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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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JÁRT UTAT A JÁRATLANÉRT…

…hagyd el! Tudom, nem így szól a mondás, de érdemes – és valahol muszáj is –
revideálni a régi igazságot, merthogy mintha némileg érvényét vesztette volna. Ez idáig
az ágazat számára a fejlôdést jellemzôen az új beruházások jelentették, tehát ez volt a
járt, a bevett út, azonban mára ebbôl – ha nem is teljesen – ki kell köszönni. A fejlôdés
persze, nem állhat meg, s tulajdonképpen roppant egyszerû – ha mégoly költséges is –
a technológia terén ezt megoldani. Ám ideje másban meglátni és abszolválni az
elôrelépést: például mentalitásban, hozzáállásban, szemléletben, üzletpolitikában.
Kétségtelen – ahogy Erdély Zsolt jelen lapszámunkban olvasható interjúban
fogalmaz –: „ehhez persze, el kell hagyni a komfortzónát, mert csak ebben az esetben
tudja felmérni, hogy még milyen erények és erôk rejlenek benne, még mi mindenre
lenne képes”. Azzal, hogy újabb és modernebb gépek, berendezések kerülnek egy
céghez, a fejlôdésnek csak egyik része teljesül, s ma már nyugodtan kijelenthetjük: 
a kisebbik. Hogy úgy fogalmazzak: ezek szükségesek, de nem elégségesek a sikerhez.
Ha az üzletpolitika, szemlélet és hozzáállás megmarad a járt úton, azaz nem változik,
nem újul meg alapjaiban, akkor önmagában a technológiai felkészültség megléte
jószerint fabatkát sem ér.
A szellemi sík, a mentalitás megváltoztatása azonban nem egyszerû feladat, ugyanis
a kialakult és rögzült szokások és gondolkodási módok – azaz: a tudat járt útjai –, ha
sikert nem is, de biztonságot feltétlenül jelentenek, és alapvetô evolúciós töltés, hogy
szeretjük a biztonságot. Ráadásul, míg egy gép teljesítményében egzakt paraméterek
garantálják a tudását, eredményességét, egy döntés, egy változtatás helyessége csak
utólag igazolódik – ha igazolódik. Ám, ahogy Alfred North Whitehead filozófus – aki
egyébként a 20. század egyik legjelentôsebb és legnagyobb hatású gondolkodója –
fogalmaz: „a tévedéstôl való rettegés, a fejlôdés halála”. Márpedig a járt úton való
haladás a (el)tévedéstôl való rettegés, félelem az ismeretlen bizonytalanságától, s mint
ilyen, gátja a fejlôdésnek. Persze, biztonságos, vagy legalábbis annak tûnik az ismert
út. És még csak nem is hibáztatom azt, aki ezt választja, de számoljon
a következményével is: ne panaszkodjon, hogy semmi nem változik, nincs számottevô
haladás, a napok csak folynak a maguk medrében. És ami a legfontosabb: nincsenek új
kilátások, tervek és inspirációk. Kétségtelen: a járatlan úton sincs bizonyosság és
garancia, hogy oda vezet, ahová jutni akarunk. Ám az esély nagyobb, és mivel minden
cél egyéni és egyedi – még akkor is, ha egy közösség valamennyi tagjának látszólag
ugyanaz –, kizárólag egyedi és – igen! – mások által soha nem járt, azaz járatlan úton
közelíthetô meg.
A változás, a változtatás léptéke és mértéke egyéni habitus kérdése. Lehet kardinális,
de már önmagában az is elôrelépés, ha a járt úton sávot váltunk, hiszen máris módosul
a perspektíva, máris olyan dimenziók és lehetôségek is feltárulnak, amelyek eddig
rejtve voltak. Arra azonban vigyázzanak, ne a szemközti sávba térjenek át…

PRINTinfo
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Spartvis: Gyere is, meg ne is, hozzál is…  . . . . . . . . . 20. oldal

Nyomdavilág Zöld Díj – pályázat  . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

KözKözinfo

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

Születésnapi parti az 
Europapier Budapest

rendezésében

25 éves a Color Copy

Ott voltunk…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal

CégCéginfo

20 éves a Duparec

…A Duparec tagja a Prinzhorn
magyarországi csoportjának,
amely így egy „tökéletes hármast”
alkot: …a Duparec által begyûjtött
hulladékból a Hamburger Hun-
gária gyárt alapanyagot, ebbôl pe-
dig a Dunapack készít dobozokat…

Beszámoló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

„Ha becsukódik egy ajtó, kell
tudni kinyitni egy másikat…” 

Art Keramik és
GENZIM Hungary

„…Amennyiben rábólint, akkor általunk
vagy egy grafikusmûvész által
megszületik a látványterv, ezt követôen
pedig legyártjuk a „mûvet”…”

Beszélgetés Nyakas Gáborral  . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

Nyomdászok civilben – 5.

„…hozza magával otthonról, hogy
tegyen a közösségért, mert fontos a
közösség. Ezt igazából csak az érti, aki
kisebbségként él valahol. Felértékelôdik a
hagyomány, a gyökerek, mert ezek
jelentenek stabil kapaszkodót, és ezekre
vigyázni kell. Hiszem, hogy mindenki úgy
születik, hogy van egy küldetése, amit

persze vagy felismer, vagy nem. De akinek megadatik a
felismerés, és megadatik a lehetôség is a cselekvésre, annak
kötelezettsége is, hogy cselekedjen – és (…) abban is biztos
vagyok, hogy valamiben mindenki jó, csak ki kell belôle hozni
ezt a jót, mert önmaga talán nem is képes rá…” 

Erdély Zsolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–26. oldal

Akkora gond nincs, de…

PNYME – Közgyûlés
…noha nincsenek likviditási gondjai,
rendben lévônek találtatott a gazdálkodása
is, mégis számos kérdés merül fel jövôjével
kapcsolatosan. Az egyesület keresi – és
keresnie is kell – azokat a lehetôségeket,

amelyekkel növelni tudja bevételét. Kívánatos lenne növelni
a tagság létszámát, ám ezzel együtt teljesen egyértelmû, hogy
pusztán tagdíjakból nem lehet fenntartani a szervezetet… 

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal

PNYME-hírek: 
Vándorgyûlés, Északolasz szakmai út  . . . . 16–17. oldal

KözKözinfo

CégCéginfo

CégCéginfo

MagánMagáninfo

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

„…alakítottunk ki partnerséget, amelyekkel érdekeink valamilyen
szegmensben szorosan kapcsolódnak, céljaink elérésében velük
valamifajta szinergiát alkotunk, alkothatunk. Hogy egészen ponto-
san fogalmazzak: a nyomdák számára esszenciális piacot …”

Kapcsolat, kapcsolati tôke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. oldal
Gazdasági konferencia és Közgyûlés  . . . . . . . . .13–14. oldal
A „régi” – Palatia Nyomda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
Az „új” – Elanders Hungary  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal
Gondoljon a környezetre…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

fedprint.hufedprint.hu

XXI. Könyvfesztivál
„…Az, hogy az elmúlt évben a fikcióban, a
szépirodalomban, a gyermek- és ifjúsági
könyvkiadásban egészen látványos növekedés
tapasztalható, tényleg azt jelenti, hogy
nemcsak elindultunk, hanem ezekben a
kiadási ágazatokban el is rugaszkodtunk a
gödör aljáról…” 

Kint jártunk…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. oldal

KözKözinfo
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CSAOSZ – 
Tisztújító Közgyûlés

…idei feladatai közül kiemelkedik az a
katalizátori szerep, amelyet a hazai

csomagolóipari vállalatok külföldi piacra jutásának elôse-
gítése érdekében tölt be. E programja keretében… 

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. oldal

A leköszönô elnök – Galli Miklós  . . . . . . . . . . . . . . .18. oldal

Az új elnök – Bencs Attila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. oldal

HUNGAROPACK – pályázati felhívás  . . . . . . . . . . . 19. oldal

KözKözinfo
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20 éves a Duparec
A Duparec Kft. fennállásának huszadik évfordulóját

ünnepli az idén. A jeles évforduló tiszteletére rendezett
elegáns partira 2014. április 25-én a tatai Hotel Gottwald-
ban került sor, s mindazon kollégák, munkatársak és part-
nerek kaptak meghívást, akik jelentôs szerepet töltöttek, il-
letve töltenek be a cég életében. Természetesen, a cég elsô
igazgatója, dr. Debreczeny István éppúgy megtisztelte je-
lenlétével a rendezvényt, mint Galli Miklós, akinek nevé-
hez fûzôdik a cég alapítása. A vendégeket Haag János – aki
ötödik éve ügyvezetô-igazgatója a Duparec Kft.-nek – fo-
gadta és köszöntötte. Az est keretei között rövid ünnepi
beszédek is elhangzottak, amelyekben az alapító Dunapack
nevében Galli Miklós, valamint a volt igazgatók visszate-
kintettek a cég történetére, majd átadásra kerültek azok az
emlékplakettek, amelyeket a cég sikeres mûködtetésében
való részvételért kaptak a valaha volt, illetve je-
lenlegi munkatársak, kollégák, partnerek.

A gálavacsorát követôen pedig a Madách Szín-
ház mûvésze, Csengeri Attila mûsorát élvezhette
a vendégsereg. Ezután megérkezett a születésnapi
torta is, hiszen senkinek és semminek a születés-
napja nem múlhat el e nélkül.

A Duparec Kft.-t 1994-ben alapította a Duna-
pack, mégpedig azért, hogy a papírgyártáshoz
kellô mennyiségû hulladékpapír kerüljön begyûj-
tésre. A cég azóta folyamatosan fejlôdik, és az
idôközben végrehajtott kapacitásbôvítô beruházá-
sainak köszönhetôen ma már évi 100–150 ezer

tonna begyûjtött hulladékpapír-mennyiséggel
Magyarország egyik legnagyobb hulladékpapír-
nagykereskedô cége lett. Budapesti üzeme mellett
Nyíregyházán és Dunaújvárosban is van papírhul-
ladék-átvételi és -feldolgozó telephelye. A tavalyi
évben összesen 135 ezer tonna papírhulladékot
gyûjtöttek be, amelynek döntô többségét – mint-
egy 85–90 százalékot – a Hamburger Hungáriába
szállítják, ahol csomagolópapír-alapanyag készül
belôle.

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

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

+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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XXI. KönyvfesztiválA Duparec tagja a Prinzhorn
magyarországi csoportjának,
amely ilyen formában egy „töké-
letes hármast” alkot: a Duparec
begyûjti, válogatja, és azt köve-
tôen leszállítja a papírhulladékot
a csoport másik tagjának, a
Hamburger Hungáriának, amely
ebbôl gyárt alapanyagot, amely-
bôl viszont a csoport harmadik
tagja, a Dunapack készít dobo-
zokat, illetve egyéb csomagoló-
terméket.

A Duparec Kft. sikeresen al-
kalmazza a legkorszerûbb hulla-
dékbegyûjtô technológiákat. Ga-
rantálja a papírgyártásra alkal-
mas papírhulladék folyamatos
átvételét, és ezzel hozzájárul a
környezetvédelemmel kapcsola-
tos feladatok ellátásához is. Köz-
ponti telephelyükön közvetlenül
veszik át a papírhulladékot a la-
kosságtól, a magánvállalkozók-
tól, az intézményektôl és az üze-
mektôl. Természetesen az intéz-
ményekben, hivatalokban kelet-
kezô bizalmasan kezelendô ira-
tok biztonságos elszállítására,
azok zárt rendszerben történô
megsemmisítésére és feldolgo-
zására is kínálnak megoldást. S
noha a nyomdaipar szempontjá-
ból elsôdleges a cég papírhulla-
dék-begyûjtô tevékenysége, a
Duparec ma már kiszélesítette
profilját az egyéb hulladékok –
fém, mûanyag, üveg stb. – be-
gyûjtésére, feldolgozására is. 

