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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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AZ „ÖRDÖG ÜGYVÉDJE”

Pár héttel ezelôtt Lányi Gusztáv pszichológus, akinek a politikai pszichológia
a szakterülete, arról nyilatkozott a HVG-ben, hogy milyen káros, ha valaki (nevezetesen
a politikus) körül nincs egy úgynevezett „ördög ügyvédje”, azaz egy olyan ember, aki
kritikus szemléletével rávilágít a döntések hátulütôjére, problémás voltára is, és
rendszeresen lerángatja a valóság síkjára a politikust/embert. Nem arról van szó, hogy
öncélúan a kákán is csomót keresô valaki okoskodjon, hanem a manapság közhellyé
degradálódott konstruktív kritikai észrevétel szükségességére hívta fel a figyelmet. 
És nagyon igaza van, nemcsak a politikusokat tekintve! Mert bárki, bármivel is
foglalkozzon, igazából senki nem nélkülözheti, nélkülözhetné ezt az igen hasznos személyt,
hiszen senkinél nincs a bölcsek köve, és – hogy még egy közhellyel éljek – a fától sokszor
valóban nem látni az erdôt. S bizony az is tény, hogy minél magasabb pozícióban ül 
az ember, minél sikeresebb, annál inkább hajlamos az önteltségre, annál jobban hisz saját
tévedhetetlenségében. Kivétel a kivétel – és persze, övé a tisztelet. De most szólok: nagyon
kevés a kivétel… Kellemes állapot lakájokkal körülbástyázni önmagunk, a lojalitás
nevében bólogatójánosok megerôsítésében hinni, kizárólag azt meghallani, amit hallani
szeretnénk. A kritikai észrevételek kellemetlenek. Nagyon azok. Érzelmeinkben és
önérzetünkben sebeznek, és miután lehiggad az ember, csak utána kerekedik, kerekedhet
felül a ráció, s láttatja be az ítész igazságát. De, ha nincs ítész, elsikkad az igazság. 
Nincs ez másként iparágunkban sem: tesszük a dolgunkat, gondolván és törekedvén, hogy 
a lehetô legjobban tegyük. Készülnek a termékek – legyen az bármi –, s mélységesen
hisszük, sôt úgy is látjuk, hogy hibátlanok és tökéletesek. Irányítjuk a céget, végezzük 
a mindennapok operatív teendôit – meggyôzôdésünk szerint a lehetô leghatékonyabban és
legésszerûbben. Pedig könnyedén meglehet, hogy tévedünk. A rutin elhomályosíthatja 
az érzékeket: megszoktuk, az agyunkban rögzült, hogy nálunk tökéletes a minôség, és 
a szemünk nem veszi észre, egyszerûen nem látja meg, hogy alkalmasint már nem így van.
Ésszerû szervezetként tekintünk a cégre, hiszen mi magunk alakítottuk ekként, s nem
érzékeljük, hogy réges-rég a rutint hisszük hatékonyságnak. Amennyiben mégis látjuk és
érezzük a problémás pontokat, felismerjük a változás és változtatás szükségességét, akkor
is gondban vagyunk az ördög ügyvédje nélkül. Gondban vagyunk, mert ismét hajlamosak
leszünk azt gondolni, hogy a megoldás kulcsa a mi kezünkben van, a mikéntet és 
a hogyant mi tudjuk csak igazán. És ez így is van: a magunk dolgaiban valóban magunk
vagyunk a kizárólagosan illetékesek. De, hogy önmagunkból a legjobb megoldást hozzuk
ki, szükségünk van a konstruktív kritikusra, a „dörzsemberre”, aki nem megmondja 
a „tuti frankót” – ugyan honnan tudná? –, hanem kételkedéseivel, meglátásaival rányitja
figyelmünket mindarra is, ami mellett esetleg elsikkadnánk, kritikáival rákényszerít a még
alaposabb átgondolásra, továbbá érvrendszerünk megerôsítésére vagy éppen
felülvizsgálatára – vagyis a bennünk született megoldási elképzelést csiszolja tökéletesre.
Nélkülözhetetlen munkatárs.  
Szóval, ha nincs ördög ügyvédje önök körül, sürgôsen alkalmazzanak egyet!
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Vaj a kenyéren
+ „vásári ajánlat”

manroland
Magyarország

„…mi sem panaszkodhatunk
a tavalyi évünk alakulására:
igaz ugyan, hogy vadonatúj…”

Beszélgetés Kelemen Györggyel és 

Mohor Balázzsal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–11. oldal
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PNYME – Innen nézve… (10.) + programok . . . . . 17. oldal

Spartvis: Gábriel vs. predator  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. oldal

KözKözinfo

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

Fesztiválprogram – 1. nap: A CSAOSZ napja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. oldal

Fesztiválprogram – 2. nap: A Nyomda- és Papíripari Szövetség napja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. oldal

Fesztiválprogram – 3. nap: A szakmaiság napja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. oldal

Kiállítók és térkép. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. oldal

Nyomdászok civilben – 14.

„…jártam a várost, és javítottam a
hajszárítótól kezdve a mosógépig
mindenféle kisgépet: egyrészt jól kerestem
vele, másrészt nagyon csinos
háziasszonyokkal találkoztam közben… 
A megkeresett nem kevés pénz lehetôvé
tette, hogy utazzak, utazzak és…” 

Gál Tamás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

ExpoExpoinfo

MagánMagáninfo

Flexószimpózium 2015 (2.)

REVO Digital Flexo – Guide  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. oldal

A flexóforma-készítés mérföldkövei  . . . . . . . . . .20–21. oldal

KBA Flexotecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21. oldal

Nyomdafestékek – új megfelelôség  . . . . . . . . . . . . .22. oldal

FlexFlexinfo

Rumli rumli hátán:
Termékdíj-ügy

Tájékoztató (1.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23. oldal

KözKözinfo

PPFest 2015 – Fesztiválprogram és kiállítók

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

A Szövetség Napja – program  . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

– országos rajzverseny  . . . . . .15. oldal

BEST PRINT Hungary 2015 – díjátadó  . . . . . . . . .15. oldal

Gazdasági Konferencia és Közgyûlés . . . . . . . . . . . .15. oldal

fedprint.hufedprint.hu

44

„Végre valóra válik az a régi
álmom…”

MondAt Nyomda
„…Nem mondom, hogy ez a tempó

„normálisnak” minôsíthetô, de ez van,
kénytelenek vagyunk ehhez igazodni… De
az exportpiacon is csak azért…”

Beszélgetés Nagy Lászlóval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9. oldal

CégCéginfo

CégCéginfo

Minden, amit a színekrôl…

Szakmai oktatás
a Mérnök és Nyomdász Kft.

szervezésében
„…Való igaz, hogy a korszerû gépek

vezérlôpultjai mérômûszerekkel és speciális
kiértékelô szoftverekkel felszereltek, de ettôl

még érteni kell a színekhez… ”

Beszélgetés dr. Schulz Péterrel  . . . . . . . . . . . . . 12–13. oldal

CégCéginfo

Öncélú elmélet helyett…

Papíripari Kutató Intézet
„…egyik alapvetô feltétele, hogy még
inkább kapcsolódjon és alkalmazkodjon az
iparági igényekhez, ennek érdekében még
inkább arra akarunk fókuszálni, hogy a
felmerülô kérdésekben…” 

Beszélgetés Keresztes Jánossal . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal

K + F K + F info
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2015. április 14., kedd 
A CSAOSZ napja

11.15–12.15: Jogszabályok napja I. – Termékdíjakról még mindig aktuálisan (elôadó: Debreczeni László)
12.15–13.15: Jogszabályok napja II. – EKÁER csak azoknak, akiknek van szállítani valójuk

(elôadó: dr. Lambertus József, NAV)
13.15–14.00: A megváltozott piaci igények találkozása a HP Indigo digitális nyomdatechnológiával

(elôadó:Varga Tamás, 3 Print Hungary)
14.00–15.30: Jogszabályok napja III. – Az új munkatörvénykönyve a dolgozók oldaláról szemlélve

Az elôadást követôen fórum az elôadóval (a Nyomdászszakszervezet által támogatott program)
15.30–16.00: A „3 nôvér” – drupa/Interpack/Euroshop, avagy a Messe Düsseldorf a szakmáink javára

(elôadó: Máté Szilvia, BD-Expo)
16.00–17.00: Best of HUNGAROPACK – megméretés a világszínpadon

A nemzetközi versenyeken is további elismerést szerzett termékek és cégek
(elôadó: Nagy Miklós, CSAOSZ)

17.00–17.30: Új alapokon a Papíripari Kutató Intézet a print szakmák szolgálatában (elôadó: Keresztes János, PKI)

2015. április 15., szerda 
A Nyomda és Papíripari Szövetség napja

11.00–12.00: Lesz-e utánpótlás? Mit tegyünk a jövô nyomdászgenerációjáért? – Nyílt fórum az oktatásról
(moderátor: dr. Peller Katalin, NyPSz; Tolnai László, P&P)

12.00–12.30: Virtuális papírraktár a gyakorlatban
(elôadó: Frank Rinkens, Media Impression GmbH; moderátor: Balogh Ádám) 

12.30–13.00: Bemutatjuk a Papírmániát – az országos rajzverseny tájékoztatója (elôadó: dr. Peller Katalin, NyPSz)
13.00–13.45: Díjkiosztó

– A Dekorszövetség által a fesztiválra hirdetett pályázat értékelése és a kreatív versenyek díjainak átadása
14.00–15.00: BEST PRINT Hungary 2015 – rendhagyó tárlatvezetés a zsûri által, a zsûrizett termékek között

(tárlatvezetôk: Prókai Piroska, ÓE RSK; Szabó József, Interpress)
15.00–16.00: BEST PRINT Hungary 2015 – eredményhirdetés és díjkiosztó ünnepség
16.15–17.00: A „3 nôvér” – drupa/Interpack/Euroshop, avagy a Messe Düsseldorf a szakmáink javára

(elôadó: Máté Szilvia, BD-Expo)
17.00–17.30: Új alapokon a Papíripari Kutató Intézet a print szakmák szolgálatában (elôadó: Keresztes János, PKI)
19.00-tôl:       Fesztiválbankett a Syma csarnok Pódium Caffe étteremben

(Részvételi díjas program! Vacsorajegyek elôvételben: www.ppfest.hu)

2015. április 16., csütörtök 

A szakmaiság napjaA szakmaiság napja

10.00–11.00: Hozzáadott értékHozzáadott érték a logisztikai szolgáltatáshoz: CSOMAGOLÁS (elôadó: Magyar Kálmán, AMCO)
11.00–12.00: A digitális címkA digitális címkenyenyomtatásomtatás rejtelmei (elôadó: Roberto Guillén, VipColor)
12.00–13.00: Sajtópódium: Könyvgyártás az ofszet- és digitális nyKönyvgyártás az ofszet- és digitális nyomtatás szorításábanomtatás szorításában

(moderátor: Burger László, Nyomdavilág)
13.00–14.30: Az új migrációs és más körAz új migrációs és más környnyezetvédelmi rezetvédelmi rendeletek változásaiendeletek változásai

(elôadó: Michael Scherzinger, Adjuvo; Menyhárt Imre, SunChemical)
14.30–15.00: SajtópódiumSajtópódium – Csomagoló- és Nyomdaipar 2015, ahogy a szaksajtó szerkesztôi látják
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PPFest 2015 – Fesztiválprogram és kiállítók
A programok helyszíne – ahol nincs más feltüntetve – a Fesztivál Pódium. A PPFest minden programja nyilvános,

