XIX. évfolyam, 290. szám, 2014. június 27.

mastertan290 jun gmn

2014/06/23

15:51

Page 1

A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Kellemes kikapcsolódást
a nyárra…
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A „MEGSZOKOTT” HARMADIK OLDALUNK HIÁNYÁVAL…
…szolidaritásunkat és tiltakozásunkat fejezzük ki egyrészt az Origo fôszerkesztôjének
menesztésével kapcsolatosan, másrészt a reklámadó bevezezetése ellen. Ugyan sem
a reklámadó hatálya alá nem esünk – sajnos még megközelítôleg, kerekítési hibaként
sem –, sem tulajdonosi nyomásnak nem vagyunk kitéve – merthogy a magunk urai és
egyben szolgái vagyunk, de fogalmazhatok úgy is: harmonikus egységet alkotunk
önmagunkkal. Ám maga az elv és az eljárás, továbbá a helyzettel kapcsolatos reflexiók
nagyon is érintenek bennünket, és nemcsak úgy, mint sajtót és sajtómunkást…

A fôszerkesztô

Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu • www.printline.hu
• Kiadóvezetô-fôszerkesztô: Korsós Ilona • Szerzôk: Spartvis • Címlap: Marabu (A rajzoló, valamint a rajzot elsôként
közlô HVG Kiadó írásos engedélyével) • Hirdetésfelvétel, felvilágosítás a PRINTinfónál (szerkesztôségi órák: 8–9 óra
között): 1/226-1944 • Megjelenik: cca. 3 hetente, 2 500 példányban • Következô szám: 2014. szeptember 9. (kéziratzárás: 2014. augusztus 29.) • Szedés-tördelés: PRINTinfo • Korrektor: Fáklya Ágnes • Levilágítás CtP-re: GMN-Buda,
Pauker Holding • Nyomdai munkák: Pauker Nyomda (F. v.: Vértes Gábor) • Papír: Europapier Budapest (Périgold matt
1.1 FSC 100 g) • ISSN: 417–4804 • Nyilvántartási szám: 163/0398/2/2010. A lapban megjelent írások a forrás megjelölésével
szabadon felhasználhatók. • A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség nem vállal felelôsséget!
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Canon VI. Digitális
Könyvnyomtatási
Pályázat

Cég info

Eurojet Hungária–HP:
Latex premier

…illetve egyfajta kulturális mecénási
feladatot…

„…Ahogy George Lucas 1977. május
25-én bemutatott Star Wars filmje forradalmasította a sci-fi mûfaját, ugyanilyen
hatással lesz, lehet…”

Díjátadó . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal

Cég info

85. Ünnepi Könyvhét
Ahogy bármely iparág számára, úgy
a nyomdaipar számára is igencsak fontos,
miként alakul piaca. A könyv ünnepe – legyen az a Könyvfesztivál, vagy éppen az
Ünnepi Könyvhét – egyfajta barométer…

Cég info

Konica Minolta
Digitális Nyomdai
Megoldások
…Ma (…) a digitális nyomdaipari szegmensben 50 százalék feletti a piaci részesedésük Magyarországon…

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. oldal

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal

Cég info

Pauker – 25 éves
…De félretéve a vagy igaz, vagy nem
igaz bölcsességeket, természetesen – mint
a fentebb leírtakból is látható – egészen
más oka, okai vannak annak, hogy a
Pauker Nyomda immáron…

Cég info

…flexós szakemberek egymásközti
laza – olykor csipkelôdésektôl sem
mentes –, ám mindenképpen érdemi információkat tartalmazó beszélgetésének bizonyultak, semmint…

Boldog születésnapot! . . . . . . .12. oldal

fedprint.hu

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

Merre van az elôre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
Kell némi bátorság… – Pro Typographia . . . . . . . .14. oldal
A „régi” – partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

Cég info

Prime Rate –
Wow-faktor, avagy…
…esettanulmányok sokaságát felvonultatva – arról, hogy milyen új lehetôségek
nyílnak meg ezáltal a megrendelôk számára saját piaci jelenlétük fokozására.
Marketing-továbbképzés volt…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal

4

Flexo-parti
a partnersszel
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Nyomdászok civilben

Technikai okok – anyagtorlódás – miatt jelen lapszámunkból is kimarad ez a rovatunk. Elnézést kérünk mindazoktól,
akik kedvelik, és most megint nem olvashatják. De folytatjuk.
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XXXIX. Közgyûlés

Beszámoló
A közgyûlés a szokásos formaságok
– jegyzôkönyvvezetô és -hitelesítôk
megválasztása, napirendi pontok jóváhagyása – lebonyolítását követôen dr.
Peller Katalin fôtitkár beszámolójával
kezdôdött a szövetség elôzô közgyûlése óta eltelt idôszak tevékenységérôl.
Ebbôl megtudtuk, hogy jelenleg 66
tagja van a szervezetnek: 8 tagvállalat
különféle okok miatt – felszámolás,
megszûnés stb. – lépett ki, és 2 új taggal – Elanders Hungary, valamint a
Zalai Nyomda, mint az Edelmann
Group tagja – bôvült az elmúlt idô-

termegkft@t-online.hu
6

szakban. A tevékenységrôl szólva
a fôtitkárasszony elmondta, hogy
továbbra is aktívan vesznek részt
a nemzetközi Print Power mozgalomban, és ezen belül a Two
Sides kampányban is, amelyek
célja, hogy Európa-szerte helyreállítsa a nyomtatott kommunikáció, valamint a papír renoméját,
eloszlassa az ezekkel kapcsolatos
tévhiteket. Mindkét mozgalom
magyar nyelvû honlapja is elkészült, és mindkét témában erôteljesen kommunikálnak, részben
az állami intézmények vezetôi,
részben a széles közvélemény
felé is. Lobbitevékenységük jelenleg elsôsorban a tankönyvekkel kapcsolatos problémák – ellátás, gyártás – megnyugtató rendezésére irányul, és az ügy kapcsán igen erôs sajtó- és médiajelenlétet sikerült elérni, de
egyéb ügyeket, történéseket tekintve is
rendszeresen jelen vannak mind a
szakmai, mind a közsajtóban.
A szövetség keretei között továbbra
is mûködik a gázra, illetve az áramra
vonatkozó közös energiabeszerzési
társulás, amelynek köszönhetôen a
2008-as kezdetektôl összességében
mintegy 180 millió forint megtakarítást értek el az ehhez csatlakozott tagvállalatok. Ehhez kapcsolódóan új
szolgáltatást is bevezetett a szövetség:
szakértô bevonásával vállalják a cégek
energiaszámláinak felülvizsgálatát,
kontrollálását.

A rendezvényekrôl szólva dr. Peller
Katalin elmondta, hogy számos saját –
PPDExpo, Pro Typographia, Print Reloaded – és külsô szervezésû – például
az Olvasás éjszakája, Óbudai Egyetem/állásbörze –, rendezvényen vesznek részt, és ezen felül is igen erôteljes a jelenlétük minden olyan területen, amely a nyomdaipar javára szolgálhat, például a Könyvfesztiválon, sôt
a könyvesboltokban is. Komoly energiát fektetnek a hazai iparág népszerûsítésére: új prospektus készült a szövetségrôl, megállapodtak a HITA-val
az exportfejlesztés elôsegítésérôl,
folyamatban van az új kommunikációs
stratégia kidolgozása, illetve a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány
létrehozása.

Pénzügyek
Miután a tagság egyhangúan elfogadta a fôtitkári beszámolót, dr. Horváth Csaba elnök következett, aki a
szövetség elmúlt évi pénzügyi gazdálkodását ismertette. Mellôzve az ezzel
kapcsolatos részleteket pontos az elnök azon kijelentése, mely szerint: „a
szövetséget kiegyensúlyozott, konzervatív, költségtakarékos és mértékadó
gazdálkodás jellemzi”.
Ennek eredményeképp, a terv szerint alakult a szervezet pénzügye, s
noha mínusz kétmillió forint volt az
eredmény a tavalyi évben, a szövetség
igen komoly pénzügyi tartalékkal – saját tôke: 85 millió forint – rendelkezik
továbbra is.

www.aranyozas.hu
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Egyebek
Az utolsó napirendi pont az
Egyebek volt, amelyben egyrészt
ismertetésre került a szövetség
kommunikációs kampányára kiírt
pályázata nyertesének, a Createam
cégnek kampánystratégia-bemutatója, illetve az éppen bejegyzés
alatt álló Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány céljainak, mûködésének bemutatása. Kezdjük a
kampánnyal, amelynek célja –
ahogy azt a Createam képviseletében Szûcs Richard bemutatta –,
hogy egyrészt új tagok csatlakozzanak a szövetséghez, továbbá
erôsödjön a szervezet – és persze
a teljes nyomdaipar – imázsa,
illetve létrehozzon egy erôs nyomdaipari közösséget. Az elôadó
részletesen ismertette, hogy mindezt miként gondolták elérni.

Alapítvány
a Nyomtatott
Kommunikációért
Az alapítvány létrehozása mellett
pedig azért döntött a szövetség, mert
sokszor fordul elô olyan eset, amikor
valami, a nyomdaipar számára kiemelt
fontossággal bíró dolgot, ügyet azért
nem tudnak segíteni, mert nem rendelkeznek hozzá megfelelô jogosultsággal. Különösen az oktatás támogatásánál jelentkezik ez a probléma. Igaz
ugyan, hogy van egy régi, oktatás támogatására létrejött alapítvány, de az
meglehetôsen régóta mûködésképtelen
azon oknál fogva, hogy a 64 alapítóból nagyon kevesen élnek, és így jogilag döntésképtelen helyzet állt elô. A
most bejegyzés alatt álló alapítványnak viszont egyetlen tulajdonosa van,
mégpedig a szövetség, és természetesen mind az alapítás, mind a kezdeti
mûködtetés költségét finanszírozza.
Kuratóriumának elnöke Szentendrei

Zoltán, a tagjai pedig Tolnai László
és Szentgyörgyvölgyi Rózsa. Az
alapítvány bárki által támogatható, de
igyekszik majd pályázati forrásokat is
igénybe venni az általa támogatásra
javasolt projektek megvalósítása
érdekében. Az alapítvány kapcsán dr.
Horváth Csaba azt is kihangsúlyozta,
hogy az iparág felôl is várnak olyan
ötleteket, javaslatokat, amelyeket az
alapítvány támogatni tud, és az ágazat
egészének javára szolgál.
Ezzel véget is ért a szövetség közgyûlése, és – amolyan záró ceremóniaként – következhetett a Hess András-díjak átadása, amelyeket munkáltatójuk felterjesztése alapján az idén
öt fônek adott át a szövetség elnöke,
fôtitkára, illetve a felterjesztô cég vezetôje, mégpedig a közgyûlésen résztvevô cégek képviselôinek jelenlétében. (A kitüntetetteket a következô
oldalon mutatjuk be.) ■
Ilona

Közinfo

A 2014-es pénzügyi tervet is ismertette dr. Horváth Csaba. Ennek legfontosabb pontja, hogy ugyan folytatják a
kiegyensúlyozott, költségtakarékos
gazdálkodást, ám – a tagság korábbi
felvetésének megfelelôen – az idén
áldoznak olyan dolgokra is – például
sajtójelenlét fokozása, alapítvány támogatása, kommunikációs kampány,
könyvfesztivál stb. –, amelynek eredményéül várhatóan növekszik a taglétszám, és pozitív irányba erôsödik a
teljes iparág megítélése, mind a potenciális megrendelôi kört, mind a széles
közvéleményt, ezen belül fôleg a fiatalokat illetôen. Éppen ez okból az
idei évet is mínuszosra tervezték, ám –
és ismét az elnököt idézzük –: „de
megéri, mert a befektetett pénzek a
következô években várhatóan bôven
megtérülnek, és rendelkezünk hozzá
forrásokkal is”.
A tagság mindkét napirendi pontot
egyhangúan elfogadta.
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Hess András-díjazottak – 2014
Berneczei Istvánné
kötészeti mûvezetô

