdésben
semmis.”
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„…mindegyikünk dolgozik, végzi a feladatát…”
Heidelberg

Vitathatatlan, hogy a rendszerváltást követôen, de
fôleg az utóbbi 10–15 évbe, a Heidelberg gépek
uralják a hazai ívesofszet-nyomdákat. Nyilván nem
véletlenül, hiszen senki nem vitatja kiválóságukat,
de az is tény, hogy kvázi „plusz-nimbusszal” is
rendelkeznek. Jó pár évvel ezelôtt egy reprezentatív
felmérésünk eredményeként például kiderült, hogy
– amennyiben nem kellene foglalkozni az anyagi
vonzatával – 100 nyomdász közül 97 ezt a
gyártmányt választaná. S noha azóta jószerint
elmondható, hogy a többi gyártó is kivívta a hazai
nyomdásztársadalom elismerését, a Heidelberg
nyomógépek hegemóniája továbbra is
megkérdôjelezhetetlen. Ezzel együtt ôk is megérezték
az elmúlt majd’ öt év gazdasági recesszióját, és
persze a jövôt illetôen is van min gondolkodni.
Jürgen Margull-lal, a Heidelberg Magyarország
ügyvezetôjével beszélgettem.

● Némileg húzódozott, amikor meg-
kerestem az interjú végett. Miért?
– Nem szoktam interjút adni: minde-

gyikünk dolgozik, végzi a feladatát.
Most mit mondjak errôl…?

Helyzet
● Rendben, majd én kérdezek! Szerin-
tem, a hazai nyomdagép-képviseletek
közül talán a Heidelberg Magyaror-
szág szenvedte meg leginkább a válsá-
got, hiszen önök voltak a legmagasab-
ban, viszont onnan lehet a legnagyob-
bat esni…
– Ebben igaza van: ugyanakkor a mi

számaink és arányaink nem tükrözik sem
az anyacégnél, sem a szomszédos orszá-
gokban található testvérvállalatoknál ta-
pasztalható erôsen lefelé mutató „gör-
bét”. Nálunk is volt visszaesés, de mivel
mi – ellentétben velük – használt gépek
értékesítésével is foglalkozunk, és rész-
ben ez, részben pedig a növekvô segéd-
anyag- és alkatrészforgalmunk, illetve az
erôsödô szerviztevékenységünk kompen-
zálta az új gépek eladásából befolyt ösz-
szeg csökkenését. Ennek köszönhetôen a
mi összforgalmunk a „szokott” sávban
maradt. A bevételeinket tekintve a válság
elôtt és azóta is a megszokott interval-

lumban, „fûrészfogszerûen” mozgunk: az
egyik évünk jobb, a másik kicsit vissza-
fogottabb. De míg 2009 elôtt ezzel együtt
volt mindig emelkedés, azóta az egyes
évek legfeljebb kiegyenlítik egymást,
összességében konstans helyzetrôl be-
szélhetünk. Egyébként szerencsénk van,
hogy még 2001-ben, akkori kollégánk,
Szendrei Szabolcs kezdeményezésére
megszületett a Heidelberg segédanyagok
üzletága, merthogy ebbôl nemcsak stabil,
hanem az utóbbi jó pár évben egyre nö-
vekvô bevételünk van. E téren a forgal-
munk sokkal jobban emelkedik, mint
amennyire a felhasználás mértéke indo-
kolná, vagyis nyilvánvaló, hogy más be-
szállító cégtôl is hódítottunk el piacot. És
ez a késôbbiekben is cél. Évek óta egyik
fô törekvésünk, hogy gépek nélküli el-
adásokból fedezzük a hazai cég fenntar-
tását, sôt, nyereségességét. Hogy ez ép-
pen hogyan és mibôl tevôdik össze, az a
mindenkori piaci lehetôségektôl és körül-
ményektôl is függ.

● Térjünk vissza az ofszetnyomó-gé-
pekhez! Hogyan alakultak az eladások
az elmúlt három-négy évben?
– A tapasztalat az, hogy akkor van – és

lesz is – csak új gép eladására lehetôség,

ha van pályázat. Ebbôl pedig nem sok
volt. Nálunk áprilistól következô év már-
ciusig tart egy üzleti év, és ezt figyelem-
be véve 2010–’11-ben – ekkor volt a leg-
nagyobb visszaesés – 3, 2011–’12-ben
11, 2012–’13-ban 10 új gépet értékesítet-
tünk, 2013–’14-ben pedig várhatóan 6–7
lesz az általunk eladott új nyomógépek
száma. Legnagyobb számban B2-es, ki-
sebb részben B3-as formátumú gépeket
állítottunk üzembe, és évente egy-kettô
B1-est.

● És hány gépet vettek vissza?
– A csere a jellemzô: tehát egyet visz-

szaveszünk, és helyére egy újat telepí-
tünk. Meglévô géppark mellé további
letelepítés elvétve akad.

● Igazából a „bedôlésekre” gondol-
tam…
– Nem veszélyes: évente átlagban egy-

két gép eladásában nyújtunk segítséget a
lízingcégeknek.

● Az elôbb említette, hogy pályázati
források nélkül nem igen lehet számí-
tani új gépberuházásokra. Tény, ám a
pályázati pénzek igencsak „kétélûek”:
egyrészt tényleg elengedhetetlenek a
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fejlesztésekhez, másrészt viszont
„az ingyen pénz” rendesen bele-
zavar a nyomdai árképzésekbe…
Ráadásul jelentôs túlkapacitás
jellemzi még mindig a hazai pia-
cot, azaz igazából, ha lenne is for-
rás, mire vegyenek a nyomdászok
újabb gépeket…
– Igen, az ôrületes alákínálgatás

jelenségét sajnos a pályázati pénzek
is okozzák. És, bár gépcserékkel va-
lósulnak meg a beruházások, ebben a
helyzetben az újabb gép picivel na-
gyobb termelékenysége is rátesz egy
lapáttal. „Halljuk” a piac morgását:
„…mert mindenkinek eladtok új gé-
pet (nem csak nekem)…” De tyúk-
tojás alapon: a pályázati lehetôség
generálja az igényt, amit – szerencsés
esetben – mi kiszolgálunk, és ha mi
nem, akkor a versenytársak.

Ugyanakkor tény, hogy amennyi-
ben teljesen eltûnik a pályázati pénz,
akkor egy komolyabb visszaeséssel
kell számolni a forgalomban, remél-
hetôleg csak átmenetileg…

● És akkor mihez fog kezdeni a
Heidelberg Magyarország?
– Nem tudom: majd meglátjuk,

hogy mire lesz szüksége a hazai piac-
nak. A Heidelberg kínálatának csak
egy részével vagyunk jelen jelenleg
Magyarországon. Igaz, hogy a többi-
nek jelentôs többsége – például extra-
méretû CtP – nem releváns itthon.
Más termékekben látok fantáziát eset-
leg a hazai piacra, de arra még appará-
tusban nem vagyunk elég felkészül-
tek, mert gazdaságtalan lenne. De nem
gondolnám, hogy belátható idôn belül
megszûnik az igény az új ívesofszet-

nyomógépek iránt. Csökkenni persze
biztos, hogy fog –  valamikor…

● A konkurencia sérelmezi, hogy a
Heidelberg Magyarország mostan-
ság nagyon töri le az árakat, azaz
jelentôs árkedvezményekkel kínálja
és adja el a gépeit…
– Mindig azt vetették a szemünkre

a nyomdászok, hogy a többi beszállí-
tóhoz képest drágábbak vagyunk, és
ez igaz. Nem gondolom, hogy e téren
változott volna valamit is a helyzet.

● Mégis önök adják el a legtöb-
bet, s noha kétség sem fér ahhoz,
hogy kitûnô gépekrôl van szó, de
azért a különbözô gyártók beren-
dezései között nyilván nincs – nem
lehet – ekkora különbség… Mi a
„titok”?
– Az anyavállalatunk érvrendsze-

rében – túl a minôségen és megbízha-
tóságon – a fô hangsúly a gépek ter-
melékenységén van, de ez utóbbival
mi itthon nem mindig tudunk érvelni.
A hazai nyomdászok számára – akik
igazán nem azzal küzdenek, hogy
nem gyôzik a munkát – ez irreleváns.
A magyar piacon a „titok” egy össze-
tettebb dolog: egyrészt kétségtelen a
nimbusz, másrészt a márka maga
világszerte ismert és elismert, azután
ott van a nagyon erôs, 12 fôs szerviz-
hátterünk, a kitûnô alkatrész, illetve
segédanyag divíziónk. És ami ehhez
még nagyon sokat ad, és nagyban be-
folyásolja az eladásaink sikerességét,
az a jelenlegi egyetlen gépértékesí-
tônk, Jakubász Péter rátermettsége. Ô
nem egyszerûen gépet ad el, azaz
mûszakilag mutatja be és gyôzi meg

az érdeklôdôket az elônyökrôl, ha-
nem szinte belebújva a partner bôré-
be és gondolatai közé, a gazdasági
feltételekre, a hitel- vagy lízingkon-
strukciókra, továbbá a garanciákra, a
visszavételre, a szervizháttérre, a
segédanyag-ellátásra is kiterjedô kész
megoldást kínál számukra, és mind-
ezt kellô alázattal teszi. Tehát nem
egy gépet vesz meg tôlünk valaki,
hanem egy szinte mindenre kiterjedô
olyan komplett és egyúttal biztonsá-
got nyújtó megoldást, amelyet na-
gyon ráigazítunk a vevôink igényeire
és lehetôségeire, és amelyben – re-
ményeink szerint – egyáltalán nem
maradnak bizonytalan pontok, nyitott
kérdések.

Amerre a Heidelberg
szerint az elôre van

● Digitális nyomtatás. Mi az ezzel
kapcsolatos meglátása?
– Anyavállalati szinten együttmû-

ködés született a RICOH-val, és mi is
ehhez tartjuk magunkat: amennyiben
felmerül valamelyik partnerünknél az
igény digitális nyomógép iránt, akkor
mi a RICOH gépeket ajánljuk, de ter-
mészetesen ez oda-vissza mûködik:
ôk pedig bennünket ajánlanak.

● Ennyi?
– Ennyi. Szoros kapcsolatban va-

gyunk Mühl Balázzsal, a RICOH ér-
tékesítôjével.

● Inkjet?
– Nincsenek ismereteim róla, hogy

nekünk Magyarországon egyelôre
bármilyen ezzel kapcsolatos teen-
dônk lenne. De el tudom képzelni,
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Ívesofszet-helyzet
● Szóval, két új és egy használt íves-
gép került a hazai piacra az elmúlt
három év alatt…
S. I. (ifj.) – Így igaz, illetve tavasszal

állítunk üzembe még egy újat. E négy
gépbôl három B1-es, egy B2-es formá-
tumú. 

S. I. (id.) – Viszont mintha mozgolódás
lenne gépfronton, ugyanis már a sokadik
árajánlatot kérik tôlünk az idén. Ez nem
nagyon volt jellemzô az elmúlt években
erre az idôszakra, a januári évkezdésre…

● Ezzel együtt tény, hogy nem lehet
olyan mennyiségû íves nyomógép

üzembe állításával számolni, mint a
válság elôtt.
S. I. (ifj.) – Sokan még mindig válság-

nak nevezik azt, ami történt az elmúlt
években, de ma már inkább arról van szó,
hogy ehhez az új helyzetre kell beren-
dezkedni. Nem „átmenetileg” csökkent a
piac, hanem alapjaiban rendezôdött át:
egyrészt vitathatatlanul folytatja útját a
digitális technológia, másrészt a nyomda-
termékek piaca is megváltozott, amihez a
hagyományosabb technológiák is alkal-
mazkodnak. Nyugat-Európában valóban
érezhetô gazdasági fellendülés, ha tetszik,
ott már nagyjából másfél éve „élik” az új
rendszert, de ez azt jelenti, hogy a piac
szereplôi beépítették életükbe az új hely-

„…egyre inkább mérlegelnek egyéb
szempontok szerint is…”

KBA
A KBA nyomógépek
kizárólagos
képviseletét
Magyarországon
(és Romániában is)
a Prosystem
cégcsoport látja el. 
A KBA nyomógépek
esetében is
megállapítható,
hogy a válság –
finoman szólva –
nem tett jót az
értékesítésüknek…
A hazai piacon két
új, illetve egy
használt ívesofszet-
gép, és két, ugyan

használt, de „fiatalnak” számító, és kifejezetten jó
állapotú tekercsofszet-berendezés került üzembe állításra
az elmúlt három év alatt. Az európai piacot tekintve is
forgalomcsökkenés figyelhetô meg – fôként tekercsofszet
területen, ami hozzávetôlegesen 40 százalékot jelent –,
aminek következtében jelentôs strukturális
változtatásokra és létszámleépítésre került és kerül sor 
a KBA-nál.
A hazai és a nemzetközi helyzetrôl és trendekrôl idôsebb
és ifjabb Schuck Istvánnal beszélgettünk. 

hogy Heidi már dolgozik az
ofszet+inkjet integrációján…

● Merre fejleszt egyáltalán
a Heidelberg?