Célkitûzésük továbbra is a fej-
lôdés, és természetesen a fejlesz-
tés. Ugyan maga a hulladékpiac
– ahogy megtudtuk – nemigen
növekszik, de ezen belül a piaci
részesedésüket tovább kívánják
növelni, és meglehet, hogy ehhez
egy vagy akár több akvizíciót is
végrehajtanak az idei évben. ■

Ilona

Kint jártunk a XXI. Könyvfesztiválon, és – hála istennek – úgy éreztük magunkat, mint a
hering a konzervdobozban, ugyanis rengetegen voltak. A 2014. április 24–27. között meg-
rendezett Könyvfesztivál ezúttal is a hazai és a nemzetközi könyves szakma kimagasló ese-
ményének bizonyult. A fesztiválon 33 ország vesz részt, többségük uniós állam, de érkeztek
kiállítók Dél-Amerikából, Közép-Ázsiából, Szaúd-Arábiából is. „Az, hogy az elmúlt évben
a fikcióban, a szépirodalomban, a gyermek- és ifjúsági könyvkiadásban egészen látványos
növekedés tapasztalható, tényleg azt jelenti, hogy nemcsak elindultunk, hanem ezekben a
kiadási ágazatokban el is rugaszkodtunk a gödör aljáról” – mondta a rendezvény kapcsán
az InfoRádióban a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesületének igazgatója.
Zentai Péter László ugyanakkor hozzátette, hogy a tankönyvkiadás államosítása viszont
drámai veszteséget okozott a magyar könyvpiac számára, ugyanis a közoktatásban szereplô
könyvek a teljes magyar könyvpiac egynegyedét jelentették. 

Annak viszont nagyon kell örülni, hogy – túl a helyszínen tapasztalt elképesztô érdeklô-
désen kívül – a KSH adatai szerint is 2013-ban 4,7 (az inflációt figyelembe véve 2,9) száza-
lékos növekedés volt az úgynevezett szabadforgalmú könyvpiacon, amely ilyen formán
közel 44 milliárd forintos forgalmat jelent. Ezen belül elsôsorban a szórakoztató (bestseller
mûvek) iránt fokozódott a vásárlói érdeklôdés, ennek következtében az ágazat növekedési
üteme egészen kimagasló volt 2013-ban: 16,7 százalék. A magyar könyvkiadás továbbra is
legdinamikusabban fejlôdô ágazata a gyermek- és ifjúsági könyvkiadás, amely még 2012-
ben is látványosan növekedett, 2013-ra pedig elérte a piaci részesedés immáron 23,6 száza-
lékát, ami a tavalyelôtti forgalomhoz képest 7,7 százalékos bôvülést jelent. Az elmúlt tíz év-
ben a gyerekeket és a fiatalokat megszólító könyvek forgalma egyébként megduplázódott!

Szóval, ha nem is nagyon, de az eddiginél talán csillogóbb a jövô a nyomdák számára…
Kétségtelen viszont: még nem lehet egészen pontosan tudni, hogy a tankönyvgyártás terén
milyen kormányzati akarat fog érvényesülni, és az miként csapódik le az ágazatnál…

Jut eszembe! Nyomdai kiállítót mindössze hármat – Alföldi Nyomda, Stanctechnik, mint
digitális nyomda, HVG digitális nyomdája – találtunk a fesztiválon… Meglehet, hogy a
többi, „mûfajban” érdekelt cég azért kilátogatott a fesztiválra, hiszen számukra egy esszen-
ciálisan potenciális piacot jelentettek az ott kiállítók. Ekkora ziccert nyilván nem hagyott ki
egyetlen érintett nyomda sem… ■

Ilona
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Születésnapi parti az
Europapier Budapest rendezésében

A Mondi egyik legsi-
keresebb és legnépsze-
rûbb termékcsaládja, a
Color Copy, pontosan 25
évvel ezelôtt jelent meg a
piacon. Hogy „jó órában”
született, azt az is bizo-
nyítja, hogy ez alatt a
nem rövid idô alatt nem-
hogy nem tûnt el a piac-
ról, nemhogy nem váltott
„személyiséget”, azaz
nevet, hanem töretlenül
fejlôdve az egyik legerô-
teljesebb „lábává” vált
gyártójának, a Mondinak, és persze a
mindenkori forgalmazójának, jelen
esetben az Europapier Budapestnek.
Az Europapier Budapest – jogelôdjét
figyelembe véve – gyakorlatilag a
kezdetektôl kínálja a Color Copy ter-
mékcsaládot, amely az irodakommu-
nikáció, valamint a digitális nyomta-
tás területére biztosít kompromisz-
szummentes hordozót.

És persze stabilt – ahogy azt Er-
dély Zsolt, az Europapier Budapest
Kft. ügyvezetôje a Color Copy 25.
születésnapjának tiszteletére rende-
zett partin elhangzott rövid beszédé-
ben is kiemelte. Mint mondta: „…je-
len világunknak nem jellegzetessége,
hogy maradandóságra törekedjék,
minden változik és alakul, ami ugyan
nem baj, ám azért megnyugtató és jó
dolog, hogy vannak benne állandó és
stabil pontok – és ilyen a Color Copy
termékcsalád is”.

Maga a születésnapi parti helyszí-
ne a Kopaszi gáton található rendez-

vényközpont,
az Öbölház
volt, ahol mint-
egy 130 fôs
vendégsereg
gyûlt össze
2014. április 3-
án, hogy egy jó
hangulatú par-
tival ünnepelje
a szülinapost. 

Miután Er-
dély Zsolt kö-
szöntötte a né-
pes társaságot,
rövid elôadásá-
ban visszate-
kintett az indu-

lásra, amikor még „neusiedleres ko-
rában” a kezdetektôl részt vett az ere-
detileg lézernyomtatókhoz kifejlesz-
tett Color Copy értékesítésében. Ezt
követôen áttekintette magának a ter-
méknek a születését, amely gyakorla-
tilag 1969-ig nyúlik vissza. 

„1969-ben a Xerox megalkotta az
elsô fekete-fehér lézernyomtatót, eztt
két év múlva, 1971-ben követte az

elsô színes nyomtató, amely egyben
másoló is volt. A következô cég a
lézernyomtató berendezések gyártá-
sának terén a Minolta – mai nevén
Konica Minolta – volt, majd ezt köve-
tôen egyre sokasodtak mind a gyártó
cégek, mind pedig a felhasználók.
Ebbôl persze Magyarországon akko-
riban még nem sok volt érzékelhetô,
ám a papírgyárak, fôleg a Neusiedler,
már komolyan foglalkozott az olyan
papírok fejlesztésével, amelyek kife-
jezetten a digitális nyomtatókhoz va-
lók. A PM5-ös gépen ugyanis már
1967-ben megszületett az elsô száraz-
toneres másolópapír. Érdekesség
egyébként, hogy ez a gép ma is mûkö-
dik, úgy hívják: az »Öreg Hölgy«” –
mondta Erdély Zsolt, majd részlete-
sen bemutatta a termék – különös te-
kintettel az 1989-ben született Color
Copy – fejlôdését, fejlesztését, amely
a mai napig sem állt le, hiszen a digi-
tális technológia fejlôdése, folytonos
változása újabb és újabb kihívás elé
állítja a hordozókat is. A Color Copy
– már csak tradicionális okokból is –
ezekre a kihívásokra maradéktalan
választ kíván adni, és ad is.

Ezt követôen átadta a szót Kócsó
Tamásnak, az irodai üzletág értéke-
sítési vezetôjének, aki a Color Copy
kapcsán a jelen helyzetrôl, illetve a
jövôbeni kilátásokról tartott egy pre-
zentációt. A termékcsalád kezdetben
A4-es, illetve A3-as méretben volt
hozzáférhetô, 1999-ben jelent meg
SRA3, valamint A3+ méretben.
2002-ben debütált a hazai piacon a
Color Copy coated, amely egy kétol-
dalt mázolt papír, és glossy (fényes),
valamint selyem-matt (silk) verziók-
ban kapható. 
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A Color Copy termékcsalád szá-
mos egyedülállóan kitûnô tulajdon-
sággal rendelkezik: a speciális felü-
letkezelésnek köszönhetôen ga-ran-
tálja az élethû, ragyogó színvissza-
adást és a nyomatok borotvaélességét,
ezáltal teljes mértékben kielégíti a
grafikusok, tervezôk és reklámügy-
nökségek legmagasabb professzioná-
lis igényeit is. Nyomtathatósági
szempontból pedig kijelenthetô, hogy
nagyteljesítményû gépeken is jól fut-
tatható, tökéletes a síkfekvése, vala-
mint a berendezéseket optimálisan
kíméli. A Color Copy 90–400 g/m2, a
Color Copy coated 135–250 g/m2

tartományban, íves, valamint teker-
cses kivitelben is kapható, és termé-
szetesen mindkét termékféleség FSC
tanúsítással rendelkezik. Kócsó Ta-
más arról is beszélt, hogy a digitális
nyomtatás elképesztôen – évente két-
számjegyû százalékkal – fejlôdik,
ezen belül fôleg a színes az, ami elô-
retör. A vonatkozó felmérések pedig
azt mutatják, hogy a digitális nyomta-
tással készült nyomdatermékek ará-
nya 2018-ra eléri az ofszetét (35%)!

Az elôadó ugyanakkor azt is hang-

súlyozta, hogy mind az irodakommu-
nikáció, mind a digitális nyomtatás
terén jelenleg is, a jövôben pedig fô-
leg kimagasló jelentôséggel bír a pa-
pírok minôsége, és ebben a Color Co-
py termékcsalád messzemenôkig az
élen jár, ugyanakkor az árfekvése op-
timális szinten maradt. Nyilván ennek
is köszönhetô, hogy a hazai piacon az
Europapier Budapest az általa eladott
200 tonnás mennyiséggel piacvezetô-
vé vált. „A jövô kapcsán azt gondol-
juk, hogy mivel a digitális nyomtatás
iránti igény növekszik, és ugyan a di-
gitális nyomógépek ma már többféle
papírral is mûködnek, az igazán jó
minôség iránt megmarad – sôt, nö-
vekszik – az igény, aminek a Color
Copy maximálisan megfelel, így jövô-
beni fejlôdése is garantált” – mondta
elôadása végezetéül Kócsó Tamás.

A prezentációt követôen ismét Er-
dély Zsolt vette magához a szót, és
arra hívta fel a jelenlévôk figyelmét,
hogy noha a digitális nyomtatás való-
ban erôteljesen növekvô tendenciát
mutat, azért a hagyományos nyomta-
tásnak is megmarad a létjogosultsága.
„Az egyik technológia nem váltja ki a

másikat, hanem egyrészt remekül egé-
szítik ki egymást, másrészt a digitális
új piaci lehetôségeket teremt, új fel-
használói igényeket elégít ki, amely-
hez a papírgyártónak, és persze a
papírkereskedônek is messzemenôkig
meg kell felelni az általa kínált papí-
rokkal. A Color Copy ezekre a kihívá-
sokra egy tökéletes megoldás. A piac
mindezt tudja, jól ismeri a termékcsa-
ládot, és méltán bízik benne, mert so-
hasem csalódott” – mondta az ügy-
vezetô. 

A „hivatalos” program ezzel véget
is ért, illetve majdnem, merthogy kö-
vetkezett a szokásos „totójáték”, azaz
az elhangzottak alapján egy 13+1
kérdésbôl összeállított kérdôív kitöl-
tése, és a helyes válaszokkal ezúttal is
értékes ajándékokat nyerhettek a ki-
sorsolt szerencsések.

Ám a többieknek sem volt okuk
bánatra: a házigazda Europapier Bu-
dapest jóvoltából ízletes vacsora, ki-
tûnô italok, jó zene, sztárvendégként
pedig Bereczki Zoltán, továbbá inter-
aktív programok gondoskodtak a ven-
dégek remek hangulatáról. ■

Ilona
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„Ha becsukódik egy ajtó, kell tudni kinyitni egy másikat…”

Art Keramik és GENZIM Hungary

…és lehetôleg ugyanazon a falon, vagyis ugyanazon a terü-
leten – teszem hozzá a felcímhez. Nyakas Gábor, az Art Ke-
ramik tulajdonos-ügyvezetôje amióta egyáltalán vállalkozik,
azóta szitázással, matricanyomtatással foglalkozik. Kezdet-
ben elegáns névjegykártyák, levélpapírok és öntapadós cím-
kék – sok esetben arculattervezéssel együtt történô – kivitele-
zése jelentette a fô tevékenységét. Késôbb – ahogy  csökkent
ezen termékek iránt a kereslet – fordult kifejezetten a deko-
rációs szitanyomtatás felé. Egy jó ideje pedig a szilikátipari
termékek – kerámiák, porcelánok, tûzzománcok, üvegek –
beégetôs matricával való dekorálása, ezen belül egyedi rek-
lám- és ajándéktárgyak díszítésének tervezése és kivitelezése
lett a cég elsôdleges profilja. Ezzel párhuzamosan Nyakas
Gábor ügyvezetôje és egyben társtulajdonosa a Gergely Ju-
dittal közösen alapított GENZIM Hungary Kft.-nek is,
amely a saját fejlesztésben kidolgozott SILIC-ART dekorá-
ciós rendszer szaniterekre, padlóburkoló lapokra, csempék-
re, sík, hajlított és öblösüvegekre, tûzzománc és akril felü-
letekre kiterjedô reklám célú és iparmûvészeti alkalmazások
lehetôségeit kínálja fel. A cég tûzzománcozási és korrózió-
védelmi szakterületeken oktatási feladatokat is ellát, továbbá
hobby és kézmûves foglalkozások, programok létrehozását
és lebonyolítását is vállalja. Az új, saját fejlesztésû technoló-
giáért 2004-ben elnyerték egyébként az innovációs díjat.
Nyakas Gáborral beszélgettem.