(Felterjesztô: Pénzjegynyomda Zrt.,
Dr. Gorondy-Novák Judit
vezérigazgató)
A nyomtatványfeldolgozó technikusi
végzettséget követôen a Könnyûipari
Fôiskolai szerzett diplomát. 1987 óta
dolgozik a Pénzjegynyomda Zrt.-nél
különbözô munkakörökben. Kezdetben
könyvkötô szakmunkás volt, majd
könyvkötô csoportvezetôvé léptették elô. 2008 óta
mûvezetô. Munkáját 2012-ben Pénzjegynyomdáért díjjal
ismerték el. Hobbija a munkája, a tanulás és a folyamatos
szakmai fejlôdés. ■

Komjáti János
termelési osztályvezeztô
(Felterjesztô: Díjbeszedô Nyomda Zrt.,
Jelinek Gábor vezérigazgató)
Felsôfokú számítóközpont-üzemeltetés vezetôi
képesítést szerzett 1989-ben. 1985-ben kezdett el
dolgozni a Díjbeszedô Rt.-nél, mint operátor.
Azóta folyamatosan lépett elôre a ranglétrán, és
2006 óta termelési osztályvezetô. Számos projektben vett részt, többek között a transzpromó
nyomtatások bevezetésében is. Széleskörû szakmai tapasztalattal rendelkezik, nemcsak házon belül ismerik a cég dolgozói, de kapcsolatban áll a nyomda megrendelôivel és üzleti partnereivel is.
Munkáltatója véleménye szerint: „János színvonalas szakmai munkájának
is köszönhetôen érte el társaságunk a megszemélyesített küldemények piacán a piacvezetô pozíciót”. ■

Pataki Károlyné
értékesítési igazgató
(Felterjesztô: Díjbeszedô Nyomda Zrt.,
Jelinek Gábor vezérigazgató)
1971-ben szerzett közgazdasági érettségit, és
még abban az évben elkezdett dolgozni a
Díjbeszedô Nyomda Zrt. jogelôdjénél.
Számítógépes operátorként kezdte, de az idôk
során számos területen bizonyította szaktudását
és rátermettségét. Dolgozott – többek között –
termelésirányítóként, üzemeltetési részlegen, sôt,
két évig az ofszetnyomda vezetésével is megbízták. 2011 óta tölti be
jelenlegi pozícióját. Három éven keresztül tagja volt a Díjbeszedô
Faktorház Zrt. Felügyelô Bizottságának. A munka és az utazás mellett a
legfontosabbak a lánya és két unokája. Munkatársai így jellemezték:
„Igazi »munkaalkoholista«, akinek munkabírása, szorgalma példamutató
társaságunk valamennyi munkavállalója számára. Rá abszolút igaz, hogy
nélküle ez a cég és az elért eredmények nem jöhettek volna létre”. ■
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Jármai Miklós
formakészítô
üzemvezetô
(Felterjesztô:
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.,
Zsámboki Gábor vezérigazgató)
Magasnyomó-formakészítô
szakon végzett 1981-ben. 1982
óta folyamatosan az Állami
Nyomdánál dolgozik. Korábban
grafikai és tipográfiai tervezô
volt, késôbb a jelenlegi beosztásába
kerül. Szakmai képességeit, munkásságát
kollégái messzemenôen elismerik.
Jellemzésük szerint: „Jármai Miklós
tipográfiai tudása, kifinomult stílusa,
mûvészi vénája és szakmai alázata a
garancia termékeink minôségére. A
rangos versenyeken elnyert díjaink,
valamint arculatunk tartós lenyomata is
áldozatos munkájának köszönhetô”.
A munkája mellett családja a
legfontosabb számára: három gyermek
büszke édesapja. ■

Tar József
nyomdavezetô
(Felterjesztô: Palatia
Nyomda és Kiadó Kft.,
Radek József igazgató)
Elsô munkahelye a
Széchenyi Nyomda
volt, ahol magasnyomó
gépmesterként
dolgozott. 1993 óta a
Palatia Nyomda
fôgépmestere, késôbb nyomdavezetônek
nevezték ki. Magas színvonalú szakmai
tudását nemcsak a megrendelôk ismerik
el, de támogatására mindig számíthatnak
a nyomdában dolgozó fiatalabb kollégák. A nyomda számára nem pusztán
munkahely, hiszen felesége és fia is a
nyomda alkalmazottai.
A nyomdán kívül még két komoly
hobbija van: unokája és a foci. Egyes
vélekedések szerint nélküle még nem
kezdôdött el Rába ETO meccs…
Az 50. születésnapjára a legszebb
ajándékot kapta munkatársaitól: övé volt
ugyanis a „kezdô rúgás” a legutóbbi
meccsen. ■
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Szabálytalan levél a cinkográfusnak
Kedves Ákos!

Közinfo

In memoriam – Kelényi Ákos

Legutóbb tervezett és megszokott beszélgetésünk miattam maradt el. Sajnálom.
Most még egy kicsit ismét rám kell várnod. Megígérem, jövök.
Magamról legutóbb sokat beszéltem egy kávéházban. Azt gondoltam, hogy hosszú és tartalmas
életedrôl most te fogsz mesélni. Például arról, hogy mi a csoda az a cinkográfus. Mondanád,
hogy Gutenberg óta nem változott annyit a nyomdászat, mint a mi két emberöltônk alatt, így
aztán nem is csoda, hogy már a mai negyvenesek sem tudnak róla semmit. Bizonyára meséltél
volna a régi Révairól, ahol el- és beborított a betû hatalma.
Mentalitásod miatt a vállalati szféra helyett jobban érdekeltek az iparág átfogó kérdései. Rövid,
kutatóintézeti görbület után, ezért csakhamar a Nyomdaipari Egyesülés következett, ahol iparfejlesztési kérdésekkel foglalkoztál. Most megint fogalmi kérdéseket kéne tisztázni, hogy mindenki értse: iparfejlesztés… Amikor a 80-as évek második felétôl dudvaként teremtek a nyomdák,
feledésbe merült, hogy valaha az akkori viszonyokra méretezett iparszerkezet, tervezett tevékenység eredménye volt. Nem mondom, hogy tökéletes mû jött létre, de az azt követô idôszak kapkodása és esztelen versengése jobb eredményt szült? Az „Olcsón nyomok” igénytelen megjelenése lenyomta a minôség iránt elkötelezettek fejlesztésének megtérülési esélyét. Errôl már korábban is beszélgettünk. A minôség és szolgáltatás szintjén való versengést lenyomta az
árverseny, és ez szükségszerûen vezetett a csôdök sorozatához. Aggódtál a párhuzamosan kialakult kapacitások miatt. Én
nyugtattalak: a piac majd kisimítja a gyûrôdéseket. A kicsik felették lassan a nagyokat, majd pedig egymásnak estek.
A megrendelô igénytelensége párosult a kereslet csökkenésével, és ez a lomha nagyok eltûnése után már az új kicsiket
tizedelte. Neked lett igazad. Keserûen mutattál olyan kiadványokat, amelyeket Kínában készítettek úgy, hogy feltették
a hajóra a papírt és a nyomdagépet. Mire az Európába érkezett, a könyvek bekötve, címre csomagolva álltak a raklapon.
Emlékszel, Egyed Bélával, Bede Pistával és Bársony Andrással mennyit dolgoztatok azon, hogy a Nyomdaipari Egyesülésbôl
létrejöhessen a máig mûködô Nyomdász Szövetség? Igen, el kell mondani a ma emberének, hogy a Szövetség egyik meghatározó alapítója voltál! Felismertétek, hogy az érdekérvényesítés kikényszeríti az együttmûködés addig nem ismert formáját.
A kereteket létrehoztátok ugyan, de a több ezer lehetséges tagból az új szervezetbe csak száz körüli lépett be. Nem tudtuk
akkor sem megértetni a többséggel azt, hogy elôször önkéntes alapon legyünk sokan, majd pedig mi, a tagok tegyük naggyá
magunkat. Már beteg voltál, és nem olvashattad, amikor néhány lapszámmal ezelôtt Vértes Gábor barátunk rövid, de kiváló
publicisztikájában erre oly tisztán rávilágított. Sokak arra sem emlékeznek, hogy a szövetség fôtitkáraként a szervezet anyagi
megalapozása is a nevedhez kötôdik: törvényesen megszerezted az Eötvös utca 12-t, és ennek késôbbi eladása jelentette a
tagdíjak melletti elsô jelentôs tartalékot. Igen, itt megint ifjú barátainknak kellene arról beszélni, hogy mi is volt nekünk az
Eötvös utca 12. Remélem, a ma már lebontott, de a válság miatt fel nem épített új épületben egyszer lesz emléke a szakmánknak. Bízom benne, hogy lesz egy Persovits Józsefhez hasonló másik nyomdász és kitûnô ember, aki az Eiffel palotában
harcolta ki a Légrády–Zrínyi Nyomda emlékhelyet. Én köszönetképpen, helyetted is meghajtom a fejemet elôtte.
Egyed Bélával egy másik korszakos lépés is a nevedhez kötôdik: elértétek ugyanis, hogy a hazai szövetséget az Intergraf, az
Európai Nyomdász Szövetség felvegye tagjai közé! Persze, akkoriban a korábbi szocialista országok közül nemcsak ebben
jártunk az élen. Már régen elfelejtôdött, hogy az új számviteli törvény bevezetésével, a nyomdaipar privatizációjának
levezénylésével lábnyomod örökké látszani fog a nyomdaiparon. Akik a ma döntéshozói, nem emlékezhetnek azokra az
eseményekre, amelyeknek alkotó részese voltál. Életkoruknál fogva ugyan vannak másmilyenek is, de azoknak csak rövidtávú
memóriájuk az erôs. Egész életedben tanultál és tanítottál. Az akkoriban alakult Felsôfokú Könnyûipari Technikum egyik
elsô hallgatója voltál. Gara tanár úr éppúgy „megroggyantott”, mint mindenki mást! Tudod, ezek az emlékek még a Rákóczi
térhez kötôdnek. Sokan vannak olyanok, akik tudják, erre a térre nem csak a pillanatnyi örömök miatt jártak az emberek. Ezt
követte két diploma is a Könnyûipari Mûszaki Fôiskolán. Azt pedig még te sem tudnád megbecsülni, hogy hány ifjú kezdte
nálad iskoláit, hiszen 1985-tôl folyamatosan oktattál a Magyar Iparmûvészeti Egyetemen, a Felsôfokú Tipográfus
tanfolyamon és a Magyar Képzômûvészeti Egyetemen. Ki tudja, hány publikáció alatt olvasható a neved, hány egyetemi
jegyzet szerzôjeként tisztelhetnek. A Mûszaki Egyesületet és a Magyar Grafikát nélküled elképzelni sem lehetett.
Kevesen tudják, hogy a „Magyar Nyomdászatért” díj alapötlete Bede Pistától származik. Elnökségem alatt született meg a
döntés ennek bevezetésérôl, de minden további munka a nevedhez kötôdik. Lelkiismeretesen készítetted elô az elsô, Balog
Miklósnak ítélt díj minden részletét. Szomorú vagyok, mert befolyásomat messze túlbecsültem: már a 70. születésnapodra is
lobbiztam érted a szakma legnagyobb díjának odaítélésekor. Aki ilyen életpályát futott be, ennyi sikert fel tudott mutatni,
ennyire széleskörûen tudott megfelelni a pályázati feltételeknek, annak nem érdemtelenül járt volna az életmûdíj. Többször is
próbálkoztam, kerestem szövetségeseket is, de visszapattantam. Tévedtem, de szégyenkezni valóm nem nekem van.
Örökérvényû a mondás: aki múltját nem becsüli, annak nincs jövôje.
Látom lelki szemeim elôtt mindig mosolygó tekintetedet, hallom megbocsátó nyugodt hangodat. Mondhatnék frázisokat,
hogy fáradt tested megpihent, lelked talán már nyugodt, de érzem hamiskás tekintetedbôl a baráti replikát:
„Itt nyugszom én, nézel most Te; Nézném most én, nyugodnál Te.”
Budapest, 2014. május 28.
Nem feledô öleléssel,
Jászkuti Laci
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Canon
VI. Digitális
Könyvnyomtatási
Pályázat
Lezárult a VI. Digitális Könyvnyomtatási Pályázat, amelyet még annak idején az Océ indított útjára. Idôközben ugyan a Canon felvásárolta az
Océt, ám ôk is folytatták a nemes hagyományt. Az idei ünnepélyes eredményhirdetésre június 12-én került sor
a cég telephelyén található bemutatóteremben.
Miután Szalai István, üzletág igazgató köszöntötte a meghívottakat, és
ismertette a programot, átadta a szót
Kroó Gyôzô ügyvezetô igazgatónak,
aki röviden beszélt a pályázat céljáról,
illetve feltételrendszerérôl. A Digitális
Könyvnyomtatási Pályázat céljaiban
továbbra is ôrzi az eredeti szándékot,
azaz: népszerûsíteni a digitális könyvnyomtatásban lévô lehetôségeket, illetve egyfajta kulturális mecénási feladatot is ellátni. A feltételek között
pedig az is szerepel, hogy kereskedelmi forgalomba is kell kerülniük a pályamûveknek, amelyek 250 példányban készülnek, és amelyek elôállításához a kezdetek óta támogatóként az
Europapier Budapest (volt Budapest
Papír) biztosítja a hordozót, a nyom-