– Minden részletet nem
ismerek, mert ez még a cé-
gen belül is titok. De nagy-

vonalakban azért tudható, hogy a ter-
melékenység, illetve a szoftvermegol-
dások és -kiegészítések jelentik a fô
irányt, azaz minél többet kihozni egy
adott gépbôl.

● És formátumban? Marad a teljes
szortiment a B3-tól a B1-ig, és a
145 és 162 cm „jumbo” gépek?
– Úgy tudom, minden marad, ezen

belül a csomagolóanyag gyártásához
szükséges megoldások kapnak az ed-
diginél is nagyobb hangsúlyt, és nem-
csak nyomtatásilag, hanem utófeldol-
gozásban – stancolás, dobozragasztás
– is. De egyébként ez messzemenôkig
nem új a Heidelbergnél, hiszen régóta
erôteljesen jelen van ebben a szeg-
mensben. Mi magunk itt, Magyaror-
szágon is túl vagyunk már ilyen jel-
legû „sorok” üzembe állításán.

● Ha már gépgyártás: mint tudjuk,
ennek egy részét Heidelberg kivitte
Kínába, miközben az európai pia-
con akar és ad is el…
– A kínai gyárában készült gépek

kizárólag a kínai, illetve egyes ázsiai
piacokon kerülnek csak értékesítésre!
Az európai, illetve esetleges tengeren-
túli piacát kizárólag a németországi
gyárában készült gépekkel szolgálja
ki. Sôt, nagyon sok olyan kínai és rá-
adásul kifejezetten nagy ügyfele van,
akik ragaszkodnak az „echte”  Heidel-
berg-gépekhez! Gondolom, ezt nem
tudják azok, akik a kínai gyár miatt tá-
madják…

● Térjünk vissza Magyarországra!
Igaz ugyan, hogy önöknél még nem
zárult le az elôzô üzleti év, de mégis
megkérdezem: mi a terv az ideire?
– Jelenleg is fut jó néhány projek-

tünk, amelyek nagyon közel állnak a
megvalósuláshoz: jó esélyünk van a-
rra, hogy hozzuk az elôzô év eredmé-
nyeit. ■
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zetet – idomultak hozzá. Hogy mást
ne mondjak: a tavalyi nyugat-európai
KBA ívesgép-eladásainak döntô
többsége minôségi csere eredménye
volt, nem pedig kapacitásbôvítésre
irányult.

● Ez itthon is egy reális kilátás
lehet…
S. I. (ifj.) – Az is lenne, de a leszû-

kült piaci lehetôségeket gyakran be-
folyásolják az árletörések a gépeladá-
sok tekintetében is. Visszafogottan
fogalmazva: elképesztô „aláígérések”
miatt hiúsult meg nem egy projek-
tünk. Kíváncsian állunk részünkrôl
az e fajta „üzletpolitikához”, mert
ezzel többnyire veszteség termelhetô,
noha az kétségtelenül elmondható,
hogy az eladott nyomómûvek száma
ezzel növelhetô… A veszteség azon-
ban veszteség, ami mentén nem tudja
egyetlen cég sem – legfeljebb ideig-
óráig – fenntartani önmagát, és nem-
csak magának árt, hanem más piaci
szereplôkre is hatással van… 

● A nyomdászok azért kvázi jól

járnak, ha olcsóbban tud-
nak géphez jutni…

S. I. (ifj.) – Persze, ez
ilyen egyszerû! De azért
érdemes pár dolgot ehhez
hozzáfûzni. Egyrészt azért
tudják ilyen olcsón meg-
venni azt a bizonyos gépet,
mert nem feltétlenül a leg-
újabb konstrukció, így hí-
ján van az utóbbi évek in-
novációinak, ezáltal ener-
giahatékonysága, selejt-
visszafogási képessége,
beállítási idejének csök-
kentése stb. elmarad a fej-
lettebb gépekétôl, ami vé-

gül pénzben is kifejezhetô lesz. Más-
részt a gép olcsósága a gyártó dönté-
se, és így rá hathat kedvezôtlenül ez.
Nyilván elôfordul, hogy egyszerûen
muszáj ilyen árat megadnia a gyártó-
nak, de, hogy ez minden esetben így
legyen – az legalábbis kérdéses. 

● Ezek szerint megjelent az a
„fegyver” gépbeszállító fronton is,
amitôl a nyomdák a mai napig
szenvednek: az árletörés, mint
gyilkos és öngyilkos eszköz…
S. I. (ifj.) – Nem új dolog ez. Ré-

gebben is elôfordult, viszont az el-
múlt évek csökkenô eladásai miatt
elôtérbe került, mint lehetséges ok az
elvesztett/megnyert projektekre. Né-
melyik szereplô gyakrabban él ezzel,
mások pedig csak nagyon mértékle-
tesen szállnak árharcba. Éppen ezért
az eladásaik is igen visszafogottak…
Ugyanakkor azt is hangsúlyozom,
hogy a piac sem a „régi”, és nem is
lesz soha az, tehát felesleges arra vár-
ni, hogy megismétlôdik a kétezres
évek elején-közepén megtapasztalt
hatalmas beruházási boom.

● A KBA jelentôs összevonásokon,
szerkezeti átalakításon és bizony
komoly létszámcsökkentésen van
túl. Alkalmazkodás az új „rend-
hez”?
S. I. (id.) – Tulajdonképpen igen.

A piaci helyzet megváltozott, a KBA
is kénytelen volt azokat a lépéseket
megtenni, amelyeknek eredménye-
ként még inkább racionalizálta a
gyártás folyamatát – például szünte-
tett meg részfeladatokat végzô gyár-
egységeket, vont össze gyárakat –, és
ez óhatatlanul létszámcsökkentéssel
is járt és jár: 6500 fôrôl 5000 fôre
akarja csökkenteni a dolgozói létszá-
mot. Mindennek következtében je-
lentôs költségmegtakarítást ért el,
illetve fog elérni, miközben továbbra
is maradéktalanul tudja kiszolgálni a
piac igényeit, amelyek íves területen
azért emelkedést mutatnak, elsôsor-
ban a nagyobb formátumok – például
a 106-os – területén. 

● Na és a KBA ívesofszet-nyomó-
gépek hazai kilátásai?
S. I. (id.) – Az árajánlatkérések is

azt mutatják – annak ellenére, hogy
árfekvésben az elôbbiekben említett
okok miatt hendikeppel indulunk –,
hogy az ügyfeleink talán egyre in-
kább mérlegelnek egyéb szempontok
szerint is: például a kedvezô energia-
fogyasztás, az innovatív technológiai
megoldások, a berendezéseink kör-
nyezetbarát volta, a megbízható
szervizháttér – elôbb-utóbb nyomós
érvül szolgál(hat)nak a KBA-gépek
mellett. Idôvel talán eltûnik a félreér-
telmezett, presztízsbôl történô fej-
lesztés – vagy inkább fogalmaznék
úgy: minôségi csere –, s a nyomdá-
szok valódi értékük szerint ítélik meg
a gépeket, s ez alapján döntenek.
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Kapacitásbôvítés miatt egyébként
kevésbé számítunk új beruházásokra,
ámbár a csomagolóanyag-gyártás
terén egyáltalán nem kizárt…

Arra is érdemes lenne a hazai
nyomdászoknak odafigyelni, hogy a
régióban – például Lengyelországban
és a cseheknél is – igen komoly fej-
lesztéseket hajtottak végre íves és
rotációs területen egyaránt. Nem len-
ne szabad „megijedni” az esetleges
pályázati lehetôségektôl a hazai
nyomdáknak sem, noha kétségtelen,
hogy csak módjával akadnak, és azok
is nehezen vállalható kötelezettségek-
kel zsúfoltak, ráadásul viszonylag
alacsony támogatást biztosítanak.
Viszont a versenyben maradáshoz
elengedhetetlenül lépni kell a kor-
szerû gépek felé!

Tekercsofszet-helyzet
● Az a két – igaz nem új – hazai
tekercsofszet-beruházás nem kis
eredmény…
S. I. (id.) – Így igaz, ugyanakkor

kétségtelen, hogy a KBA tekercsof-
szet-gépeinek eladása jelentôsen le-
csökkent: 50 százalékos, sôt az újság-
nyomó gépek esetén ennél nagyobb
mértékû a visszaesés. Ennél jobban
viszont – legalábbis szerintem – nem
fog csökkenni, mert továbbra is valós
piaci igény mutatkozik a nyomtatott
magazinok iránt. Egyébként a hazai
piacon is van újabb érdeklôdés te-
kercsofszetgép iránt…  

Az irány
S. I. (ifj.) – Ívesofszet területen

egyértelmûen a B1-es, illetve ennél
nagyobb formátumok (KBA Rapida
106, 145, 164, 185) iránt mutatkozik
erôsödô piaci igény. Ezek a gépek
nemcsak extramagas nyomatminôsé-
get produkálnak, és igen sokféle in-
novatív megoldás található konstruk-
ciójukban, hanem energiatakarékos és
– ahogy azt még a „Zöldek” is elis-
merik – környezetbarát a mûködésük.
Persze, a továbbiakban is készülnek
B2-es gépek is, sôt a B3-as, száraz-
ofszet-technológiájú Genius is a
programban marad, mert bizonyos
speciális szegmensekben nagyon
kedvelt. De tény, hogy már egy jó
ideje a B1-es, illetve az annál
nagyobb formátumú gépekbôl
származik a KBA árbevételének több
mint 60 százaléka, és a jövôben
minden bizonnyal tovább emelkedik
ez az arány.

S. I. (id.) – Természetesen a te-
kercsofszet-területrôl sem mond le a
KBA, és folytatja az erre vonatkozó
fejlesztéseit is, illetve az RR Donnel-
ley-vel közösen kifejlesztette inkjet-
nyomógépének, a Rotajet 76-osnak
gyártását, amelybôl már kettô az
európai piacon vevôre talált, és a har-
madik szerzôdés is aláírásra került. A
hagyományos nyomdatermékek
területén érezhetô szûkülô piaci
lehetôségre pedig a válasza, hogy két,
gyakorlatilag új technológiai akvizí-
ciót hajtott végre: felvásárolt egy
flexó- és egy szitanyomógép-gyártó

céget, ezáltal tovább erôsíti a csoma-
golóanyagok gyártására alkalmas
gépgyártói profilját. 

● És Önök, mint Prosystem-cég-
csoport, hogyan látják a jövôjüket?
S. I. (id.) – Meglehetôsen széles

portfólióval rendelkezünk, amelybôl
csak egy rész a nyomógépek értéke-
sítése. Ugyanakkor ez idáig mintegy
32 íves és 8 tekercses gépet állítot-
tunk üzembe, ami azt is jelenti, hogy
ezek felügyelete, szervizelése, esetle-
ges felújítása azért ad feladatot cé-
günknek. Emellett a kis kötészeti
gépektôl egészen a nagy kötészeti
rendszerekig sokféle kötészeti gép is
megtalálható kínálatunkban, továbbá
egyéb olyan berendezések forgalma-
zásával is foglalkozunk, amelyek kü-
lönféle feladatokban megoldást jelen-
tenek a nyomda-, illetve csomagoló-
ipar számára.