● Nemcsak nyomtatják a matricákat, hanem
– igény szerint – be is égetik az adott termék-
be, termékre, arról nem is beszélve, hogy
jellemzôen saját technológiával dolgoznak…
– Ez így van: a tervezéstôl a teljes körû kivi-

telezésig minden helyben történik. Vannak ke-
mencéink, van festékkeverô boszorkánykony-
hánk, van saját technológiánk, és persze minden
olyan berendezésünk és eszközünk is, amelyek-
kel magát a matricákat állítjuk elô. Ez utóbbi
téren nem különbözünk más szitanyomótól. 

● A mottójukban úgy fogalmaznak, hogy
Önök olyanok, mint mindenki más, ám olyat
csinálnak, mint senki más. És éppen ez utób-
biban van a lényeg.
– Szitanyomtatással, szublimációs nyomta-

tással sokan foglalkoznak, viszont olyan termé-
keket, amilyeneket mi készítünk, más nemigen
tud elôállítani. Egyrészt jellemzô módon egyedi
megrendeléseket teljesítünk, másrészt az álta-
lunk kidolgozott és alkalmazott dekorációs
technológia nem pusztán a virtuális élményt
szolgálja, hanem funkcionalitásában is megtart-
ja a tárgy eredeti tulajdonságait. Legyen az egy
fotóval vagy szöveggel ellátott flaska, pohár
vagy bögre, illetve különféle képekkel díszített
csempék. Sôt, olyan nyomatokat is készítünk
padlólapokra, amelyek csúszásgátlók, vegyszer-
állók és persze ezek is bírják a takarítást. 

● Nem „tömegtermelésre” szakosodtak…
– Alapvetôen nem, de természetesen kapaci-

tásunk a nagyszériás dekorálási igények kielégí-
téséhez is meg van. Tevékenységeink népszerû-
sítésében, megismertetésében, kifejezetten nagy
szerepet játszik a közvetlen kapcsolat, illetve
bizonyos szintig a „szájhagyomány”. Alapve-
tôen „kész”, mondhatnánk, kitalált termékkel
kínáljuk meg a potenciális üzleti partnereinket,
vagy igényre szabott megoldásokat adunk szá-
mukra.

mastertan288 május-I gmn  2014/05/05  16:08  Page 10



1111

Cég
in

fo
in

fo

● Tehát kvázi „belebújnak”
mondjuk egy boros, egy pálinkás
vagy éppen egy csempegyártó vagy
belsôépítész cég tulajdonosának,
vezetôjének, marketingesének a
gondolatai közé, hogy mivel tudnák
az ô üzletét elôsegíteni, majd ezt
kivitelezik, ezt követôen pedig
megmutatják neki?
– Pontosan! Nem várjuk – mert

hiába is várnánk –, hogy majd jön a
megrendelô, és megrendel valami
olyat, amirôl igazából nem is tudja,
hogy létezik… A technológia adta le-
hetôséget azok ismerik, akik dolgoz-
nak vele, akik kitalálják. A mi jól fel-
fogott érdekünk tehát, hogy a piaccal
ezt megismertessük.

● Macerás megoldás, de kétségte-
len: mûködik. Az elôbb úgy fogal-
mazott, hogy a szájhagyomány csak
bizonyos szintig segíti elô az ismert-
séget. Elnézve a termékeket – a po-
hártól a csempéig –, azt gondolná
az ember, hogy ez a leghatékonyabb
csatorna, hiszen ha látja, – óhatat-
lanul akar is ilyet…
– Számomra is meghökkentô ta-

pasztalat volt, hogy – például az egyik
konyhai falicsempénk esetében – hiá-
ba kérdezték a tulajt, hogy hol készít-
tette a csempeképeket, elmismásolta a
választ, nem adta ki a forrást. Teljesen
véletlenül bukkant ránk az új megren-
delô, akinek azután a fürdôszobájába
dekoráltunk csempéket.

● Szóval: marad az egyedi megke-
resés az egyedi termékekkel. Soha
nem gondoltak valamiféle „tömeg-
gyártásra”?
– Igen – nem. Azaz: igen, marad az

egyedi megkeresés és egyedi gyártás,
és nem gondoltunk tömeggyártásra. 

● Miért?

– Nem igazán a mi mûfajunk, és
nem lehet mindenféle igényt egyszer-
re kiszolgálni. Kell tudni választani,
hogy az ember mire koncentráljon,
mert akkor tud csak azon a területen
megbízható módon, tisztességesen
teljesíteni. Belefoghatnánk akár hol-
nap a tömeggyártásba, hiszen minden
feltételünk és körülményünk adott,
ám jelenleg nincs a terveink között.
Aztán persze, ki tudja, mit hoz a sors:
meglehet, hogy egyszer arrafelé fo-
gunk tendálni, azt fogjuk csinálni. Ha
becsukódik egy ajtó, kell tudni kinyit-
ni egy másikat…

● De nem úgy néz ki, hogy ez a je-
lenlegi becsukódik?
– Nem, hála istennek. Igazán nem

panaszkodhatunk: egyre nagyobb
igény mutatkozik az általunk gyártott
egyedi reklám- és ajándéktárgyak
iránt, sôt „csempeileg” is alakulunk,
és persze, a tûzzománc-alapanyagok
kidolgozásában és az eseti beégetés
terén is „bejáratott utat” jelentünk a
partnereinknek. A tûzzománcozáshoz
szükséges mûvészellátó szerepünk is
kezd kialakulni.

● A termékek jellegébôl fakadóan,
gondolom, nincs nagyon árvita, ár-
alku a megrendelôkkel…
– Tényleg nincs: amennyiben meg-

engedhetik maguknak, szó nélkül ki
is fizetik, ha pedig szûkösek az anyagi
lehetôségeik, akkor kivárják, amíg
lesz rá fedezet. Itt most nem egy da-
rab fényképpel vagy felirattal ellátott
bögrére, pohárra, üvegre gondolok,
hanem például exkluzív italkollekciók
kisebb-nagyobb szériás dekorációjára.

● Adott volt a szublimációs techni-
ka, önök mégis új technológiai
módszert fejlesztettek. Miért?

– A szublimációs technológia igen
kitûnô, ám egyrészt kifejezetten lát-
ványelem-megoldást jelent, azaz né-
mileg korlátozódik az így nyomtatott
tárgyak mindennapos használhatósá-
ga. A másik nagyon lényeges eltérés,
hogy az általunk kifejlesztett techno-
lógiával olyan felületi megoldásokat
is létre tudunk hozni, amelyet mással
nem lehet. Ilyen például, hogy mi egy
üvegflaskát úgy tudunk teljes egészé-
ben bevonni, majd megnyomtatni bár-
milyen képpel, felirattal, hogy az tel-
jes egészében úgy néz ki, mintha por-
celán-, kerámia- vagy például kô-
edény lenne. A boros, pálinkás cégek
nagyon kedvelik ezt a megoldást,
hiszen tényleg rendkívül látványos,
ráadásul megközelítôleg sem kerül
annyiba, mintha valóban kerámiából
vagy kôedénybôl készültek volna…

● Az Art Keramik és a Genzim
Hungary egyrészt mûvész, mert al-
kot, másrészt iparos, mert gyárt…
– Mi csak meglátjuk a mûvészet

lehetôségét a termékben. Tulajdon-
képpen arról van szó, hogy adott a
technológia, illetve az abban lévô
terméklehetôségek, mi pedig megke-
ressük azokat a szereplôket, akik va-
lamennyien kellenek ahhoz, hogy eb-
bôl mindenki számára egy pozitív
végeredmény szülessen. Van tehát egy
elképzelésünk, ezt ismertetjük és
megvitatjuk a potenciális megrende-
lôvel. Amennyiben rábólint, akkor
általunk vagy egy grafikusmûvész
által megszületik a látványterv, ezt
követôen pedig legyártjuk a „mûvet”,
vagy esetenként fejlesztünk új eljárást
az igény megoldására.

Nem mondom, hogy nem élvezzük
az elejétôl a végéig a munkánkat. Le-
het, hogy emiatt is valósul meg, hogy
olyat csinálunk, mint senki más… ■

Ilona
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Kapcsolat, kapcsolati tôke…
Amikor megválasztása után leült elsô megbeszélésére az elnökség, azonnal megállapodtunk
abban, hogy miként osztjuk fel egymás között azokat a feladatokat, amelyek elôbbre vihetik
a szövetség célkitûzéseit, azaz hatékonyan és érdemben segítik, segíthetik elô tagjainak piaci
boldogulását. Mindegyikünk olyan területet vállalt fel, amelyet különösen közel állónak érez
önmagához. Jómagam mélységesen hiszek a partnerség, a kapcsolatok és – igen – a kapcsolati
tôke elônyeiben, mert vallom, és persze tapasztalom is, hogy ezeken keresztül könnyebb
a boldogulás. Természetesen, semmilyen szinten nem helyettesítik a technikai, technológiai és
szakmai felkészültség meglétét, hiányuk azonban feltétlen hátránnyal jár: az esélyt veszik el
a lehetôségtôl.
Szakmai szövetségként olyan szakmai és/vagy érdekvédelmi szervezetekkel, tömörülésekkel,
tudjuk felvenni és vettük is fel a kapcsolatot, kötöttünk velük együttmûködést, alakítottunk ki
partnerséget, amelyekkel érdekeink valamilyen szegmensben szorosan kapcsolódnak, céljaink
elérésében velük valamifajta szinergiát alkotunk, alkothatunk. Hogy egészen pontosan fogalmaz-
zak: a nyomdák számára esszenciális piacot jelentenek, számukra a nyomdaipar pedig alapvetô
beszállítóként jelentkezik. Ilyen például a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülete,
a Magyar Lapkiadók Egyesülete, a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség, a Reklámszövetség,

a Menedzserek Országos Szövetsége – csakhogy néhányat említsek. Ezeknek a szakmai szervezeteknek a tagsága ugyanis
egyben legnagyobb „fogyasztója” a nyomtatott termékeknek is, és azáltal, hogy szövetségünk együttmûködésre lépett velük,
létrejött a közvetlen kapcsolat egy széles megrendelôi kör és a nyomdai tevékenységet folytató tagjaink között.
A nyomdák számára adott lett egy olyan piac elérése, amelyet egyedül, önmagukban nem, vagy csak nagy nehézségek
árán tudnának elérni, kiépíteni. Kölcsönösen gyümölcsözô azonban ez a direkt kapcsolat, hiszen a nyomdai szolgáltatást
igénybe vevô is átfogó beszállítói kapcsolatokhoz jut. Ráadásul, az alakuló vagy már kialakult üzleti kapcsolat korrektségére
egyfajta garanciát is jelent – de bizalmat feltétlenül megelôlegez –, hogy szereplôi szakmai szervezetek tagjai.
Ezeknek az együttmûködéseknek, partnerségeknek további elônye, hogy az érintettek közvetlenül oszthatják, meg egymással
mindazon információkat, amelyek mindkét fél számára a saját piacukon való megerôsödéshez jelent konkrét és kézzel fogható
elônyt: gondolok például a technikai innovációból fakadó új lehetôségek bemutatására, megismertetésére, másik részrôl pedig
a vonatkozó igények, elvárások megfogalmazására. 
A szövetség tagságához való tartozás egyfajta szakmai felelôsségtudat is, ám ne legyünk képmutatóak vagy éppen
szemérmesek: attól még gazdasági elônyt is kell valaminek eredményeznie, ha egyszer áldozunk rá. Nem tehetjük meg –
manapság meg fôleg nem –, hogy figyelmen kívül hagyjuk, hogy mire költünk. Nagyon is odafigyelünk, mi az, ami megéri az árát:
mibôl, hogyan és mennyiért lehet üzletet kötni, pénzt csinálni…
Azt gondolom azonban: senkinek nem kell bizonygatnom, hogy esetleges új piacok elérésében, azok megerôsítésében mekkora
jelentôsége van a kapcsolat(ok)nak – ha tetszik: mennyit ér(nek) a kapcsolat(ok). Pusztán az a tény és lehetôség, hogy alkalom
nyílik a potenciális piac szereplôivel való közvetlen találkozásra és kommunikációra, nem kevés olyan kapcsolati tôkét
eredményez, amely több mint eséllyel forintosítható. A szövetség a partnerkapcsolatain keresztül a kapcsolatai tôke
megteremtését, felhalmozását segíti elô tagjai számára.
Ha Önnek, Önöknek erre nincs szüksége, az más…

Jelinek Gábor elnökségi tag

Nemcsak tagoknak
Gazdasági konferencia

Debrecen, 2014. május 22.
Program:

12.00–14.00: Érkezés, regisztráció, ebéd
14.00–14.10: Konferencia megnyitása 

(dr. Peller Katalin fôtitkár, NYPSZ)
14.10–14.25: Bemutatkozik az Alföldi Nyomda Zrt.