és a részvétel ingyenes, kivétel a fesztiválbankett. A végleges idôbeosztásról a PPFest honlapján tájékozódhatnak.
Az egyes programok között a szakmai fotóarchívumból vetítünk képeket.
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ADRIMEX Bt. F34
AMCO Kft. B40
AMSY Jelöléstechnika Kft. C41
Badge4u A20
BD-EXPO Kft. F41
Best Print F43
Beta-Roll Hengergumizó Zrt. E20
British Converting Solutions Ltd. C32
Canon Hungária Kft. D20
Centrum Servis Hungary Kft. D31
CNI Kft. H12
ColorPoster Kft. C11
Colorspecial s.r.o. E50
CSAOSZ B43
Dekorszövetség O20
Digitmaster Kft. H11
Eurojet Hungária Kft. D10
Ferry Contact Kft. F33
Flexo 2000 Kft. F12
Flexo-Line 2001 Kft. F21
Frücht Zoltán EV C31
Goodwill Kft. E21

Grafika Zrt. E21
Graphixtrade Kft. F40
Grimex Magyarország Kft. F31
Grup Transilvae S.r.l. E10
Hajas Sales Marketing Kft. B50
Heidelberg Magyarország Kft. D21
Heinz Bühnen Kft. D41
Hera Flex Kft. F21
Hesse Trade Kft. F35
Hoffmann Kft. F23
Horizon GmbH. E40
Horizont Média Kft. (Transpack
Magazin) C52
IDAB Kft. E21
InSpe A41
Jura Trade Kft. D43
Kajári Kft. F13
Keményfém Kft. E30
Keskeny Nyomda Kft. C30
Konica Minolta Magyaro. Kft. D30
Lamitrade Kft. E10
LCM STANC Kft. D33

LFP Center Kft. B41
LFP Center Kft. B42
Likor B21
Lupe (sajtósziget) D51
Magyar Grafika (sajtósziget) D51
manroland Kft. D44
Metripack Kft. B24
NOEX B22
Nyomda- és Papíripari Szövetség F42
Nyomda Technika Kft. D40
Nyomdaker Kft. B30
Nyomdavilág D52
Óbudai Egyetem Médiatech. Int. O10
Omnipack B40
Pack Market (sajtósziget) D51
Papíripar (sajtósziget) D51
partners Kft. F22
Plastex spol s.r.o. F20
Plotter Service Kft. A30
PNYME F41
Print and Publishing D53
Print Control Group Kft. D42
PRINTinfo (sajtósziget) D51
Procam Kft. B12
Prosystem Print Kft. F32
PRSC Bt. E11
PS Design Kft. A50
Regiszter Plakát Kft. D50
Reményi Csomagolástech. Kft. C43
Ricoh Hungary Kft. D22
Sericol Hungary Kft. C20
Signdepot Europe Kft. C10
Singn And Display Magazin C12
SPS Printing Solution Kft. B10
Stampy Kft. B20
TermékMix (sajtósziget) D51
tesa tape Kft. F23
Tours For You F41
Tuplex Kft. A40
UM Kereskedelmi Kft. A10
Varga-Flexo Kft. F14
Vasco Hungary Kft. B23
VINER-PACK Kft. F11
Xeronext D32
Xerox Magyarország Kft. H10
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Nagy László, a MondAt Nyomda tulajdonos-ügyvezetôje
nem hagyja abba a fejlesztéseket, pedig igazán nem lehet
azzal vádolni, hogy ne lenne mértékletes vagy megfontolt.
Legutóbb például egy vadonatúj, 5 színes Heidelberg CD
állt üzembe a cégnél, és tovább már az sem halasztható,
hogy nagyobb, mintegy 1200 nm-es üzemcsarnokba
költözzenek. Egyáltalán nem titok, sôt nagyon is felvállalt
tény, hogy szoros együttmûködésben állnak az IPress
Centerrel, így a nagyívû fejlesztések „muszája”
természetesen részben ennek is köszönhetô. 
De csak részben! 
Nagy Lászlóval beszélgettem. 
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„Végre valóra válik az a régi álmom…”
MondAt Nyomda

● 2011-ben a Komori gép üzembeállí-
tása kapcsán beszélgettünk, most ismét
részben a már megvalósult, részben a
tervezett fejlesztések szolgálnak
apropóul. Ezzel együtt, az elsô kérdé-
sem mégis az lenne, hogy még mindig
tartja magát ahhoz a nyomdászok
körében jószerint egyedülálló üzletfilo-
zófiához, mely szerint: csak olyan
nyomdatermék elôállítását vállalja el,
amelynek a tartalmát is felvállalható-
nak ítéli?
– Többnyire még mindig igaz, de

olykor vannak kivételek! Akad olyan
kiadói partnerünk, aki zömmel igényes
belbecset képviselô könyvekkel van jelen
a piacon, ám olykor „elcsábul” egy-egy
olyan könyv megjelentetése felé, amely
ugyan bestseller, de irodalmi igényessé-
gét tekintve bôven hagy maga után
kívánnivalót… Ilyen esetben azért – már
csak a jó üzleti kapcsolat megôrzése
érdekében is – kinyomtatjuk, de már nem
a Komorival, merthogy azt eladtam.

● Pedig igen komoly reményeket fûzött
hozzá… 
– Magában a gépben nem is csalód-

tam, de amikor fejlesztésben gondolkod-
tam, akkor a japánok nagyon merevek
voltak, ráadásul olyan feltételeket akar-
tak diktálni, amely vállalhatatlan.

A Heidelberg viszont igen nagyfokú
rugalmasságot tanúsított mind a vásárlás,
mind a garanciavállalás, mind az üzembe

állítás során. Így került ide az új
B1-es, ötwerkes, lakkos, UV-ra
elôkészített Heidelberg CD, és persze
emiatt szükség volt egy B1-es CTP-
berendezésre, egy papíremelôvel ellátott
B1-es vágógépre is, továbbá egy B1-es
hajtogató gépre. És persze, megvannak a
régebbi ofszetgépeink is: egy B2-es,
négywerkes SpeedMaster, és egy szintén
B2-es, de csak két nyomómûves
PrintMaster. Kötészetileg, illetve egyéb
finishing-technikát illetôen pedig egy
Kolbus ragasztó-kötô gépsorral, egy
összehordó gépsorral, egy B1-es
Autobond automata fóliázógéppel és
irkatûzô géppel rendelkezünk. És digitá-
lisan is fejlesztettünk az elmúlt jó két
évben: a színes munkákhoz vettünk egy
HP Indigót, a fekete-fehérekhez pedig
egy egyszínes Ricoh gépet. 

● Mi volt az oka, hogy ennyire
elmentek a B1-es felé?
– Irreálisan felgyorsultak az átfutási

határidôk, és ezt teljesíteni kizárólag B1-
es gépekkel lehet. A másik oka, hogy
noha azt mondják, csökkennek a
példányszámok, ez – például fôleg a
luxus kategóriát képviselô magazinok
esetében – nem igaz. Az IPress Center
által gyártott glamour-magazinok egy
nagy részének nálunk készül a borítója,
és ezek példányszáma mind fajlagosan,
mind pedig a címek tekintetében
emelkedik. De, ha a saját munkáinkat

nézem, akkor is szükségünk van, lett arra
a tempóra, továbbá gazdaságosságra és
hatékonyságra, amit kizárólag B1-gyel
lehet elérni.

● Továbbra is szoros együttmûködés-
ben állnak az IPress Centerrel…
– Igen. Azt gondolom – és fôleg

tapasztalom a mindennapok során –,
hogy kölcsönösen elônyös a mi szimbió-
zisunk. Persze, nekünk nyilván jobban
jön az a megnyugtató háttér, amit az
IPress jelent, de a magunk módján mi is
beleadjuk mindazt, amivel mi tudjuk ôket
„segíteni”.

● A forgalom mekkora hányadát
képviselik az IPress-megrendelések?
– Nagyjából 25–28 százalékát, de

ezzel együtt nem várják el tôlünk, hogy
az ô megrendeléseik prioritást élvezze-
nek: ha éppen elfoglaltak vagyunk a saját
munkáinkkal, akkor mást bíznak meg
azzal az adott feladattal.

● Az imént azt is említette, hogy a B1-
es gépparkra a gazdaságosság és
hatékonyság további növelése miatt is
szükség volt.   
– Így igaz, ha nem lépünk a B1 irányá-

ba, akkor elveszítettük volna a verseny-
képességünket. Manapság a gyorsaság,
vagyis az átfutási idô rövidsége az egyik
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legfontosabb tényezôje a versenyké-
pességnek. A kifogástalan minôségrôl
csak azért nem beszélek külön, mert
az evidencia. Visszatérve a gyors
átfutási idôkhöz: még festéket is
váltottunk ennek érdekében, azaz egy
olyan festék használatára álltunk át,
amelynek azonnali a száradása, tehát
ahogy kijön a nyomógépbôl az ív,
már mehet is fóliázásra, továbbfel-
dolgozásra. Nem mondom, hogy ez a
tempó „normálisnak” minôsíthetô, de
ez van, kénytelenek vagyunk ehhez
igazodni… De az exportpiacon is
csak azért tudunk versenyképesek
lenni, mert B1-es technológiával
rendelkezünk.

● Jelentôs az exportjuk?
– Még nem, de ígéretes. Csak a

tavalyi év vége felé kezdtünk el az
export irányába elmozdulni: azóta két
új értékesítési kolléga is került a
céghez, és mindketten a hazai piac
mellett az exportlehetôségekkel is
foglalkoznak. Közben – nincs két
hete – megszereztük az ISO 9001
minôségbiztosítási, valamint az ISO
14000 környezetvédelmi tanúsítást is,
merthogy a tapasztalat az, hogy már
Magyarországon is, de külföldön
fôként egy-egy munka pályázati
kiírásánál követelmény, de legalábbis
elônyt jelent. 

● Visszatérve a fejlesztésekhez:
tehát mindenképpen a B1-es gép-
park irányába fejlesztett volna…
– Persze! Én úgy tapasztalom,

hogy vége van a válságnak, egyre
több megrendeléssel keresnek meg
bennünket, és a fajlagos példányszá-
mok is emelkednek. Egy dolognak
viszont nincs vége: az árharcnak.
Ezzel azonban nem lehet mit kez-

deni: mindenkinek magának kell
tudni, hogy hol a határ, amennyiért
még elvállalható egy munka. 

● Sokszor találkozik vállalhatatla-
nul alacsony árakkal?
– Nem ritkán! Sôt, néha a régi

ügyfeleim is itt hagynak, mert valaki
alánk ígért. Azután persze, visszajön-
nek…

● Ki vagy mi hozza vissza ôket?
– Általában saját maguktól jönnek

vissza, és azért, mert nem kapták meg
mindazt, amit tôlünk megszoktak. Mi
ugyanis – túl azon, hogy minden
esetben törekszünk a kifogástalan
minôségre – kifejezetten jó kapcsola-
tot ápolunk a partnereinkkel, mind a
szakmai támogatás, mind az „embe-
ri” hozzáállás tekintetében.
Valamennyi ügyfelünk úgy érzi – és
így is van! –, hogy különlegesen
odafigyelünk rá, illetve az általa
hozott munkákra. És ha mégis adód-
na valamilyen gond vagy reklamáció,
azt is úgy oldjuk meg, hogy ne
maradjon bennük semmilyen rossz
szájíz. És teljesen mindegy, hogy
„kis” vagy „nagy” megrendelôrôl,
munkáról van szó.