S. I. (ifj.) – A csökkenô beruházá-
si-, illetve a feszesebb/„kalandosabb”
gazdasági lehetôségek felértékelik a
nyomdáknál már meglévô géppark
üzembiztonságának fontosságát, va-
gyis fokozódik a jelentôsége a meg-
bízható szerviznek és a gyors alkat-
részellátásnak. Eddig is erôsek vol-
tunk e téren, de ezentúl még nagyobb
hangsúlyt helyezünk rá, még inkább
„aládolgozunk” a nyomdáknak, hogy
a lehetô legkisebb fennakadást jelent-
se számukra egy esetleges meghibá-
sodás. Ezen kívül mást is hozhat az
élet, vannak még ötleteink… ■
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Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

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

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK
„Közös fellépés – közös siker!”
A Nyomda- és Papíripari Szövetség az elmúlt években számos olyan kezdeményezéshez csatlakozott,
illetve programot indított, amelyek célja iparágunk helyzetének javítása, a rólunk alkotott kép kedvezôbbé
tétele. Konkrétan a nyomtatott marketingkommunikációs eszközök hatékonyságát kiemelô Print Power,
a nyomtatott termékek felelôsségteljes gyártását és használatát támogató, az iparág környezetre
gyakorolt negatív hatásaival kapcsolatos tévhiteket eloszlató Two Sides kampányok, a hazai cégeket
támogató Magyar Nyomdatermék védjegy vagy az olvasást népszerûsítô Olvasás Éjszakája
programsorozat. A szövetség minden esetben komoly erôfeszítéseket tett, hogy az üzenetek eljussanak a
döntéshozókig, illetve a széles közvélemény is megismerje ezeket. Üzleti partnereinknél járva mégis
sûrûn tapasztalom, hogy a kiadói világban dolgozó emberek jelentôs része nem ismeri ezeket a
kezdeményezéseket, nem tudatosulnak bennük az abban foglaltak, és ezért téves elképzelésük van 
a nyomdászatról. Nemcsak a szövetség tagjainak, hanem a teljes nyomdásztársadalomnak érdeke, hogy
értékünkön ítéljenek valamennyiünket.

Ezért tisztelettel arra szeretnék kérni minden nyomdászkollégát, hogy szakmai és privát kapcsolatait felhasználva, tárgyalásai,
beszélgetései során népszerûsítse ezeket! Ehhez a szövetség ingyenesen biztosít nyomtatott és digitális marketinganyagokat.

A közös fellépés bizonyosan könnyebben vezet el a közös sikerhez! 

Minden jót kívánok az idei évre!
Kovács János elnökhelyettes
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Pro Typographia – az ötvennegyedik
A bevett gyakorlathoz hasonlóan nemcsak tagjaink közül, hanem minden magyarországi nyomda és
kézmûves könyvkötészet nevezését is várjuk, és változatlanul számítunk a fiatalok termékeire is,
amelyekkel egyénileg vagy csoportosan is pályázhatnak. A versenyre a meghirdetett kategóriákban
2013. január 1. és 2014. március 31. között gyártott termékekkel lehet nevezni
a melinda@fedprint.hu e-mail címen. A versennyel kapcsolatos tudnivalók és a nevezési lap
megtalálható honlapunkon (www.fedprint.hu) a Díjazottak/Díjszabályzatok/Pro Typographia link alatt.
Külön kérésre természetesen megküldjük e-mail-ben is a dokumentumokat.

Nevezési határidô: 2014. április 18., 15.00 óráig!

Óbudai Egyetem
Állásbörze

2014. február 18–19-én immáron 16. alka-
lommal rendezi meg az Óbudai Egyetem az
Állásbörzét, amelyen ezúttal Szövetségünk
három tagvállalatával – Konica Minolta
Magyarország, STI Petôfi Nyomda, Marzek

Kner Packaging – együtt kiállítóként van jelen.
Ez az állásbörze lehetôséget teremt, hogy egyrészt
az Óbudai Egyetem állást, illetve képzési lehetôsé-
geket keresô, végzôseivel, frissdiplomásaival,
továbbá a néhány éve végzett hallgatóival, illetve
más vidéki és budapesti felsôoktatási intézménybôl
(évrôl évre nagyobb számban) átlátogató hallgatóval
vegyük fel a kapcsolatot, körükben is népszerûsítsük
és tudatosítsuk a nyomdaipar perspektivikus lehetô-
ségeit. Kiállító tagvállalataink pedig konkrét állás-
ajánlattal is „megkínálják” a frissdiplomásokat, illetve
alkalmasint gyakorlati tapasztalat megszerzésére
ajánlanak lehetôséget.
Jövôre – minden bizonnyal – ismét részt fogunk
venni az Óbudai Egyetem Állásbörzéjén, és remél-
jük, hogy még több tagvállalatunk gondolja akként,
hogy képviselteti magát.

Energia Fórum – a megtakarítás
elérte a 260 millió forintot
Szövetségünk a szakmai szervezetek közül elsôként szervezte meg a csoportos
villamos- és gázenergia-beszerzést. 2008 óta több mint 160 millió kWh mennyiséget
versenyeztettünk meg a kereskedôk között, a tagjaink számára elért megtakarítás
meghaladta a 260 millió forintot. A 2013. évben tevékenységünket már kiterjesztettük
a CSAOSZ-tagokra is.
Noha a számok egyértelmû sikert mutatnak, az energiabeszerzés sokkal több
egyszerû árversenyeztetésnél. Minden egyes alkalommal sok kérdés merül fel,
amelyre igyekszünk választ adni, de így is biztosan sok megválaszolatlanul marad.
Fontosnak tartjuk, hogy minden cég vezetôje a megfelelô információk birtokában
hozhassa meg döntését. Ezért idôrôl idôre „energia témájú” rendezvényeket szerve-
zünk, ahol szakértôink átfogó képet adnak az energiapiacról, a közös beszerzés
elônyeirôl és mûködésérôl, valamint lehetôség van az egyéni kérdések megvála-
szolására. Az idei Energia Fórum – amely 2014. február 20-án kerül megrendezésre
– fôbb témái a következôk: A csoportos energiabeszerzés rendszere és mûködése;
Az energiapiac sajátosságai – magyar szabályozási rendszer; Az elektronikus aukció
sajátosságai, meghívott kereskedôk; Szerzôdéskötés a gyôztes pályázóval, a szer-
zôdések buktatói. És természetesen ezúttal is lesz interaktív fórum, amelynek kere-
tei között szakértôk közremûködésével mindenki választ kap a témával kapcsolatos
kérdéseire.
Jelenleg ugyan már túl vagyunk a 2015-re vonatkozó villamosenergia-beszerzésre
irányuló pályázaton, és elôkészítés alatt van a gáztender, ám így, öt év távlatában
is elmondható, hogy van mit megbeszélni, van mire külön fórumot szervezni.
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Exportpiaci támogatás
tagjainknak 
Sok cég számára az export jelentheti a növekedés zálogát. Az új piacokra
történô lépés azonban rendkívül költséges és hosszadalmas feladat.
Ezért szövetségünk egyik stratégiai feladatának tekinti, hogy támogassa
tagjai exportkapcsolatainak fejlesztését. Ennek egyik legalkalmasabb
formája, ha a cégeknek lehetôséget teremtünk a potenciális üzleti partne-
rek elôtti bemutatkozásra. A megvalósításban együttmûködô partnerünk a
HITA (Nemzeti Külgazdasági Hivatal), amely szakértelmével, kapcsolat-
rendszerével és anyagi forrásokkal tud hozzájárulni a kezdeményezésünk
sikeréhez. A hivatallal létrejött együttmûködésünk eredményeként tagja-
inknak olyan lehetôségeket tudunk biztosítani, amelyek során kapcsolatba
léphetnek a cég profiljának megfelelô külföldi megrendelôkkel, és mindezt
minimális saját anyagi erôforrások felhasználása mellett tehetik.

PLMA kiállítás 
Amszterdam, 2014. május 20–21.

Elsôsorban olyan nyomdáknak ajánljuk, akik a csomagolóanyag-
gyártás területén mûködnek.
A PLMA kiállítás (www.plmainternational.com) ugyanis a saját márkás
termékek kiállítása food (friss, mélyhûtött és szárított élelmiszerek, italok)
és non-food (kozmetikumok, háztartási és vegyi áruk, szépségápolás és
egészségmegôrzés, autóápolás, kertészeti termékek stb.) szekcióban.
Az elmúlt évben a kiállításon közel 4000 kiállító vett részt 50 országból.
A szövetség 9 m2-es standján lehetôséget biztosítunk 3 tagvállalatunknak,
hogy termékeiket bemutathassák, illetve bonyolítsák tárgyalásaikat.
A résztvevôk bekerülnek a kiállítói adatbázisba. A standbérlet ingyenes,
amely nem tartalmazza az egyedi igények szerinti installációt. A résztve-
vôknek csak regisztrációs díjat kell fizetni.

Jelentkezési határidô: 2014. február 27. 

Hungarian Print Show
Berlini Magyar Nagykövetség, 2014. szeptember 10.

Ez egy egész napos rendezvény, amelyen csomagolóanyag-gyártók,
illetve kereskedelmi (akcidens) reklámkiadványokat gyártó nyomdák
kapnak lehetôséget a bemutatkozásra és a személyes kapcsolatok
felvételére az érdeklôdô üzleti partnerekkel. A rendezvényre egy adatbá-
zisban összeállított potenciális partneri kör vezetôi kapnak meghívást
a nagykövetségtôl, illetve a szövetségtôl. Meghívjuk továbbá az adott
terület szakmai sajtóját is. A programon szövetségünk 10 tagnyomdája
vehet részt. Az elôzetes információk szerint a rendezvény költségeit a
HITA és a nagykövetség fedezi.

Nyomtatott
Kommunikációért
Alapítvány
Noha mostanában meglehetôsen lejáratódni látszanak az
alapítványok, szövetségünk mégis egy alapítvány létrehozása mel-
lett döntött. Az oka többes, de elsôsorban az, hogy számtalan
olyan helyzet, közös érdek volt az elmúlt években, amikor valami-
lyen ügyben – oktatás, továbbképzés támogatása, karitatív hozzá-
járulás stb. – az anyagi segítségünkre lett volna szükség, s bár-
menynyire is egyetértettünk a céllal, szövetségként erre nem biz-
tosított lehetôséget a jogszabály. E problémák megoldására döntött
úgy az elnökség, hogy a szövetség egyszemélyi tulajdonosként
létrehozta saját alapítványát, amely nyitott alapítvány. A nyitott-
ság nemcsak azt jelenti, hogy – amennyiben egyetért a céljaival –
bárki támogathatja, hanem a mi esetünkben azt is, hogy a legtelje-
sebben transzparens módon mûködik. 

Tevékenysége, gazdálkodása nyomon követhetô lesz a honla-
punkon, és évente a közgyûlés tájékoztatást kap munkájáról. Irá-
nyítását egy háromtagú kuratórium végzi, amelyben – összeférhe-
tetlenség miatt – nem vehet részt a mindenkori elnökség egyetlen
tagja sem. 

A szövetségünk által életre hívott alapítványnak kiemelt célja a
magyar nyomdász- és papíripari szakma fejlesztése a 21. század
kommunikációs kihívásainak megfelelôen. Az alapítvány kiemelt
fontosságot tulajdonít a nemzetközi színvonalú, a nyomda-, illetve
a papíripar fejlettségével azonos szintû közép- és felsôfokú oktatás
megôrzésének, fejlesztésének, illetve a felnôttképzés kiépítésének.
A közép- és felsôfokú oktatás színvonalának növelése érdekében
az alapítvány támogatja az oktatási intézményeket, az ott folyó
oktató- és nevelômunkát, a tudományos kutatást, valamint az inno-
vációs tevékenységet.

Az alapítvány alapítói vagyonát – 2 000 000 forintot – a szövetség
a pénzügyi tartalékaiból fedezi, illetve vállalja az alapítási költségek
finanszírozását. Az alapítvány vagyonát – reményeink szerint –
gyarapítják majd a cégek és magánszemélyek adományai, illetve
pénzbeli értékkel bíró felajánlásai. Magánszemélyek esetében
adományként kezeljük a személyes közremûködést is. Az alapít-
vány a kitûzött célok megvalósítása érdekében támogatási akciókat
szervezhet, és a jogszabály keretei között vállalkozási tevékenysé-
get végezhet. Azonban az így keletkezett vagyoni növekményt
kizárólag az alapítvány céljaira lehet fordítani.

A kuratórium éves projektterv alapján végzi tevékenységét, de
megkeresés alapján dönthet egyedi projekt végrehajtásáról is.
Ezek közé tartozhat például: pénzbeli támogatás odaítélése; ren-
dezvény szervezése vagy rendezvény támogatása, beleértve az
adománygyûjtô rendezvényeket vagy konferenciákat is. De lehet
oktatási célú is a támogatás, ennek keretében például eszközbe-
szerzés, nemzetközi oktatási kapcsolatok pénzbeli támogatása,
diákok és diákcsoportok pénzbeli vagy egyéb jellegû támogatása,
továbbá díjak, ösztöndíjak alapítása vagy adományozása.
Az alapítvány támogatási tevékenysége azonban nem irányul-
hat a támogatott gazdasági haszonszerzésére vagy gazdasági
vállalkozás jövedelemszerzô tevékenységére.