(György Géza vezérigazgató)
14.25–14.50: Középpontban a cégvezetô I.

Az új Ptk. vezetôkre vonatkozó változásai 
(dr. Osvald Csilla bíró, Fôvárosi Cégbíróság)

14.50–15.15: Középpontban a cégvezetô II. 
Vezetôi-felelôsség biztosítási lehetôségek 
(Tóth László ügyvezetô, BAG Alkusz Kft.) ➧

Fotó: Szabó Imre
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

◆ „Régi motorosnak” számít a Palatia az
Nyomda- és Papíripari Szövetség tagjai kö-
zött, hiszen a kilencvenes évek vége óta
tagja a szervezetnek. Miért döntött úgy annak
idején, hogy csatlakoznak?

– Alapvetôen gondolom úgy, hogy ha az ember
egy ágazaton belül tevékenykedik, akkor ne
elszigetelten létezzen benne, hanem aktívan
tartsa a kapcsolatot a szakmabeliekkel. Közös
terepen mûködünk, közösek az örömeink, és
persze a gondjaink is valahol. Ha jól mennek a
dolgok, azért fontos a többiekkel a kapcsolat, ha
pedig gondok vannak – fôleg az ágazat egészét
érintô problémák kapcsán –, számos esetben
egyedül egyetlen cég sem képes azt hatéko-
nyan megoldani. Most, hogy az ágazat nehéz
idôszakot él át, és ez rövid idôn belül nem is fog
megváltozni, különösen fontos, hogy a résztve-
vôi egységet alkotva, esetleg közös stratégiával
lépjenek fel a megváltozott körülményekkel
szemben.

◆ Ön hogyan látja, miért van szüksége egy
ágazatnak szövetségre, miben áll a szervezet
létjogosultsága?

– Véleményem szerint, még a szövetség tagjai
közül sincs mindenki tisztába az egység adta
lehetôségekkel és elônyökkel, hát még azok,
akik jelenleg még nem is csatlakoztak…
Szerintem a szövetség létjogosultságát a leg-
nagyobb mértékben az jelenti, hogy egy olyan
szervezet, amely hatékonyan képes fellépni a
teljes ágazat – és ezen belül minden egyes
nyomdaipari cég – érdekében. Mindehhez kellô
jogalappal és súllyal is rendelkezik, akár kor-
mányzati szintû konzultációnál is. Noha ezidáig
is számos példa volt arra, hogy az ágazat érde-
kében „minden követ megmozgat”, ám nagyon
fontosnak tartom, hogy a jövôben is a szövet-
ség legyen a kezdeményezô.

◆ Mi az a legfontosabb konkrétum, amit
kapott a szövetségtôl?

– A közös villamos- és gázenergia-beszerzés,
ami egyértelmû és konkrét eredmény a szövet-
ség néhány tagjának. Nagy hiba lenne azon-
ban, ha csak erre korlátozódna a szövetség
tagjainak elônye…

◆ A válság okozta gazdasági nehézségek

ellenére miért döntött úgy, hogy nem a szö-
vetség tagsági díján spórol?

– Az információ nagyon fontos tôke, és ehhez a
szövetség keretein belül kitûnôen hozzá lehet
jutni. Továbbá a kapcsolatok, illetve a szakmai
együttmûködések kialakításához is esszenciális
lehetôséget biztosítanak a szövetség rendezvé-
nyei, hiszen ezeken nagyon sok olyan kollégá-
val, döntéshozóval találkozhatunk, akikkel
egyébként nagyon nehézkes és fáradságos
lenne külön megszervezni. Azt pedig, hogy mi
sok, és mi kevés, természetesen nem egyfor-
mán értékeljük… Ám egy rossz döntésbôl adó-
dó hiba számtalanszor nagyságrendekkel na-
gyobb összeg a havi tagsági díjnál.

◆ Mit üzen azoknak, akik még nem csatla-
koztak a szövetség tagságához, miért gon-
dolják át eme döntésüket?

– Egy szakma érdekében csak a „partvonalról
bekiabálni” nem célszerû, nem hatékony és
nem is elegáns dolog. Az ágazat szereplôinek
ráadásul azt is érdemes lenne felismerni, hogy
a közös gondolkodás, az együttmûködés a saját
problémák megoldásában is segít.

fe
dp

rin
t.h

u
15.15–15.40: Exportlehetôségek a nyomdaipar számára – 2014

Együttmûködés a HITA-val  (Barna Zsuzsanna tanácsadó)
15.40–16.00: Kávészünet
16.00–16.25: Termékdíj a nyomdaiparban  – jogszabályi változások

(Nagy Miklós fôtitkár, CSAOSZ)
16.25–16.50: Átalakuló tankönyvpiac

(Kovács János elnökhelyettes, NYPSZ)
16.50–17.15: Középfokú nyomdászképzés helyzete

(Molnár György kuratóriumi elnök, IQ Pont Középiskola 
17.15–17.40: Konferencia lezárása (dr. Horváth Csaba elnök, NYPSZ)
17.40–19.50: Szabad program
20.00–21.30: Gálavacsora
21.30–22.00: Mûsor 
22.00–22.15: Pro Foederatio díjak átadása
22.15–22.45: Magyar Nyomdászatért díj átadása
22.45–00.00: Kötetlen program

XXXIX. Közgyûlés
Debrecen, 2014. május 23.

9.00–10.00: Regisztráció
10.00–12.00: Közgyûlés
12.00–12.45: Hess András díjak átadása
13.00–14.00: Ebéd

A szálloda zárt parkolójában kb. 35–40 személygépkocsi
elhelyezésére van lehetôség. A szálloda parkolója a
szállóvendégek számára ingyenes. További parkolási
lehetôség a szálloda elôtt lehetséges, a parkolás napi díja
1700 Ft. Parkolójegy vásárolható a szálloda recepcióján.
A szálloda területén ingyenes WIFI-elérhetôség van.

Új sorozatot indítunk, amelyben régi és új tagjainkat faggatjuk arról, miért is gondolták úgy, hogy csatlakoznak a
szövetséghez. Kis és nagy cégek egyaránt megszólalnak, hiszen „méretfüggetlenül” valamennyien
megtalálták azt az okot, átgondolt és jól felfogott érdeket és hasznot, amit ez a tagsági viszony jelent,
jelenthet számukra – és ezt szívesen osztják meg az ágazat többi szereplôjével.

A „régi” – Palatia Nyomda
A Palatia Nyomda azon nyomdák közé tartozik, amelyek teljes körû technológia
felkészültséggel rendelkeznek, azaz az elôkészítéstôl a nyomtatáson és kötészeten
keresztül a logisztikáig mindent házon belül képesek elvégezni. Sôt, nemcsak ívesofszet
gépeik vannak, hanem meglehetôsen jelentôs digitális nyomdai kapacitással is bírnak. 
A Palatia Kft.-nek két városban – Gyôrben és Sopronban – is van minden tekintetben
korszerû nyomdaüzeme, ezzel együtt a céget nagyon is az emberközpontúság, már-már
családias hangulat, kapcsolat jellemzi, akár a kollégák közt, akár a megrendelôkkel. 
Radek József tulajdonos-ügyvezetô volt a beszélgetôtárs. 

mastertan288 május-I gmn  2014/05/05  16:09  Page 14



EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Az „új” –
Elanders
Hungary
Az Elanders Hungary Kft.-t 2001-ben alapítot-
ta a svéd Elanders csoport Zalalövôn. A cég
az utóbbi években az ország egyik legmoder-
nebb nyomdájává fejlôdött, amelynek fô pro-
filja az ofszetnyomtatás, és jelenleg e téren
ôk rendelkeznek a legnagyobb kapacitással
Magyarországon. Noha kezdetben jellemzôen
exportpiacra dolgoztak – fôleg az Elanders
Germany megrendeléseit teljesítették –, az

utóbbi években egyre fontosabbá vált a magyar piacon történô terjeszkedés is.
Háry Szabolccsal, a cég ügyvezetôjével beszélgettünk.

◆ Az Elanders Hungary igazán „friss
tag” a szövetségben, hiszen csak
most, 2014 elsô negyedévében csatla-
kozott. Miért, és ha már igen, akkor
miért csak most?

– 2009 óta vezetem a céget, és az igaz-
ság az, hogy évek óta merült fel folyama-
tosan a gondolat, hogy belépjünk, de
mivel alapvetôen a német cégünk által
biztosított megrendeléseket teljesítettük,
nem éreztük sürgetônek sem a hazai
ágazattal, sem a hazai potenciális meg-
rendelôi körrel történô szorosabb kapcso-
lat kiépítésének szükségességét. Ám,
ahogy változott a cég üzletpolitikája –
azaz a magyar piac is fontos lett számára
–, stratégiai kérdéssé vált, hogy ne csak
megismerjük a hazai nyomdaipart, annak
mûködési közegét, hanem, amennyire
lehetséges, mi magunk is alakítói,
résztvevôi legyünk az ágazat egészét
érintô kérdések alakításában. Ehhez
azonban kizárólag a szövetség révén van
lehetôségünk, ezért csatlakoztunk. 

◆ Ön szerint miért van szüksége egy
ágazatnak saját szövetségre, miben áll
a szervezet létjogosultsága?

– Túl azon, hogy egyfajta társadalmi,
ágazati kollektív felelôsségvállalás és
felelôsségtudat is egy nyomdaipari cég-
nek a szakmai szövetséghez tartozni,
igen konkrét elônyöket jelent a szövetség
léte. Egy cég önmagában – legyen bár-
milyen meghatározó is – ugyanis nem
képes hatékonyan az érdekeit képviselni:
az azonos ágazaton belül tevékenyke-
dôknek szükségük van egymás erejére,
jelenlétére és támogatására a hatékony
érdekérvényesítés érdekében. Illetve,
nem elhanyagolható módon arra is, hogy
egyfajta védelmi pajzsot alkossanak a

szövetség égisze alatt a mindenkori kor-
mányzat felôl érkezô esetleges negatív
jogalkotások, negatív mûködési feltételek
létrehozása ellen. Ezt persze elsôsorban
preventív módon, azaz megelôzô konzul-
tációk segítségével gondolom: az „esô
utáni köpönyeg” ugyanis nem mûködik…

◆ Mi az, amit leginkább vár, illetve
elvár a tagsági viszonytól? 

– Az elôbbiekben említett érdekérvénye-
sítés és „védelmi funkciók” mellett, azt
gondolom, hogy a versenyképesség nö-
velésében is kiemelt szerepe van, illetve
annak kell lennie a szövetségnek. Két
dologra is gondolok ennek kapcsán: az
egyik, hogy friss szakmai információkhoz
tudjunk jutni a szervezet csatornáin ke-
resztül, ezen belül nagyon nagy fontossá-
got tulajdonítok az oktatás, a továbbkép-
zés kérdésének, azaz a megfelelô kép-
zettségû munkaerô megteremtésének. A
másik elvárás pedig a személyes kapcso-
lati rendszer kibôvítésének lehetôségé-
ben van. Ez utóbbiba mind a versenytár-
sak alaposabb megismerése, mind az
esetleges új megrendelôi kör elérése be-
letartozik. És a szövetségi tagság lehetô-
vé teszi, hogy „jobban érezzem a hazai
pályát”.