● Térjünk vissza a technológiák-
hoz! Némi ellentmondást érzek
abban, hogy egyrészrôl „ezerrel”
B1-es irányba fejlesztenek, más-
részt immáron bô két éve üzembe
állítottak két digitális nyomda-
gépet… 
– Nincs semmi ellentmondás! Ma

már a komplex kiszolgáláshoz
hozzátartozik, hogy egy nyomdának
legyen digitálisgépparkja is. Nem
mondom, hogy önmagukban kiterme-
lik az árukat, de azt igen, hogy ezzel

együtt elengedhetetlenül hozzátar-
toznak a mindennapos termeléshez,
merthogy óhatatlanul elôfordulnak
olyan kiadványok, amelyek példány-
száma nem éri el az ofszet „ingerkü-
szöbét”. Régebb óta szerettem volna
már digitális nyomdagépet, de nem
igazán voltam megelégedve a velük
készült nyomatok minôségével. A HP
Indigó az elsô olyan digitális nyomó-
gép, amelynek a nyomatminôségéhez
kétség sem fér: tökéletes. A Ricoh
fekete-fehér berendezése pedig
megfelel arra, amire vettük: belívek
nyomtatására.

A HP-vel egyébként nagy terveink
vannak: éppen most kísérletezünk a
biztonsági nyomtatás terén egy új
megoldással… Nagyon ígéretes a
dolog, és nagyon izgalmas is!

● Gondolom, ennél bôvebb
információt nem lehet megtudni
errôl…
– Jól gondolja: nem!

● Rövidesen költöznek a nyomdá-
val, merthogy kinôtték a jelenlegi
üzemcsarnokot…
– Így igaz: a nyáron, amikor

általában kicsit kevesebb a munkánk
átköltözünk egy új, és a jelenleginél
jóval nagyobb, mintegy 1200 nm-es
üzemcsarnokba, és végre valóra válik
az a régi álmom, hogy egy olyan
nyomdaüzemet alakíthassak ki,
amely nemcsak tökéletes technoló-
giai felépítettséggel bír, hanem ráadá-
sul szép is. S noha ez az átköltözés
mindössze 20 méter „arrébbot” je-
lent, a fuvarozást leszámítva ponto-
san akkora feladat és költség, mintha
kilométerekre költöznénk. De már
alig várom! ■

Ilona
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● Tavaly januárban beszélgettünk
legutóbb, és akkor is jól voltak… Most
meg még annál is jobban vannak… Mi
ez? „Kincstári” optimizmus…?
K. Gy. – Nem! Önmagában már az a

tény is örvendetes, hogy az anyavál-
lalatunk – szemben több versenytár-
sunkkal – továbbra is nyereséges. És
persze, nyereségesek vagyunk mi is.
További jó hír, hogy piacra került a
vadonatúj manroland-gépcsalád, a
ROLAND 700 Evolution, s noha teljesen
kiforrott konstrukcióról van szó, egyelôre
a konfigurációk száma limitált. Egy új
gép megjelenésekor gyakran éri a gyártót
a vád, hogy csak „új köntösbe” öltöztette
a régebbi konstrukcióját. Az Evolution
esetében egészen biztosan nem így van.
Kívül-belül valóban vadonatúj fejlesztés
ez a B1-es gép: kívülrôl egy lekerekített
futurisztikus forma, belül pedig egészen
más a meghajtása, más a festékezése és a
nedvesítése, új a berakója és a kirakója,
de az összes nagyobb rendszerhez is
hozzányúltak. A fejlesztés azt szolgálta,
hogy egy nagyobb nyomtatási sebességû
és rövidebb átállítási idejû gépet
alkossanak. Ha pedig befejezôdnek a
hozzá való opcionális fejlesztések is,
akkor ez az egyetlen gépcsalád

egyesíteni fogja magában az eddigi
háromféle B1-es gépünk valamennyi
elônyét: gyors lesz, rövid beigazítási
idejû, és mindenféle feladatra alkalmas.
Azután az is örvendetes, hogy a
manroland elnök-tulajdonosa, Tony
Langley továbbra is mélységesen hisz a
nyomdaipar jövôjében, amit mi sem
bizonyít jobban, minthogy újabb szakmai
befektetésre vállalkozott: felvásárolta a
nyomdai segédanyagokat gyártó
DruckChemie-t. Ez a cég túl azon, hogy
az ipar széles körében is igen jól ismert,
Németországban abszolút piacvezetônek
számít.

És – ahogy említettem – mi sem
panaszkodhatunk a tavalyi évünk
alakulására: igaz ugyan, hogy vadonatúj
manroland-gépet nem állítottunk
üzembe, viszont néhány használt, de
kiváló minôségû, abszolút modernnek
minôsülô nyomógép – például egy
nyolcszínes, B2-es – is gazdára talált.

● Gondolom, ezek az eladások azért
jól jöttek ahhoz, hogy a hazai leány-
vállalat nyereségesen zárja az évet… 
K. Gy. – Nálunk a gépeladások a vajat

jelentik a kenyéren, vagyis ezek nélkül is
nyereségesek vagyunk, nyereségesnek

kell lennünk, de legalábbis minimum
nullszaldósnak!

● A „mindennapi kenyér” tehát a
lakkok, festékek, segédanyagok
forgalmából, továbbá a szerviztevé-
kenységbôl biztosított…
K. Gy. – Így igaz: tavaly a különféle

anyagok forgalmazásában mintegy 10
százalékos forgalomnövekedést sikerült
elérnünk, a szervizszolgáltatásunk
szintén jó évet zárt, és a webáruházas
megrendeléseink mennyisége is
növekszik.

● Ezek szerint erôteljesen beindult a
nyomdasegédanyag.hu?
M. B. – Tulajdonképpen nincs okunk

panaszra, hiszen egyre több megkeresé-
sünk, rendelésünk érkezik az oldalról.
Ugyanakkor érdekes tapasztalat, hogy
nem a már meglévô partnereink élnek
ezzel a lehetôséggel, hanem fôként olyan
cégek találnak ránk, amelyekkel idáig
nem álltunk kapcsolatban… 

● De hát ez jó!
K. Gy. – Persze, hogy jó! Viszont az is

jó lenne, ha a meglévô partnereink közül
is minél többen regisztrálnának és
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Vaj a kenyéren + „vásári ajánlat”
manroland Magyarország

A manrolandnak nemcsak a hazai, illetve a többi
leányvállalata nyereséges, hanem az anyacég is köszöni
szépen, jól van. Legnagyobb konkurenséhez képest ugyan
nagyjából ötöd akkora forgalmat bonyolít csak, viszont
abszolút nyereséges a mûködése. És köszöni szépen 
a manroland Magyarország is jól van, sôt, talán egyre
jobban. A tavalyi évben ugyan nem állítottak üzembe 
új nyomógépet, ám néhány használtat igen, és a saját
hatókörben 2013 novemberében beindított és webshopként
mûködô nyomdasegédanyag.hu is szépen fejlôdik. 
Ez utóbbi nemcsak szorosan vett segédanyagokat kínál,
hanem márkától és típustól függetlenül mindenféle nyomó-,
illetve kötészeti géphez – részben eredeti, részben
utángyártott – pótalkatrész is beszerezhetô az oldalon
keresztül.
Kelemen Györggyel, a cég ügyvezetôjével, valamint Mohor Balázs üzletágvezetôvel beszélgettem.
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használnák ki a webáruházunk
elônyeit. Leegyszerûsítené az
életüket, hiszen a nap 24 órájában és
hét végén is meg tudnak rendelni
bármilyen segédanyagot, illetve
pótalkatrészeket, nemcsak manroland
márkájú nyomó-, vagy kötészeti
gépeikhez. Ez utóbbi kapcsán azért
fontos megjegyeznem, hogy
elsôsorban persze törô-kopó
alkatrészekrôl van szó: például
szívógumik, ívleválasztók, továbbító
görgôk, kefék, szûrôk, festékkések,
raklapékek, lupék – szóval minden a
nyomda számára szükséges „kütyü”.

M. B. – De nagyobb, komolyabb
alkatrészeket is lehet rendelni,
minden olyat, ami a használat során
elvásik, és nem kell feltétlenül
szakember a kicseréléséhez, például
cilinderborításokat. Némelyik
alkatrészbôl tudunk eredetit is

kínálni, és természetesen ezt
mindig jelöljük is. 

● Ez azt jelenti, hogy például
bármelyik konkurens gyártó
nyomógépéhez minden gond
nélkül beszerzik mondjuk az
eredeti törô-kopó alkatrészt?

M. B. – Az eredetinek jelölt
termékeket mi is attól a cégtôl
szerezzük be, amelyik a
nyomdagépgyártó beszállítója.

● Mennyi idô alatt teljesítik a
megrendeléseket?

K. Gy. – Ez több mindentôl
függ! A segédanyagok és lakkok
széles választékát raktárról

kínáljuk, tehát azonnali a kiszolgálás.
Arra azonban nem vagyunk – nem is
lehetünk – felkészültek, hogy minden
gyártmányú és típusú nyomda- és
kötészeti gép összes törô-kopó
alkatrészét ugyanígy raktáron tartsuk.
Viszont pár napon belül mindent be
tudunk szerezni, és kifejezetten jó
áron!

Igazából azért is lenne jó, ha még
többen regisztrálnának a
nyomdasegédanyag.hu oldalon, és
élnének a webáruház lehetôségeivel,
mert ezáltal megnövekedne az egyes
alkatrészek megrendelésének
mennyisége, és emiatt egyrészt még
kedvezôbb áron tudnánk beszerezni a
gyártótól, amit azután kedvezmény
formájában a partnereink számára
átadnánk, másrészt gyakrabban
tudnánk rendelni, és így a szállítási
idôk is tovább rövidülhetnének.

● Kiállítóként vesznek részt a
PPFest-en. Gondolom, lesz valami
„vásári ajánlatuk” is… 
K. Gy. – Gépet azért nem viszünk

ki, viszont valóban lesz vásári aján-
latunk: minden újonnan regisztrált
vásárlónak ajándékkal kedveskedünk
a nyomdasegedanyag.hu webáruház
kínálatából a kiállítás idôtartama alatt
2015. április 14–16. közötti idôszak-
ban. Persze, a „régi” regisztráltjaink-
ról sem feledkezünk meg: ôk jelentôs,
átlag 10 százalékot meghaladó mérté-
kû árengedménnyel találkozhatnak,
ha belépnek az oldalra.