Hogy éppen mit, miért és miként támogat az alapítvány, arról rend-
szeresen beszámolunk a PRINTinfóban megjelenô oldalainkon,
valamint honlapunkon (www.fedprint.hu) is nyomon követhetik.

fedprint.hu
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mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot!

+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662

● Azt tudom, hogy a manroland
íves és tekercses üzletága egyaránt
– ha minimális mértékben is – nye-
reséggel zárta a tavalyi évet.
Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy
elképesztô strukturális átalakítás,
és igen komoly létszám- és kapaci-
tásleépítés elôzte meg mindezt.
– Amikor egyértelmûvé vált a ko-

moly gazdasági válság, akkor az
anyavállalat úgy prognosztizált, hogy
nagyjából 70–75 százalékra fog visz-
szaesni a kereslet. Ehhez képest 30
százalékra zuhantak vissza a megren-
delések, ami alapjaiban rengette meg
a céget. Csôdbe került, majd – sze-
rencsére – új és szakmai befektetô

akadt, aki hitt a talpra állításában. En-
nek megvalósításához azonban elen-
gedhetetlenül szükség volt valameny-
nyi megtett intézkedésre: kapacitás-
csökkentés, elbocsátás, strukturális
változtatások. Mindennek következ-
tében viszont a manroland megerôsö-
dött, amit az is jól mutat, hogy – ha
jól tudom, egyedüliként az európai
nyomdagépgyártók között – nyere-
séggel zárta a tavalyi évet. További
„elônye” a csôdnek, hogy a manro-
land túl van azokon a kényszerû in-
tézkedéseken, amelyeket nyilván-
valóan a többi gyártónak is meg kell
tenni, amennyiben a piacon akar ma-
radni.

● Azzal mindenki tisztában van,
hogy a nyomdaipar szempontjából
sem fog visszaállni az igény a vál-
ság elôtti szintre. De ennyire nem?
Állítólag vége a recessziónak, s
noha mi még „némileg” másként
érezzük, Nyugat-Európában való-
ban megindult a gazdaság.
– A nyomdaiparnak speciális vál-

sága van, aminek még nincs vége,
noha valóban beindult, beindulni lát-
szik a gazdaság. A gazdasági körül-
mény ugyanis csak egy tényezô a
több közül, amely hátrányosan érin-
tette az iparágat. A kommunikációs
csatornák átrendezôdése, az internet
rohamos térhódítása, a különféle IT-

Elôzô (284.) lapszámunkban a manroland
Magyarország ügyvezetôjével, Kelemen
Györggyel történt beszélgetésbôl egyebek
mellett az is kiderült, hogy az elmúlt három
évben nem helyeztek üzembe egyetlenegy új
ofszetgépet sem. Ez persze, nem azt jelenti,
hogy leáldozott az ofszetnyomtatás ideje, és
fôleg nem azt, hogy ebben az évben nem kerül
új manroland-gép a hazai piacra.
A folyamatban lévô projektek azt ígérik, hogy
akár több is… 
Most újra Kelemen Györggyel beszélgette
– aki éppen akkor jött meg Augsburgból,
a manroland fellegvárából – ezúttal arról,
hogy miként látja a manroland, mint
anyavállalat, és miként látja a manroland
Magyarország az ofszetnyomtatás és egyben
saját jelenét, de még inkább jövôjét. 

„A nyomdaiparnak speciális válsága van…”
manroland
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megoldások megjelenése és terjedése
újrapozicionálja a nyomtatott médiák
státuszát. Most Augsburgban nagyon
érdekes elôadásokat hallhattam e
tárgyban. A nyomtatottnapilap-kiadás
kétségtelenül csökken: Európában
nagyjából 10–12 százalékkal évente,
és a kiadók új megoldásokat, utakat
keresnek. Az Axel Springer vezetôje
például arról beszélt, hogy noha még
az újság „viszi” az internetes csator-
nájukat, az olvasók felôl egyre na-
gyobb az igény az online-tartalom-
szolgáltatás iránt, így olyan megoldá-
sokat alkalmaznak az újságok nyom-
tatásánál, amelyek összekötik, átirá-
nyítják a felhasználást – olvasást – a
virtuális térben. Ugyanakkor az is
tény, hogy a reklámok szempontjából
sokkal nagyobb a bizalom a nyomta-
tásban megjelenô, mint az internetes
hirdetések iránt. További irány a na-
pilapkiadóknál, hogy még személyre
szabottabbá igyekeznek tenni a
lapokat, tehát egyrészt még kisebb
régiókra – akár kerületre – szabják,
vagy éppen érdeklôdési témakörnek
megfelelô – például politika, bulvár,
sport stb. – újságot állítanak elô adott
elôfizetô számára. Az viszont kétség-
telen, hogy ezen a területen a nyom-
tatott orgánum „önmagában” már
nem elegendô, össze kell kötni,
együtt kell mûködnie a legújabb IT-
lehetôségekkel. A legnagyobb indiai
napilap, a Times of India igazgatója
pedig arról számolt be, hogy ugyan
náluk növekszik – nagyjából évente
4–5 százalékot – a nyomtatott napilap
iránti igény, ezzel együtt egyrészt
célcsoportonként szegmentáltan kell
megjelentetni – például fiataloknak
szóló, nemek szerinti megosztásban
stb. –, másrészt a terjesztést elsôsor-
ban házhoz szállítva kell biztosítani.
S mindez nem kerülhet többe, mint
egyetlen csésze tea, azaz átszámítva

15–20 forintba. Persze, ez az összeg
csak jelképes az újság bekerülési
költségéhez képest, így a fedezetet a
lapban elhelyezett hirdetésekbôl kell
elôteremteni.

Ívesofszet-helyzet
● Szóval 30 százalékra csökkentek
a manroland ívesgép-megrendelé-
sei… Ez nem valami csillogó jövôt
ígér az ívesofszet-nyomdáknak.
– Tény, hogy az ívesofszet-piac jó

esetben is stagnál, és a nyomdák je-
len kapacitása bôven meghaladja a
megrendelôi igényeket. A gazdasági
válság jelentôsen megnyirbálta a
nyomdai igényeket, ugyanakkor –
ahogy az elôbb már említettem –
egyre nagyobb teret hódít az internet,
s ha mindehhez hozzá tesszük azt is,
hogy a fajlagos példányszámok vala-
mennyi nyomdatermék esetében
csökkennek, azaz a digitális nyomta-
tás alkalmasint gazdaságosabb meg-
oldást jelent, akkor teljesen érthetô,
hogy egy jóval alacsonyabb kereslet-
re lehet számítani az ívesofszet nyo-
mógépek területén. Ezzel együtt, szó
sincs arról, hogy lejárt az ívesofszet-
nyomógépek ideje: azonban inkább a
minôségi gépcserékre lehet számíta-
ni, semmint új, íves kapacitások lét-
rehozására. Ehhez „állt be” a manro-
land.

● A csökkenô példányszámú meg-
rendelések gyártásához viszont ta-
lán gazdaságosabb a kisebb for-
mátumú – B2-es, B3-as – nyomó-
gép. Ezzel szemben a manroland
kifejezetten B1-es, sôt annál na-
gyobb formátumú gépeire fókuszál,
és azokkal „arat”…
– A fejlesztéseknek köszönhetôen

már egy jó ideje annyira lecsökkent
az átálláshoz szükséges idô és maku-
latúramennyiség, hogy a nagyformá-

tumú gépeinkkel gazdaságosabban
lehet gyártani, mint a kisebbekkel.
Nem véletlen, hogy noha pár éve a
manroland is kijött B3-as géppel,
jószerint egy darabot nem adott el
belôle. Ebben a formátumban ugya-
nis nagyon erôs konkurenciát jelen-
tenek a digitális gépek. Egyértelmûen
megállapítható, hogy az ívesofszet
területén a B1-es gépek jelentik a
legoptimálisabb megoldást. Nem vé-
letlen, hogy a manroland ívesgépek-
bôl származó árbevételének 80 száza-
léka – és nemcsak most, hanem már
10 éve – B1-es gépekbôl származik.
Egyébként három nagy gépcsoportja
van a cégnek e téren. Az egyik a ki-
fejezetten nagy példányszámok elô-
állítására kifejlesztett High Speed, a
maga 18000 ív/óra teljesítményével.
A másik a sokféle, de fajlagosan
alacsony példányszámok elôállítására
tervezett Direct Drive gépek, ame-
lyekben – akár 12 nyomómû esetén is
– egyszerre lehet végrehajtani a mo-
sást, a lemezcserét stb., köszönhetôen
annak a mûszaki megoldásnak, hogy
az egyes egységeket összekapcsoló
fogaskerekek egymástól „széthúzha-
tóak”. A következô csoport a legel-
terjedtebb és legkedveltebb gépcsa-
lád, a High Print. Ez a konstrukció
igen széleskörû igényt képes kiszol-
gálni, és tetszés szerinti nyomómû-
vekbôl lehet összeállítani: például
indul egy fedô fehér nyomtatással
akár fóliára, azután következhet a
négyszín-color, vagy éppen direkt-
színt nyomtató torony, majd a fordító
vagy a szárító, azután a lakkozómû,
és így tovább. Legószerûen építhetô
ki, és gyakorlatilag bármilyen igény
szerint összeállítható. Ez a gépcsalád
– opciótól függôen – a biblianyomó-
papírtól, vagy éppen a fóliától kezdô-
dôen 1,2 mm vastag kartonig igen
sokféle hordozót képes nagyon ma-
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gas minôségben nyomtatni. És két-
ségtelen, hogy a manrolandnál ez a
gép jelenti a fô irányt, merthogy a
piacnak erre van a legerôteljesebb
igénye.

● A válság ellenére, azért az el-
múlt három év alatt is került új,
íves nyomógép a hazai piacra. Mi-
ben látja az okát, hogy ez nem
manroland volt?
– Nagyon fegyelmezett és szabály-

követô elôírás van életben a manro-
landnál, hogy úgy mondjam, kevés
„rugalmasságot” enged például egy
pályázat beárazásánál… Nem vélet-
len tehát, hogy a mi partnereink elsô-
sorban a nagy, multinacionális hátte-
rû cégek közül kerülnek ki, ahol ha-
sonlóan feszes a jogszabálykövetés.
A nyomógépek tekintetében a meg-
határozó gyártók berendezései között
egyébként nincs – nem lehet – kar-
dinális különbség. Tény: egyikünk
ebben, másikunk másban nagyon
„erôs”… 

Tekercsofszet-helyzet
● A manrolandról kijelenthetô,
hogy a tekercsofszet területén a
világ legmeghatározóbb beszállító-
ja. Ám ezek a gépek elképesztô ka-
pacitással és persze minôséggel,
illetve tudással rendelkeznek,
vagyis például a magyar piacot
tekintve, nem évi, de még csak nem
is kétévenkénti egy ilyen berende-
zés üzembe állítására az esély…
– A tavalyi évben 19 tekercsofszet-

gépet állított üzembe a manroland
világszerte, és értékben a világ elsô
két gyártójának egyike. Tény, hogy
ezekbôl a gépekbôl – kapacitásuk,
illetve a vonatkozó igények változása
okán – nem beszélhetünk számszerû-
en nagy mennyiségrôl, de az is tény,
hogy nagyon úgy néz ki, hogy az idei
évben – egy bôvítés eredményeképp
– a hazai piacon is üzembe fog állni
egy újabb…  

Jövô
● Mi jelenti a fejlesztés, illetve a
fejlôdés irányát a manrolandnál?
– A nyomógépek tekintetében az

„egygombos kezelés”, azaz az elek-
tronika és az automatizálás további
fejlesztése, illetve azok a kötészeti
megoldások, amelyeket a nagytelje-
sítményû tekercses inkjet gépek mö-
gé alkotott és alkot a manroland. Eb-
ben (is) messzemenôkig verhetetlen:
amit a papírvezetésrôl egyáltalán
lehet tudni, azt tudja, így tökéletes
megoldásokat fejlesztett az inkjet
gépek mögé. Nyilvánvaló, hogy a
nyomtatási technológia átalakulása
miatt klasszikus ofszetgépekbôl egy-
re kevesebb kell, ám a feldolgozás, a
kötészet tekintetében érezhetô az erô-
södô piaci igény. Például az elôbbi-
ekben említett kötészeti-rendszerek-
bôl többmillió euró értékben értéke-
sített tavaly a cég, az idei terv szerint
pedig duplázni szeretne… Mindezzel
együtt nem lett „másodrangú” a nyo-
mógépek fejlesztése és értékesítése
sem, hiszen szó nincs arról, hogy
leáldozott az ofszetgépek ideje, sem
íves, sem tekercses területen, csak az
arányok változnak, a hangsúlyok he-
lyezôdnek át. ■

Ilona
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Az Antalis Hungary Kft.
a következô munkakör-
be keres munkatársat:

Értékesítési munkatársÉrtékesítési munkatárs
– V– Vizuális kommunikáció üzletág –izuális kommunikáció üzletág –

Feladatok:
• kapcsolatfelvétel és -tartás a vállalat 

ügyfeleivel,
• tárgyalások levezetése,
• rendelésfelvétel, ajánlatok kidolgozása,

igények felmérése,
• részvétel az értékesítési kampányok

lebonyolításában,
• a vállalat szolgáltatásainak értékesítése,
• látogatási riportok, beszámolók készítése.