◆ Mit mondana azoknak, akik még
nem csatlakoztak a szövetség tagsá-
gához, miért gondolják át ezen dönté-
süket?

– Az elôbbiekben elhangzottakhoz annyit
tennék még hozzá, hogy amennyiben egy
nyomda exportpiacban is gondolkodik,
akkor fôleg érdemes tagnak lenni, hiszen
a szövetség – köszönhetôen a vonatkozó
hazai és nemzetközi kapcsolatainak –
igen hathatós segítséget nyújt ebben is.

Gondoljon a
környezetre…
Nap, mint nap kapunk olyan e-maileket, 
amelyek „Gondoljon a környezetére, mielôtt ezt
az e-mailt kinyomtatná!” típusú figyelmezte-
téseket tartalmazza. Sokan csak divatból, sokan
minden alapot nélkülözô, harcos környezetvédô
szemlélet okán biggyesztik üzeneteik végére. A
legnagyobb gond mindezzel, hogy a mondat azt
sugallja: papírt használni környezetkárosító
tevékenység. Mi természetesen tudjuk, hogy ez
nem igaz, ezért a mi közös feladatunk, hogy
tegyünk az ilyen káros sztereotípiák ellen.
Szövetségünk két éve csatlakozott a nemzetközi
Two Sides kampányhoz, amelynek elsôdleges
célja az ilyen mítoszok ledöntése és a valós
tények bemutatása. 

Kérjük, legyen partnerünk, és segítse a
szövetség munkáját az alábbi, vagy ehhez
hasonló szöveg elküldésével:

„Tisztelt Partnerünk!

Hozzánk küldött e-mail üzenetét az alábbi mon-
dattal fejezte be: „Az e-mail kinyomtatása elôtt
kérem, mérlegelje a környezeti hatását”. Ez a
mondat pontosan tükrözi a nyomtatott kommu-
nikációval kapcsolatos, manapság divatos és
széles körben elterjedt sztereotípiákat. Azt üzeni
az e-mail címzettjének, hogy: a papír a felelôs
az erdôpusztításokért; magas széndioxid
lábnyoma miatt használata káros hatással van a
környezetre; az elektronikus kommunikáció (e-
mail, internet) környezetkímélôbb megoldás.
És még sorolhatnánk az ehhez hasonló papír-
ellenes tévhiteket.
A valóság ezzel szemben az, hogy:
– a világ fakitermelésének 80 százalékát az
energiatermelés és az építôipar használja fel, a
papíripar mindössze 11 százalékot;
– Európa területén csak fenntartható erdôgaz-
dálkodásból származó alapanyagú papír
használható fel;
– öt és fél perc internethasználat ugyanannyi
széndioxidot bocsát ki, mint egy színes A4-es
papír kinyomtatása és postázása;
– az Európában keletkezô elektronikus hulladék-
nak csak elenyészô részét tárolják és haszno-
sítják megfelelôen, a túlnyomó többsége Afrika
vagy Ázsia szegényebb országaiba kerül az
ottani környezetet szennyezve és komoly köze-
gészségügyi problémákat okozva.

A fentiek adatokkal alátámasztott tények, ame-
lyek valódiságáról Ön is meggyôzôdhet a nem-
zetközi Two Sides kampány magyar nyelvû
honlapján (www.hu.twosides.info) vagy a
Nyomda- és Papíripari Szövetség »Mítoszok és
tények« kiadványából.”

fedprint.hu
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Hírek az egyesületHírek az egyesület
háza háza tájáróltájáról

VándorVándorgyûlés + Pgyûlés + Papírfeldolgozó Napokapírfeldolgozó Napok
Gyôr, 2014. június 19–20.,

„Elôzmény-nap” – „Elôzmény-nap” – Sárvár, 2014. június 18.

2014. június 18., szerda – „Nulladik nap”:
Délelôtt: Érkezés, regisztráció Sárváron 

a Nádasdy Vármúzeumban 
Délután: Évszázadok magyar nyomdászatának tanulságai

a napjaink problémáival küzdô utódoknak.  

2014. június 19., csütörtök:
Délelôtt: Érkezés, regisztráció Gyôrben,

a Hotel Famulusban
Délután: Plenáris ülés, majd szekcióülések

a hotel konferenciatermeiben 
(A részletes program a következô lapszámokban)

Este: Bankett, zenés baráti találkozó

2014. június 20., péntek:
Délelôtt: Üzemlátogatások a Lapcom 

és a Palatia Nyomdákban

A részvételi díjak lapzárta után kerülnek véglegesítésre,
de mindent megteszünk, hogy megmaradjanak a 2013-
as árszínvonalon!

Részletes felvilágosítás: az egyesület titkárságán.

Akkora gond nincs, de nagyon oda kell figyelni

PNYME – KözgyûlésK
öz

K
öz

in
fo

Április 24-én tartotta
éves rendes közgyûlését
a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület. Ez-
úttal a Zrínyi Nyomda,
pontosabban az azt mû-
ködtetô HM Zrínyi
Nonprofit Kft. adott
helyszínt az esemény-
nek, s látta el a házigaz-
da szerepét. A közgyû-
lés a kiírt idôpontra
határozatképes volt, így
11 órakor el is kezdô-
dött. Elsôként a házi-
gazdák nevében Németh László ügy-
vezetô igazgató tartott egy rövid be-
mutató elôadást a cégrôl, amely im-
máron 90 éve mûködik a Szilágyi Er-
zsébet fasori épületben. Fô profiljuk a
topográfia, és természetesen a térké-
pek, illetve katonai, hadtörténeti
könyvek és kiadványok, továbbá a
HM lapjainak elôállítása. Nyomdai
tevékenységükrôl szólva az igazgató
azt is elmondta, hogy az utóbbi évek-
ben meglehetôsen jelentôs fejleszté-
seket hajtottak végre, amelyrôl az
érdeklôdôk az ebédet követôen egy
üzemlátogatás keretei között meg is
gyôzôdhettek, illetve alkalmuk nyílt

az épületben található Magyar Térké-
pészet Szakmatörténeti Múzeumot is
megtekinteni.

Ezt követôen elkezdôdött a köz-
gyûlés, amely szokásos módon, az
elôzô évben elhunyt kollégáknak való
egyperces néma tisztelgéssel indult.
Miután újra mindenki helyet foglalt,
Fábián Endre elnök és Pesti Sándor
ügyvezetô beszámolt a napirendi pon-
tok szerinti témákról. Ebbôl megtud-
hattuk, hogy az elmúlt egy év alatt tíz
helyszínen tartott az egyesület külön-
féle rendezvényeket, amelyekre ösz-
szességében több mint 800 fô regiszt-
rált, és 711 részt is vett. 

A legsikeresebbnek a flexós ren-
dezvények bizonyulnak, amelyek lét-
száma rendre meghaladja a 140 fôt.
Ugyanakkor kétségtelen, hogy a többi
rendezvény iránt jó esetben legfeljebb
stagnálónak mondható az érdeklôdés,
és állandónak a rajta résztvevôk sze-
mélye… A nemzetközi szakmai kiál-
lítások és rendezvények iránt – ame-
lyekre a korábbi években az egyesület
igen komoly létszámú csoportokat
utaztatott – pedig annyira lecsökkent
az érdeklôdés, hogy már nem is szer-
veznek csoportos utakat, legfeljebb
segítenek tagjaiknak az egyéni utak
lebonyolításában. 
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Köszönjük mindenkinek, aki az „1%” adófelajánlásáról korábban is az egyesület
javára rendelkezett! Továbbra is számítunk adóforintjaikra! 

11%% – – Adószámunk: 19815929-2-41
Önnek semmibe nem kerül, az egyesületnek mégis nagy segítség!

Pótfelhívás Pótfelhívás 
ÉszakÉszakolasz nyolasz nyomdák üzem közbenomdák üzem közben

Bergamo, 2014. május 27–29.

Korlátozottan, de lehet még jelentkezni az északolasz szakmai tanulmányútra.
A ki- és hazautazást mindenki egyénileg szervezi és intézi, de a programokon
közös transzferrel, együtt utazva történik a részvétel azoknak is, akik saját gépko-
csival érkeznek Bergamóba! A meghirdetés feltételei és az online jelentkezési lap a
www.pnyme.hu oldalon találhatók.

Közinfoinfo
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„Válság volt, és úgy lett vége, hogy ez
az állapot állandósult. Sok gond van a
nyomdaipar számára” – fogalmazott
Fábián Endre. S noha az egyesület szá-
mára kiegyensúlyozott volt a tavalyi év,
jelenleg nincsenek likviditási gondjai,
rendben lévônek találtatott a gazdálkodá-
sa is, mégis számos kérdés merül fel jö-
vôjével kapcsolatosan. Az egyesület ke-
resi – és keresnie is kell – azokat a lehe-
tôségeket, amelyekkel növelni tudja be-
vételét. Kívánatos lenne a tagság létszá-
mának emelkedése, ám ezzel együtt tel-
jesen egyértelmû, hogy pusztán tagdíjak-
ból nem lehet fenntartani a szervezetet.
Külsô, állami, esetleg pályázati forrás
nincs, és elfogytak a tartalékai is. Megol-
dást jelent, jelenthet a rendezvények még
rentábilisabbá tétele, de ezzel óvatosan
lehet csak élni, mert megcsappanthatja a
részvételi hajlandóságot. Mindenesetre
ez évben is számos rendezvényt szervez-
nek a szakmának, amelyeket igyekeznek
olyan kísérô programokkal fûszerezni,
amelyek szélesebb körben is vonzóbbá
teszik a részvételt.

A PPDExpóval kapcsolatos tapasztala-
tokra, illetve annak jövôbeni kilátásaira
külön kitért mind Fábián Endre elnök,
mind Pesti Sándor ügyvezetô. Mindket-
ten hangsúlyozták, hogy – idézem –:
„Magunkra maradtunk. A támogatott-
ságunk a többi szervezet részérôl igen
gyenge volt. Ezzel együtt a rendezvény
általános megítélése pozitív, és ez re-
ményre jogosít. A Syma jó helyszínnek
bizonyult, és az Expositor pedig korrekt

partnernek”.  Az Ellenôrzô Bizottság el-
nöke, Kerekes Kati – tudom: Imréné –,
a kiállítás kapcsán pedig a következô-
képpen fogalmazott: „Nem volt annyira
veszteséges a rendezvény, hogy ez akadá-
lya legyen a folytatásnak”.

Az elképzelések szerint egyébként a
PPDExpo legközelebb 2015 tavaszán ke-
rül megrendezésre, és az egyesület min-
den erejével dolgozni fog azon, hogy a
PPDExpo egy sikeres, és minden szem-
pontból eredményes kiállítás legyen az
ágazat számára. Az idei legfontosabb cél-
kitûzés azonban az, hogy az egyesület a
likviditását meg tudja ôrizni, és veszte-
ségmentesen képes legyen teljesíteni
pénzügyi tervét. A tagság a beszámoló-
kat egyhangúan elfogadta.

A közgyûlés utolsó napirendi pontja a
Lengyel Lajos-díj és a Földi László-díjak
átadása volt, amelyeket az idén utolsó al-
kalommal ad át az egyesület, ugyanis
hosszú évek után – a késôbbiekben is-
mertetett – új díj(ak) létrehozásáról dön-
tenek. A Lengyel Lajos-díjat, amelyet az
egyesület érdekében tett munka elisme-
réseként adományozzák, dr. Horváth
Csabának, a publikáció terén kifejtett te-
vékenységért járó Földi László-díjat pe-
dig dr. Koltai Lászlónak, az Óbudai
Egyetem oktatási dékánhelyettesének és
Persovits Józsefnek ítélte a Díjbizottság.

Ezzel véget is ért az egyesület idei
közgyûlése, következett az ebéd, majd az
üzem-, illetve a múzeumlátogatás. ■

Ilona
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CSAOSZ – Tisztújító közgyûlés
A Csomagolási és Anyagmozgatási

Országos Szövetség 2014. március
28-án tartotta tisztújító közgyûlését.
Az elnöki funkciót 21 évig betöltô
Galli Miklós utódául a közgyûlés
Bencs Attilát, a Hamburger Hungária
Kft. ügyvezetô igazgatóját, a szerve-
zet korábbi társelnökét választotta
meg. A szövetség új társelnöke
Fábián Endre, az STI Petôfi Nyomda
Kft. ügyvezetô igazgatója lett.