tatási és a kötészeti munkálatokat pedig ezúttal az immáron digitális nyomdaként is mûködô Stanctechnik vállalta. Az eredményhirdetés
ceremóniája is követte a hagyományokat.
Elôször – szakmai elôadásként –
Szalai István üzletág-igazgató mutatta
be röviden a Canon két legújabb berendezését. Az Image Stream 3500 típusú professzionális inkjet gépet
egyedülállóan magas nyomatminôség,
9600 B1-es ív/óra teljesítmény, számos technológiai újítás és szabadalom
stb. jellemzi, a másik pedig a belépô
szintû Niagara íves digitális nyomdagép, amely B3-as formátumú, magas
nyomatminôségû és 4+4 színben 4200
ív/óra teljesítményre képes. Mindkét
berendezés 2015-ben kerül majd kereskedelmi forgalomba.
Ezt követôen Erdély Zsolt, az Europapier Budapest ügyvezetô igazgatója
tartott egy rövid elôadást elsôsorban a
digitális nyomdagépekhez általuk kínált hordozókról, beleértve a kreatív
és recycling alapanyagokat is, mert –

ahogy fogalmazott – „nemcsak a
nyomdagépek fejlôdnek, hanem a papírok is”. Erdély Zsolt arra is felhívta
a figyelmet, hogy a „digitális vonal”
egyre erôteljesebben növekszik:
2008–2013 között 16 százalékos volt a
növekedés, 2013 és 2018 között pedig
további 24 százalék forgalomemelkedés várható ezen a téren.
A következô elôadást a nyomtatási
és kötészeti munkákat elvégzô Stanctechnik tulajdonos-ügyvezetôjétôl,
Hermann Tibortól hallhatták a jelenlévôk, mégpedig arról, hogy az alapvetôen független kötészeti vállalkozás
miért döntött profiljának bôvítésérôl,
és miért pont a digitális nyomdai szolgáltatást választotta.
Kamarás István OJD olvasáskutató, író, szociológus, akadémiai doktor,
mint a pályázat védnöke pedig egy tudós embertôl nem várt szellemességgel és humorral arról beszélt, hogy miként változnak az olvasási szokások,
miként tapasztalható lépten-nyomon
egyfajta „butítási akarat és butulási fo-
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85. Ünnepi Könyvhét
Ahogy bármely iparág számára, úgy a
nyomdaipar számára is igencsak fontos,
miként alakul a piaca. A könyv ünnepe –
legyen az a Könyvfesztivál, vagy éppen az
Ünnepi Könyvhét – egyfajta barométerként
mutatja, mi is a helyzet az egyik legfontosabb piaci szegmensében, a könyvkiadásban. Örömteli hír – legalábbis, ahogy elnéztük a kilátogatók tömegét –, hogy van
még érdeklôdés a nyomtatott könyvek
iránt. A könyvhetet alapító Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése immáron 85. alkalommal szervezte meg idén
az Ünnepi Könyvhetet és hozzá kapcsolódóan a 13. Gyermekkönyvnapokat Budapesten. A több mint nyolc évtizedes múltra
visszatekintô, Európában is egyedülálló
irodalmi és könyves rendezvényhez az elmúlt két évtizedben egyre több vidéki város, település, sôt a fôváros egyes kerületei
is csatlakoztak, s a romániai magyar partnerszervezettel együttmûködve van már magyar könyvhét Erdélyben, Kolozsvárott, s a
Partiumban, Aradon is. A budapesti központi rendezvényt június 12-én, délután 4 órakor
a Kossuth-díjas Spiró György író nyitotta meg. A 85. Ünnepi Könyvhét kínálatában több
mint 330 könyvújdonsággal találkozhattak az érdeklôdôk. (Ha az átlag példányszámot
vesszük, azaz a 2500 db/cím, akkor ez több mint 820 ezer könyvet jelent!) A Vörösmarty
téren 147 pavilonban csaknem 230 hazai és határon túli kiadó kínálta portékáját.
A rendezvény kapcsán a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése igazgatója, Zentai Péter László azt is felidézte, hogy 1929-ben Supka Géza javaslatára vonultak ki elôször a könyvesek, ültek dedikálóasztal mellé a szerzôk a mostani hagyományos
helyszínen, a Vörösmarty téren. Máig egyetlen esztendô maradt ki, 1957, mert akkor a
magyar könyvkiadók, illetve a szerzôk bebörtönzött pályatársaik iránti szolidaritásból
nem akartak köztérre kiülni. „Idén azonban van alkalmunk és okunk is az ünneplésre: az
elmúlt néhány esztendôben valószínûleg mi voltunk azok, akik leginkább közel kerültünk
Supka Géza eredeti álmához, hogy nem csupán Budapesten vagy Budapest több helyszínén, hanem egyszerre a magyar anyanyelvi közösség minden számottevô településén,
városában legyen könyvhét” – fogalmazott a rendezvény kapcsán egy interjúban Zentai
Péter László. A könyvvásár mellett a Vörösmarty téren felállított két színpadon reggeltôl
estig irodalmi mûsorok, portrébeszélgetések, mûhelybemutatók követték egymást, túl
azon, hogy szinte minden kiadói standon reggeltôl estig dedikálták újdonságaikat a szerzôk. Ez – hál’ istennek – e-bookon nem lehetséges…
Persze, nem mondanám a nyomdaipar azon szereplôinek, akik erôsen érdekeltek a
könyvgyártásban, hogy tessenek megnyugodni, mert szárnyal a könyvkiadás, és mindenki nyomtatott könyvet akar olvasni, sôt még azt sem állítanám, hogy egyáltalán bármit
olvasni… Az azonban talán feltételezhetô, hogy a helyzet tovább nem romlik, és ez már
önmagában is egy jó hír! ■

Közinfo

lyamat”, és éppen ezért
miért van egyre nagyobb
jelentôsége, hogy ôrizzük
az értékeket, amelyekhez
a nyomtatott könyv is
hozzátartozik.
Az elôadások sorát a
Bíráló Bizottság – tagjai:
Kiss Gábor (Tinta Kiadó),
Münnich Dénes (Lupe
Magazin) és Pesti Sándor (PNYME) – értékelése zárta, amelyet Pesti
Sándor elnök tolmácsolt.
Ahogy az utóbbi években,
az idén sem „speciális
szemüvegen” keresztül
kellett megítélni a digitálisan készült könyveket,
hanem önmaguk valójában, hiszen gyakorlatilag
teljes mértékben eltûntek
a digitális technológia és
az ofszetnyomtatás közötti különbségek. A szempontok elsôsorban a következôk voltak: milyen
kézbe venni, mi az összbenyomás a könyvrôl, a
papír, illetve a formátum
illik-e a mûfajhoz, a betûtípus, valamint a tördelés
stílusa, a borító látványa,
továbbá a kötészti mód
mennyire harmonizál a
tartalommal. Döntésük
értelmében az idei Digitális Könyvnyomtatási
Pályázat nyertese Persovits József: Kner-könyv
címû pályamûve lett, az
elismerô oklevelet és a
díjjal járó ajándékot Kroó
Gyôzô, a Canon Hungária
ügyvezetôje adta át.
Bízzunk benne, folytatódik a Digitális Könyvnyomtatási Pályázat! ■
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Maga a Pauker név már a XX. század
elsô éveiben is jelen volt a magyar nyomdászatban. Az 1902-ben dédnagybácsi által alapított cég a parlament hivatalos
szállítójaként ismert papírkereskedô vállalkozás volt, amely mûködtetett egy párfôs kis nyomdát is. Ám a huszonöt évvel
ezelôtt, 1989-ben Vértes Gábor két barátjával egyetemben alapított Pauker Nyomda ofszetnyomdaként kezdte meg mûködését, mégpedig egy alig 30 négyzetméteres mûhelyben, amely persze igen rövid idôn belül igencsak kicsinek bizonyult: idôrôl idôre egyre nagyobb telephelyre költöztek, ma pedig mintegy 4000
négyzetméteres üzem áll rendelkezésükre.
A Pauker Holding jelenleg Magyarország legnagyobb íves nyomdáinak egyike,
öt nyomógépe minden méretben ideális
lehetôséget kínál. 25 év alatt számos hazai
és nemzetközi szakmai versenyen ért el
kimagasló eredményt (Sappi Awards
arany, Pro Typographia, Szép könyv). A
reklám-, illetve a könyvpiacon jelentkezô minôségigényes kiadványok
gyártását tûzték célul maguk elé a kezdetekkor, és
ez a filozófia kíséri végig
a nyomda mûködését napjainkig. Termékeik a
nyomdaipar széles palettáját reprezentálják: fôbb tevékenységünk katalógusok, prospektusok, éves
jelentések, reklámanyagok, szórólapok, folyóiratok, havi- és hetilapok,
negyedéves újságok, periodikák, könyvek (ragasztókötött, cérnafûzött-ra-
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Pauker – 25 éves
gasztókötött, keménytáblás), valamint egyéb
speciális kiadványok
nyomtatása. Az évek
folyamán igen komoly
fejlesztéseket hajtottak
végre, amelynek eredményeként – mind a
színek számát, mind a
formátumokat tekintve
– széles technológiai
felkészültséggel rendelkeznek, amelyhez
magas szintû szakmai tudás párosul. A
kezdeti ötfôs létszám helyett pedig jelenleg már több mint 120-an dolgoznak a
cégnél. S noha egy vállalkozás – fôleg egy
nyomda – életében a technológiai fejlesztés elengedhetetlenül hozzátartozik a cég
fejlôdéséhez, az „emberi tényezô” minimum olyan fontos, ha nem fontosabb. És
ezt Vértes Gábor is pontosan tudja, ahogy
ezt a Piac&Profit címû lapnak adott interjúban meg is fogalmazta: „Az emberi tényezô a legfontosabb alapértéke cégünknek. S ha sikerült elérnem, hogy a munkatársak számára a fizetésük mellett az is
fontos legyen, hogy a cég boldoguljon, a
megrendelések szaporodjanak, vevôink
elégedettek legyenek, az mindenkinek sikerélményt jelent. S a sikerérzet a legmagasabb rendû motiváció az emberi életben”.
A Pauker alapításának huszonötödik
születésnapját is „meghitt családi körben”
ünnepelték, ugyanis a nyomda legrégebben ott dolgozó 92 alkalmazottjával – akik