Elvárások:
• minimum középfokú végzettség,
• kiváló kommunikációs és kapcsolatépítô 

képesség,
• meggyôzô, magabiztos fellépés,
• önálló munkavégzés és proaktív 

gondolkodásmód, 

• eredményorientált, dinamikus személyiség,
• MS Word, Excel, Power Point, Outlook 

felhasználószintû kezelése, 
• B típusú vezetôi engedély. 

Elôny:
• felsôfokú szakirányú képzettség,
• ügyfélkapcsolat-tartásban, értékesítésben 

szerzett tapasztalat. 

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem,
• vállalati gépkocsi, laptop és telefon, 
• folyamatos szakmai és értékesítési képzés, 
• stabil vállalati háttér.

Munkavégzés helye: Nyugat-Magyarország. 

Ha szeretne tagja lenni vállalatunk fiatal csapatának, kérjük, küldje el fényképes
szakmai önéletrajzát 2014. február 28-ig az andras.bouchal@antalis.hu címre.
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Azért pont India…
Plastdurker

A Plastdurker ügyvezetôje 
decemberben Indiában járt: üzleti
partnereit, beszállítóit látogatta meg,
azokat a cégeket, amelyekkel 2000 óta
kapcsolatban van, és amelyektôl
a BOPP-fóliát importálja.
Avar Judittal beszélgettem.

● Miért pont India? Közelebb nem
találtak megfelelô fóliagyártó, -be-
szállító céget?
– 14 éve kínálunk a hazai piac szá-

mára fóliát, és ezen belül termofóliát.
A hazai fóliagyártó, a TVK termékei
nem váltották be a hozzá fûzött remé-
nyeket, az európai piacon pedig ép-
pen akkoriban bontogatta szárnyait
az indiai Cosmo. Elsôként jelentünk
meg a magyar piacon ezekkel a ter-
mofóliákkal, amelyek a hazainál lé-
nyegesen jobb minôségûek voltak.

● De ma mé sem ennek a cégnek a
fóliáit kínálják a hazai partnere-
iknek…
– Valóban nem, ugyanis amikor a

Cosmónál menedzsmentváltás tör-
tént, az új vezetés meglehetôsen „sa-
játságos” üzleti hozzáállást tanúsított,
így új beszállítópartner után néztünk.
De igazából nem is nagyon kellett
keresni, mert a „régi menedzsment-
nek” szinte azonnal felajánlotta az
egyik hatalmas fólia- és mûanyag-
gyártó indiai cég – akkora telephe-
lyük van, mint nálunk a Csepel Mû-
vek egész területe –, hogy hozzanak
létre a cégen belül egy termofólia üz-

letágat, amit meg is tettek. A know-
how-t és a gépeket Németországból
vették meg, és pillanatokon belül be-
indították a gyártást, s elsôk között
kerestek meg bennünket is az együtt-
mûködésre. Miután akkor is a saját
szemünkkel gyôzôdtünk meg mind a
fóliák minôségérôl, mind a gyártás
körülményeirôl, megállapodást kötöt-
tünk velük. A cég azonban a fejlesz-
tésekkel nem állt le azóta sem – eb-
ben az indiai kormány kiemelten tá-
mogatja is az ottani vállalkozásokat
–, és nemrégiben megvásárolták
Európa legmodernebb fóliagyártó so-
rát, és ma már azon történik a gyár-
tás. Egyebek mellett ezt is megnéztük
most a gyárban.

● Úgy tûnik – ha szabad így fogal-
mazni –, „jó lóra” tettek…
– Lassan négy éve mûködünk

együtt ezzel a céggel, s leszámítva
egyetlen vis maiort – egy hónapig ki-
kötôi sztrájk volt Indiában –, mond-
hatom, hogy kölcsönös megelége-
dettségünkre. A fóliák kitûnô és
konstans minôségûek, soha nem volt
probléma e téren, tartják a határidô-
ket, és mindennemû szakmai segít-

séget is megadnak, ha bármilyen kér-
dés vagy kérés merülne fel. Jó
egyébként az indiaiakkal együtt dol-
gozni: egyrészt nagyon hasonló a
habitusuk a mienkhez, másrészt, mi-
vel jellemzô módon a menedzsment
valamennyi tagja nyugat-európai
vagy amerikai egyetemen végzett, az
üzleti kultúrában is ennek megfelelô
értékeket képviselnek.  

● Logisztikailag azért nem lehet
egyszerû megszervezni a gördülé-
keny és zökkenômentes ellátást,
tekintettel arra, hogy közvetlenül
Indiából importálnak, nincs a
cégnek európai lerakata…
– Kétségtelen, hogy több odafigye-

lést igényel a szervezés. A fogyásnak,
illetve az elôrendeléseknek megfele-
lôen gyakran érkeznek be a szállít-
mányok, de természetesen a legin-
kább használatos BOPP-fóliákból mi
rendelkezünk egy meglehetôsen ko-
moly raktárkészlettel itthon. A part-
nereink semmilyen körülmények
között nem maradhatnak és nem is
maradnak BOPP-fólia nélkül. ■

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

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

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

Bezárt az
AKAPRINT
Nyomdaipari Kft.

Cégünket, amelyet a Magyar Tudományos Aka-
démia 1990-ben alapított a sokszorosító üzemébôl,
az MTA Vezetôsége megszünteti. 

A múlt évszázad második felében a nagy nyom-
dák – és zömmel csak azok voltak – nem tudták
ellátni a kisebb, vagy egészen kis volumenû igé-
nyeket, és elég gyorsak sem voltak. Így volt ez a
Magyar Tudományos Akadémia megrendeléseivel
is, ezért létrejött az MTA sokszorosítója, amely
költségvetési keretek között elkészítette az összes
olyan nyomtatványt, amelyre az Akadémiának
igénye volt.

A rendszerváltás így érte a nyomdát, és abban a
szerencsében részesítette, hogy a tulajdonosok ér-
demesnek találták a túlélésre. A sokszorosítóból
létrehozták az Akaprint Nyomdaipari Kft.-t. A
nyomda elismerést tudott kivívni mind a tudomá-
nyos világból, mind a piacról érkezett megrende-
lôitôl: minôséget, megbízhatóságot jelentett.

Az Akaprint végigbukdácsolta, majd végigvirul-
ta az alapítás utáni több mint 20 évet, majd utol-
érte, ami 2008-tól annyi kis és nagyobb nyomdát is
megszüntetett. Elérte a válság, a papíralapú ter-
mékek iránti kereslet nagyon nagy mértékû csök-
kenése, a forint hektikus árfolyamváltozásainak
árfelhajtó hatása, és úgy általában a piac draszti-
kus mérvû csökkenése, beszûkülése. Nem ment
tönkre az Akaprint, csak nôtt a veszteség, és a
tulajdonos már nem látott kitörési lehetôséget. Ez-
ért aztán – kivéve a kiadói tevékenységet és a Ma-
gyar Tudomány kiadását, amely más formában foly-
tatódik tovább – csendben, immáron megszûnik.

Szomorú! Még szomorúbb a munkahelyet kere-
sôknek, és megrendítô azoknak, akik tulajdonos-
ként vagy munkatársként korábban tettek valamit
az Akaprintnél, az Akaprintért… A nagyon jól
képzett munkatársak új munkahelyet, a kétwerkes
fordítós B2-es Speedmaster és a többi eszköz meg
az a kevés papír, ami maradt, új gazdát kerestek, és
részben már találtak is.

A könyvek, nyomtatványok azonban megma-
radtak. És lesznek mindig olyanok, akik a polcról
leemelve megnézik az impresszumot, és elgondol-
kodnak az AKAPRINT Nyomdaipari Kft. néven.

(F. L.)

2014-ben újra megjelenik
nyomtatásban a Newsweek
amerikai hírmagazin

A Newsweek kiadója tavaly ôsszel jelentette be, hogy
2013-tól megszünteti a 80 éves múlttal rendelkezô hetilap
nyomtatott változatát, és a lap kizárólag digitális formában
jelenik meg. A lépéstôl 40 millió dolláros megtakarítást re-
méltek a tulajdonosok, de a Newsweek helyzetét azóta sem
sikerült rendezni. Korábban a The Daily Beast címû közéleti
híroldallal próbálták összevonni, sikertelenül. A 2003-ban
még négymillió, 2012 elsô fél évében már csak másfél millió
példányszámú Newsweek a nyomtatott változatának meg-
szüntetésekor a második legnépszerûbb heti hírmagazin volt
az Egyesült Államokban a Time után.

A Newsweeket augusztusban vette meg egy kisebb média-
cég, és az új fôszerkesztô, Jim Impoco ez év elsô negyedévé-
ben tervezi megjelentetni a következô nyomtatott lapszámot.
A 64 oldalas magazint „prémium terméknek” szánják, és az
eddigieknél nagyobb elôfizetési díjjal, de kevesebb reklám-
mal fog megjelenni – nyilatkozta a fôszerkesztô.

Ezzel párhuzamosan a New York Magazine 2014 márci-
usától a jelenlegi heti egy kiadás helyett csak kéthetente fog
megjelenni. A lépés oka, hogy a hirdetôk elpártoltak a laptól
a gazdasági válság 2008-as kitörése óta. A lapszámok csök-
kentésével megspórolandó 3,5 millió dollárt a digitális kiadás
javítására fogják fordítani a tulajdonosok.

(MTI)

Egy cégcsoportba került a
Libri, a Bookline és Shopline

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2013. december 10-i
döntésének közlését követôen a két cégcsoport tulajdonosai
közleményben jelentették be, hogy a Libri Könyvkereskedel-
mi Kft. és a Shopline-webáruház Nyrt. cégcsoportjainak ter-
vezett fúziója megtörtént.

A májusban bejelentett és az utóbbi hónapokban lezajlott
jogi lépéssorozat eredményeként a Shopline-webáruház Nyrt.
100 százalékban felvásárolja a Libri Kft.-t, mindeközben a
nyilvános részvénytársaság tulajdonosi körében a Libri Kft.
jelenlegi tulajdonosa (SQ Invest Kft.) kerül többségbe. A tár-
saság továbbra is tôzsdén marad, a kisrészvényesek számára
a befolyásszerzô SQ Invest Kft. nyilvános vételi ajánlatot tett,
és a GVH fenti döntésének kézhezvételét követôen a vételi
ajánlat lezárására is sor kerül.

Magyarország két meghatározó, vezetô könyvkereskedelmi
cége üzleti tevékenységének összehangolásáról közös közle-

mastertan285 febr gmn  2014/02/13  15:38  Page 20



H
írin

fo
in

fo

2211

ményben számoltak be az érintett tulajdonosok, az
SQ-Invest Kft. és a Közép-Európai Média és Ki-
adó Zrt. (CEMP). A GVH 2013. december 10-én
kelt döntése értelmében hatályba lépett az a meg-
állapodás, amely alapján a legnagyobb hazai köny-
ves webáruházat, a Bookline-t üzemeltetô Shopli-
ne-webáruház Nyrt. felvásárolta a Libri boltháló-
zatot, valamint az azonos nevû internetes áruházat
mûködtetô Libri Kft. üzletrészeinek 100 százalé-
kát, és ezzel párhuzamosan a Shopline-webáruház
Nyrt. tulajdonosi köre is megváltozott. A részvé-
nyek 67,7 százalékát a Libri-tulajdonos SQ-Invest
Kft. szerezte meg, a Shopline jelenlegi többségi
tulajdonosa, a Közép-Európai Média és Kiadó Zrt.
(CEMP) pedig 25,1 százalék mértékû közvetlen
részesedést tartott meg. A Shopline-webáruház
Nyrt. továbbra is tôzsdén marad.