A 24 éve, Magyarországon máso-
dikként megalakult CSAOSZ követ-
kezetesen képviseli a csomagolóipar
területén mûködô vállalkozások érde-

keit. A közgyûlés elfogadta az elnök-
ség beszámolóját az elmúlt évi mun-
kájáról, amelynek középpontjában a
szakterületre jelentôs befolyást gya-
koroló környezetvédelmi termékdíjas
szabályozás volt.

A szövetség idei feladatai közül
kiemelkedik az a katalizátori szerep,
amelyet a hazai csomagolóipari vál-
lalatok külföldi piacra jutásának elô-
segítése érdekében tölt be. E prog-
ramja keretében hat hazai kis- és kö-
zépvállalkozás vesz részt a szövetség
és a HITA közös szervezésében a
németországi Interpack kiállításon.

A szövetség szakmai diplomáciai
területen is jelentôs eredményt köny-
velhet el. A Csomagolási Világszö-
vetség 2016 májusában Magyarorszá-
gon, Budapesten tartja tavaszi köz-
gyûlését, amelyet nemzetközi szak-
mai konferencia fog kísérni.

A közgyûlés keretében adták át a
CSAOSZ „Szakmáért” életmûdíját,
amelyet idén Galli Miklós, a Szövet-
ség leköszönô elnöke, egyben a Du-
napack Papír- és Csomagolóanyag
Zrt. nyugállományú elnök-vezérigaz-
gatója vehette át. ■

(Nm.)

A leköszönô elnök
Galli Miklós 1971-ben kezdte szak-

mai pályafutását a Papíripari Vállalat
nyíregyházi gyárában. Tíz év fômérnöki
munka után 1981-ben kinevezték a Pa-
píripari Vállalat csepeli gyárának igazga-
tójává. Ebben a munkakörben 1989-ig
dolgozott, majd a vállalat vezérigazgató-
helyettese lett. Vezetésével alakult meg
1990-ben a Dunapack Papír- és Csoma-
golóanyag Rt. (ma: Kft.) amelynek 2009.
évi nyugállományba vonulásáig elnök-
vezérigazgatója volt. Az állami nagyvál-
lalat zökkenômentes átalakítása után lét-
rehozott Dunapack a piacgazdaság kö-
rülményei között is Magyarország ki-
emelkedô csomagolószer-gyártó vállala-
ta lett. Irányításával, magyarországi köz-
ponttal, tíz országra kiterjedô vállalat-
csoportot épített ki a Dunapack Zrt..
Munkájának köszönhetô – egyebek mel-

lett –, hogy a Prinzhorn-csoport csomagolási divíziója ma is a
Dunapack nevet viseli.

Közéleti feladatai rendkívül sokrétûek. A CSAOSZ mellett
az MGYOSZ-nak jelenleg is alelnöke, az Országos Környezet-
védelmi Tanácsnak pedig soros elnöke, de az Európai Hullám-
termék-gyártók Szövetsége igazgató tanácsának, valamint a
magántulajdonú európai hullámtermékgyártókat egyesítô szer-
vezetnek, az Alliabox csoportnak is hosszú ideig volt elnöke. ■

Az új elnök
Bencs Attila 1994-

ben kapta meg gépész-
mérnöki oklevelét a Bu-
dapesti Mûszaki Egye-
temen, majd 1996-ban
Karlsruhe-ban Papír-
gyártó Mesteri címet
szerzett.

2001-ben a Helsinki
Technológiai Egyete-

men, 2006-ban pedig Bécsben, az
IMADEC Egyetemen szerzett MSC színtû
oklevelet.

1996 óta dolgozik a papírgyártás terüle-
tén, 2003 óta a Hamburger cégcsoport kü-
lönbözô gyáraiban teljesített beruházási
projektvezetôi feladatokat. A dunaújvárosi
székhelyû Hamburger Hungária Kft.-nek
2007 óta ügyvezetô igazgatója.

A Csomagolási és Anyagmozgatási Or-
szágos Szövetség munkáját két éve társel-
nökként segíti.

Tagja az Országos Környezetvédelmi
Tanácsnak.

Közremûködésével jött létre a környe-
zetipar területén az elsô stratégiai megálla-
podás a Magyar Kormány és a Hamburger
Hungária Kft. között. ■

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
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 31. alkalommal hirdeti meg 
a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert

HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Versenyt.

A termékek versenyképességének növekedését, csomagolási színvonalának emelkedését, ezen keresztül 
a magyar csomagolóipar fejlôdését bemutató, továbbá a fejlesztômunkában résztvevôk elismerését célzó versenyen

I. Fogyasztói és gyûjtôcsomagolás (lásd a)
II. Szállítási csomagolás (lásd b)

kategóriákban lehet pályázni, tehát:
a) a fogyasztói és a gyûjtôcsomagolásban használatos csomagolóanyaggal (pl. fólia), csomagoló-eszközzel
(pl. doboz, flakon, palack), csomagolási segédanyaggal (pl. címke, záróelem), továbbá ezek felhasználásán
alapuló kész csomagolással, valamint promóciós, ajándék-, bemutató- és csoport-csomagolásokkal is,
b) szállítási csomagolásban használatos anyaggal (pl. zsugorfólia, nyújtható fólia), eszközzel (pl. láda, hordó,
rekesz, rakodólap), segédanyaggal (pl. párnázó elem, pántszalag), illetve ezek felhasználásán alapuló kész
csomagolásokkal, amelyeket 

2012. június 1. – 2014. május 31.
között hoztak elôször forgalomba. 
Terméket nem tartalmazó csomagolószerrel annak gyártója, illetve terméket tartalmazó kész csomagolással
(fogyasztói, gyûjtô- és szállítási csomagolással) a csomagolást végzô pályázhat, amennyiben a tevékenységet
magyarországi üzemében (telephelyén) végzi. 
Tervezô-fejlesztô vállalkozás csak a megvalósítóval együtt pályázhat.
A kitöltött és cégszerûen aláírt nevezési lapot 2 mintadarab vagy csomagolás mellékelésével kérjük a CSAOSZ
címére (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) beküldeni. Nagyméretû és tömegû szállítási csomagolás esetében
elegendô a mindenre kiterjedô mûszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag is. A nevezési díj pályázati
tételenként 42 000 Ft + 27% áfa, amelyrôl a nevezés beérkezése után a CSAOSZ számlát küld.

Nevezési határidô: 2014. június 20.
A Bírálóbizottság, a díjmegosztás jogát fenntartva, a legkiválóbb pályázatokat 

HUNGAROPACK 2014 díjjal
jutalmazza, illetve az elbírálás szempontjait kiemelkedôen teljesítô pályázatokat különdíjjal vagy oklevéllel
tünteti ki.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére várhatóan 2014 októberében kerül sor.
A részvétel feltételeire, a díjakra, azok odaítélésére és a díjnyertesek jogaira vonatkozó tudnivalókat a
„HUNGAROPACK 2014 tájékoztató” tartalmazza, amely a nevezési lapokkal együtt díjmentesen igényelhetô a
verseny szervezôtitkárától [Svraka Angéla, telefon/fax: (06 1) 210-0107, e-mail: hungaropack@csaosz.hu], vagy
letölthetô a CSAOSZ honlapjáról: www.csaosz.hu/csomagolási versenyek. Nevezni a www.csaosz.hu honlapon meg-
található online nevezési lap kitöltésével, elektronikus formában is lehet.
Budapest, 2014. február

Csomagolási és Anyagmozgatási
Országos Szövetség
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A gazdaság fellélegezhet. Lassan
feláll a szervezet, és ôsszel indulhat
megint az osztogatás. De ácsi! Kide-
rült, hogy nemcsak nálunk, hanem,
Brüsszelben is vannak csavaros eszû
jogászok, akik átlátnak a furfangos
magyar ügyvédeken is. Mint már ír-
tunk róla, „kijáró” emberünk elment
Belgiumba és hozott is egy jó nagy ha-
lom pénzt. Mosolygott is itt mindenki:
a furfangosok fôleg, mert hát jól túl-
jártak azoknak a bürokratáknak az
eszén. A beszállítók – fôleg a gépesek
– is dörzsölték a markukat, hiszen egy
kis kozmetikával megmenekült az idei
büdzsé is. De anyagokkal is foglalkoz-
nak, akárcsak a többi hasonszôrû, ak-
kor a túlszámlázásból mindenkinek
megvan a kintlévôsége is. A nyomdá-
szok meg fôként repeshetnek, mert is-
mét nyugodtan tudnak aludni, és piac-
képesebb eszközökkel indulhatnak az
újabb ütközetbe. Tehát az egész gazda-
ság fellélegzett. Októberig kellett vol-
na kibírni. Erre fogják magukat azok a
piszlicsáré brüsszeli aktakukacok, és
azt mondják, hogy ácsi, meg azt is,
hogy idôben megmondták. Arra nem
is merek gondolni, hogy ne adj’ isten,
nem tetszik nekik valami Hunniában.
Úgy 2000 táján Labanciában is sok
minden nem tetszett ezeknek a nevez-
zük ôket Eukratáknak, de aztán ôket is
visszakötötték a multinacionális fi-
nánctôke pórázára. Még jó, hogy a bo-
rúra mindig derû jön, és a kiszámlázás
elôtt álló tételek mindenképpen kifize-
tésre kerülnek, mert lóvé az van. Csak
nehogy késsen a stadionok átadása!

Más. Vannak fogalmak, amiket
ismerek, de egyszerûen nem igazán
értek. Ilyen volt például a széndioxid-
lábnyom, de ilyen a fenntarthatóság
fogalma is. Miközben valahol a kocsi-
ban vártam, kezembe került páromnak
a kocsiban tárolt túlélôkészlet-kazlá-
ból egy füzet. Gondoltam, rajzolgatok
bele, de hirtelen megszeppentem. A
borító hátsó belsô oldalán egyfajta út-
törô tízparancsolat ripakodott rám: ne
firkálgassak, vagy ha igen, akkor a lap
mindkét oldalára. Ja, és ne vegyek
könyvet! Járjak inkább könyvtárba.

Mi van – gondoltam –, nem akarnak
eladni? Akkor mibôl lesz a társadalmi
felelôsségvállalás, a munkahelyek? És
még sorolhatnám. Szeretem a saját
fejüket a hurokba dugó vállalkozókat.

Egy ismerôs nyomdatulajdonos
kérdezte, hogy mennyire hiteles egy
nyomdatulajdonos, ha vezetôségi tagja
egy, a nyomdák érdekeit képviselô
szakmai szervezetnek. Hozzájut-e for-
mális és informális többletinformáci-
ókhoz a vetélytársakról? Nem tudom,
de nem is hiszem okvetlenül. Hiszen,
nemcsak a mezei tagok a konkurensei,
hanem a többi elnökségi tag is.

Az tény, hogy hazánkban mind a
munkaadói, mind a munkavállalói ér-
dekképviseletek – legalábbis a nyom-
daiparban – enyhén aluldimenzionál-
tak. Azt sem tartanám elképzelhetô-
nek, hogy a nyomdaipart képviselô
szakmai szervezet vezetôsége az oly
erôs érdekképviseleti képességekkel
bíró ügyvédekbôl, orvosokból vagy

akár pékekbôl álljon. Talán emlékez-
tek a már több mint másfél évtizede
folytatott vitára, hogy miért lehet a
bádogosoknak és a villanyszerelôknek
is nyomdájuk… Mûködik-e egy ennyi-
re szûkülô piacon harcoló iparágban a
„reggel húgom, este dug…m”-szindró-
ma, azaz: szét tud-e válni az egyéni
érdek a közösségi érdektôl?

Mindenesetre azt mondtam, hogy
lépjen be, és kiderül...