● Mit várnak az idei évtôl, mivel
lennének elégedettek?
K. Gy. – Az lenne a legjobb, ha a

hazai nyomdáknak sok megrende-
lésük lenne, mert akkor tôlünk is
többet vásárolnának, és nemcsak
gépekre gondolok, hanem mindenféle
alap- és segédanyagra is. Ha nekik
„szaladna, meglódulna a szekerük”,
akkor mi is várakozáson felüli
eredményt érhetnénk el, akár
létszámban is bôvülhetnénk. Az
elmúlt év tapasztalata alapján
elmondható, hogy mintha emelked-
nének a nyomdai megrendelések,
stabilizálódni látszik az iparág. A
beruházások tekintetében nagy kérdés
még, hogy mire nyújtanak lehetô-
séget a tavaszi pályázati kiírások…
És persze, vannak folyamatban lévô
projektjeink is, amelyek ígéretesek.
„Kincstári” optimizmus nélkül is
bizakodóak vagyunk… ■

Ilona
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Egy nyomdatermék kapcsán a nyomatok színe az, ami a legszembetûnôbb,
és – sajnos – ez az, ami a legtöbb probléma és reklamáció forrásául is
szolgál. Szinte nincs olyan nyomdász – vagy ha van, az üdítô kivételnek
számít –, aki ne találkozott volna azzal, hogy a megrendelô kifogásolta 
a színeket. És az sem ritka, hogy az erre való hivatkozással vagy nem
hajlandó kifizetni a munkát, vagy – jobb esetben – némi árengedményt
kér. Szóval, a színek kérdése kényes terület, pedig nem kellene, hogy 
az legyen.
Dr. Schulz Pétert – azt gondolom – igazán nem kell bemutatni az ágazat
szereplôinek, hiszen negyven éve van a szakmában, évtizedeken keresztül
tanított a fôiskolán, egyetemen, szakterülete a színtan, szíve csücske pedig
a környezetvédelem. Mindkét témakörben vitathatatlan szaktekintély: amit
ô nem tud ezek kapcsán, az jószerint nincs, de legalábbis nem fontos. 
S noha dr. Schulz Péter ma már intézményi keretek között nem oktat,
magával az oktatással egyáltalán nem hagyott fel, sôt! Dr. Endrédy
Ildikóval közös vállalkozásuk, a Mérnök és Nyomdász Kft. keretei között
szerveznek szakmai oktatást ofszetesek, flexósok és persze digitális
nyomdák számára. Legutóbb éppen a Pantone-színek alkalmazásának,
használatának tudnivalóiról.

Dr. Schulz Péterrel beszélgettem.

Minden, amit a színekrôl tudni illik, nem: tudni kell!
Szakmai oktatás a Mérnök és Nyomdász Kft. szervezésében

● Azt gondolná az ember, hogy a
technológiák – beleértve az ofszet-,
a flexó- és a digitális nyomtatást is
– fejlôdésének és automatizáltsá-
gának köszönhetôen manapság
már nem kellene, hogy „színileg”
gondok legyenek…
– Ez így van, és nincs is! Amennyi-

ben az érintett felek mindegyike
azonos szabványoknak megfelelôen
dolgozik, azonos paramétereket hasz-

nál, és a szubjektív döntéseket is kor-
szerû mérések objektív eredményei
alapján kommunikálja a színekkel
kapcsolatban – akkor nincs gond. 

A gyakorlat azonban mást mutat:
míg 1990–2005 között a hazai nyom-
daipari színméréstechnika színvonala
örvendetes módon folyamatosan
növekedett, és kezdett közelíteni az
európai élvonalhoz, addig az utóbbi
nyolc-tíz évben lemaradás tapasztal-

ható, és ezzel párhuzamosan a színek
miatti problémás esetek száma is
megnôtt. 

● Nem lehet, hogy a megrendelôi
kör lett „kukacosabb”, hogy az
anyagi érdekeltségérôl ne is
beszéljek?
– Biztos, hogy az is benne van, de

ha a nyomda megfelelôen kommuni-

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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kál a megrendelôjével,
elôre egyeztet bizonyos
színekkel kapcsolatos
elvárásokat, továbbá
egyértelmû mérésekkel
tudja bizonyítani nyom-
tatási teljesítményét,
akkor nincs min vitat-
kozni, és fel sem merül
maga a probléma. Ehhez
viszont komoly mérés-
technikai színvonal, és
megfelelô színekkel
kapcsolatos szaktudás
kell, például az is, amit a
mai rendezvény exponál,
hogy ne fetisizáljuk a
nyomtatott Pantone-
színmintakönyveket, legyünk tisztában a
Pantone-színek alkalmazásának
lehetôségeivel és korlátaival. Egyáltalán
tudjuk, hogy mi miért történik, mi
minek a következménye, hogyan lehet
elérni például azt, hogy a megrendelô
által elvárt szín eltérô nyomathordozó
esetén is elfogadható legyen.

● A színkezelés technikai eszközei, a
korszerû nyomógépek vezérlôrendsze-
rei, a színmérô spektrofotométerek –
megannyi eszköz arra, hogy színileg is
jó legyen a végeredmény, és persze ott
a híres „gépmesteri szem”…
– Ezek mind fontosak és jó, ha

rendelkezésre is állnak, ám ettôl még
bôven merülhetnek fel színproblémák.
Való igaz, hogy a korszerû gépek
vezérlôpultjai mérômûszerekkel és
speciális kiértékelô szoftverekkel
felszereltek, de ettôl még érteni kell a
színekhez, nem szabad(na) kizárólag az
eszközökre hagyatkozni, ezek ugyanis
nem pótolják a szakmai tudás hiányát.

● Tehát, nem megúszható a tanulás…

– Természetesen
nem! Az emberi tudás a
legprofesszionálisabb
eszközökkel sem
kiváltható, még ha azok
gyakran azt a tévhitet
ültetik is el és erôsítik,
hogy a nyomdaipari
színreprodukálás teljes
mértékben automatizál-
ható. Ez nincs így!

● Ezek szerint, valós
igényre válaszként
indították el a színtani
oktatást.

– Valójában csak egy
látens igényt feltételeztünk, amelynek
valóságalapja a bevezetôben említett
hazai „lemaradás” volt. Ezt a „lemara-
dást” elsôsorban az elmúlt idôszak
gazdasági válsága és az ezzel összefüg-
gô nyomdaipari színmérés-technikai
továbbképzés elmaradása okozta. Úgy
gondoltuk, hogy ezen kell és lehet is
változtatni. Beigazolódott, hogy értel-
mes kínálattal valós igényt lehet gene-
rálni – nagyon örülünk, hogy mostani
rendezvényünkre is elég gyorsan le
kellett zárnunk a jelentkezést, mert a
korlátozott, 25 fôs létszám hamar betelt.

● Az ofszettechnológiát használók
mellett a flexósoknak és a digitális
nyomtatással foglalkozóknak is
tartottak, illetve tartanak oktatást…
Aki most lecsúszott bármelyikrôl, de a
késôbbiekben szívesen részt venne,
annak lesz még lehetôsége rá?
– Természetesen! A rendelkezésre álló

csatornákon keresztül igyekszünk minél
szélesebb körnek a tudomására juttatni,
hogy mikor, hol és hogyan tudhat meg
még többet a színekrôl. ■

Ilona
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Szövetségünk – úgy is, mint a PPDExpo kiemelt szakmai támogatója
– tisztelettel meghívja Önt a Szövetség Napja elnevezésû egész
napos programjára. 
Helyszín: PPDExpo: Pódium, illetve a szövetség standja (F42-43)

PPrrooggrraamm::
11:00–12:30:

LLeesszz--ee  uuttáánnppóóttllááss??
MMiitt  tteeggyyüünnkk  aa  jjöövvôô  nnyyoommddáásszzggeenneerráácciióójjááéérrtt??

Fórum az oktatásról 

• Gondok és nehézségek, jövôkép a nyomdász szakmunkás-
képzésben (Molnár György elnök, IQ-Pont – Eger – középiskolát
fenntartó ESZES Alapítvány)

• Változások, fejlesztési törekvések a felsôfokú nyomda-, papír- és
csomagolóipari  képzésben (dr. habil. Horváth Csaba
intézetigazgató, Óbudai Egyetem)

•  „Gyere közénk nyomdásznak!”, avagy: Hogyan szervezzünk
utánpótlást? (Kása István ügyvezetô igazgató, Marzek Kner
Packaging Kft., a NYPSZ Oktatási Bizottság elnöke, és Tálas Csaba
igazgató, Szent-Györgyi Albert középiskola – Békéscsaba)

HHooggyyaann  lleesszz  nnyyoommddáásszzuuttáánnppóóttllááss??
PPaanneellbbeesszzééllggeettééss

Részt vesznek a következô oktatási intézmények képviselôi:
Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola, Kecskemét;
IQ-Pont Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari
Szakközépiskola és  Szakiskola, Eger; Könnyûipari Szakközép- és
Szakiskola, Debrecen; Szent-Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, Békéscsaba; Szily Kálmán Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Tótfalusi Kiss Miklós
Nyomdaipari Tagozata, Budapest; Óbudai Egyetem, Rejtô Sándor
Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar 

OOrrsszzáággooss  aakkcciióó  lleesszz  aa  „„GGyyeerree  kköözzéénnkk  nnyyoommddáásszznnaakk!!””  pprrooggrraammbbóóll!!
Programhirdetés

Az iskolák egyöntetûen elhatározták, hogy csatlakoznak az
egyedülálló és sikeres békéscsabai „Gyere közénk nyomdásznak!”
elnevezésû programhoz, és kiterjesztik azt a saját beiskolázási
területükre. A támogató nyomdákkal együttmûködve egységes
kampányt folytatnak a diákokért, igyekezve mind több nyomda
támogatását megnyerni az akcióhoz.
(Kása István, a NYPSZ Oktatási Bizottság elnöke, dr. Peller Katalin
fôtitkár)

A PPDExpo kiállításon részt vesznek a nyomdászképzést is végzô
oktatási intézmények, ahol bemutatják a képzési programjukat,
tájékoztatást adnak az iskolájukban folyó szakmai és nevelési
programokról, és partnereket keresnek együttmûködésre, a duális
képzés kialakítására. 

12:30–13:00:
VViirrttuuáálliiss  ppaappíírrrraakkttáárr  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  

Sokszor fordul elô, hogy hirtelen kell egy kisebb mennyiségû papír
vagy már hosszabb ideje foglalja a helyet a raktárban egy korábbi
megrendelés alapanyaga. A bemutatásra kerülô német üzleti modell
a Media Impression GmbH által kidolgozott internetes megoldás
részleteibe enged bepillantást. Az elôadás angol nyelvû, de
biztosítunk szinkrontolmácsot. (Meghívott elôadó: Frank Rinkens
vezérigazgató, Media Impression GmbH; Moderátor: Balogh Ádám,
Print-Consult Bt.)

13:00–13:30:
BBeemmuuttaattjjuukk  aa  PPaappíírrmmáánniiáátt  

Az országos rajzverseny tájékoztatója

Országos kampányt indítunk a papírral és a papíralapú
kommunikációval szemben megnyilvánuló ellenséges és igaztalan
közvélekedés ellen. A tájékoztatón bemutatjuk a rajzverseny és a
csatlakozás részleteit. (Elôadó: dr. Peller Katalin fôtitkár)

14:00–15:00:
BBEESSTT PPRRIINNTT  HHuunnggaarryy  22001155  

Rendhagyó tárlatvezetés a szövetség standján (lásd: külön!)

15:00–16:00:
BBEESSTT PPRRIINNTT  HHuunnggaarryy  22001155

Eedményhirdetés és díjkiosztó ünnepség (lásd: külön!)

Mindemellett a PPDExpo mindhárom napja alatt megtalálhatóak
vagyunk saját standunkon (F42-43), ahol megtekinthetik a BEST
PRINT Hungary 2015 versenyre beküldött pályamûvekbôl
összeállított kiállítást is, továbbá ingyenesen juthatnak hozzá a
PPrriinntt  PPoowweerr  mmaaggaazziinnhhoozz..

A Szövetség Napja
PPDExpo, 2015. április 15.

TTaarrttssoonn  vveellüünnkk  ––  éérrddeemmeess!!

MMiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  aa  PPPPDDEExxppoo  tteelljjeess  iiddôôttaarrttaammaa  aallaatttt,,  ddee  kküüllöönnöösseenn  aa  SSzzöövveettsséégg  NNaappjjáánn!!
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Tisztelettel meghívjuk a BEST PRINT Hungary néven megújult szakmai termékverseny
ünnepélyes eredményhirdetésére és díjátadójára! 
Az idei évben szokásunktól eltérôen nem értesítettük elôzetesen az egyes kategóriák
gyôzteseit, és nem hoztuk nyilvánosságra a végeredményt. A zsûri tagjain és a Szövetség
szûk apparátusán kívül senki nem tudja, hogy a nevezô 32 cég 117 pályamûvébôl, mely
termékek nyertek díjat e rangos versenyen. 

MMiinnddeenn  éérriinntteetttt  sszzáámmáárraa  aa  mmeegglleeppeettééss  eerreejjéévveell  ffoogg  hhaattnnii  aazz  eerreeddmméénnyyhhiirrddeettééss,,  
aammeellyyrree  ÖÖnntt  iiss  ttiisszztteelleetttteell  ééss  sszzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk!!

Kiállítás és rendhagyó tárlatvezetés
Az idei év újdonsága, hogy nemcsak a nyertes pályamûvek, hanem valamennyi
benevezett mû kiállításra kerül, és a PPDExpo teljes idôtartama alatt (2015. április 14–16.)
megtekinthetô. Sôt, az érdeklôdôk számára PPrróókkaaii  PPiirroosskkaa és SSzzaabbóó  JJóózzsseeff  a Szövetség
Napján, 2015. április 15-én, 14 órai kezdettel rendhagyó tárlatvezetést is tart a helyszínen.
A tárlatvezetésre legfeljebb 15–20 fô jelentkezését fogadjuk egy-egy csoportba.
A jelentkezéseket a fedprint@fedprint.hu címre kérjük megküldeni 22001155..  áápprriilliiss  99--iigg.

Örömmel tájékoztatjuk a szakma széles körét, hogy értô és egyetértô fogadtatás övezi az
ágazatban Szövetségünk által meghirdetett Papírmánia elnevezésû országos rajzversenyt.
A verseny helyi megszervezéséhez és lebonyolításához eddig a következô cégek
csatlakoztak: AAllffööllddii  NNyyoommddaa  ZZrrtt..,,  HHaammbbuurrggeerr  HHuunnggaarriiaa  KKfftt..,,  MMaarrzzeekk  KKnneerr  PPaacckkaaggiinngg  KKfftt..,,
OOSSGG  HHuunnggaarryy  KKfftt..,,  OOOOKK--PPrreessss  NNyyoommddaaiippaarrii  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..,,  PPaallaattiiaa  NNyyoommddaa  ééss  KKiiaaddóó
KKfftt..,,  PPaauukkeerr  HHoollddiinngg  KKfftt..,,  PPááttrriiaa  NNyyoommddaa  ZZrrtt..,,  PPrroossppeekkttuuss  KKfftt..    

AAmmeennnnyyiibbeenn  ÖÖnnnneekk  iiss  ffoonnttooss,,  hhooggyy  sszzaakkmmáánnkkaatt  nnee  éérrjjéékk  aallaappttaallaann  ééss  iiggaazzttaallaann
vvááddaakk,,  ééss  ÚÚjjrraa  mmééllttóó  rraannggjjáárraa  eemmeellkkeeddjjeenn,,  aakkkkoorr  ccssaattllaakkoozzzzoonn

aa  PPaappíírrmmáánniiaa  oorrsszzáággooss  rraajjzzvveerrsseennyy  sszzeerrvveezzééssééhheezz!!

A részvétel sokkal inkább szervezési, koordinálási feladatokat jelent, minimális anyagi teher
mellett. A Papírmánia verseny a 2015/16-os iskolakezdéskor kerül országos meghirdetésre, 
az ünnepélyes díjátadó pedig még a karácsonyi szünet elôtt megtörténik.  Azok a nyomdák
is csatlakozhatnak, amelyek közvetlenül nem tudnak a verseny lebonyolításában
résztvenni, ám  egyéb módon szívesen támogatnák azt.

Bôvebb információ, valamint a rajzverseny valamennyi dokumentációja a Szövetség erre a
célra külön létrehozott honlapján, a www.szeretemazerdot.hu oldalon található.

– országos rajzverseny
www.szeretemazerdot.hu

BEST PRINT

Hungary 2015
Ünnepélyes eredményhirdetés

és díjátadó a meglepetés erejével!

Budapest, 2015. április 15., 15 óra

PPDExpo – Pódium

Gazdasági
Konferencia

és
Közgyûlés

2015. május 14–15.

Kecskemét, Varga Tanya
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GGaazzddaassáággii  KKoonnffeerreenncciiaa
2015. május 14., csütörtök

11.30–13.00: Érkezés, regisztráció, ebéd
13.00–13.10: KKoonnffeerreenncciiaa  mmeeggnnyyiittáássaa

(dr. Peller Katalin fôtitkár)
13.10–13.30: BBeemmuuttaattkkoozziikk  aazz  SSTTII  PPeettôôffii  NNyyoommddaa

(Fábián Endre ügyvezetô igazgató)
13.30–14.:00: AA  ccééggvveezzeettééss  mmiinnddeennnnaappjjaaii  

(Gazsi Zoltán ügyv., Eisberg Hung.)
14.00–14.30: GGrraaffiikkuuss  ééss  nnyyoommddaa::  eeggyy  kkaappccssoollaatt

ttaannuullssáággaaii  
(Ördögh László mûv. ig., Graphasel)

14.30–14.50: Kávészünet
14.50–15.20: AA  pprriinntt  hheellyyee  aa  rreekklláámmppiiaaccoonn

(Tonk Emil elnökhelyettes, MMSZ)
15.20–15.50: ÚÚjj  kkiihhíívváássookk  aa  sszzaakkkkééppzzééssbbeenn

(Kása István ügyv., Marzek Kner Pack.)
15.50–16.20: PPaappíírrmmáánniiaa  ––  OOrrsszzáággooss  rraajjzzvveerrsseennyy

(dr. Peller Katalin fôtitkár)
16.20–16.40: KKoonnffeerreenncciiaa  lleezzáárráássaa

(dr. Horváth Csaba elnök)
16.40–19.50: SSzzaabbaadd  pprrooggrraamm

(szervezett program, késôbb egyeztetve)
20.00–21.30: GGáállaavvaaccssoorraa
21.30–22.00: MMûûssoorr – késôbb egyeztetve
22.00–22.30: MMaaggyyaarr  NNyyoommddáásszzaattéérrtt  ddííjj  ááttaaddáássaa
22.30–00.00: KKöötteettlleenn  pprrooggrraamm

XXLL..  KKöözzggyyûûllééss
2015. május 15., péntek

9.00–10.00: RReeggiisszzttrráácciióó
10.00–12.00: KKöözzggyyûûllééss
12.00–12.45: HHeessss  AAnnddrrááss--ddííjjaakk  ááttaaddáássaa
13.00–14.00: EEbbéédd
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Innen nézve – 10.
A PRINTinfo legutóbbi 9 lapszámában sorozatként
jelentek meg a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki
Egyesületet és tevékenységét bemutató írások.
Az „Innen nézve” cikksorozat a 9. számmal véget
ért, de aki lemaradt valamelyikrôl vagy
újraolvasná, az nemcsak a PRINTinfo
archívumából tudja visszakeresni ezeket, hanem az
egyesület honlapján is megtalálja, és letöltheti
PDF-ben a teljes sorozatot a „magunkról”
rovatból.Köszönjük, hogy figyeltek ránk, és
reméljük, hasznos információkkal szolgáltunk az
idén már 67 éves egyesületrôl.

Közeli események:

2015. április 26.
Megemlékezés és szoboravató ünnepség

Misztótfalusi Kis Miklós emlékére

Misztótfalusi Kis Miklós születésének 365.
évfordulója alkalmából 2015. április 26-án
születési helyén, a Románia területén lévô
Misztótfalun, a református egyház és a magyar
közösség ünnepi megemlékezést tart, amelynek
keretében sor kerül egy félalakos Misztótfalusi-
szobor avatására. Ebbôl az alkalomból a
Hagyományôrzô és Szakírók Társasága
kezdeményezésére a PNYME utazást szervez az
ünnepségre. 
Az utazás szervezetten, de praktikus okokból
elsôsorban egyéni utazással javasolt. Legalább 6 fô
ezt igénylô jelentkezô esetén mikrobusszal,
legalább 12 fô ezt igénylô jelentkezô esetén
kisbusszal indítunk csoportos kiutazást.

2015. május 7.
Papíripari Vállalat egykori dolgozóinak 

és partnereinek baráti találkozója

Aki papírral dolgozott, az gyakorlatilag vagy a PIV
dolgozója vagy megrendelôje volt. Így a kétévente
megtartott és mindig nagyon jó hangulatú találkozó
a rendszerváltás elôtti teljes papíros szakma
találkozója.

Találkozás: 2015. május 7., 13.30, Stefánia palota,
(Bp. XIV. kerület, Stefánia út 34–36.)

A találkozó nyilvános, de elôzetes regisztráció
vagy honlapunkon vagy telefonon szükséges.

Nem mintha nekem nem lenne mindegy, hogy hány
évente van drupa, de a hírt olvasván, hogy ezentúl háromévente lesz,
megszeppentem. Azt még értem, hogy az ofszetgépgyártóknál
kitolódtak a fejlesztési ciklusok, amivel szemben a digitálisoké
felgyorsult. Magam is láttam, hogy néha igencsak nehéz volt az
egymást kétévente követô kiállításokra újdonságokat felvonultatni.
A hároméves ciklusok szerintem a digitálisoknak így is hosszúak
lesznek, de a „vas”-gyártókat, akik mostanában egyébként sem
repesnek, szinte vakvágányra kényszerítik. Olyan idôkben, amikor
szinte K+F-re sem nagyon futja, háromévente egy ilyen méretû
seregszemlére kényszeríteni – elég durva. Félek, hogy a szakma
önmagát fogja kasztrálni. Nézem a „nagyok” nyilvánosságra hozott
K+F-számait. Hát, elég szomorú. Jut is eszembe: egy szakmai
rendezvényen fiatal barátom beszólt öreg barátomnak, hogy amit az
ô cége csinál, az nem is igazi fejlesztés. Az igazi az, amennyit az ô
cége költ. Tulajdonképpen már a cikizés kezdetekor tudtam, hogy
hat-hét éves, még a válság elôtti számokkal érvel. Az új számok
ismeretében talán egy bocsikán is el lehetne kezdeni gondolkozni.

Jó pár éve folyik a vita, hogy hány szaklapra van szüksége nyúl-
farknyi iparágunknak. Még jó, hogy ezt a kérdést is megoldják
helyettünk. A reklámadó majd szelektál. Egy interjúban nyugtatgatta
az illetékes a hallgatókat, hogy nem kell félni, hiszen a szomszédban
is van, és bevezetésekor szinte teljesen átrendezte a „kislapok”
piacát.

Más. Megint bedôlt egy kiadó. Állítólag túlnôtte magát. Mint a
másik, szinte azonos üzleti modellel dolgozó kiadó-terjesztô. Nem
tudom, hogy tizenmilliárdos sarukból mennyi esik a nyomdákra, de
azért felmerül a kérdés, hogy miért nem azok csinálják, akik értenek
is az üzlethez. Oké, ez vonatkozik a nyomdákra is.