Az új cégcsoport szerteágazó leányvállalati struk-
túrával rendelkezik. Érdekeltségi körébe tartozik
többek között a Port.hu és Fidelio internetes olda-
lakat, a Fidelio mûsorfüzetet, illetve a Bóbita ma-
gazint kiadó és a Színház.hu színházi portált üze-
meltetô Libri Média Kft., továbbá a több jelentôs
kiadót magába foglaló és számos hazai és külföldi
bestsellert jegyzô Libri Könyvkiadó Kft. többségi
részesedése. (Ide tartoznak a Park, a Helikon, a Dia-
film, a Libri, a Kolibri és a Trubadúr kiadók.) Emel-
lett az érdekeltségi körben találjuk a hazai e-könyv-
piac legnagyobb szereplôjének, az eKönyv Magyar-
ország Kft.-nek 50 százalékos üzletrészét is.

A cégcsoport operatív irányítása a korábbi el-
képzelések szerint, a következôképpen alakul: a
jövôben az összevont területek irányítását két
egyenrangú vezetô, Starcz Ákos, a Shopline-web-
áruház Nyrt. vezérigazgatója és Kovács Péter, a
Libri Kft. ügyvezetô igazgatója látja majd el. A
cégcsoport a GVH engedélyét követôen tervezi a
két cég cégnevének Libri-Shopline Nyrt.-re, illetve
Libri-Shopline Kft.-re történô változtatását.

A két anyacég együttmûködése az egységes mû-
ködési és irányítási modell mentén ténylegesen
2014 januárjától indul el. A két cég önkéntesen
korlátozza majd a kereskedelmiárrés-emelés mér-
tékét, valamint visszatérítést biztosít a közvetlenül
velük szerzôdött kiadók internetes értékesítése
után az elkövetkezendô három évben. A tervek
szerint a jelenleg üzemeltetett márkák megmarad-
nak, tehát a Bookline, a Shopline és a Libri köny-
ves bolthálózat és online webáruház a jövôben is
párhuzamosan mûködik majd.  (M&M)

Az elsô 3D nyomtató színes
mûanyag nyomtatásához –
3D System ProJet 4500

A 3D Systems a 2013-as frankfurti EUROMOLD kiállí-
táson bemutatta a világ elsô színes 3D-s nyomtatóját, amely
mûanyagból épít kézbefogható tárgyakat. A PROJET® 4500
erôs, félkemény, nagy felbontású, a Pantone-színekhez ha-
sonló színes mûanyag modelleket készít. Ez ma az egyetlen
eszköz a folyamatos tónusú, színárnyalatos, színes mûanyag
tárgyak additív elôállítására. Sokféle modellezési feladatra,
funkcionális prototípusok és valós használati tárgyak gyár-
tására javasolt.

A ProJet 4500 mûködése a nagy teljesítményû Colorjet
Printing (CJP) eljárásra épül, és a teljesen új VisiJet® C4 Spec-
trum anyagokat használja. Ebbôl a forradalmian új nyomtató-
ból használatra készen veheti ki nyomtatás után a nagy fel-
bontású, sokszínû, kiváló felületi minôségû, erôs, félmerev
alkatrészeket. Irodai használathoz is biztonságos, könnyen
kezelhetô, gyors nyomtatást lehetôvé tévô eszköz. A gazdasá-
gos ProJet 4500 3D printerbe integrált megoldás a fel nem
használt anyagot teljes mértékben újra tudja használni, a na-
gyobb haszon és a minimális veszteség érdekében.

„Az áttörés a monokrómból a színes funkcionális mûa-
nyag tárgyak elôállíthatósága felé, újradefiniálja a »lehet-
séges« fogalmát a tervezôk, mérnökök, építészek, marketin-
gesek és mûvészek számára” – emelte ki Buddy Byrum, a
3D Systems alelnöke, majd így folytatta: „Ez az elsô alka-
lom, hogy a felhasználók valóban használható színes alkat-
részeket, élénk színû modelleket és funkcionális prototípu-
sokat vehetnek ki közvetlenül egy 3D nyomtatóból. Ráadá-
sul mindez teljesen színes, gyors, pontos – és megfizethetô
áron van.”

A ProJet 4500 olyan gyorsan nyomtat mint egy tintasu-
garas nyomtató, minimális veszteséggel (a maradék anyag
újra felhasználható), nem igényel támaszanyagot (!), és
használatra kész, valóban színes (nem csak több színû),
funkcionális alkatrészeket, testeket produkál utófeldolgozás
vagy festés nélkül. Ideális fogyasztási cikkek, lakberendezé-
si tárgyak, egészségügyi termékek, játékok készítésére. Tel-
jesen kitágítja az építészeti modellezés, a marketingkommu-
nikáció, a divattervezés és számos egyéb területen dolgozó
szakemberek lehetôségeit.

A ProJet 4500 és a VisiJet C4 Spectrum a 3D Systems ter-
méke, Magyarországon a Digit Számítástechnikai Bt. for-
galmazza.

További információ: www.nagyformatumu.hu/projet4500
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áki nem tucc mágyárul beszélni
ánák ite tilos tyére be. Nem, nem, ti
jöhettek, hiszen tudtok magyarul. Ez a
régi nóta a papír-nagykereskedôk
irgumburgumát juttatja eszembe. Már-
mint, hogy fizetni kell, sôt határidôre
kell fizetni, és ne akarjon a vevô jogta-
lan elônyhöz jutni, illetve a hitelezô
eladót hátrányos helyzetbe hozni hosz-
szabb fizetési határidôkkel, amikre
még rátesz 30 napot. Ja, és aki késôbb
még büntetô kamatokkal is sújtható,
aminek minimuma is van. Értem is,
miután elolvastam eredetiben (sic!) az
Európai Bizottság tavaly kiadott irány-
elvét. Miért nem lehet ezt magyarul
leírni, ami egyébként úgy szintén ere-
deti lenne abban a közegben.

(Jelen lapszámunkban – ahogy ígér-
tük – szakértôi segítséggel megfejtettük
a kétségtelenül nem annyira közérthe-
tô jogi szöveget – a fôszerk.)

Más. Miközben krokodilkönnye-
ket hullatunk szakmánk lassú agó-
niája miatt, gondolunk-e a többi iparág
evolúciójára? Nem rég sirattuk el a
rics-racs-filmet, és én már a digitális
fényképezôgépeket siratom. Miután az
utolsó kamerámat a kocsival együtt el-
lopták, többször nekifutottam a kame-

ravásárlásnak. Aztán rájöttem, hogy azt,
amit fényképeznék, a buta telefonom-
mal is le tudom fényképezni. Hozzáte-
szem, hogy nem szoktam nagyon fény-
képezni, mert utána az elmentett képe-
ket úgyis ellopják a külsô wincheste-
remmel, vagy elszáll a belsô. Vegyük a
laptopokat. Azokat is lassan kiszorítják
a tabletek, amelyeket viszont lassan a
tablet méretûre duzzadt okos telefonok
túrnak ki, de már lassan a szemüveggel
lehet telefonálni. És emlékeztek még a
kézre, a tollra és a papírra? Amivel arra
írtunk. Szomorú, de szerintem, ez van.
Egyébként bevallom, hogy irodalmat
még én is könyvbôl olvasok. Habár a
könyvek nélkül egy fele ekkora lakás is
elég lenne.

Más. Már van egy szaklapunk,
pontosabban egy mellékletünk is a vi-
zuális kommunikációról. De valahogy
nem igazán tudunk vele mit kezdeni.
Vegyük az utcatáblákat (azt hiszem,
errôl már úgy öt éve pöfögtem)! Szinte
lehetetlen a városban tájékozódni. Az
utcatáblákat még mindig olyan maga-
san helyezik el most is, mintha lovas-
kocsik bakján vagy egy Csepel-teherau-
tóban ülnénk. Már, ha egyáltalán van-
nak, és nem meglepetésszerûen a Tur-

bószolárium utcában kötünk ki. És len-
ne még példám.

A hatalmon levô politikai erôk is
megtalálják mûvészi eszközeiket, ame-
lyek rezsimeken átívelôen fejezik ki az
éppen uralkodó elit értékrendjét. Erre
Európában több példa is létezik.
Vegyünk néhány várost! London hiteles
lenyomata a brit világuralmi törekvé-
seknek. Bécs, a maga korában Európa
egyik legnagyobb birodalmának fôvá-
rosa volt, ma egy kis ország túlmérete-
zett elsô városa. De nézzük a képzômû-
vészeteket! A kormányzó-helyettesnek
szánt gellérthegyi emlékmû is milyen
sokáig, és milyen jól szolgált Szabad-
ságszoborként és szovjet hôsi emlék-
mûként. És a nemzeti mûvészeti arbiter
elegantiarum (ízlésirányító) vándorki-
állításán szereplô festmények is vala-
hogy a 60-as évek politikai main-
streamjére hajaznak. És ne feledkez-
zünk meg a futó építészeti projektekrôl
se! ’44-ben még nem éltem, így nem
tudom megítélni, hogy szebb vagy ron-
dább volt-e akkor a Kossuth tér. Emlék-
szem, nagyapámat, akit sok minden
zavart: az speciel nem zavarta. Hiába:
minden rendszer megpróbálja megörö-
kíteni magát. ■

Spartvis

Putáfokon nyitunk ety náty tscharda,
kiteszünk rá nemzeti kokárdá,
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Hírek az egyesületHírek az egyesület
háza háza tájáróltájáról

Helyszín: Tatárszentgyörgy-Sarlóspuszta, Club Hotel 
(www.sarlospuszta.hu)

Tervezett program:
Március 6., csütörtök:
10.00–13.00: Regisztráció 

Tatárszentgyörgy-Sarlóspusztán a Club Hotelban
12.00–13.45: ebéd
14.00–18.30: Szakmai elôadások és konzultációk
20.30-tól:      Bankett, baráti találkozó a hotel éttermében

Március 7., péntek:
10.00–12.30: A szakmai elôadások és konzultációk folytatása 
12.30-tól:      Ebéd a hotel éttermében, hazautazás

Elôzetesen a szakmai programból:
▼▼ A profitnövelésnek több útja, módja lehetséges. Egyik, 
a mûszaki megoldások, a berendezésekben rejlô lehetôségek
megismerése és kihasználása – Péter István, Windmöller &
Hölscher KG

▼▼ A nyomtatási technológiák célja, hogy az elsôtôl az utolsóig
azonos minôségû, hibátlan nyomat kerüljön ki a nyomógépbôl.
A korszerû nyomdai technológiák termelékenysége már
meghaladja az emberi érzékszervekre hagyatkozó vizuális
ellenôrzés és gyors reagálás lehetôségeit. Van viszont megoldás
a folyamatok valós idejû kézben tartására – Wilfried Pütz, BST
International GMBH, Bielefeld

▼▼ Az EU 1169/2011 sz. rendelete szigorú változtatásokat ír elô
2014. december 13-tól az élelmiszeripari csomagolásokra
vonatkozóan. Az ehhez való alkalmazkodást segítô megoldások
az Eskótól a csomagolást gyártóknak és tervezôknek –
Ratkovics Péter, partners Kft.

▼▼ DIGIFLEX Flexo Ctp tulajdonságai és lehetôségei –
Giampaolo Zanni, Digiflex European Chanel

▼▼ Mellékszálnak tûnô, mégis a teljes gyártási minôséget
meghatározzák a raszterhengerek tulajdonságai. Optimalizálás
és szabványosítás a flexónyomtatásban – Mrs Tanja Hiepler,
Kurt Zecher GmbH

▼▼ A termékdíj-téma változatlanul aktuális. Új elemek jelentek
meg a szabályozásban, és vannak széles körben hasznosítható
tapasztalatok – Nagy Miklós, CSAOSZ

▼▼ A világ élelmiszer-termelésének nagyjából fele megy
veszendôbe a csomagolás hiánya vagy nem megfelelô
tulajdonságai miatt. A FAO (ENSZ) harcot hirdetett ez ellen. A
Save Food (Mentsük meg az élelmiszereket) jegyében nagy
feladatok és nagy lehetôségek várnak a csomagolóanyag-
gyártókra – Máté Szilvia, BD-Expo Kft. (Interpack)

▼▼ A flexófestékek a legegyszerûbben elôállítható nyomdai
festékek – voltak! Úgy 1-2 évtizede. Lehetôségeik is ennek
megfelelôek voltak. Ez mára alapjaiban változott. Az új
fejlesztési irányokról most a Flint részérôl hangzik el
tájékoztatás.