között a kezdetkor induló 5 fôs csapatból
4 ma is megtalálható – kétnapos szüli napi bulit rendeztek. A játékos vetélkedôkkel, evéssel-ivással, kirándulással – a
Nyugati Pályaudvar Királyi várójából
egy pezsgôzést követôen külön nosztalgiavonattal Egerbe – egybekötött partira
2014. június 13–14-én került sor.
Az ágazatban idôrôl idôre felröppent a
Pauker „halálhíre”, és bizony sokszor „temették” már – fôleg a versenytársak. Tehát, ha egyébként más ok nem is lenne, a
népi bölcsesség szerint ez is egyfajta garancia arra nézve, hogy nyilvánvalóan sokáig fog élni… De félretéve a vagy igaz,
vagy nem igaz bölcsességeket, természetesen – mint a fentebb leírtakból is látható –
egészen más oka, okai vannak annak, hogy
a Pauker Nyomda immáron negyedszázados születésnapját ünnepelheti. S még egy
adalék: a Pauker – egész pontosan Vértes
Gábor – támogatása nélkül talán a PRINTinfo sem létezne, immáron 19. éve. Vértes
Gábor volt az, aki indulásunkkor is, és
azóta is – messzemenôkig megértve egy
tôkehiányos lapkiadó nehézségeit – lehetôvé tette és teszi lapunk megjelenését úgy
is, hogy mindig (jelentôs) hátralékban vagyunk az egyébként nagyon kedvezményes nyomdaszámlával… Isten adja, hogy
még legalább kétszer ennyi ideig élhessünk – ha éppen rászorulunk – ezzel a jóindulattal, és isten adja, hogy a Pauker
pedig hosszú-hosszú évtizedekig megtehesse e nemes gesztust felénk! ■
Ilona
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK
Merre van az elôre?

A szövetség elnökségében rám „osztódott” a feladat, hogy foglalkozzak az oktatás kérdésével. Természetesen
nem az intézményi keretek között folyó, széles spektrumú alap-, közép- vagy éppen felsôfokú oktatásról van
szó. Az – többé-kevésbé – megoldott, és az onnan „szabadulók” a szakmai részt illetôleg – szintén többékevésbé – rendben is vannak. A szakmai felkészültség megléte azonban csak egyik feltétele annak, hogy
valaki értékes szakemberré váljon, esetleg jól tudjon vezetni, irányítani egy nyomdát. Legalább ilyen fontos
dolog azonban az is, hogy a megszerzett tudás ne csak szinten maradjon, hanem folyamatosan bôvüljön,
ellenkezô esetben az adott cég, vállalat, vállalkozás óhatatlanul beszorul a már meglévô keretei közé.
Nem lehet elvitatni, hogy a kommunikáció terén radikális változásokat éltünk és élünk meg, amelynek nem kis
része, hogy az információ hordozásában egyre nagyobb szerepe van az elektronikus platformoknak, illetve a
nyomtatás terén olyan megoldásoknak, amelyek szervesen kapcsolódnak az informatikához, sôt, azzal –
lassan – nem szétválasztható egységes halmazt képeznek. Ma – legalábbis itt az ANY Biztonsági Nyomdában
– majdnem annyi informatikus dolgozik, mint nyomdász… Tudomásul kell vennünk tehát, hogy amennyiben
lépést akarunk tartani a piac elvárásaival és igényeivel – arról meg nem is beszélve, hogy azt megelôzve mi
magunk szeretnénk piacformálókká válni –, akkor a tanulás és továbbképzés iránya nem a szorosan vett
nyomdászszakmai ismeretek bôvítése. Persze, az is, de annak megszerzése – hála a technológiai és egyéb
beszállítóknak, akiknek elemi érdeke, hogy megismertessék az újdonságokat – adott. A gond inkább ott van,
hogy egy nyomda mûködtetéséhez szükséges, ám nem szorosan vett nyomdászszakmai tudást honnan és miképp lehetne megszerezni. Ha
pedig specifikus egy nyomda tevékenysége, akkor annál inkább szüksége van arra, hogy azon a bizonyos területen folyamatosan fejlessze a
tudását, hozzájusson a legújabb információkhoz. Ezek közül csak egy az elôbbiekben említett elektronikus platformokkal történô együttmûködés
lehetôségének megismerése, továbbá az alkalmazáshoz szükséges tudás megszerzése, de említhetném az üzletfejlesztés egyéb irányait,
területeit is. A merre van az elôre mindenki számára olyan kérdés, amelyre csak akkor találhatja meg magának a helyes választ, ha kellô tudással,
ismerettel, kitekintéssel rendelkezik. A szövetség keretei között az oktatásnak ezt a célt kell szolgálnia, és igazából valamilyen szinten szolgálja is,
még ha nem is szervezett keretek között. Az egymás között elhangzó kollegiális beszélgetések ugyanis némileg betöltik ezt a szerepet,
kétségtelen: eseti jelleggel. És ez nem elegendô. A szövetség az általa szervezett rendezvényeken képes felmérni, hogy egyrészt milyen jellegû
tudás és információ iránt mutatkozik igény a tagság irányából, és egyúttal képes arra is, hogy megszervezze, lebonyolítsa a vonatkozó
oktatásokat, képzéseket vagy akárcsak célirányos beszélgetéseket, mondhatnánk: workshopokat. Amolyan aggregátorként segíthet és segít
abban, hogy tagvállalatai – és akár nem tagvállalatai – olyan továbbképzési és oktatási lehetôséggel élhessenek, olyan információkhoz jussanak,
amelyeket egyedül nem, vagy csak nagyon nehezen tudnának megszerezni, elérni. A célirányos „oktatói apparátust” egyrészt nyomdaiparon kívüli
– például informatikai – cégekben, másrészt a tagvállalatoknál tevékenykedô szakemberek alkotják, alkothatják, hiszen náluk ott van az az
ismeret, tudás és tapasztalat, amely az iparág valamennyi szereplôje számára érték. És nem gondolom azt sem, hogy valami félreértelmezett
„versenyelôny-ôrzésbôl” az ágazat szereplôi ne osztanák meg a többiekkel a vonatkozó információikat, ha másért nem, hát akkor azért, mert ôk
legalább annyit profitálhatnának a másik meglátásaiból, tapasztalataiból, mint amennyit ôk átadnak. És egyébként is: attól még, hogy megtanítok
valakit autót vezetni, lehetek vagy maradhatok én Forma–1-es versenyzô, legfeljebb mások is el tudnak indulni… Ez azonban még inspiráló is!
Mindez azonban kizárólag úgy és akkor tud mûködni, ha megfogalmazódnak a konkrét igények, mert csak azokra lehet érdemi választ adni…
Zsámboki Gábor elnökségi tag

Kell némi bátorság a nevezéshez…

A Pro Typographia az egyik legrégebbi és
egyben a legrangosabb elismerés a nyomdaiparban. A szövetség elôdje alapította még
1960-ban – ötvennégy éve! –, és akkor is,
azóta is a nyomtatott termékek kivitelezésének mesterségbeli tudását hivatott elismerni és díjazni.
E patinás verseny az idôk során nemhogy veszített volna súlyából és értékébôl, hanem egyre nagyobb
jelentôségûvé vált. Míg kezdetben jellemzô módon „csak” rangot jelentett egy nyomda számára Pro
Typographia-gyôztesnek, -kitüntetettnek lenni egy-egy általa készített termék kapcsán, addig mára az
erkölcsi elismerés mellett ennek már olyan kézzel fogható marketingértéke is van, amely konkrét üzleti
elônyt generál. Úgy is fogalmazhatnánk: olajozottabbá teszi a potenciális üzleti partnerek ajtajának
kinyitását. Legalábbis azon a téren feltétlenül bizalmat elôlegez meg a nyomda számára, mely szerint:
az általuk készített nyomdatermékek minôsége kiemelkedôen magas – és ezt nemcsak ôk állítják saját
magukról. Kétségtelen, utána még merülnek fel „üzletalakító, befolyásoló” kérdések, mint például: na jó,
de milyenek a vállalási árak, és milyen határidôvel… A Pro Typographia, mint a szakmai kompetencia
tanúsítványa, ez utóbbi két területen kétségtelenül nem segítség, ám hogy egy üzleti partnerrel
egyáltalán eljussunk a párbeszéd ezen fokára, abban feltétlenül. És a Pro Typographia kitüntetés hathatós „eszköz” abban is, hogy egy nyomdáról
az elsô benyomás, amelybôl – mint tudjuk – nincs második, azaz az „antré” meggyôzô és bizalmat ébresztô legyen.
Az elmúlt évek átlagát tekintve nagyjából 30–35 cég indult a versenyen, a beadott pályamûvek száma pedig rendre meghaladja a százat. Kétségtelen,
kell némi bátorság a nevezéshez, hiszen cseppet sem kíméletes és elnézô a szakemberekbôl álló zsûri: maximálisan 10 pontot lehet elérni, és egy-egy
kategóriában díjat, illetve a különdíjak valamelyikét csak olyan termék kaphatja, amely minimum 9,8 pontot ér el, mégpedig három zsûritag egymástól
független értékelése alapján. De a „Kiváló termék” oklevél elnyeréséhez is minimum 9,5 pont szükségeltetik.
Viszont kétségtelen: megmérettetni és fajsúlyosnak találtatni, egyike a legjobb dolognak a világon!

Pro Typographia
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Folytatódik sorozatunk, amelyben arról beszélgetünk a szövetség egy-egy tagvállalatának vezetôjével, hogy miért döntöttek a tagság
mellett. „Régi motorosokat” is kérdezünk, és olyanokat is, akik nemrégiben csatlakoztak. Ezúttal egy régit.

A „régi” – partners
A partners szinte alapítónak számít a szövetségben, hiszen már a kezdetek kezdetén –
1990-ben – csatlakozott az akkor még jószerint csak alakulófélben lévô szervezethez.
A dolog pikantériája, hogy korábban sem Ratkovics Péternek, a cég tulajdonosügyvezetôjének, sem a cég profiljának – számítástechnika, informatika – semmi köze
nem volt a nyomdaiparhoz… Ám szerették volna, hogy legyen.
◆ „Ki kit talált meg” annak
idején?
– Igazából ez egy „összetalálkozás” volt: számítástechnikával, informatikával
foglalkozó cégként nagyon
hamar találkoztunk a nyomdai elôkészítés „számítógépesedésével” – hogy mást
ne említsek: Ventura 1.0! –,
és szinte azonnal el is
kezdtünk ezzel foglalkozni. Viszont semmilyen kapcsolatunk
nem volt elôtte a nyomdaiparral, mint új profilunk potenciális piacával, ezért kezdtük keresni a kapcsolatot az iparág szereplôivel.
Néhány, korábban fényszedéssel foglalkozó céggel sikerült is
együttmûködést kialakítani, és a „keresgélésünk” további hozadékaként bukkantunk a szövetséggel, egész pontosan Kelényi
Ákossal, a szervezet elsô fôtitkárával egymásra.
◆ Azt kapták, amit vártak? A találkozás beváltotta a reményeket?
– Igen! A szövetség biztosította azt a platformot, fórumot, amelyen keresztül egyrészt „megtanultuk” a nyomdaipart, másrészt
kialakíthattunk a szereplôvel egy komoly kapcsolati rendszert.
És noha ma már a kezdetekhez képest nem kicsit változott a
partners profilja, azt gondolom, mindenképpen kell egy olyan
csapathoz tartozni, amely képes összefogni és megjeleníteni a
nyomtatással foglalkozó, illetve az ezeket a cégeket beszállítóként kiszolgáló vállalkozások, vállalatok érdekeit. Arról meg nem
is beszélve, hogy számos olyan negatív hatás érhet egy iparágat, azon belül minden egyes szereplôt, amit egyénileg nem
lehet megoldani. Meglehet persze, hogy közösen sem, de úgy
legalább esély van rá! És pont ez a lényege a közösséghez,
jelen esetben a szövetséghez való tartozásnak.
◆ Mint a Prepress, majd, mint a Digitális szekció elnöke sokáig tagja volt a szövetség elnökségének is…
– Nem „cafranghalmozás” miatt vállaltam ezeket a megbízásokat, hanem azért, mert így alkalmam, alkalmunk volt koncentráltan foglalkozni azokkal a területekkel, amelyek akkoriban leginkább állították kihívás elé a nyomdászokat. Az elôkészítés terén
a korábbi technológiákhoz képest hatalmas ugrást jelentett a
számítógépes szedés-tördelés, majd a digitalizáció megjelenése, rohamos terjedése. Jól felfogott egyéni érdeke volt az iparág
valamennyi szereplôjének, hogy mihamarabb megismerkedjenek
az új lehetôségekkel, minél hamarabb építsék be saját mûködési, technológiai struktúrájukba. Hogy ezekhez az információkhoz
és ismeretekhez viszonylag egyszerûen hozzájusson mindenki,
ideális platformot biztosított a szövetség.