A közösségi érdek egyre gyakrab-
ban kerül elôtérbe. Lásd az olcsóbbá
vált szolgáltatások listáját, a gazdag
adócsalók kipellengérezését, jobb
esetben elôzetesbe helyezését, a halá-
los balesetet okozó milliomos nô
„luxuselôzetesének” eltörlését. Úgy
tûnik, hogy ma Magyarországon a
közösség az elszegényedô tömeg len-
ne, akiknek harci kedvét nem baráti,
gazdagodó oligarcháknak az orosz-
lánok elé vetésével kell szinten tartani.
Most éppen a tankönyves szakma van
a terítéken. Van ugye, a gonosz, hará-
csoló vesztes, és van a jó, egyben
nagylelkû és tisztességesen meggazda-
godott nyertes. Legalábbis ez derül ki
a nemrég indult, a tankönyvpiaci hely-
zettel foglalkozó sajtópolémiából. Hát,
nem vagyok büszke magunkra. ■

Spartvis

Gyere is, meg ne is, hozzál is, meg ne is
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„Über optimista pasi vagyok…”

Erdély Zsolt
Erdély Zsolt neve egyben utal születési helyére is, hiszen
Székelyföldön, Csíkszeredán látta meg a napvilágot
1971-ben. 1990-ben – amikor felvételt nyert a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskolai
kara matematika–testnevelés szakára – jött át az
anyaországba, s maradt azóta is itt. Hogy egy
matematika–testnevelés szakos tanárból miért lesz éppen
egy multinacionális papírkereskedô cég
leányvállalatának igazgatója, az annak a tükrében, hogy
mi mindennel foglalkozott még ezen kívül Erdély Zsolt,
de fôleg, hogy milyen habitussal, filozófiával és szociális
beállítottsággal rendelkezik – valójában és tulajdonkép-
pen nem is meghökkentô…

● Nevében is, származásában is tôs-
gyökeres „erdélyi”…
– …azon belül székelyföldi, csíkszere-

dai. Szoktam is mondani, hogy „hegyi
ember” vagyok, azaz síléccel és korcso-
lyával jöttem a világra, és bírom akár a
mínusz 40 fokot is, ami arrafelé egyálta-
lán nem ritka, hiszen a Csíki-medence –
ha jól tudom – a tengerszinthez képest a
legmagasabban fekvô medence Európában.

● Elsôgenerációsként és teljes mérték-
ben legálisan került Magyarországra.
– Így van. 1990-ben érettségiztem, és

azt követôen két helyre adtam be a
továbbtanulási jelentkezésemet: az egyik
a temesvári egyetem közgazdász szaka
volt, a másik a szegedi tanárképzô ma-
tematika–testnevelés szaka. Mindkét
helyre felvettek, és mindkét helyen az
elsô 15-ben voltam. Én Szegedet válasz-
tottam.

● Meglehetôsen sajátságosnak mond-
ható a párosítás: matematikus, egyben
testnevelô… Nem túl gyakori, hogy
bárki is két, ennyire homlokegyenest
szembenálló területen jeleskedjék...

– Akkoriban sem, és – ha jól tudom
– mostanában sem indítanak minden
évben ilyen szakot, mert valóban nem
egy mindennapos párosítás, kevesek
tudják választani. Legalábbis itt, Ma-
gyarországon, ugyanis a gimnáziumi
osztálytársaim közül meglehetôsen

sokan voltak olyanok, akik egyaránt jól
teljesítettek mind a sport, mind a tanulás
terén. Ennek nyilván az is oka, hogy an-
nak idején, mi Csíkszeredán úgy éltünk,
hogy nem volt tévé, vagy nem volt érde-
mes nézni, ja, és akkor még nem volt
számítógép, azaz mivel más elfoglaltság-
ra nem igen volt lehetôség, az ember
vagy tanult, vagy olvasott, vagy sportolt,
vagy dolgozott. Diákként tehát tanultunk,
sportoltunk, meg olvastunk, ezért azután
nem csoda, ha többen párhuzamosan
több területen is sikeresek lettünk. 

Számomra a matematika és a sportolás
nem elválasztható, mindkettôhöz egyfor-
ma intenzitással vonzódtam, tehát a pá-
lyámat is e területeken képzeltem el,
ezért választottam továbbtanulásként is
ezt a lehetôséget. A temesvári egyetemi
felvételit igazából édesapám miatt
abszolváltam sikeresen, mert a biztonság
kedvéért ragaszkodott ahhoz, hogy egy
román felsôoktatási intézménybe is fel-
vételt nyerjek – 1989-et írunk!!! –, ne
csak a magyar egyetemre tegyem fel a
továbbtanulás esélyét, ami, mint lehetô-
ség, elôtte nem is létezett. Egyébként,
amiért nem kezdtem meg a sikeres felvé-

telit követôen a Temesvári Egyetemen a
tanulmányaimat, egyszer és mindenkorra
kitiltottak az összes romániai egyetem-
rôl: „feketelistás” lettem…

● És mit sportolt?
– Otthon, Erdélyben síeltem, jégko-

rongoztam, sziklát másztam, a gimnázi-
umban kosárlabdáztam, késôbb a fôis-
kolán gyakorlatilag mindenféle sportot
ûztem, mégpedig a testnevelési szakból
adódóan igen keményen, de amire még
ezen belül is komolyabb energiát fordí-
tottam, az a shotokan karate, illetve a
kick-boksz volt. Mára is megmaradt a
sport iránti igényem és szeretetem: télen
síelek, nyáron a fiaimmal vízisízek, közel
tíz éve fallabdázok, és hetente háromszor
futok, merthogy ôsszel – 43 évesen –
szeretném lefutni a Maratont.

● Matematikus vagy testnevelô sze-
retett volna inkább lenni gyermekko-
rában?
– Édesanyám többször is emlegeti,

hogy nem lehettem több 5-6 évesnél,
amikor kijelentettem, hogy én „igazgató”
akarok lenni… Valahogy az jól hangzott,
és – gondolom – tetszett nekem, de nem
hiszem, hogy már akkor tudatosan erre
készültem volna… Világéletemben osz-
tály- vagy iskolaelsô voltam, és mint
ilyen, kicsit „különc”. Az volt ugyanis az
ars poeticám, azt szerettem volna, ha az
osztályban az a gyerek is, aki a tanulás-
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ban esetleg nem a legjobb képességû,
azzal is ugyanúgy tudjak barátkozni,
ugyanúgy legyen velem, mint azok,
akik tanulmányi olimpiákon nyernek,
vagy éppen egyéb területen rendel-
keznek kitûnô képességekkel és ered-
ményekkel. 

● Szóval egyszerre akart vezetni és
az embereken segíteni…
– Ha kisebbségben élsz, akkor

megtanulod, hogy csak akkor tudsz
fennmaradni, ha integrálsz, egységet
teremtesz, és nem széthúzol. A kö-
zösség ereje és védelme rendkívül
fontos, és én mindig azt gondoltam
és gondolom, hogy ezért viszont ak-
tívan tenni is kell. Nem azért, mert
muszáj, hanem azért, mert ez egy
belsô késztetés és helyes dolog, de
ahogy a székelyek mondják: dolog az
van vele…

● Egyedül jött… Gondolom, nem
könnyû szívvel engedték el a szülei
Magyarországra. 
– Igen, egyedül jöttem: a nôvérem

otthon maradt. Igaz, azóta az ô fiai
már szintén Magyarországon élnek.
A szüleim pedig – mivel felvettek a
Temesvári Egyetemre is, tehát nem
került veszélybe a továbbtanulásom –
igazából örültek, hogy én az anyaor-
szágban gondoltam a boldoguláso-
mat, és ehhez elsô lépcsôben Szege-
det választottam. Az igazság az, hogy
például az édesanyám egyáltalán nem
is tud, és mai napig sem hajlandó ro-
mánul beszélni… Ha az ember ki-
sebbségben kényszerül élni – ráadá-
sul a Ceausescu-érában – annak na-
gyon sok dolog sokkal többet jelent,
mint egy anyaországbélinek… De ez,
azt hiszem, természetes, hogy így
alakul. Igazából ez olyan volt szá-
mukra is és valahol számomra is,
mint amikor Európából kivándoroltak
az Új Világba, az ismeretlenbe. Édes-
apám rettenetesen megbízott bennem:
18 évesen megkaptam tôle a saját
maga által lôtt szarvas agancsából
készült székely kacort, ami azt jelen-
tette, hogy innentôl kezdve a felelôs-
ség az enyém – felnôttem. 

● Visszakanyarodva az egyetemi
évekhez: egyedül jött át, egyedül
élt, egyedül intézte az ügyeit…
Egyáltalán mibôl élt, mibôl finan-
szírozta az ittlétet?
– Egyrészt kaptam ösztöndíjat: ami

pontosan arra volt elég, hogy megve-
gyem a kötelezô egyetemi tréningru-
hát, meg a „szögest”, azaz a futóci-
pôt… Ezért azután az elsô pillanattól
kezdve dolgoztam: például nevelô-
tanárként egy fiúkollégiumban felü-
gyeletet vállaltam, ennek fejében én
is ott lakhattam a kollégiumban. Ezen
kívül pedig délutánonként oktattam
úszást, télen síelést – a nemzetközi
síoktatói vizsgám is megvan –, továb-
bá némi hétvégi „lengyelpiacozás” is
a repertoáromba tartozott – legalább
megtanultam az alapokat a kereske-
delemhez! –, és mivel aerobikedzôi
vizsgám is volt, tartottam aerobik
órákat is. Néhányan tudják itt az ága-
zatban rólam, hogy közel kilenc évig
volt egy saját aerobikklubom is.

● Szórakozás, kocsmázás, egyéb
léhaságok?
– Szeged egy nagyon jó bulizós

hely: testnevelés szakosként pedig
fôleg kiélveztük/kiélveztem ennek
minden elônyét… Bár anyagilag nem
nagyon engedhettem volna meg ma-
gamnak a bulizást, ha nem vállaltam
volna e téren is némi munkát: hol
szervezôként, hol rendezôként, hol
kidobóként…

● Bármennyire is nem akartam a
szakmáról beszélni, de ezekután
megkerülhetetlen a kérdés: hogy a
bánatba lett magából „papírosos”?
– Alapjában véve mindig is erôsen

vonzódtam a közgazdász-menedzs-
ment iránt – ez is közrejátszott ab-
ban, hogy Temesváron erre a szakra
jelentkeztem –, ezért már a fôiskolai
évek alatt elkezdtem a Külkereske-
delmi Fôiskolán tanulni ezen a sza-
kon, késôbb a „közgázt” végeztem el.
Közben diplomát szereztem matek–te-
si szakon, és másfél évig úgy tanítot-
tam, hogy jártam a külkerre, no meg
persze a sí-, illetve az aerobikoktatást
sem hagytam abba, és ezerrel tanul-

tam az angolt, merthogy éreztem,
erre mindenképpen szükségem lesz.
Németül akkor már kissé tudtam, és
persze a magyaron kívül románul
közel anyanyelvi szinten beszéltem.
1996 végén végeztem a „külkeren”,
és ugye, meg kellett írni a diploma-
munkámat valamilyen gazdasági te-
rületrôl. A feleségem révén Dunaúj-
városhoz kötôdtem, így két lehetôség
adódott: vagy a Dunai Vasmûvekhez
megyek, vagy a papírgyárhoz. Mivel
volt némi rálátásom a vasmûre, in-
kább a papírgyárat választottam…
Így kerültem a Dunaújvárosi Papír-
gyárba, ahol éppen akkor telepítették
a számítógépes rendszert a logisztikai
részlegre, és az igazgatóval, Bozsics
Bélával megbeszéltük, hogy ha ebben
segítek, aktívan részt veszek, akkor
mellette elkészíthetem a gyár üzleti
stratégiájából a szakdolgozatomat.
Aztán ott ragadtam, legalábbis egy
ideig…

● Oké: és akkor itt hagyjuk is ab-
ba a szakmát! Család: két fia és
egy lánya van. A fiúk már apjuk
nyomdokába léptek – legalábbis,
ami a jégkorongozást illeti…
– Annak ellenére, hogy közel ki-

lenc évig társadalmi munkaként Du-
naújvárosban a Jégkorong Szakosz-
tály különbözô tisztségeit töltöttem
be, nem feltétlenül akartam, hogy a
végén profi jégkorongosok legyenek,
de végül így alakult. Mindketten
meglehetôsen tehetségesnek bizo-
nyulnak, amit az is mutat, hogy fel-
vételt nyertek az Ifjabb Ocskay Gá-
bor Jégkorong Akadémiára. 