Más. Valamilyen apropóból többször beszéltünk a vizuális
kommunikációról. Egyik este véletlenül elmentünk a belvárosban a
botránykôvé vált szoborkompozíció mellett – hangsúlyozom, hogy
véletlenül és nem katasztrófaturistaként. Egy vézna, lányos arcú,
szárnyas fiatalember, akire valószínûleg a világvégekor rá akar
ugrani a predátor. Kérdeztem is párom, hogy mi a… akar ez lenni.
Mondja: – Tudod… Akkor megtudtam. Jó, de mi az üzenete? Fôleg
abban a környezetben. Reméljük, hogy könyvet nem akar tervezni.

Folytatódik a szakmai szervezetes purparlé. Kedvenc érvem,
hogy tulajdonképpen az egész „vihar a biliben”, hagyjuk egyelôre,
úgyis-nemsokára-nyugdíjba-megy-a-lelke-és-motorja. Na, akkor
olvasszuk be, és adjunk neki autonómiát. Ez tényleg olyan, mint a
monoszalagok digitalizálása. Egyébként egy társadalmi szervezetrôl
beszélünk. Egyáltalán érdekel valakit, hogy a mezei tagok mit
szólnak hozzá?

Na, de most tényleg tipli. Sôt tripli, azaz nagyon tipli, ugyanis
nemsokára megérkezem a kancellárasszony szomszédságába.
Virágot nem viszek, de kézcsók azért lesz. ■

Spartvis

Gábriel vs. predator
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E R Ô S S É G Ü N K  A  M I N Ô S É G !

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

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

Öncélú elmélet helyett gyakorlati haszon
Papíripari Kutató Intézet

Azt gondolom, az ágazat azon szereplôiben, akik egyáltalán
tudnak a Papíripari Kutató Intézet létezésérôl, felmerült már
a gondolat, hogy ha a nyomda-, illetve csomagolóiparhoz
kapcsolódó papírgyártás jószerint nem létezik ma
Magyarországon – kivéve a Hamburger Hungáriát, valamint a
Diósgyôri Papírgyárat –, akkor miért van szükség erre az
intézetre. Egyáltalán mivel foglalkoznak, és ennek mi haszna van,
vagy lehetne az ágazat számára. Persze, elméletileg mindenki
tisztában van és egyetért a K+F jelentôségével, ám
a mindennapok nagyon is gyakorlati teendôi felülírják, elsöprik 
az ebben való bárminemû részvételt, vagy akár csak az egyszerû
tájékozódást. Más kérdés, ha az iparág bármely szereplôjének problémája akad a papír kapcsán,
szinte rögvest tudja, hogy a Papíripari Kutató Intézet akkreditált laboratóriumában készült
szakvélemény adott esetben eldöntheti a vitás kérdéseket. Azt azonban nagyon kevesen tudják, hogy
ennél sokkal több területen is érdemes a Papíripari Kutató Intézetre támaszkodni, velük valamifajta
együttmûködésre lépni.
Keresztes Jánossal, az intézet idén kinevezett vezetôjével beszélgettem.

● Nyugdíjba vonulások okán ez év
január elsejével kezdôdôen teljesen
megváltozott a Papíripari Kutató
Intézet személyi összetétele, de ami
talán ennél is sokkal fontosabb,
hogy maga az intézet is komoly
megújulás elôtt/alatt van. Kezdjük
a változások ismertetését az ön
személyével: grafikus és csomago-
lástervezô, illetve hosszú idôn
keresztül saját nyomdai elôkészítô
cégével meghatározó szereplôje
volt a nyomdai versenyszférának,
tehát nem mondhatni „elvará-
zsolt” kutatónak, inkább nagyon is
gyakorlati szakembernek. Hogyan
került a kutató élére?
– Éppen a Nyugat-magyarországi

Egyetem, Faipari Karán – ami azóta
már Simonyi Károly Mûszaki, Fa-
anyag-tudományi és Mûvészeti Kar –

készültem a doktori disszertációmra,
amikor hírét vettem, hogy kérdôjelek
merültek fel a karhoz tartozó
Papíripari Kutató Intézet további
sorsával kapcsolatosan. Mert ugyan
az elmúlt tíz évben komoly változá-
sok – szervezeti átalakulások, Csepel-
rôl történô átköltözés a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetemre stb. – történ-
tek az intézet életében, és tovább
erôsödött az intézet nemzetközi
hírneve és rangja, mégis kérdésessé
vált a folytatás. Egyebek mellett azért
is, mert az itt dolgozó munkatársak –
Lele István, Gere Pál, dr. Rab Attila
és Lele Istvánné – nyugdíjba vonul-
tak. Én azonban mindenképpen sze-
rettem volna, ha megmarad, hiszen
grafikusként, csomagolástervezôként
és csomagolástechnológusként
pontosan tisztában voltam egy ilyen

intézet létének szükségességével, és
nemcsak elméleti, hanem gyakorlati
szinten is. Ezért felkerestem az
egyetem vezetését annak érdekében,
hogy mit lehetne tenni a megmaradá-
sa érdekében. Végül is felkértek arra,
hogy dolgozzak ki egy olyan straté-
giát, amelynek mentén részben lehet
folytatni a már megkezdett munkákat
és kutatásokat, részben új alapokat
teremt a jövôt illetôen. Amikor
letettem az asztalra az elképzelései-
met, rögtön fel is kértek a Papíripari
Kutató Intézet vezetésére, amit
boldogan el is fogadtam. Feltehetôleg
azért is, mert nem kis kihívásnak
számít… 

● Tényleg nem! A Papíripari
Kutató Intézet a fejekben – már
akiében egyáltalán – egy kissé po-
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olyan dolgot, ami egészen távol a
gyakorlati élettôl: kell, meg szüksé-
ges, de nincs sok köze a minden-
napokhoz, fôleg nem a verseny-
szféra rohanó tempójához. Két
külön világ, ami persze, egyszer
valahol majd összeér, ha egyálta-
lán összeér… Mi az, ami jobban
össze tudja, tudná kötni e két
világot?
– Sokat változott napjainkra egy

kutatóintézet mûködése és feladata,
már nemcsak elvarázsolt tudósok
agyában lévô teóriák igazolására
szolgál, hanem elsôsorban olyan
kutatásokra és vizsgálatokra irányul,
amelyek eredményei gyakorlati
hasznot jelentenek. Hogy mást ne
említsek, például az újrahasznosított
papírból készülô tojástartók gyártásá-
nál egy másféle komponens haszná-
lata mintegy húszszázalékos alap-
anyag-megtakarítást eredményezett.
Ez a megoldás dr. Csóka Levente
nevéhez fûzôdik, aki túl azon, hogy –
mint valamennyien – tanít is itt az
egyetemen, szintén a Papíripari
Kutató Intézet munkatársa. De
említhetném az új nanotechnológiás
módosítási eljárásokat, vagy éppen a
szennyvízkezelés területére kifejlesz-
tett új megoldásokat.

És ezek csak kiragadott példák
arra, hogy a kutatás egyáltalán nem
öncélú elméleti tevékenység, hanem
nagyon is gyakorlati eredményhez
vezet. Jó, azt nem mondom, hogy
egy-egy téma kapcsán pontosan
prognosztizálható az eredmény, és
persze az sem tudható, hogy mikorra
születik meg… Ugyanakkor ezek
nélkül a kutatások nélkül egyáltalán
nincsenek eredmények, egyáltalán
nincs fejlôdés. Ráadásul a Papíripari
Kutató Intézet szoros kapcsolatban áll
Európa több hasonló társintézmé-

nyével, számos közös projektben
dolgozunk velük együtt, az pedig
magától értetôdô, hogy megosztjuk
egymás között a legújabb kutatási
eredményeket, és ezekbôl adott
esetben az iparág hazai szereplôi is
profitálhatnak.

● Rendben, értem én, hogy miért
jó, ha van Papíripari Kutató
Intézet, de mit várnak, várnának az
iparág hazai szereplôitôl, illetve mi
az, amit önök tudnának nyújtani
számukra?
– A Papíripari Kutató Intézet mél-

tatlanul nincs a szakmai köztudatban,
ezért mindenek elôtt azt szeretnénk,
ha az ágazat minél szélesebb köre
tudna rólunk. Egyrészt akkreditált a
laboratóriumunk, tehát bármilyen
papírral kapcsolatos probléma
merülne fel, olyan szakértôi vizsgá-
latot tudunk elvégezni, amely
érdemben dönti, döntheti el a vitás
kérdéseket. Erre volt nem egy példa
múltban is, és természetesen ezt a
feladatot a jövôben is felvállaljuk.
Tudom, hogy a nyomdák, a csomago-
lóanyag-gyártók a reklamációikkal
elsôsorban a beszállítókat, vagyis a
papírkereskedôket keresik meg, akik
a gyártóhoz továbbítják a problémát.
Azután a gyártó vagy elismeri a
hibát, vagy nem… Ilyen esetekkor
fôleg jól jön egy független, akkredi-
tált szakértôi vélemény, mert ezáltal
nem válik kiszolgáltatottá a panaszos,
nem kell feltétlenül beletörôdnie a
gyár által kibocsátott vizsgálati
eredménybe. Ám lehetne a sorrenden
fordítani is, hiszen mi itt, a Kutatónál
eleve meg tudjuk mondani, hogy
helytálló-e a reklamáció, valóban
gyártói hibáról van-e szó vagy nem.

A másik nagy együttmûködési
területet a termékfejlesztés jelenthet-
né. Nos, e téren még igencsak

visszafogott az ágazat érdeklôdése,
pedig erre akár EU-s pályázati
forrásokat is igénybe lehetne venni.
Hogy egy konkrét példával illusztrál-
jam, mire is gondolok: a kartoncso-
magolás terén dolgoztunk ki egy
olyan felületkezelési megoldást,
amelynek köszönhetôen magasabb
arányban vált újrahasznosíthatóvá a
doboz, vagyis sokkal kisebb hányadot
képviselt a végtermékben az a
komponens, amely környezetvédelmi
szempontból, ha nem is károsnak, de
újrahasznosíthatónak semmiképpen
nem minôsül. 

A Papíripari Kutató Intézet meg-
újulásának egyik alapvetô feltétele,
hogy még inkább kapcsolódjon és
alkalmazkodjon az iparági
igényekhez, ennek érdekében még
inkább arra akarunk fókuszálni, hogy
a felmerülô kérdésekben, elképzelé-
sekben hathatós partnerek legyünk.
Igazából azonban az ágazat szereplôi
azok, akik a mindennapi munkájuk
során találkoznak olyan kérdésekkel,
problémákkal vagy éppen ötletekkel,
amelyeknek megválaszolásában,
elhárításában vagy kidolgozásában a
Papíripari Kutató Intézet tudna
segítségükre lenni. Ám eddig
egyszerûen eszükbe sem jutott ez a
lehetôség, hiszen jószerint azt sem
tudták, hogy létezünk, illetve, hogy
ebben is partnerek tudunk lenni, ezt is
tudjuk nyújtani.