◆ Soha nem bánta meg a tagságot? Soha nem gondolt arra,
hogy „minek ez”?
– Egy ilyen hosszú kapcsolat alatt természetes, hogy vannak
hullámvölgyek… Néha bizony nem egészen úgy alakult magának a szövetségnek a mûködése, szemlélete, ahogyan én jónak,
elôremutatónak láttam volna. Kicsit leragadt a tempója… De a
szövetség is képes volt a paradigmaváltásra, vagyis megtalálta
azokat a feladatokat és funkciókat – például menedzser- és gazdasági konferenciák szervezése, energiabeszerzési társulások
létrehozása, ágazati érdekérvényesítés stb. –, amelyek valódi,
kézzel fogható segítséget jelentenek tagvállalatai számára. Ám
igazából nem ez volt az oka, hogy soha nem merült fel bennem
a kilépés gondolata, hiszen – hogy mást ne mondjak – ezek
közül a lehetôségek közül a partners ma szinte egyikkel sem él,
merthogy idôközben változott a profilja. Ma már elsôsorban a
flexó-elôkészítés területén mozgunk, így számunkra – a szó
konkrét értelmében – nem forintosítható az elôny, amit a tagsági
viszony jelent, sôt „negatív” a szaldó. Számunkra a tagsági
viszony értelme – ahogy azt az elôbbiekben is hangsúlyoztam –,
hogy egy olyan szervezethez tartozzunk, amely iparági szinten
abban is segítséget tud nyújtani, amihez az egyéni erô és megoldási képesség nem elegendô. Arról meg nem is szólva, hogy
egyedülállóan jó platform az iparág aktív, elôre tekintô szereplôi
közötti közvetlen kommunikációra.
◆ Mit gondol, mi az oka annak, ha valaki nem tag?
– Nem tudom igazán, de gyaníthatóan ez inkább múlik egy mentális beállítottságon semmint anyagi okokon. Tudom, bár nem
igazán értem meg, hogy vannak olyanok, akik kizárólag saját
magukkal hajlandók foglalkozni, és semmifajta affinitás nincs
bennük a közösség irányába. „Magányos farkasok” – legalábbis
ezt tartják önmagukról, ugyanakkor szemrebbenés nélkül használják ki, élvezik a közösség – például a szövetség – által elért
eredmények gyümölcsét… És ami még szomorúbb: ugyanilyen
szemrebbenés nélkül kritizálnak és mutogatnak a szövetségre,
ha valami nem egészen úgy alakul az iparágban, ahogy az
ágazat szereplôinek elônyös lenne. „Lám, lám – mondják –
ennyit ér a szövetség, akkor meg minek legyek tag, minek
csatlakozzak…” Azt az egyszerû tényt nem mérik fel, hogy egy
iparág annál inkább tudja érdekeit nemcsak képviselni, hanem
érvényesíteni, minél több cégbôl áll közös szervezete. Emiatt jó
lenne persze, ha több tagja lenne a szövetségnek…
Addig azonban – ahogy az élet egyéb területén is általában tapasztalható – van a „mag”, amelyik hordozza a teljes közösség
érdekképviseletének súlyát, végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat – amíg bírja energiával.

fedprint.hu
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Prime Rate – Wow-faktor,
avagy a wow-marketing ereje
Idestova tíz éve tart minden évben
minimum egy szakmai konferenciát –
de inkább nevezhetnénk „megrendelôi továbbképzésnek” – a Prime Rate
Kft. Ezek a rendezvények ugyanis elsôsorban azt hivatottak bemutatni,
hogy a „piac piacát” mivel és hogyan
lehet még inkább növelni, erôsíteni.
Persze, ezáltal egyúttal a saját tevékenységének, szolgáltatásának is piacot teremt a Prime Rate – de hát éppen ez a lényeg…
A konferencia – noha mindig van
apropója egy vagy akár több új berendezés bemutatásának is – szinte soha
nem szól magáról a technológiáról,
pláne nem arról, hogy a Prime Rate
milyen kiváló cég – persze, az! Elsôsorban ötletadó arra nézve, hogy a
meglévô és potenciális megrendelôi

kör miként és miért tudná erôsíteni
saját piaci pozícióját azokkal a termékekkel és megoldásokkal, amelyeket
a Prime Rate kínál számára.
Idei rendezvényüknek két „berendezés-apropója” is volt: a tavaly november óta élesben mûködô 3D UV
nyomtatásra alkalmas, B2-es formátumú Scodix, valamint az alig pár
napja, a kelet-közép-európai régióban
elsôként üzembe állított HP 10000-es
színes, digitális nyomdagép, amely
szintén B2-es formátumú. A berendezéseket természetesen ezúttal is mûködés közben lehetett megtekinteni,
ám az elôadások ezúttal sem ezekrôl
szóltak, hanem – esettanulmányok
sokaságát felvonultatva – arról, hogy
milyen új lehetôségek nyílnak meg
ezáltal a megrendelôk számára saját

piaci jelenlétük fokozására. Marketing-továbbképzés volt, mégpedig a
javából.
Miután dr. Tomcsányi Péter, a Prime Rate tulajdonos-ügyvezetôje köszöntötte az ezúttal is igen népes –
nagyjából 80 fôs – társaságot, elsôként Michal Shelly, a HP nemzetközi
stratégiai márka- és termékmenedzsere kezdte az
elôadások sorát. „Tûnj ki a
tömegbôl” címû elôadásában számtalan ötletet mutatott be a nagyvilágból
arra nézve, hogy a HP
10000-es B2-es formátumát, na meg persze „egyéb
tudását és képességeit” kihasználva, milyen marketingötletek megvalósítását
teszi lehetôvé, és egyáltalán milyen, akár adaptálható, akár továbbgondolható
ötletek születtek, léteznek.
A következô elôadó Rafi Albo, az izraeli Segmarketing ügyvezetô igazgató-

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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ja volt, aki immáron második alkalommal tartott egy ezúttal is elsöprôen szuggesztív elôadást a marketingrôl. Elôadásának lényege, hogy ma már nem a DM,
hanem sokkal inkább az úgynevezett
„Pure 1 to 1” marketingmegoldás a legerôteljesebb, amelyben valamennyi médiacsatornának – az okostelefontól az interneten át a személyre szabott exkluzív
kiadványokig – nagyon fontos szerepe
van, és amelynek meghatározó alapját az
egyedi kreatív ötlet adja, nem pedig valaminek a „lemásolása”. A megvalósítását
pedig egy „egymásra épülô mix” jelenti.
„A marketingnek összességében az érzelmekre kell hatnia, vagyis ki kell váltania
a wow-hatást, mert ez esetben válik csak
meghatározó erejûvé” – hangsúlyozta Rafi Albo. Wow-fatornak nevezzük azt, amire érzelmileg reagálunk és emlékezünk, és
közben értelmileg is rögzül bennünk.
A szó, a szöveg ereje volt a kávészünet utáni elsô elôadás középpontjában,
amelyet Jagodics Rita, a Kereskedelmi
Marketing Kft. marketingszakértôje tartott. Az elôadás részletesen tárgyalta,

hogy mit és hogyan kell
tartalmaznia egy „jó szövegnek” ahhoz, hogy el
is jusson a címzetthez.
Az elôadó 11 pontba
foglalta össze a lényeget,
illetve néhány „szómágiát” is megosztott a hallgatósággal.
Ziki Kuly, a Scodix
alelnöke, hasonlóan a HP
képviselôjéhez, szintén
arra vonultatta fel példák
sokaságát – az éttermi menütôl a körömlakk-katalóguson, plakátokon át
az exkluzív kiadványokig –, hogy a
3D UV-nyomtató
alkalmazása miként
teszi különlegessé –
szó szerint kiemelkedôvé – a nyomdatermékeket, és
ragadja meg ezáltal
a figyelmet.
A szakmai program utolsó elôadójaként dr. Tomcsányi Péter is arról beszélt, hogy ebben a rendkívül erôteljes
reklám- és információáradatban és -zajban a print miként tud lenni egy „észlelésstimulátor”, azaz a nyomtatott termékek esetében miként hat, és hogyan lehet
ezt még tovább fokozni – például 3D
UV-val, a nyomatok méretével stb. – a
„fizikai valóság mágiája”. A nemrégiben
beindított új üzletáguk, a fotókönyvgyártás (Book Streat 53) is ékesen bizonyítja,
hogy igenis megvan az emberekben az
igény arra, hogy ami számukra fontos,
azt kézbe fogják, és a maguk fizikai valóságában birtokolják.
Az elôadások végeztével nyomdalátogatásra került sor, majd azt követôen egy
büféebéden látta vendégül partnereit, üzletbarátait a Prime Rate.
A magam részérôl pedig az ágazat valamennyi szereplôjének csak ajánlani tudom, hogy amennyiben módja nyílik, ki
ne hagyja a Prime Rate szemináriumait:
tényleg „megindul az ember agya tôle”, s
érez rá a wow-faktor erejére… ■
Ilona
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Légy legyôzhetetlen! – „Technológiai kvantumugrás”

Eurojet Hungária – HP: Latex premier
A HP a latex nyomtatók fejlesztését 2008 végén kezdte meg. A válság
idôszakában, a HP munkatársai egyfajta vízióként hittek abban, hogy
létezik olyan technológiai kombináció, ahol versenyképes áron, nagy
termelékenységgel, kiemelkedô minôséget lehet nyomtatni. Ezért a cég
200 millió dollárt költött a fejlesztésére, és folyamatos vevôi visszajelzés
alapján mintegy 150 mérnök dolgozott azon, hogy egy minden tekintetben forradalmian új és tökéletes
nyomtatócsalád szülessen.
A 2013-as Fespán már a harmadik
generációs HP Latex nyomtató mutatkozott be, amelyet a szakma egyöntetû elismeréssel fogadott. Ekkor a
HP elsô, harmadik generációs szélesformátumú latex nyomtatója, a Latex
3000, még csak giga méretben volt
hozzáférhetô. Ám joggal gondolták
az érdeklôdôk, hogy a cég – folytatva
a fejlesztéseket – különféle méretek-
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kel is elô fog rukkolni. Így is történt:
2014 elején megjelent a 300-as sorozat, amelyben három különbözô méretû és tudású nyomtató található,
függôen a partnerek felôl érkezett
elvárásoktól: nyomtatási szélesség,
nagyobb sebesség, egyszerû kezelhetôség, tartós és karcálló nyomatok.
És mindezek az elônyök úgy érhetôek el, hogy még a nyomtató ára és az
üzemeltetési költségek is teljesen
versenyképesek. A fejlesztési filózófiának az is része volt ugyanis, hogy
a forradalmi újdonságokért ne kelljen többet fizetni.
Hogy miért? „Hogy
az új latex sorozat
nyomtatói legyôzhetetlenné tegyenek!” –
mondta elôadása
befejezéséül Doru
Stoican, a HP széles
formátumú üzletágának kelet-középeurópai régióért felelôs vezetôje.
Az új nyomtatók
nemzetközi bemutatkozása után, a HP kizárólagos hazai viszonteladójukkal, az
Eurojet Hungáriával
közösen tartotta meg
az új latex nyomtatók
hazai premierjét.
Minderre 2014. május 28-án, a Lurdy-ház mozijában került sor, az alkalomra kibérelt moziteremben. A gépek bemutatása a fogadás helyszínéül
szolgáló elôtérben történt. Kellett is a
tágas tér, hiszen az Eurojet csapatának meghívására több mint 110 reklámkivitelezô jött el a magyar HP latex premierre.