Nagyobbik fiam, Csanád 18 éves,
ô egyébként az ifjúsági divízió, az
U18-as magyar válogatott kapitánya.
A kisebbik fiam, Botond, 16 éves, és
szintén erôssége a székesfehérvári és
a korosztályos válogatott jégkorong
csapatnak. A kislányom, Csenge pe-
dig 7 éves, és nem jégkorongozik…

● Ön viszont feltûnôen jól táncol…
– 12 éven keresztül néptáncoltam,

nem ritkán szólótáncosként. De Csík-
szeredán a mi tánccsapatunkhoz fû-
zôdik az elsô profi táncház létreho-
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zása, és ehhez kapcsolódóan az
autentikus források, hagyományok
felkutatása, feldolgozása is. A mai
napig Erdélyben, és itt Magyarorszá-
gon is, több olyan jó nevû táncház
mûködik, amelyet azok az emberek
vezetnek, akikkel annak idején Csík-
szeredán együtt táncoltam.

● Az eddigi beszélgetésünkbôl
számomra egyértelmû, hogy kifeje-
zetten szeret sok „lámpát” magára
aggatni, szeret „megmaradót” al-
kotni, „fát ültetni”… Ám nem a
maga élvezetéért – persze, nyilván
azért is –, hanem fôleg másokért és
önzetlenül…
– Egyrészt olyan típus vagyok,

hogy a mai napig sem tudom elvisel-
ni, ha nem csinálok semmit. Kevés az
alvásigényem, és világéletemben úgy
voltam, hogy a 24 órából, amit lehet,
ki kell venni, hasznosan, aktívan,
energikusan eltölteni. Meg azt is gon-
dolom, ha valaki olyan környezetbe
születik, mint Székelyföld, akkor
hozza magával otthonról, hogy te-
gyen a közösségért, mert fontos a
közösség. Ezt igazából csak az érti,
aki kisebbségként él valahol. Felérté-
kelôdik a hagyomány, a gyökerek,
mert ezek jelentenek stabil kapaszko-
dót, és ezekre vigyázni kell. Hiszem,
hogy mindenki úgy születik, hogy
van egy küldetése, amit persze vagy
felismer, vagy nem. De akinek meg-
adatik a felismerés, és megadatik a
lehetôség is a cselekvésre, annak kö-
telezettsége is, hogy cselekedjen – és
természetesen önzetlenül. Hiszek a
sorsban, hiszek abban, hogy amit
elénk hoz, azt céllal hozza elénk, az-
zal nekünk dolgunk van. Ha az ember
bizonyos képességekkel megáldatott,
akkor kötelessége a közösség javára
is fordítani, ha tetszik: viszonozni.
Szeretem az embereket magam mellé
állítani, de úgy, hogy érezzék át, vál-
jon sajátjukká a meggyôzôdés, tehát
nem erôbôl, nem hatalomból irányí-
tani ôket, hanem megértetve, átadva a
dolgok lényegét. És abban is biztos
vagyok, hogy valamiben mindenki jó,
csak ki kell belôle hozni ezt a jót,
mert önmaga talán nem is képes rá,

hiszen az egy nagyon nagy feladat,
hogy valaki egyáltalán megtalálja ezt
az élete során. Ehhez persze, el kell
hagynia a komfortzónáját, mert csak
ebben az esetben tudja felmérni,
hogy még milyen erények és erôk
rejlenek benne, még mi mindenre
lenne képes. Ez a fajta mentalitás,
hozzáállás, szociális érzékenység –
azt gondolom – nemcsak, hogy hoz-
zám nagyon közel álló, hanem egy-
szerûen ilyen vagyok.

● Ezek szerint hisz az emberi
jóságban…
– Mélységesen! Pozitív beállított-

ságú, über optimista pasi vagyok.
Minden történést úgy fogok fel, hogy
megint egy pozitív lépés, és megyünk
elôre. Nem gondolom, hogy bárki
bármit csinál, azért csinálja, hogy
elromoljon, rossz legyen. Egyszerûen
úgy alakul, de a szándék, az jó volt.
Ilyenkor én azt tartom: nézzük meg,
hogy mégis miért sült el balul, javít-
suk ki, jöjjünk rá közösen a helyes
megoldásra. Valószínûleg a kereske-
dôi vénám is ebbôl fakad: szeretem
meggyôzni az embereket, magam
mellé állítani, szeretem rávezetni
ôket valamire, amit jónak tartok,
merthogy tényleg jó. A legfontosabb
pedig, hogy szeretek beszélgetni,
mert szeretem látni a valódi embert a
külsô mögött. Azt gondolom, ha min-
denki így tenne, akkor nagyon sok
problémától lehetne megszabadulni,
de legalábbis lényegesen kezelhetôb-
bé tenni azt. Arról meg nem is szólva,
hogy mennyivel jobban érezné magát
mindenki a bôrében. 

● Ön miben jó?
– Szerintem abban, hogy el tudom

hitetni az emberekkel, hogy ami felé
megyünk, abban higgyenek, és jöjje-
nek velem. És ez az élet valamennyi
területére igaz.

● Hol van az Achilles-sarka, mi-
ben gyenge?
– Mivel analitikus típus vagyok,

ameddig én magam százszázalékosan
nem gyôzôdök meg valaminek a he-
lyességérôl, ameddig nem hiszek

benne, addig nem lépek, nem tudom
csinálni. A számok sosem hazud-
nak… Max nem értjük, hogy mi van
mögötte, akkor meg mögé kell néz-
ni… Ok-okozat – nagyon fontos.

● Mi az, amit nem szeret, nem fo-
gad el az emberekben, nem tûr el
tôlük?
– Az ostobaságot, a rosszindulatú-

ságot és gerinctelenséget. Ha meg
ezek ráadásul együtt jelentkeznek,
akkor alig bírom megállni, hogy ne
provokáljam ôket, ne vitatkozzak ve-
lük, ne próbáljam meggyôzni ôket,
hogy ez nem jó irány…

● De az reménytelen!
– Megpróbálni azért meglehet, és

ha csak egyszer is sikerül, már meg-
érte: jobb lett a világ. 

● Térjünk vissza egy kicsit az em-
patikus beállítottságához! Mennyi-
re lehet összeegyeztetni ezt egy
„multiszemlélettel”? Mennyi konf-
liktust okoz – ha okoz – az anya-
vállalattal?
– Semennyi konfliktust nem okoz,

teljes egészében össze lehet egyez-
tetni! A multi attól multi, hogy multi-
nacionális tôkével mûködik, de
ugyanolyan emberek dolgoznak ben-
ne, mint ön vagy én. Egyébként meg
csak olyan vállalatnál szeretek és
tudok dolgozni, amelynél ezt a fajta
habitust és mentalitást, amit én kép-
viselek, messzemenôkig elfogadják.
Ez is persze maximálisan teljesít-
ményirányú, de ugyanakkor minden
körülmények között figyelembe veszi
az egyént, mint embert, hisz az em-
berekben rejlik az igazi különbség…

● Szerintem azért egy multira nem
az emberközpontúság a jellemzô.
Sokkal inkább a mindenféle mátri-
xoknak való megfelelés elvárása, a
biorobotság, a drónlétezés, magya-
rán: az abszolút személytelenség… 
– Nem mondom, hogy nincs rész-

ben igaza, biztos van több ilyen multi
is. Nálunk, itt, Magyarországon, van
egyfajta rossz beidegzôdés az embe-
rekben a multikkal kapcsolatban,
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aminek talán van is igazságalapja.
Ám le kell szögeznünk, hogy ma már
a zömük felismerte, hogy az egész
rendszer legfontosabb része az em-
ber, és ennek megfelelôen figyel is
rá. A Heinzelnél, az Europapiernál
biztos, hogy így van, és messzeme-
nôkig azonosulni tudok a filozófiájá-
val, mely szerint: „tisztességgel csi-
náld, amit csinálsz, törekedj az ered-
ményességre, és vállald a felelôssé-
get”. Gyakran idézem azt a szlogent
is, hogy „The people made the diffe-
rence”, mert ez is így van. Az egyes
termékek, szolgáltatások között nincs
– nem lehet – ugyanis akkora különb-
ség, amely kardinálisan befolyásolná
a döntést. Az egyetlen az ember, aki
erre képes. Egy cégnek, szervezet-
nek, intézménynek – bármivel is fog-
lalkozzon – tehát a legfontosabb al-
kotóeleme maga az ember. Ha ô
rendben van, akkor a cég is rendben
van, vagy rendben lesz. 

● A múltkor említette azt az ön ál-
tal felállított hat kritériumot, ami a
„rendben lévôséghez” elengedhe-
tetlen…
– Bárki, bármivel is foglalkozzon:

1./amit csinál, tudja csinálni; 2./értse,
amit csinál; 3./minden körülmények
között akarja csinálni; 4./összefüggé-
seiben, komplex módon is átlássa a
rendszer egészét; 5./higgyen abban,

amit csinál; 6./élvezetét is lelje ab-
ban, amit csinál. Ha ezek közül bár-
melyik hiányzik, akkor az keserves
munkát jelent, és ez meglátszik az
eredményén is.

● Analitikus és céltudatos elme.
Mindent boncolgat, ízekre szed?
Mindig tudja halálpontosan, hogy
mit akar?
– Igen. 

● Mindazonáltal meglehetôsen la-
zának, kifejezetten társasági lény-
nek tûnik, sôt a társaság lelkének.
Hogy mást ne is említsek, szinte
minden szituációra tud egy székely
viccet, adomát…
– Valóban szeretem, és nagyra be-

csülöm a jó társaságot, ám egyedül is
jól megvagyok. Sôt, szükségem is
van mindennap arra, hogy egy kicsit
magamban legyek: ilyenkor rende-
zem, strukturálom, elemzem a gon-
dolataimat, lezárom és indítom a dol-
gokat, elmélkedem. Ugyanakkor hi-
szek abban is, hogy érzések alapján
is lehet jól dönteni. Sôt! Van a „fej
agyunk”, és van a „has agyunk”.
Mennél inkább civilizálódunk, annál
inkább szorítjuk hátra, hagyjuk fi-
gyelmen kívül a „has agyunkat”, pe-
dig a megérzés, a tudatalattiból jövô
sugallat – mondhatnám: az emocio-
nális intelligencia – alkalmasint jobb

eligazításul szolgál az élet dolgaiban,
mint a ráció. Az meg, hogy oldott
vagyok egy társaságban, zsigerileg
jön, és abból fakad, hogy alapvetôen
szeretem az embereket, a jó kedvet, a
lazaságot. És tény: dôlnek belôlem a
székely viccek, anekdoták… Mit te-
gyek? Minden helyzetre van valami-
lyen frappáns adomájuk, és kár len-
ne, ha a társaság nem hallaná! Ráadá-
sul meggyôzôdésem, hogy a humor
az egyik legjobb módja annak, hogy
az emberek megnyíljanak, és addig
nincs is gond, amíg képes valaki
humorral szemlélni a világot, képes
nevetni akár önmagán. Akinek nincs
humora, az az életet sem képes élvez-
ni. Én pedig nagyon élvezem az
életet. 

● Hobbi?
– Egyre jobban imádom a kertész-

kedést, illetve a kerti fôzést. Tudom,
hogy ez mostanában „trendi”, de szá-
momra nagyon régóta jelent kikap-
csolódást a különféle receptek elké-
szítése. Az édesanyámtól tanult ha-
gyományos erdélyi ételek, illetve a
barbecue-k a specialitásaim. Ha
összejön a család – és gyakran jön
össze –, akkor 18-19-en üljük körül
az asztalt. És ez nagyon jó: ez a leg-
fontosabb. ■
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Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

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

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

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

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

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

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

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

www.rcontact.hu

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

2142 Nagytarcsa, Naplás út 16.
Tel.: 06-1/9-200-026, 9-200-027

Mobil: 06-70/385-6507
e-mail:

bzsstanckft@bzsstanc.hu
web: www.bzsstanc.hu

Meleg síkfóliázás,
stancolás,

szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés

Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.

UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔
Kollégáink segítségével Ön bármikor megtalálhatja
a legmegfelelôbb ragasztót munkájához. Rendelkezésre
álló mintáink segítségével pedig azonnal ki is próbálhatja
a kiválasztott anyagot.

TTéérrjjeenn  bbee  hhoozzzzáánnkk!!TTéérrjjeenn  bbee  hhoozzzzáánnkk!!
Ragibolt: 1134 Budapest, Apály utca 2/c
Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

Eladó használtEladó használt
félautomata bálázógépfélautomata bálázógép
Típus: KAMPWERTH CC30 M
Évjárat: 2006
Tömörítô erô: 300 kN
Kézi, polietilénszalagos kötözésû
Irányár: 20 000 euró (szalaggal együtt)

Érdeklôdni lehet: STI Group, Ujváry Bálint
+36 76 518 319, balint.ujvary@sti-group.com 
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