▼▼ Mit, miért, hogyan? – Csomagolási trendek. 

A részvételi díjak továbbra is a 2011-es árszinten! Extra ked-
vezmény! Mindazok, akik jelentkezésüket február 21. péntek
délig leadják, 2 000 Ft/fô kedvezményt kapnak a meghirdetés
szerinti nettó részvételi díjakból! (A kedvezmény a „csak
bankett” jelentkezésekre nem érvényes) A részvételi díjakról,
illetve egyéb feltételekrôl, lehetôségekrôl részletes felvilágo-
sítás található honlapunkon: www.pnyme.hu 

Jelentkezési határidô:
azonnal, de legkésôbb február 28., péntek

További felvilágosítást ad: szervezési kérdésekben a titkárság
(Fodor Erzsébet 1-783-0347, 30-632-3344),

a szakmai tartalommal kapcsolatban Szabó Szabolcs
(30-288-6555), a nyomdaipari szakosztály társelnöke.
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Flexószimpózium
Tatárszentgyörgy-Sarlóspuszta, 2014. március 6–7.

„Ahol a fejlôdés üteme nem lassul – A flexó változatlanul növekedési pályán”
Ismét hívjuk és várjuk a flexó-szakmai szimpóziumok népes törzsgárdáját, akik a szakmát hosszabb ideje ûzık, vagy azzal most
ismerkedôk körébôl mindenkit, akit tudásának és szakmai kapcsolatainak a bôvítésére ösztönöz a szakmai kíváncsiság vagy a
piaci kényszer! 2014 újfent egy „pörgôs” idôszakának ígérkezik a flexótechnológiák fejlesztôinek, és az ezzel dolgozóknak
egyaránt. Az idei flexószimpóziumunk ismét a tájékozódást, a legfrissebb eredmények és a várható trendek megismerését, a
tisztánlátást szolgálja, amihez több neves külföldi elôadó és a hazai szakemberek nyújtanak segítséget. A vezérlô elv továbbra is a
versenyképességet segítô korszerû alap- és segédanyagok, berendezések és technológiai megoldások bemutatása, de természetesen
most is minden feltétel adott lesz az egymás közötti szakmai és üzleti információcseréhez, a kapcsolatépítésre, ápolásra!
A hotel wellnes-részlege és klubszolgáltatásai pedig oldott hangulatú, eredményes háttérbeszélgetésekhez nyújtanak kiváló
lehetôségeket!

IPEX 2014 
London, 2104 március 24–29.

Nem tervezünk nagyobb létszámú csoportos kiutazást, viszont
egyéni jellegû kiutazásokhoz megszervezzük a feltételeket,
mindenekelôtt a szállásokat.

Ajánlataink a www.pnyme.hu oldalon megtekinthetôk.

Köszönjük mindenkinek, aki az „1%” adófelajánlásáról
korábban is az egyesület javára rendelkezett. Továbbra is
számítunk adóforintjaikra!
Adószámunk: 19815929-2-41
Önnek semmibe nem kerül, az egyesületnek mégis nagy
segítség!
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„Egyszerûen az életet magát szeretem…”

Barkó Imre
A Korrekt Nyomda tulajdonos-ügyvezetôje 1990
májusában alapította a céget, ám közel harmincöt
éve „van köze” valamilyen formában a
nyomtatáshoz, és ehhez rendszerint saját maga
teremtett lehetôségeket. Jó eséllyel mondható, hogy
ô „találta fel” a rendszerváltás elôtti gesztori
rendszert, annak apropóján, hogy fejébe vette:
ofszetnyomtatással akar foglalkozni. Mivel
akkoriban magánszemélynek nem lehetett
nyomógépe, ennek „kiküszöbölésére” született az
ötlet, hogy „papíron” jogi személynek minôsülô
tulajdonost iktat be. A módszer azután igen széles
körben elterjedt, s jó néhány tsz számára jelentett
meglehetôsen komoly árbevételt a gesztori státuszból
befolyó pénz – igaz, csak a rendszerváltásig, azaz
addig, amíg magánszemélyek is alakíthattak kft.-t.
Barkó Imre egyébként végzettsége szerint
elektronikai mûszerész, de ennél jóval több szakmája
van: autószerelô, ofszetgépmester, gépkonstruktôr,
kiadó, beruházó, borász, kemenceépítô, pálinkafôzô,
„slambucmester” – ja, és díjnyertes rádióamatôr is. Mindezekbôl az elektromûszerészséget tanulta
„hagyományosan”, azaz iskolai keretek között, a többit autodidakta módon sajátította el, s fejlesztette
tovább a gyakorlatban. S hogy valamennyi területen nemcsak amatôrködik, azt az is bizonyítja, hogy
az elôbbiekben felsoroltakból bármelyiket is ûzi, kifejezetten sikeres benne.
Barkó Imrét nagyjából harminc éve ismerem, nézzék el nekem, hogy ezúttal sem magázódunk…

● Rólad igazán nem mondható, hogy
nyomdásznak készültél…
– Tény, hogy belesodródtam…

● Na, de ennyire, hogy azóta sem tud-
tál kikecmeregni belôle?
– Soha nem is akartam. Már a közép-

iskola mellett, 15 éves korom óta dolgo-
zok, dolgozgatok: voltam kötôs az egyik
unokabátyám mûhelyében, amolyan ál-
landó zsebpénzforrásul. Azt követôen
egy kicsit vendéglátóztam, azután autó-
szerelôsködtem, de nem rendelkeztem
állandó munkahellyel. Akkoriban – 1980
táján – viszont muszáj lett volna, így
leadtam a munkakönyvemet egy tsz-hez,
ahol melléküzemágban szitáztak. Innen
„hívtak be szolgálni a hazát”, azaz töltöt-
tem le a kötelezô sorkatonai szolgálatot.
Emlékszem, festékes ujjakkal vonultam
be, mert elôzô éjszaka még szitáztam. És
tulajdonképpen a seregben határoztam el,

hogy elég volt a robotból, amit a manuális
munka jelentett, inkább létrehozok egy sa-
ját nyomdát, amiben a gép dolgozik. Mi-
vel a törvény tiltotta, hogy nyomdagépet
vegyek vagy üzemeltessek, gondoltam,
építek egyet. Megvettem a fellelhetô
összes szakirodalmat a nyomtatásról és a
nyomdagépekrôl – a mai napig megvan-
nak –, és megtanultam mindent róla. Az
izgatott, hogy egy akkori elképesztô nagy
példányszámú szitamunkát – valamelyik
kávéra kellett volna matrica az új árral,
miszerint 37,80 Ft – hogyan lehetne „gé-
pesíteni”. Arra jutottam, hogy egy magas-
nyomó-gépet fogok építeni. A megvalósí-
tás kiinduló ötletét a szomszédban dolgo-
zó szobafestô adta, aki festékadagolós
gumihengerrel felettébb hatékonyan vitt
fel mintákat egy konyha falára. Szó szót
követett, megkaptam a gumihengergyártó
címét, aki az általam adott film alapján
elkészítette a „nyomóhengereket”, ezek-

bôl összeraktam egy „masinát”, de még
ezzel is kevés volt a kapacitásom, ezért
nem sikerült megszereznem a munkát. Itt
egy idôre abbahagytam a „gépgyártást”, s
helyette beszereztem elôször egy A4-es
Rominort, majd késôbb Romayorokat,
Dominantokat. Ezek a gépek használtak
voltak, s alkalmasint nem is túl jó állapo-
túak, ami azt jelentette, hogy ha jó minô-
ségben, megbízhatóan akartunk rajtuk
dolgozni, ahhoz rendbe kell hozni. Most
jött igazán jól egyrészt az elektronikai
mûszerészi végzettség, másrészt, hogy
beleástam magam a nyomdászat szakmai
ismereteibe: gyakorlatilag minimális
külsô segítség mellett házon belül fel
tudtuk újítani a gépeket. Úgy „kitanul-
tam” ezáltal a gyakorlatban is a nyomógé-
peket, hogy ugyan ma már Heidelberg gé-
pekkel dolgozunk, ám ezeket is gazdasá-
gosan (használtan) vesszük, általában
közvetlenül külföldi nyomdából, és még
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– jó órában mondjam – soha nem
fogtam mellé. 

● Oké, hogy belesodródtál, és
benne is maradtál a nyomdászko-
dásban, sôt – mondhatni – szenve-
dély köt hozzá, ám nem ez az
egyetlen szenvedélyed. Nagy rajon-
gója és egyben gyûjtôje vagy az
Old Timer Mercedeseknek…
– Ez a szerelem tíz éve kezdôdött, s

igazából fiamnak, Iliásznak köszönhe-
tô, aki egyre-másra hívta fel a figyel-
memet, hogy milyen gyönyörûek ezek
a kocsik. Nyilván alapvetô mûszaki
beállítottságom, a gépjármûvek – fô-
leg a Mercedesek – iránti „fokozott
szimpátiám”, na meg autószerelôs
múltam – amelyhez a felkészültséget
elsô körben szintén könyvekbôl sze-
reztem meg – is hozzájárult, hogy pil-
lanatok alatt rabul ejtettek ezek az
öreg Mercedesek. Miután elkezdtem
gyûjteni „ôket”, azóta rendszeresen
veszünk részt a fiammal együtt Old
Timer versenyeken is.

● Ha onnan nézem, hogy a nyom-
dászatot és az autószerelést is
könyvbôl kezdted tanulni, akár
véletlen is lehet, hogy most nem
egy autószerelô-mûhelyben beszél-
getünk…
– Szerintem nincsenek véletlenek.

Észre kell venni a lehetôségeket, és
egyúttal mindig is törekedtem arra,
hogy a munkám egyben a hobbim is
legyen: két – sôt, több – hobbi nem
kell, hogy kizárja egymást. Az Old
Timer Mercedeseken kívül régi fény-
képezôgépekbôl és mechanikus író-
gépekbôl is meglehetôsen komoly
gyûjteményem van. Ez utóbbiak kö-
zül egy tökéletesen hibátlan 1935-ös
Continental írógépre vagyok a leg-
büszkébb. Ami ezekben a tárgyakban
közös és egyben lenyûgöz, hogy cso-
dálatos konstrukciók, páratlan szép-
ségûek! És azt gondolom, hogy min-
den múltban készült míves dolog
megérdemli, hogy megmentsük az
utókornak.

● És mi a bánatot kezdesz velük?
Nézegeted?
– Is. Jó birtokolni, óvni ôket, és

befektetésnek sem utolsó: az Old Ti-

merek például évente 10–15 száza-
lékkal többet érnek… 

● Akkor ez nem egy „önzetlen sze-
relem”…
– Nem gondolom, hogy az baj, ha

egy hobbi nemcsak viszi, hanem al-
kalmasint hozza is a pénzt… Arról
meg nem is beszélve, hogy nagyon
szeretem szerelni ezeket az öreg
autókat: elképesztôen megnyugtat és
kikapcsol. Nem mondom, hogy az
elsô csavartól az utolsóig mindent
saját magam újítok fel, pontosabban
állítom vissza az eredeti állapotába,
de döntô többségében saját kezûleg
hozom rendbe ôket. Sajnos, jelenleg
nincs akkora egybefüggô fedett terü-
letem, ahol együtt tárolhatnám a ko-
csikat, de talán idôvel lesz…

● Az Old Timerek kapcsán mi volt
a legérdekesebb sztorid?
– A világ számos pontjáról szár-

maznak ezek az autók, nagyon kevés
az, amelyik Magyarországról. Ám az
egyiket itthon vettem, mégpedig egy
olyan „amerikás” magyartól, aki 42
év távollét után települt haza, és egy-
úttal hozta magával ezt az autót is.
De mivel az itthoni forgalomba he-
lyezés rendkívül bonyolult, lemon-
dott róla, és eladta nekem. Miközben
vittem ôt haza a lakására, beszélget-
tünk, és kiderült, hogy ugyan 12 év-
vel felettem, de ugyanabba az iskolá-
ba járt, ahova én, számos közös taná-
runk volt, és jó néhány közös ismerôs
is akadt. Ô azonban már mindenkivel
elveszítette a kapcsolatot, ám most,
az autó adásvétele kapcsán, pont ve-
lem találkozott, és az én segítségem-
mel sikerült újra felvennie a kapcso-
latot a régi ismerôsökkel.