Molnár Szabolcs

A rendezvény házigazdája, Kovács
András Péter, a
stand-up comedy
jeles mûvelôje volt,
aki „ceremóniamesteri” mivoltában
nemcsak remekül
szórakoztatta a társaságot, hanem egyúttal szellemes sztorizással rögzítette a
fejekben mindazokat a szakmai üzeneteket, amelyeket a
harmadik generációs latex nyomtatók kapcsán tudni érdemes.
A szakmai program – ha már egyszer moziban vagyunk! – a HP Latex
300-as család termékbemutató videoklipjének vetítésével kezdôdött, majd
a vetítést követôen Molnár Szabolcs,
az Eurojet Hungária ügyvezetô igazgatója köszöntötte a népes társaságot.
A köszöntô után Darth Vader vonult
Kovács István
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be a moziterem színpadjára.
Mint kiderült, a jelmez mögött
nem más, mint Kovács István, az Eurojet kereskedelmi
vezetôje bújt meg. Ô mutatta
be a résztvevôknek a HP Latex 300-as családjának tagjait,
a 310, 330 és 360 típusú
nyomtatókat.
„Ahogy George Lucas
1977. május 25-én bemutatott
Star Wars filmje forradalmasította a sci-fi mûfaját, ugyanilyen hatással lesz, lehet a HP
Latex harmadik generációs
nyomtatója a reklámdekorációs iparra, mert – ahogy az a meghívóban is
olvasható volt –: ez egy »technológiai
kvantumugrás«” – kezdte elôadását
Kovács István. S hogy mire is
alapozza ezen kijelentését, azt egy
rövid, de számos bizonyítékot felsorakoztató elôadásban ki is fejtette.
Néhány ízelítô a harmadik generációs latex újdonságok közül: megújult
és nagyon egyszerû kezelôfelület; szélesebb alapanyag-felhasználás; ecosolventet meghaladó karcállóságú nyomatok; akár 91 m2/órás nyomtatási
sebesség; totális színállandóság Latex
Optimizer festékkel; új, harmadik generációs nyomtatófejek alkalmazása.
További elônye a berendezéseknek,
hogy az új, nagyteljesítményû, szárítóegységnek köszönhetôen egyrészt
azonnal feldolgozhatóak a nyomatok –
ami nem kicsit rövidíti le a vállalási
határidôt például az autódekorációk
esetében –, másrészt hôre érzékenyebb
alapanyagokat is gond nélkül lehet
velük nyomtatni. Érdekessége az új
nyomtatóknak még, hogy az ezekkel
készült nyomatok teljesen szagtalanok,
ami kiszélesíti a felhasználhatóság
körét: például egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, szállodák deko-

rálásához is korlátok nélkül lehet alkalmazni. A HP Latex nyomtatók karbantartása egyszerû: gyakorlatilag megegyezik egy vizes bázisú nyomtatóéval.
A szakmai elôadás második felében az
elôadó rátért az egyes nyomtató típusok – a 310, 330 és a professzionális
360 – ismertetésére. Végezetül pedig a
berendezések „legyôzhetetlen árára”
hívta fel a jelenlévôk figyelmét, hiszen
ezekhez a nyomtatókhoz a HP által javasolt listaárhoz képest fix, valóban legyôzhetetlen áron lehet hozzájutni. A
Latex 310-es modell ára például felszereltségtôl függôen nettó 2 997 000
forinttól indul.
„Irány fénysebességgel a jövô felé!
Az erô legyen veletek!” – mondta elôadása befejezéséül, búcsúzásképpen
Kovács István. Mielôtt azonban a szó
konkrét értelmében lehullott volna a
lepel az elôtérben üzembe állított új
latex nyomtatócsaládról, speciális
„Oscar-díjak” átadására is sor került a
vetítôteremben. Egy-egy Oscar-szobrocska átadásával az Eurojet öt kategóriában díjazta kiemelkedô latex-partnereit: Az elsô HP Latex 26500 nyomtató; Az elsô HP Latex 28500 nyomtató;
Az elsô HP Latex LX800 nyomtató;
Az elsô HP Latex 3000 nyomtató; Az

elsô HP Latex 330 nyomtató tulajdonosa vehette kézbe a szobrocskát.
Ezt követôen a vendégsereg kivonult az elôtérbe, és végre lehullott a
lepel a „fôszereplôkrôl” is, azaz a HP
Latex 310, 330 és 360 nyomtatókról,
amelyeket mûködés közben vehettek
szemügyre az érdeklôdôk, s „szedhették ízekre” az új fejlesztéseket. Kérdés
nem maradt megválaszolatlanul, ahogyan azt a meghívóban ígérték a szervezôk. A program állófogadással folytatódott, majd újra visszatért a vetítôterembe a társaság, hiszen várta még
ôket a meglepetés, egy újabb premier,
ezúttal egy mozifilm: a „Rossz szomszédság”.
Visszatérve a szakmai programhoz:
a látottak és a hallottak alapján összességében elmondható, hogy a HP Latex
új 300-as nyomtatócsaládja képes azon
hármas elvárásnak – tökéletes minôség, gyorsan, olcsón – megfelelni,
amelybôl – általában – rendre csak
kettô szokott teljesülni.
Nos – úgy tûnik –, a HP a kivétel:
itt ugyanis egyszerre mind a három
teljesül. De erre a legjobb bizonyíték
természetesen mindenkinek a saját tapasztalata… ■
Ilon

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô

CTP lemezlevilágítás B/1-es méretig

á r o n

Filmlevilágítás B/1-es méretig

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu
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„Egy nyertes csapattal…”

Konica Minolta
Digitális Nyomdai
Megoldások

Digitális nyomdaipari szakmai napra
hívta meg partnereit, üzletbarátait a
Konica Minolta Magyarország Kft. 2014.
június 12-ére, a Larus Étterembe. A rendezvény apropóját az adta, hogy szerették volna megismertetni partnereikkel a
cég megújult nyomdaipari portfólióját,
valamint a munkafolyamatokat és üzleti
megoldásokat támogató lehetôségeiket.
Mindezt azonban úgy, hogy közben a
kellemes kikapcsolódás – például Kiss
Ádám stand-up comedy elôadása –, továbbá a foci-vb Brazília–Horvátország
közötti nyitómérkôzés megtekintése – és
rendes házigazdához méltóan –, a jóféle
ételek és italok fogyasztása se maradjon
ki. Emellett, ha valakit nem érdekelt volna a meccs, akár rulettezhetett is, vagy
éppen a szivarsarok
csábításának engedhetett…
A program délután öt órakor Székely Dániel, a cég
ügyvezetô igazgatójának rövid elôadásával kezdôdött,
amelyben áttekintette a Konica Minolta
szerepét és helyét a
termelés szintû digitális nyomtatás piacán. A hazai cégnél jelenleg mintegy 140
fô dolgozik, és nemcsak a magyar piacon
vannak jelen, hanem jelentôs a nemzetközi jelenlétük is: például ôk segítik a
szerb, horvát vagy éppen a szlovén kollégák munkáját. A Konica Minolta meglehetôsen késôn – 2006–2007-ben – lépett
csak a profeszszionális nyomdaipari
piacra, ám igen gyorsan és erôteljesen
„hódítottak”: 2013. év végéig mintegy
250 gépet helyeztek üzembe, azóta pedig
még ötvenet. (Egyébként éppen a rendez-
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vény napján ünnepelhették a 300. berendezés üzembe állítását, amely a PrintPixhez került. De említhetném a Majorosi
Géza nevével fémjelzett Web to Print
Kft.-t is, ahol nemrégiben állt üzembe
egy bizhub 1070-es, és ez évben még további berendezések fognak a céghez kerülni – a fôszerk.) A fekete-fehér nyomtatás terén a Konica Minolta elérte az évi
egymilliárd nyomatot, és ugyan a színes
nyomatoknál még nem, de már nem állnak nagyon távol tôle… Ma – egy független piacvizsgáló cég jelentése szerint

– a digitális nyomdaipari szegmensben 50
százalék feletti a piaci
részesedésük Magyarországon. Ehhez nyilván az is hozzájárul,
hogy 15 fôs, kizárólag
a nyomdaipari területre dedikált csapatuk
van. A tervekrôl szólva Székely Dániel elmondta, hogy az általuk kínált berendezések értékesítésén
túl, leginkább a
szolgáltatásaik terén szeretnének
még többet nyújtani
partnereiknek, továbbá mivel megjelentek a széles
formátumú nyomtatási területen is,
ezt, valamint a digitális csomagolóanyag-gyártás szegmensét szeretnék
erôsíteni. „Mi a
partnereinkkel
hosszú távú üzleti kapcsolatra, nem pedig a minél magasabb pillanatnyi profit
elérésére törekszünk” – hangsúlyozta befejezésül Székely Dániel.
A bevezetô elôadást követôen kezdôdtek a szorosan vett szakmai elôadások,
amelyek egyben élô bemutatók is voltak,
hiszen a rendezvény helyszínéül szolgáló
Larus Étteremben kialakításra került egy
digitális nyomda, mégpedig a megújult
portfólió berendezéseibôl. A jelenlévô
közel 120 vendég szakmai show keretei
között ismerkedhetett meg a bizhub
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1060L, és 1070-es színes gépekkel, a
bizhub C1085 típusúval, amely a korábbi PRESS C8000/e-t váltja, illetve
a PRESS C1100-gyel, amely új szegmense a portfóliónak, valamint az új
bizhub PRESS 2250P géppel, amely
a fekete-fehér nyomtatásban nyit új
dimenziókat.
Valamennyi elôadás – a bizhub
1060L és 1070-es gépekrôl Huszka
Zoltán és Martin Péter, a C1085-ös
és a C1100-asról Papdi Ferenc és
Takács Gábor, a PRESS 2250P berendezésrôl Faragó Sándor és Tábor
Miklós prezentációja – animációs

filmmel, illetve a helyszínen mûködés közben, kamerás kivetítéssel mutatta be igen részletesen az egyes berendezések felépítettségét, mûködését, s ismertette az ebbôl fakadó elônyöket. Az elôadások sorát egy
nyomdaipari folyamatokat optimalizáló, ideális termelési környezetet kialakító, létrehozó ügyviteli programcsomag bemutatása zárta, amely egy
magyar cég, a ProMagic Hungary 12
éves fejlesztésének eredménye. A
program – amely egyébként teljes
egészében lefedi a munkafolyamatokat, beleértve az árajánlatadástól kez-

dôdôen, a gyártás egyes fázisainak
nyomon kísérésen át a számlázásig,
logisztikáig – felépítettségét, használatát és fôleg elônyeit Balázs János,
a cég ügyvezetôje mutatta be a társaságnak, mégpedig kollégájával, a fejlesztés oroszlánrészét végzô Gecsó
Zoltánnal együtt.
Ezzel véget is ért a program szakmai része, és innen kezdve a késô estébe nyúló rendezvény jószerint már
nem szólt másról, mint a kötetlen és
laza kikapcsolódásról. ■
Ilona
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Flexo-parti a partnersszel