A Kutató ismertségével, elismert-
ségével kapcsolatban egyébként van
egy meglehetôsen érdekes tény: kül-
földön sokkal jobban ismerik, mint
itthon. Azt mondanám, ha a hazai
ismertsége tíz, akkor a nemzetközi
száz! Ideje, hogy a hazait legalább a
nemzetközi felére felemeljük. ■

Ilona
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A REVO igazából
egy projekttársulás,
amely 2013 decembe-
rében alakult a flexó-
technológia vezetô
beszállító cégeibôl. A
társulásban a követke-
zô vállalatok vesznek
részt: a festékes Flint
Group Narrow Web, a
prepress területén
meghatározó Esko, a
DuPont fotopolimer-

részlege, a raszterhenger-fejlesztésben élenjáró Apex, a nyomatellenôrzés és
digitális nyomóerô-szabályozás innovátora, az AVT, illetve a vezetô öntapa-
dóanyag-szállító UPM. A projekttársulás célja, hogy új gyártási technológia
kifejlesztésével digitalizálják az UV-flexó munkafolyamatát, kifejezetten a
keskenypályás nyomtatás területén. Elônye természetesen ott jelentkezik
leginkább, ahol egy termékféleségen belül sok a mutáció, illetve kifejezett
elvárás a Pantone-színek használata. A REVO Digital Flexóval – köszönhetô-
en hét színen alapuló színfelépítettségének – ugyanis a Pantone-színek több
mint 90 százalékát ki lehet nyomtatni. Giorgio Deliziosi részletesen is ismer-
tette a technológia fôbb elemeit, illetve összehasonlította a hagyományos
keskenypályás gépekkel. Mint – egyebek mellett – megtudtuk, a REVO gyár-
tási folyamat integrálja az UV-flexó legfrissebb fejlesztéseit, a kibôvített szín-
skálát és a digitális automatizálási technológiát. Tehát a tradicionális flexó
olyan folyamatai, mint a színkeverés, a nyomóerô- és regiszter-beállítás, a
nyomóhengerek cseréje stb. teljes mértékben automatizáltak és digitálisan
szabályozottak. A Pantone-színeket tehát nem festékkonyhában kell elôállí-
tani, hanem mindez egy szoftver segítségével digitálisan történik. A festék és
raszterhengerek cseréje is feleslegessé vált, és egyetlen munkán belül akár
több száz direktszín nyomtatható. A beigazítási anyagveszteség, illetve a
beigazítási idô pedig megfelel a digitális nyomógépek tipikus értékeinek. ➧

Flexószimpózium 2015 (2. rész)
Dunakiliti – Jánossomorja, február 26–27.

REVO Digital Flexo – Guide 
Giorgo Deliziosi, Guide;
Sári István, Hoffman Kft.

Folytatjuk – és egyben be is fejezzük – a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület A flexó a nyomdaipar
húzóágazata címmel megrendezett flexószimpóziumáról szóló beszámolónkat.

A flexóforma-készítés
mérföldkövei
Ratkovics Péter,
partners Kft.

„A flexónyomtatás azért tudott
napjainkra a nyomdaipar húzóágazatá-
vá válni, mert a nyomóforma-készítés
minôsége elképesztô fejlôdésen ment át
az elmúlt húsz évben, és ennek köszön-
hetôen a flexóval készült nyomatok
minôsége már eléri az ofszet-, illetve
mélynyomtatás minôségét” – kezdte
elôadását Ratkovics Péter. Majd átte-
kintette az 1890-es évekre visszanyúló
flexónyomtatás fejlôdésének legfonto-
sabb állomásait, amelynek minôségé-
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Hengerstanc, kasírozó, flexógép gyártása
Hengerszabályzás, szervizelés, javítás

Mindez egy helyen – a gyártónál!
Leányvár, Bécsi úti ipartelep, t.: 06-20/9520-417, e-mail: varvedo@t-online.huVárvédôVárvédô

ben az igazi áttörést, a folyamat felgyorsulását a
DuPont cég 1995-ös drupán megjelent digitális
formakészítése jelentette, az elsô Cyrel digitális
fotopolimer lemezzel és az elsô CDI-vel (Cyrel
Digital Imager). A digitális formakészítési
technológia bevezetése alapvetôen meghatározta
a flexógépekkel készített nyomatok minôségét:
ugyanis digitális klisével nyomtathatóvá váltak a
finom átmenetek és az 1–2 százalékos pontok
(analóg technológiával ez maximum 3–5 száza-
lékos volt), és elérhetôvé vált 60 l/cm-es vonal-
sûrûségû nyomtatás. A 2009-es Labelexpón az
ESKO által kifejlesztett HD Flexóval újabb
jelentôs állomásához ért a minôségi flexóforma-
készítés. 

A HD Flexo két alappilléren nyugszik: az
egyik a 4000 dpi-re megnövelt lézerfelbontás,
amely – egyebek mellett – lehetôvé teszi pél-
dául, hogy akár 0 százalékig kifutó nyomatok
nyomtathatóak, vagy éppen a 100–120 lpi
rácsok használatát. A HD Flexo megoldással az
ESKO mintegy megteremtette a flexónyomtatás
formakészítésének új standardját. A fejlesztések-
nek azonban ezzel közel sem lett vége: 2012-ben
az ESKO bejelentette az úgynevezett Full HD
Flexo technológiát, amely tetszôleges gyártó
LAMS-lemezeivel mûködik, az Inline-UV
speciális vezérlésén és új rácsozási megoldáso-
kon alapszik. Jelen pillanatban ez a technológia
nevezhetô a digitális flexóforma-készítés
csúcsának, mivel egyidejûleg képes tetszôleges
vastagságú és felhasználási területû (karton,
hajlékonyfalú hordozó stb.) nyomóforma stan-
dardizált, tökéletesen megismételhetô és adott
nyomtatási területre optimalizált elkészítésére.
Ratkovics Péter azonban nemcsak beavatott a
flexóforma-készítés történetébe, hanem beszélt a
különféle célszoftverek tudásáról és jelentôségé-
rôl, végezetül pedig arra is felhívta a hallgatóság
figyelmét, hogy a termelésben dolgozó különfé-
le berendezések és szoftverek mellé minden
esetben szükség van gyártói, képviseleti
támogatásra is. ➧

KBA Flexotecnica
Ifj. Schuck István, Prosystem Print Kft.

A KBA a tavalyi év
végén vette meg az olasz
Flexotecnica céget, amely
1979 óta fejleszt és gyárt
modern, maximum 12
nyomómûvel felszerelt,
központi ellennyomó-
hengeres flexónyomó-
gépeket, illetve kiegészítô
berendezéseket fólia,
papír és karton nyomására
és felületnemesítésére. A
KBA ezzel az akvizíció-
val, valamint a vevôi igé-
nyekhez igazodó további
fejlesztéseivel elérte, hogy
a nemzetközi élvonalba
tartozzon a flexibilis
csomagolóanyag-gyártás
területén is. 

Jelenleg négyféle flexó-
gépeket kínál a KBA

Flexotecnica: az EVO XG-t, amely 8–10–12 színes lehet,
pályaszélessége: 1850 mm, sebessége: 600 m/perc; a 6–8–10
nyomómûves EVO XD-t, amelynek pályaszélessége 1650
mm, sebessége 500 m/perc; az EVO XDN-t, amely szintén
6–8–10 színes, 1250 mm a pályaszélessége, sebessége pedig
350 m/perc; és az EVO XDS-t, amely 6–8 nyomómûves,
1050 mm a pályaszélessége és 600 m/perc sebességgel képes
nyomtatni. A berendezések felhasználási területe igen széles:
az élelmiszeripari felhasználástól a címkéken vagy éppen a
tasakokon, szatyrokon át a gyógyszercsomagolásig igen
költséghatékony megoldást jelentenek. Közös jellemzôjük,
hogy könnyû a karbantartásuk, tartós és konzisztens teljesít-
ményûek, számos opcionális kiegészítéssel felszerelhetôk, és
erôs szerviz-, illetve alkatrészháttérrel rendelkeznek. A gépek
ára típustól és felszereltségtôl függôen 700–1500 ezer euró
között mozog. 

Magyarországon a Prosystem Print látja el a KBA Flexo-
tecnica berendezéseinek kizárólagos képviseletét. ➧
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Gyorsabbak, pontosabbak,
nagyobb kapacitásúak lettünk!

Gyôzôdjön meg róla!
Magyarország élvonalában álló,

uniós csúcstechnológiával rendelkezünk
(lézervágó, késhajlító CNC-gépek 12–100 mm-ig)

➢ karton, hullámkarton, kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható

Hosszú távú megoldás:
STSTANCFORMA Kft.ANCFORMA Kft.

20 éve a megbízható, innovatív partner
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

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

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

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

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

Nyomdafestékek
– új megfelelôség 
Michael
Scherzinger,
Adjuvo Kft.

Jó lesz odafigyelni arra az új
német rendeletre, amely az
ország területén tovább
szigorítja az élelmiszercsoma-
golás elôállításához használt
festékek és hordozók szabályo-
zását. Ez persze, vonatkozik az
importból érkezô csomagoló-
anyagokra is, így érinti, érintheti azokat a magyarországi
nyomdákat, amelyeknek ilyen jellegû exportja van. Nos,
az ezzel kapcsolatos tudnivalókról nyújtott tájékoztatást
Michael Scherzinger. 

Elôadásában elmondta, hogy noha 2011 óta az élelmi-
szer-csomagolóanyagok elôállításánál Európában a
meglehetôsen szigorú svájci szabályozás szolgál alapul,
ez mégsem terjed ki mindenre. Éppen ezért a német
hatóságok törvényt szeretnének életbe léptetni arról az
eljárásról, amely egyértelmûen szabályozza, hogy a
nyomdafestékekben milyen szubsztanciák használhatók
fel, és tervezetük szerint a csomagolóanyagok festékére
is megfelelôségi nyilatkozat kiállítását írnák elô. Ennek
a rendszernek életbe léptetése nem kevés költséggel jár,
mind a hatóságok, mind pedig a csomagolóipar, ezen
belül fôleg a nyomdafestékgyártók számára. Noha még
csak elôkészítô fázisban tart az ügy, pár hónapon belül
mégis várható a hatálybalépése, amely kétéves szerke-
zetátalakítási haladékot azért biztosít. Ezzel együtt,
kétségtelenül helyzeti elônyre tesz szert az a cég, amely
minél hamarabb felel meg az új és immáron még
szigorúbb szabályozásnak…■

Ilona

Rumli rumli hátán:
Termékdíj-ügy (1. rész)

Év elején mi is
felhívtuk az ágazat
figyelmét, hogy 2015.
január elsejével
tovább emelkedett a
reklámhordozók után
fizetendô termékdíj
összege: az idei évtôl
kezdôdôen 85
forintot kell
kilónként fizetni.
Egyúttal új terméket
is „üdvözölhettünk” a termékdíjasok
között: az irodai papírokra róttak ki
ugyanis környezetvédelmi termékdíjadót,
amelynek mértéke: 19 Ft/kg.
A változások azonban nem merültek ki
ezzel, ugyanis az idei évtôl kezdôdôen
néhány olyan nyomdaterméket is
besoroltak a termékdíjtörvény hatálya alá,
amelyek korábban nem tartoztak oda. Mivel
ezúttal is pongyola és alkalmasint nagyon
nem egyértelmû a jogalkotók
meghatározása a tekintetben, hogy mi
minek minôsül és milyen esetben, nem
kevés nyomdaipari vállalkozás vezetôjének
okoz fejtörést, hogy akkor melyik termék
után is kell felszámolni a termékdíjat.
Sokadig telefont kapjuk  a felmerülô
kérdések kapcsán, ezért ismét Edelényi
Dórát, a termékdíjjal kapcsolatos
tudnivalók és teendôk avatott szakértôjét
kértük fel, hogy segítsen eligazodni, hogy
akkor most mi is van termékdíj-ügyben…
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Tisztelettel meghívjuk önt és kedves családját

K ö r n y e z e t v é d e l m i  N y í l t  N a pK ö r n y e z e t v é d e l m i  N y í l t  N a p
elnevezésû rendezvényünkre.