● Kicsi a világ! De essen szó to-
vábbi szenvedélyeidrôl: borász-
kodsz, sôt pálinkát fôzöl…
– Az úgy volt, hogy a Balaton mel-

lett van egy kis nyaralóm, és amikor
megvettem, gondoltam, végigkósto-
lom a környék pincészeteinek borait.
És mivel nem azt kaptam, amit vár-
tam, nekiálltam én magam jó bort
készíteni.

● Ezt is könyvbôl?

– Igen, éppen mi nyomtattunk egy
ilyen könyvet, illetve a szakemberek-
kel történô beszélgetésekbôl is sokat
tanultam, és némi családi „merítés” is
rendelkezésre állt, ugyanis a nagy-
apám foglalkozott szôlôvel és borral is. 

Én ugyan a szôlôt veszem a bo-
romhoz, de azt pontosan tudom: csak
jó szôlôbôl lehet jó bort készíteni, és
így van alkalmam összevásárolni a
szôlô legjavát. Ráadásul mivel ma-
gamnak, illetve a barátaimnak, ügy-
feleimnek adok csak belôle, különös
gonddal készítem el: például a prése-
lés elejét és végét nem használom fel.
Kidobásra ugyan nem kerül, ugyanis
abból lehet jó szôlôpálinkát – és nem
törkölyt – fôzni, mert ebben nemcsak
a szinte szárazra préselt szôlôszem
van, hanem még nedût is tartalmaz. 

● De nemcsak készíteni szereted
ezeket a nedûket…
– Persze, hogy nem: de meglehetô-

sen mértéktartó vagyok az ivás terén.

● Na és az evés terén?
– Nézz rám! Egyértelmû, hogy

szeretek jókat enni, de nemcsak enni,
hanem fôzni is.

● Specialitás?
– Bográcsételek: különösen az ál-

talam slambucnak nevezett étel – leb-
bencstészta, hagyma, friss paprika,
paradicsom, egy kis szalonna, kol-
bász, csülök –, ami szintén a nagy-
apámhoz kötôdik. Ô fôzte sokszor
ezt, amikor gyerekkoromban kint a
szôlôben dolgoztunk. Azóta is keres-
tem ezt az ízt, és mára már sikerült
megalkotnom. Mostanában pedig a
párommal együtt „kemencézünk”,
ugyanis építettem egy kemencét.

● Szintén könyvbôl sajátítottad el
a rejtélyét? 
– Nem! Az internetrôl! De mûkö-

dik, igaz ugyan, hogy eltartott majd’
egy évig, hogy elkészüljön, de már
többszörösen felavattuk: a múltkor
például nyolcféle házikenyeret sütöt-
tünk benne, és mindegyik tökéletes
lett. Persze, mindenféle állat – sertés,
kacsa, liba – is készült már benne, s
mondhatom, páratlanul ízletes lett a
végeredmény.

mastertan285 febr gmn  2014/02/13  15:39  Page 25



2266

● A hajózás, pontosabban a vitor-
lázás is egyike kedvelt elfoglaltsá-
gaidnak.
– Így igaz: minden nyáron vitorlá-

zom a Balatonon egy pár napot, és
nem régóta a tengerivitorlás-vizsgát
is letettem az Adrián. Ez egy jó mó-
ka, de nem vágyom arra, hogy saját
vitorlásom legyen. Arról viszont nem
hiszem, hogy valaha is le fogok tenni,
hogy rádióamatôrködjek, amit tízéves
koromtól ûzök.

● Ti ti tá, tá ti ti, ti ti? Az internet
korában? Van még ennek létjogo-
sultsága?
– Ez nem létjogosultság kérdése,

arról meg nem is beszélve, hogy egy
esetleges hosszan tartó áramszünet
esetén, gyakorlatilag ez az egyetlen
olyan technika, amelynek segítségével
a világ bármely pontjával kommuni-
kálni lehet. Ma már ugyan elvesztette
a népszerûségét, kevesen is foglalkoz-
nak vele, ezzel együtt fantasztikus él-
ményt ad, amikor morzézva „beszél-
getek” például egy új-zélandi rádiós
kollégával, vagy éppen India egy távo-
li pontját be tudom fogni… Teljesen
más érzés, mint mondjuk egy e-mailt
írni. Különleges hangulata van, ráadá-
sul nem elôre tervezettek, hanem
spontánok a „találkozások”. Ugyan
manapság már kevesebb idôm van
rádióamatôrködni, de versenyeken – a
MOM Rádióklub tagjaival együtt –
még indulni szoktam, és meglehetôsen
jó eredményeket érünk el… 

● Még mindig a szenvedélyek: do-
hányoztál, de közel 12 éve abbahagy-
tad. Természetesen tudom, hogy ez

nem egy „egészséges szenvedély”,
de igazából nem ez volt a kiinduló
ok, amiért letetted a cigarettát…
– Amikor a fiam Amerikában ta-

nult, meglátogattam, és a mintegy
nyolcórás repülôúton nem lehetett
rágyújtani. Mire leszállt a gép, sem-
mivel nem törôdve, szinte megszál-
lottként mentem a kijelölt helyiségbe,
és egyik cigarettáról gyújtottam a
másikra, annyira hiányzott a nikotin.
És akkor hirtelen ráébredtem, hogy
ez rettenetes, hogy ennyire függjek
valamitôl, kvázi ennyire kiszolgálta-
tott legyek. Hazajöttem, letettem a
cigarettát, és azóta sem szívtam
egyetlenegy slukkot sem. 

● Nyilván hiányzott, és nyilván
nem volt ilyen egyszerû…
– Persze, hogy hiányzott! Eleinte

10 másodpercenként jutott eszembe,
hogy rá kellene gyújtani… De mivel
igazából agyban dôl el a leszokás, ha
képes vagy egy bizonyos ideig meg-
állni – ez nálam nagyjából egy erôs
hónap volt –, akkor annyira kitisztul a
szervezeted, hogy nem is érted, ho-
gyan szívhattál el korábban egy ilyen
„bûzrudat”, és elkezded szánni azokat
az embereket, akik még dohányoz-
nak. Igaz, addig az erôs egy hónapig,
nem volt túl egyszerû sem nekem,
sem a környezetemnek: a kollégáim
néha szinte könyörögtek a fiamnak,
hogy adjon nekem egy szál cigit,
mert már nem bírják…  

● Van „bakancslistád”? Van olyan,
amire vágysz még, hogy megtedd?
– Nincs. A jelenben szeretem élni

az életet, a jelenben észrevenni és ki-

venni, kiélvezni minden jót. Egysze-
rûen az életet magát szeretem. Imá-
dok például utazni, de megadatott,
hogy sokat utazzak, és nemcsak Euró-
pában. Az utazás iránti szenvedélyem
nyilván megmarad, tehát ha egyálta-
lán bakancslistáról beszélhetnénk az
esetemben, akkor azt mondanám:
még több helyre szeretnék eljutni,
még több különleges kultúrát és em-
bert megismerni.

● Mi az, ami leginkább felbosz-
szant, mi az a tulajdonság, amit
esetleg utálsz egy emberben, ami
kiveri nálad a biztosítékot?
– Nincs ilyen. Abszolút pozitív gon-

dolkodású ember vagyok: mindenben
a jót keresem, látom és találom meg, a
rossz számomra nem létezik. Nem va-
gyok hajlandó negatív dolgokkal fog-
lalkozni, nem hagyom, hogy hassanak
rám. Természetesen rövid távon én is
tudok bosszankodni az emberi felelôt-
lenségen, irigységen, önámításon, so-
káig azonban nem foglalkozom ezek-
kel sem: egyszerûen átlépem, kikerü-
löm, kiiktatom az életembôl a „rosz-
szat”, megpróbálom vagy jó irányba
fordítani, vagy a jó oldalát megkeres-
ni. Mindennek megvan a motivációja,
de ne felejtsük el az örök érvényû köz-
mondást: „mindenki a saját szerencsé-
jének a kovácsa.”

● Mi az, amit feltétel nélkül tisz-
telsz a másik emberben?
– Ha kellô alázattal áll, érez az

élet valamennyi dolga iránt, legyen
szó a társáról, a munkájáról, vagy
bármirôl. ■
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Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

FFlleexxiibbiilliissttáábbllaa--kkéésszzííttééss;;  MMeelleeggffóólliiáázzááss;;
UUVV--llaakkkkoozzááss;;  SSttaannccoollááss;;  GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss;;

BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss;;  CCDD--ttookk--rraaggaasszzttááss;;
SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss;;  KKéézzii  kkööttéésszzeett

„Az iparágunk
jobban teljesít.”
Teljesítsen Ön is!

Sorszámozás, bígelés,
perforálás:

Morgana FSN
sorszámozógéppel
Évindító akció!

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

T.: 260-0562

RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu

Tel./fax: 061-264-3819

iinnffoo@@ddppddssttaannccuuzzeemm..hhuunn

3300//222211  77777700
3300//333300  22994466

A postpress szolgáltatások teljes választéka
egy kézbôl – egy helyen.
www.dpdstancuzem.hu

E l a d ó  h a s z n á l t  g é p e kE l a d ó  h a s z n á l t  g é p e k
Gyártmány Típus Megnevezés Gyártási év

KOLBUS KM 470 + ZU 803 Ragasztókötô+összehordó 1982
SIGLOCH könyvblokk SIGLOCH SB 6000/1E könyvblokk-készítô gép
készítô sor: STRAYFIELD Big 6 szárító,

SIGLOCH DNH dupla gerincprés 1998
STAHL beakasztó sor: STAHL VBF BL 500 beakasztó gép

SIGLOCH BSD 60 kirakó rendszer 1998
WOHLENBERG Golf 18 ragasztókötô 1994
MATHIAS BÄUERLE Multimaster CAS 52 hajtogatógép (640x900 mm) 2002
KAEV drótfûzôgép
POMA könyvtest gömbölyítô
POLYGRAPH nyílásbeégetô
ADPAK 400 zsugorfóliázó 2005
OSAKO 368 irkafûzô sor 1992
PURLUX Europa QD8E irkafûzô sor 2000
PERFECTA SDY-EZ háromkéses vágógép 1984
HÖRAUF háromkéses vágógép 1995
GALLUS R 250 B flexó nyomógép 1988
KDO Flexo Seltec 7C10G flexó nyomógép 2000
RIMA RS 3110 SL keresztkirakó 2001
GÄMMERLER KL 513/1 keresztkirakó 1998
PAKO 26 SL filmelôhívó 1990
KALLE lemezmásoló 1977
KRAUSE PEM 1050 lemezelôhívó 1990
POLIMERO Nylonprint kimosó 1993
DUPLO 5000 DC-10/60 összehordó torony 2009
POLLY PRESTIGE 574 íves ofszet-nyomógép 2004
POLLY PRESTIGE 574 AH íves-ofszet nyomógép 2001

További információk: www.prosystem.hu
Érdeklôdni lehet: Tel: 06 27 537-876, usedmachines@prosystem.hu

Új XEROX 4595
fekete-fehér

digitális
nyomógép

átszervezés miatt

eladó.
Érdeklôdni lehet
a 06-30/554-0000
telefonszámon.

DIGITÁLIS nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,

Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus

vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
INVENCIÓ® Kft.

invention@t-online.hu
T.: 260-0562

––  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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teVVáállllaalluunnkk 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

SSttaannccoollááss  ttééggeellyyssaajjttóónn,,
aakkáárr  ttööbbbbrréétteeggûû  mmeerreevv
aannyyaaggookkbbóóll,,  mmaaxxiimmuumm
880000  xx  11110000  mmmm  mméérreettiigg!!

Árajánlatkérés:
László András részlegvezetô

Tel.: 06-30/815-7981
Erdei Szilvia menedzser
Tel.: 06-30/867-2576

Pesterzsébet Önkormányzat
Szociális Foglalkoztató

1201 Bp., Baross u. 91–95.
erdeiszilviszoci@freemail.hu

www.szocifogixx.hu
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