„Békebeli” hangulatot idézô, kétnapos programra invitálta partnereit, szakmai barátait a partners Kft. A 2014. június 5–6án, a felsômocsoládi Bánó
Mária Kastélyszállóban tartott
rendezvény egyszerre teremtett
alkalmat egyrészt szakmai információk kicserélésére, valamint kötetlen kikapcsolódásra.
A helyszín – amelyhez egyébként a partners tulajdonos-ügyvezetôjét, Ratkovics Pétert
családi kötelékek is fûzik – inkább volt egyfajta hihetetlenül
békés, idilli sziget, semmint
szálloda (bár természetesen az
is!). A mintegy 40 fôs vendégsereg tagjait – akik között a
flexóban érdekelt, legjelentôsebb cégek (Mondi Szada, TetraPack, Mizsepack, Hungaro
Casing, Intergraf Digiflex, Flexo-Line 2001, Mikroflex Repro stb.) tulajdonosait, ügyvezetôit, képviselôit is megtalálhattuk – olyan érzés járta
át, hogy családi barátként látják vendégül
egy kastély-udvarházban.
S a programot tekintve is ez a fajta szívélyesség és oldottság volt a jellemzô.
Mert noha a csütörtök délután szakmai
elôadásokkal telt, azok hangvétele, interaktivitása flexós szakemberek egymásközti laza – olykor csipkelôdésektôl sem
mentes –, ám mindenképpen érdemi információkat tartalmazó beszélgetésének
bizonyultak, semmint merev elôadói kinyilatkoztatásoknak. Jelen beszámolónkban nem részleteznénk az elôadásokat, inkább csak ízelítôt adunk abból, mi mindenrôl volt szó.
Az elsô elôadást az idén negyvenedik
születésnapját ünneplô DuPont Cyrel®
üzletág képviseletében Hubert Steffan, a
kelet-közép-európai régióért felelôs értékesítési vezetô tartotta, amelyben részben
áttekintette az 1802-ben alapított cég teljes egészét, majd külön foglalkozott a flexibiliscsomagoló-piac jelen helyzetével,
illetve kilátásaival. Elôadásában részletesen indokolta, mi minden támasztja alá
azt a tényt, hogy továbbra is dinamikusan
nô az igény a csomagolóanyagok iránt.
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A következô elôadás egy „kettôs elôadás” volt, ugyanis a DuPont részérôl
Alexander Gantchev, illetve az Esko
kelet-közép-európai értékesítési menedzsere, Jana Blazickova külön-külön,
ám egy cél érdekében, azt mutatták be
egy-egy igen részletes prezentáció keretei
között, hogy a HDFlexo DigiFlow rendszer, illetve a speciális lemeztechnológia
milyen forradalmi minôségi változást és
standardizálási lehetôséget jelent a hajlékonyfalú flexónyomtatás elôkészítésében,
a nyomóforma készítésében, és ennek következményeként természetesen magában
a nyomtatásban.
A harmadik elôadást Bernhard Brandstättertôl, a keskenypályás flexógépeirôl
híres és rendkívül innovatív angol Edale
cég kelet-közép-európai képviselôjétôl
hallhatták a jelenlévôk. Ennek igazi
apropójául az szolgált, hogy az Edale és a
Müller Martini konszernszintû megállapodása miatt az Edale-gépek képviseletét
Magyarországon ezentúl a hazai Müller
Martini képviselet látja el. Információnk
szerint azonban szoros együttmûködésben a korábbi képviselettel, azaz a partners Kft.-vel.
A következô elôadás a Rolf Meyer cég

képviseletében
Alexander Hegeltôl hangzott
el, amelyben
bemutatta a cég
által kifejlesztett
innovatív megoldásokat a rákelkések (Doctor
Blade) területén.
Ezek a rákelkések alapanyaguk
összetétele, kidolgozottságuk és természetesen felhasználástól függô formájuk,
élképzésük szerint igen sokfélék lehetnek, az elôadó részletesen ismertette vonatkozó kínálatukat. Emellett terítékre
került környezetbarát tisztító folyadékuk
is, amely nemcsak az anilox hengerek,
hanem nyomóhengerek és cylinderek
tisztítására egyaránt alkalmas.
A befejezô elôadást az Esko képviseletében Ishu Khurana tartotta, mégpedig a
WebCenterrôl, amely egy webbázisú platform a gyártás-elôkészítés, -jóváhagyás,
projekt-életciklus és -eszköztár menedzselésére. A WebCenter használatával
gyakorlatilag a teljes csomagolóanyaggyártási folyamat egyetlen számítógép
elôtt ülve áttekinthetôvé válik valamennyi
érintett – nyomda, megrendelô, stúdió –
számára egyidejûleg, és mindig ugyanabban a dokumentumban dolgozva. Ennek
azért van különösen nagy jelentôsége,
mert ma – részben vagy egészben – jellemzôen gyorsan változnak a csomagolások, és ezért megnôtt a tévesztés, tévedés
esélye. A WebCenter tulajdonképpen azt
küszöböli ki, ami talán a legdrágább a
gyártás során: megakadályozza, hogy
rosszul legyen kinyomva az anyag.
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azokról a pazar rendezvényekrôl, amelyekkel valamely beszállító cég kedveskedett partnereinek, vevôinek. Azután – nagyon kevés
kivétellel – vége szakadt az
ilyen jellegû programoknak.
A partners Kft. jóvoltából
most viszont feléledni látszik
e „nemes hagyomány”, ami
azért különösen örvendetes, mert újra
bizonyosságot nyer, hogy egy üzleti
kapcsolatban legalább akkora szerepe
van a személyes nexusnak, mint magának a terméknek, lett légyen bármirôl
is szó. S míg ez utóbbi téren nem nagyon van kardinális különbség az azonos szegmenseknél, az emberi kapcsolatok minôségében annál inkább.
A csomagolós piac kilátásairól, a
csomagolóanyag-gyártásról az általános szakmai közvélekedés azt
tartja, hogy csillogó.
Háát – mint
megtudtuk – lehet az, de ezen a
területen sincs
kolbászból a kerítés. A flexósok
egyrészt éppúgy
küzdenek, mint a
más technológiával és más piacra
dolgozó nyomdászok, azaz: nekik is proaktív

módon kell „megkínálni” a
saját piacukat valami olyan
termékkel/termékekkel,
amelyre/amelyekre nem
tud a potenciális megrendelô nem-et mondani. Ennek a
piacpolitikának az alkalmazása éppúgy szemléletváltást
kíván a flexóstól, ahogy a hagyományos piacon tevékenykedôtôl is megkívánja. És ez
– több minden más mellett –
messze nem egyszerû…
Ráadásul a flexibilis csomagolóanyag piacát nagyjából 70–80 százalékban multi megrendelôk és multi
szolgáltatók uralják:
konszernszinten köttetnek a megállapodások, tehát a piac
ezen része gyakorlatilag „leosztottnak”
tekinthetô. A maradék 20–30 százalékon szabad csak a
pálya. Az viszont
kétségtelen, hogy ezen a hányadon nagyon is csillogóak tudnak lenni a kilátások, feltéve, ha korszerû technológia
mellé korszerû szemlélet is párosul. A
partners által kínált megoldások adottá
teszik a korszerû technológiák alkalmazását, a szemléletváltás azonban
mindenkinél saját magán múlik, ebben
legfeljebb segíteni, támogatni tud a
partners. ■
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A szorosan vett szakmai részt követôen pedig hamisítatlan baráti társasággá alakult a csapat: olyanná, amely
cseppet sem mentes sem a jó ételek és
fôleg a kitûnô italok fogyasztásának
kedvelésétôl, és egyébként is nagyon
szereti élvezni az élet napsütötte oldalát, tartozzon oda bármi is…
A napsütötte oldal azonban nemcsak
átvitt értelemben volt jelen a rendezvényen, hanem konkrétan is: a társaság a
rendezvény másnapjának reggelén, valóban napsütésben szállt vitorlásra, s
hajózott át a boglári kikötôbôl Badacsonyba. Természetesen nemcsak azért, hogy megtekintse a badacsonyi
hegyoldalból elétáruló Balaton pazar
látványát, hanem azért is, hogy egyúttal élvezze a hegy nedûinek sajátságosan egyedülálló zamatát…
Miután mindenki kellô alapossággal
– és persze élvezettel – megismerkedett Badacsony híres leveivel, visszavitorlázott a társaság Boglárra, onnan pedig kisbuszokra szállva visszatért a
kastélyba, hogy az estét egy szabadtéri
grillpartival, valamint további jóféle
italok fogyasztásával, meg persze kötetlen beszélgetésekkel töltse. Másnap
reggel pedig mindenki mehetett isten
hírével oda, ahol tölteni kívánta Pünkösd hosszú hétvégéjét.
Nos, talán ennyibôl is érezhetô,
hogy miért írtam beszámolóm elején,
hogy „békebeli” volt ez a kétnapos
program… Ugyanis, mielôtt „megült
volna a nyomdászok nyakán” a válság,
többször is alkalmunk volt hírt adni
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Vándorgyûlés – 2014 (1. rész)

Az idén Gyôr adott otthont a nyomdászok hagyományos vándorgyûlésének. A
2014. június 19–20-án megtartott rendezvényen ezúttal sem volt „tömegnyomor”,
ám ezúttal is remekül érezte magát mindenki, aki csak eljött. Szokás szerint a
délutáni elôadáson voltak kevesebben,
míg az esti bankettre „felduzzadt” mintegy 120 fôre a társaság. Nem mondanám,
hogy ez a létszám óriási, de – ahogy Kata barátnôm szokott fogalmazni – akarata
ellenére senkit nem lehet boldoggá tenni… Most még megrendezésre kerül a
nyomdásztársadalom e régi hagyományokkal bíró összejövetele, így lehet
fanyalogva távol maradni. Régi igazság,
hogy amíg adott valami, addig természetesnek vesszük meglétét, és nem is anynyira értékeljük, ám, ha megszûnik, elkezd nagyon hiányozni… Meglehet,
hogy a nyomdász-vándorgyûléssel is így
járunk? Ha igen: kizárólag magunkat
okolhatjuk az újabb problémáért.
A szakmai rendezvényeknek – így
a vándorgyûlésnek
is – egyik célja csupán, hogy az ott elhangzó elôadások
kvázi bôvítsék, kiszélesítsék a szakmai tudást, tájékoztassanak az ágazat
egészét érintô dolgokról, sokkal fon-
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tosabb azonban az a
funkciója, hogy a
szakma tagjai találkozhassanak, és –
mint „hasonszôrûek”,
akik fél szavakból is
értik egymást – tapasztalataikat, problémáikat megbeszélhessék, vagy csak egyszerûen jól érezzék magukat egymás társaságában.
Az idei vándorgyûlés is a szokásos forgatókönyv szerint zajlott: csütörtökön, az
ebédet követôen kezdôdtek az elôadások,
az este a bankettel telt, a másnap délelôtt
pedig a nyomdalátogatásoké volt. Mindössze annyiban tért el a menetrend a korábbi évekétôl, hogy nem volt külön papír-, illetve nyomdai szekció, hanem
egyetlen teremben, egymást követôen
hangzott el valamennyi prezentáció, és
ezúttal a vándorgyûlés keretei között
adtak át két elismerést. A Földi Lászlódíjat dr. Koltai Lászlónak, az Óbudai
Egyetem dékánhelyettesének, az egyesület érdekében kifejtett sajtómunkáért, a
Lengyel Lajos-díjat
pedig dr. Horváth Csabának, az Óbudai
Egyetem Médiatechnológiai Intézet igazgatójának, az egyesületben végzett munkájának elismeréseképp
ítélte oda az Egyesület
Díjbizottsága, immáron harmadszor.

Ezt követôen kezdetét vette a hivatalos
program. A házigazdai tisztséget felvállaló
gyôri Lapcom és Palatia Nyomda bemutatkozása után Fábián Endre egyesületi elnök és Pesti Sándor ügyvezetô ismertették
a 2015-ben ismételten megrendezésre kerülô PPFest/PPDExpóval kapcsolatos elôzetes terveket, és egyben kifejezték azon
reményüket, hogy ezúttal nem maradnak
egyedül a szervezésben és rendezésben a
társszervezetek jellemzôen „fogjuk meg,
és vigyétek” hozzáállása okán… (A két
elôadó ennél persze sokkal diplomatikusabban fogalmazott… – fôszerk.)
A részletekrôl, valamint a továbbiakban elhangzott elôadásokról következô
(291.), 2014. szeptember 9-én megjelenô
lapszámunkban közlünk bôvebb beszámolót. ■
Ilona
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Hírek az egyesület háza tájáról

Csapongó, mégis egy irányba mutató gondolatok – 2.
Avagy: a pokolba vezetô út is jószándékkal van kikövezve
Az itt következô gondolatok folytatása
az elôzô számban megjelent
„1. résznek”,
de – ahogy a
profik mondják
– önmagában
is értelmezhetô. Mégis azt
kérem az olvasótól, idézze fel
a május 30-án megjelent 289. szám, 24.
oldalán található bevezetô gondolatokat, mert a kettô együtt olvasva ad teljesebb képet.
Ott hagytuk abban, hogy az egyesület
egyik kiemelt feladata, hogy megteremtse és fenntartsa azokat a formákat
és fórumokat, ahol bölcs és elkötelezett
szakemberek elfogulatlanul, nem a pillanatnyi üzleti érdekeik szerint képesek
együtt gondolkodni és megteremteni a
lehetôségeit a kiforrott gondolatok megvalósításának.
Szakmáink átalakulásával a személyes kontaktusok szerepe nem csökken,
in-kább egyre nagyobb értéket képvisel.
Paradox, hogy közben azok a formációk
és szervezôdések, amelyek ezt a leginkább szolgálni, támogatni képesek (és
ebben a sorban kiemelt szerepük van az
olyan nonprofit – civil – szervezeteknek,
mint amilyen a PNYME is) sokkal kevesebb figyelmet és támogatást kapnak!
Az autóban sem azért van mentôláda,
hogy kezünk ügyében legyen a fejfájásra a fájdalomcsillapító. De míg a mentôláda (egyelôre) kötelezô kellék ahhoz,
hogy eljussunk A-ból B-be, addig a civil
szervezetekre nem gondolnak úgy, hogy
bizony lehet olyan helyzet, jöhetnek
olyan fordulatok, hogy életmentô sze-

repük lehet/lenne! Sokkal több figyelemmel kellene tehát ôrizni, amíg még
van mit! És amíg még ilyen olcsón lehet! (Vonatkozik ez a tagdíjakra és a
részvételi díjakra egyaránt.)
De nemcsak a korábban leírt globális változások miatt van nehéz helyzetben a hazai nyomdaipar. Az elmúlt
20–25 év egy különleges korszak volt.
Be kell látni, az soha nem fog visszatérni, de fenntartani sem lehetséges.
Lezárult az extenzív fejlôdés korszaka, visszaestek a beruházások, egyre
jobban koncentrálódik a beszállítói piac. Az árak (persze jelentôs részben a
saját belsô megoldatlan ügyeink miatt)
rettentôen nyomottak. A nyomdaipari
beruházások tôkeigényesek, viszont a
külsô fejlesztési források (pályázatok)
nagyon szûkösek. Normális helyeken
ilyenkor ugrik meg az igény a közösségi
programokra. Nálunk a szakmai rendezvények látogatottsága lassan, de folyamatosan csökken!
Nem mentség, de a teljességhez tartozik az is, hogy sokszor a kor egyébként hasznos eszközeinek/lehetôségeinek használata képezi az akadályokat.
Természetessé vált az e-mail alapú
kommunikáció, ami gyors, olcsó. A csatolmányok, linkek használatával pedig
szinte tetszôleges mennyiségû és mélységû információt juttat el valós idôben
a címzetthez. Viszont: egy „igazi” levél
sokkal nehezebben kerül „feledésbe”
(ez nem feltétlen a szemétkosár szinonimája), mint egy mail! Fordítva még
kifejezôbb: egy email sokkal hamarabb
kerül feledésbe, mint egy céges levél
vagy akárcsak egy fax! Most nem ragozom ezt tovább, pedig ez önmagában is
megérne egy misét, és a késôbbiekben
még valószínûleg vissza is térünk a
témára!

Pedig – a résztvevôk és a kívülállók
véleményei alapján is – a rendezvényeinket az jellemzi, hogy nemcsak színvonalas szakmai programok, de a kiemelkedôen hasznos, kötetlen kommunikációt is biztosítják. Az itt elhangzó elôadások személyes tapasztalatokra épülô
és ellenôrzött információkat tartalmaznak, nem pedig a virtuális világ gyakran ellenôrizhetetlen valóságtartalmú
információi!
És még valami, ami mellet lehet, de
nem lenne szabad elmenni: szakmá-ink
érdekérvényesítô képessége nem is oly
rég még kiemelkedô volt. Jórészt azért,
mert jól ismerte egymást – de legalább
is beszélô viszonyban volt egymással –
a „szakma krémje”. (Ez alatt persze,
kéretik a szakmailag is kiemelkedô
felkészültségû vezetôket érteni, és nem a
legjobban helyezkedô vállalkozókat.)
Ennek kialakulását és fenntartását az
segítette, hogy voltak alkalmak az oldottabb beszélgetésekre, együttgondolkodásra, amivel mindig éltek is.
Alkalmak még vannak. Még! A szervezetek sokat tesznek ezért. De például
alig 40 évvel ezelôtt még szinte havi
rendszerességgel találkoztak a nyomdák
mûszaki vezetôi (is!). Aki jószerivel a
rendezvények felhívásait sem olvassa
végig, az esetleg a szándékai ellenére,
de rontja az ágazat érdekérvényesítô
képességét (is)!
Végül egy kérdés: hogy érezné magát, ha mondjuk ôsztôl, már nem lenne
egyesület?
Ahogy Minarik Ede, a „Mosodás”
minden problémája közepette – magának is biztatásul – ismételgette: „kell
egy csapat”!
Mindenkinek magának kell mérlegelnie: kell?
Pesti Sándor
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Több nap mint tankönyv
Olvasom az egyik baráti szomszédunk vezetô szaklapjában, hogy
az ottani nyomdaipar válsága nemcsak a globális krízis hozadéka, hanem belsô okai is vannak. Szemléletváltásra is szükség lenne. Na meg
képzésre, de nem ám helyire, hanem
lehetôleg külföldire.
Ismervén szomszédainkat, nem is
csodálkozom ezen. Mintha a több
mint száz év kapitalizmus ugyanolyan nyomtalanul múlt volna el
fölöttük, mint fölöttünk a 25 évnyi.
Emlékszem, az egyik vándorgyûlésen a meghívott német coach elôadása után az egész hallgatóság órákon keresztül dünynyögte, hogy nehogy ezek a fránya külföldiek
mondják meg nekünk, magyaroknak
a tutit. Aztán nálunk is beütött a
ménkû. Talán azért, mert nyomdászból vagyunk és nem csalánból.
Megy is a sírás-rívás, hogy válság
van. Meg, hogy elviszik a külföldiek, amit a net és a válság nem vitt
el. Minap panaszkodott grafikus
barátom, aki sokáig élt, sôt dolgozott is külföldön, hogy nem szeret a
magyar nyomdákkal dolgoztatni,
mert egyrészt kioktatók és nagyképûek, másrészt semmiért sem akarnak felelôsséget vállalni. Nem értettem, hiszen az elmúlt másfél évtized
beruházási boom-ja nemcsak vasat

adott a nyomdászok kezébe, hanem
szemléletet, szoftvereket is. És még
folytathatnám. Nem kellene sírás
helyet lassan szemléletet váltani?
Már egyszer meglebegtették, de
a választások elôtt mégsem illett,
vagy talán nem lett volna célszerû,
jön (itt van) a reklámadó. Mivel
költségvetési vonzata elhanyagolható, meg is ideologizálták: a kereskedelmi médiában sok a reklám, ami
miatt nem lehet a filmeket élvezni,
és a gyerekeket is zavarja. És egyébként is: csak. Ha én multinacionális
médiaszolgáltató lennék, mit csinálnék? Egyszerûen lemondanék a reklámokról, és fizetôssé tenném a csatornáimat. Egyébként külföldiül
azért hívják frí vifinek, mert nem
elôfizetésekbôl tartják fönn magukat, hanem a reklámbevételekbôl.
Értem én, de nem mindenki szereti a
„gleichschaltolt” és meglehetôsen
unalmas közszolgáltatókat, amelyek
a civilizált világban sem sokkal élvezhetôbbek. Viszont lehet a rezsiharcot folytatni, és szubvencionálni,
illetve támogatni a tévé-elôfizetési
díjakat is. De minek ez a pofon a
nyomtatott sajtónak? Emlékszem, a
mostani válság elsô áldozatai – mármint a médiapiacon – az újságok
voltak, mert fájdalmasan visszaesett

a reklámbevételük. Azért jó lenne
tudni, hogy felszentelt grémiumaink
kinél és hogyan lobbiznak az egyébként is zuhanó példányszámokkal
küzdô lapokért. Az újonnan megalakult önkéntes gondolatrendôrség elsô nyomozati munkája, mint megtudtuk, máris korszakváltó megállapítást tett. A nyomtatott sajtó válsága a lakosság igénytelenségének
köszönhetô. Mintha a bulvárlapok
példányszáma csak úgy robbanna.
Tudom, ezért van szükség arra a bizonyos pitypangos, könyvespolcok
díszére.
Megérkezett, sôt el is múlt a kánikula elsô rohama. Lassan elkezdôdik, elkezdôdött a tanítási szünet is.
Ja, meg a nyári pangás is az iparban,
de nincs mit tenni. Hiába több a
nap, mint a szabadság. És nem hallom a nyomdagépek dübörgését.
Tavaly ebben az idôszakban legalább már a sokat szidott tankönyvekkel tömték be a lyukakat. Nem
tudom: egyáltalán megírták már az
új tankönyveket? ■
Spartvis
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Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

Page 27

30/221 7770
30/330 2946

info@dpdstancuzem.hun
30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
Flexibilistábla-készítés; Melegfóliázás;
dpdstanc@t-online.hu

UV-lakkozás; Stancolás; Gépi dobozragasztás;
BeMelegfóliázás
vontdoboz-gyártás; CD-tok-ragasztás;
UV
Szelakkozás
rszámkészítés; Kézi kötészet

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás

Nyári szünet!
Következô számunk:

Meleg síkfóliázás,
stancolás,
szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés
Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.
UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.

TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPOPRINT cég képviselete

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

Stancolás tégelysajtón,
akár többrétegû merev
anyagokból, maximum
800 x 1100 mm méretig!
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

REACTO

2014. szeptember 9-én

kreatív
kreatív kartonok!

fog megjelenni,
lapzárta: 2014. 08. 29.

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

1107 Budapest, Száva u. 9.

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal

B0-ás Rabolini tégelystanccal,
1400 x 2000 hengerstanccal
várjuk megrendeléseiket!

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.

Tel.: 278-4050,
e-mail: regiszter@plakatnyomda.hu

Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

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

Térjen be hozzánk!
Ragibolt: 1134 Budapest, Apály utca 2/c
Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között
Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,
korrekt partnerei leszünk.

➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag

➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez

➢ 20 éves tapasztalattal

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése

fotóKata

Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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