Idôpont: 2015. április 11., 9.30–15 óra között2015. április 11., 9.30–15 óra között
Helyszín: Budapest, XXI., Duna utca 42.

Program: játékos versenyek, ismeretterjesztés,
bálázóüzem látogatása, szakmai fórum

Bôvebb felvilágosítás: Molnár Tímea, +36 30 601-9076, timea.molnar@duparec.hu

+36 1 278-8666,

+36 1 278-8662

● A nyomda-, illetve papíripar
szempontjából melyek azok a
termékek, amelyek az idei évtôl
kezdôdôen, újonnan lettek
termékdíj-kötelesek?
– Az új kategória: az irodai papír,

és akkor nézzük meg, mi került ebbe
a kategóriába*:

• Nem bevont papír és karton
írásra, nyomtatásra vagy más grafikai
célra tekercsben vagy téglalap alakú,
ívben bármilyen méretben a végfel-
használó számára kiszerelve, kivéve:
könyvalappapír;

• Papír és karton egyik vagy
mindkét oldalán kaolinnal, vagy más
szervetlen anyaggal bevonva, kötô-
anyag felhasználásával is, de más
bevonat nélkül, felületileg színezett,
díszített vagy nyomtatott is, tekercs-
ben vagy téglalap (beleértve a
négyzet) alakú ívben, bármilyen
méretben írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra a végfelhasználó
számára kiszerelve, kivéve: könyv-
alappapír;

• Regiszter, jegyzetfüzet (notesz),
írótömb, elôjegyzési jegyzettömb,
napló és hasonló termék, írómappa,
iratrendezô (cserélhetô lapokkal vagy
más), dosszié, iratborító, sokszoro-
sított üzleti ûrlap, karbonbetétlapos
tömb és más irodaszer papírból vagy
kartonból; album, minták vagy
gyûjtemények számára papírból vagy
kartonból, kivéve: a reklámhordozó
papírnak minôsülô termékeket

Az irodai papírok után fizetendô
termékdíj mértéke: 2015. január 1-tôl
19 Ft/kg + áfa.

Régi kategóriaként maradt a
reklámhordozó papír, ám ennek

termékdíja ez évtôl kezdôdôen
megváltozott: a korábbi 64 Ft/kg +
áfa helyett 85 Ft/kg + áfa lett.

A csomagolószer után fizetendô
termékdíj mértéke viszont némileg
csökkent: ugyancsak ez év január
elsejétôl kezdôdôen a korábbi 20
Ft/kg + áfa helyett 19 Ft/kg + áfa
összeget kell megfizetni.

Ugyanakkor azért felhívnám
mindenki figyelmét arra is, hogy a
48-49-es árucsoport tekintetében
nagyon alapos ismeretre van szükség
ahhoz, hogy el tudjunk igazodni a
törvénymódosításban. Szaknyelven
szólva: tarifális ismeret nélkül nem
lehet teljesíteni.

● Hol lehet fellelni a vonatkozó
törvényt, illetve – és ez talán a
fontosabbik része – a végrehajtási
rendeletet, valamint az esetleges
mellékleteket, amibôl többé-
kevésbé képbe tudnak kerülni az
érintettek? Ámbár, úgy tudom,
hogy még a termékdíjszakértôk is
alkalmasint eltérôen értelmezik a
törvnyt, nemhogy egy nem
szakértô, például egy nyomda
vezetôje… 
– Ez így igaz: teljesen egyetértek.

Ezzel együtt, mégiscsak egy szakér-
tôvel folytatott szakmai beszélgetés,
szaktanácsadás keretein belül lehet a
nyomda számára legmegnyugtatóbb
módon helyre tenni, besorolni egy-
egy termékféleséget. Valóban sok az
értelmezési probléma: a törvény, a
végrehajtási rendelet a Kombinált
Nómenklatúra ugyanis nem tud
minden nyomdai terméket nevesíteni,
tehát szükség van az alapos elemzés-

re, termékmeghatározásra, amely a
szakmán belül sok-sok konzultációt
igényel. Javasolni szoktam a „jog-
szabálykeresô” oldalt, de az alap-
törvény módosításai a Magyar Köz-
lönyben szoktak megjelenni, illetve a
végrehatási utasítás is.

A mai napon (2015. március 17-
én) hatályos törvény és végrehajtási
rendelet fellelhetôsége:

2011. évi LXXXV. törvény a
környezetvédelmi termékdíjról,
illetve

343/2011. (XII. 29.) Kormányren-
delet a környezetvédelmi termékdíjról
szóló 2011. évi LXXXV. törvény
végrehajtásáról. (Folytatjuk! – fôszerk.)

Fontos!

*Ezúton hívjuk fel figyelmüket,
hogy az országgyûlés elôtt lévô
T/3752. számú törvényjavaslat a
környezetvédelmi termékdíjról szóló
2011. évi LXXXV. törvény
módosításáról fontos változásokat
tartalmaz. Amennyiben elfogadásra
kerül, akkor minden bizonnyal az
alábbiak szerint változik meg az
irodai papír fogalma:

Irodai papír: információ hordo-
zására alkalmas író, nyomtató vagy
fénymásoló papír, amely további
megmunkálás nélkül alkalmas írásra,
nyomtatásra vagy fénymásolásra,
továbbá az iratok, dokumentumok,
folyóiratok vagy hasonló termékek
tartására, rendezésére szolgáló,
papírból készült iratrendezô, dosszié,
iratborító, levélrendezô és irattartó
mappa

Edelényi Dóra (06-20/9675-957)
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A sors mindig jobban dönt, mint mi – feltéve, ha
hagyjuk. Gál Tamás Szombathelyen élt húszéves
koráig, majd „menekülô pályára” tette magát,
merthogy szerette volna megúszni a katonaságot,
ám nem vették fel a helyi fôiskolára, ami ezt
lehetôvé tette volna. Hogy ne kelljen mégsem
bevonulnia, egészen Budapestig szaladt, és keresett
egy másik fôiskolát. Felvételt is nyert a KMF-re, az
alapító rektor, dr. Erdélyi József vezette Papíripari
karra, ahol szinte mindenki hasonló „menekült
státuszi” indíttatás okán kötött ki, ám szinte
mindegyikük – így Gál Tamás is – megszerette a
jószerint „kényszer szülte” szakmát. A fôiskolát követôen az éppen akkor épülô Szolnoki Papírgyárba
hívták dolgozni, ahol – mint papírmérnöknek – alkalma nyílt a technológia kialakításában,
telepítésében részt venni. Ám amikor beindult a termelés, hirtelen nem nagyon volt már kihívás, nem
találta a helyét, így örömmel vette, amikor régi kollégája a Tabi Mgtsz új induló gumiüzeméhez hívta
dolgozni. Azóta is ott van. Igaz, a helyszínen kívül minden, de minden megváltozott az elmúlt több
mint 30 évben, és ezekben a változásokban – vagyis hogy  nemzetközi nagyvállalattá vált a Beta-Roll
Hengergumizó Zrt. –  alapvetôen meghatározó szerepe volt és van Gál Tamásnak.

● Miért ódzkodott ennyire a katona-
ságtól?
– Gyerekkorom óta mindig valamifajta

falkavezér szerepet töltöttem be: nagy
volt a szám, nem hagytam semmit szó
nélkül, kifejezetten aktív és energikus
voltam, általában én mentem elöl, a
többiek meg követtek. Nem én akartam,
hanem valahogy mindig így alakult.
Ezzel együtt, nem kevés gondom volt
emiatt, fôleg az általános iskolában, ahol
ráadásul édesanyám tanított, így
„különleges elbánásban” részesítettek a
tanárok: semmit nem tudtam megúszni,
mert azonnal szóvá tették édesanyámnak.
Na, most egy ilyen habitussal bekerülni a
katonasághoz – hááát…

● Sikerült is teljesen megúszni?
– Nem: öt hónapot lenyomtam. Nem

azok voltak életem legjobb hónapjai…

● Melyek voltak?
– Több ilyen idôszak is volt. Alapvetô-

en vonzódtam mindig is a mûszaki,

gépészeti pályához, így a gépjármû
technikai szakközépiskolát követôen –
miután az orosztanárnô osztályfônököm
„jóindulatú ajánlásának köszönhetôen”
nem vettek fel a körmendi fôiskolára –
szakmunkásképzôbe mentem, és
kitanultam a háztartásikisgép-szerelést. A
két éves iskola alatt jártam a várost, és
javítottam a hajszárítótól kezdve a
mosógépig mindenféle kisgépet: egyrészt
jól kerestem vele, másrészt nagyon
csinos háziasszonyokkal találkoztam
közben… A megkeresett nem kevés pénz
lehetôvé tette, hogy utazzak, utazzak és
utazzak! Ez egy nagyszerû idôszak volt:
bejártam az NDK-t, Lengyelországot,
Romániát és persze – amilyen gyakran
csak lehetett – Jugoszláviát, ami nagy
szó volt annak idején…

● Azután felvették a fôiskolára…
– A fôiskolai évek is fantasztikusak

voltak: igaz ugyan, hogy albérletben
laktam, és anyagilag sem voltam
eleresztve – hol volt már a kisgépek

javításából megkeresett pénz! –, ám a
hangulat, a bulik, a társaság mindenért
kárpótolt. Ezek azok az idôszakok,
amikor az ember még gondtalanul lehet
akár felelôtlen, és szabadon élvezheti az
élet nyújtotta valamennyi örömöt,
legalábbis azokat, amelyek számára
megadattak. Amikor családos lesz, akkor
is persze sok-sok öröm éri, de az már
alapvetôen más. És egészen más
kategória a munka öröme is.

● És a sport? Azt tudom, hogy szeret
vitorlázni…
– Sokféle sportot próbáltam ki:

vívással kezdtem, de ez inkább a szülôi
háttér saját meg nem valósult vágyának
eredménye volt, semmint saját késztetés,
mint ahogy a kénytelen-kelletlen vett
zongoraleckék is. Egyik sem tartott
sokáig: nem volt nekem való a vívás, és
igazi „gömböcként” nem is voltam egy
„vívói” alkat, a zongoraóráimnak pedig
gyorsan véget vetett egy affér. A zongo-
ratanárnô egy tévesztésemért rácsapott a

„Általában én mentem elöl,
a többiek meg követtek…”
Gál Tamás
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kezemre, én meg – hirtelen indulatú
lévén – hozzávágtam egy igen drága
vázát… A kézilabda viszont nagyon is
nekem való sportot jelentett: élveztem,
annak ellenére, hogy nem voltam
kiugróan tehetséges benne. Majd egy
iskolaváltást követôen súlyemeléssel
kezdtem el foglalkozni. Ez nem
bizonyult szerencsés választásnak,
ugyanis mindössze 14 éves voltam,
ám a súlyom és a testmagasságom
elérte a mostanit (104 kg, 185 cm),
viszont az izomzatom, a csontozatom
a kamaszé: szétment a derekam. A
sportorvos javaslatára mentem el
birkózni, merthogy az kicsit átmozgat.
Olyannyira átmozgatott, hogy az
országos bajnokság harmadik helyezé-
séig vittem. Azután abbamaradt a
sportolás, illetve már csak hobbiszin-
ten van jelen az életemben: a mai
napig szeretek például úszni és kerék-
pározni, valamint a víz iránti erôs
vonzódásom okán – Apuval a Rábán a
kajakkal kezdôdött – vitorlázni.

● Egyéb hobbi?
– Horgászás. 

● A halról vagy a nyugiról szól?
– A nyugiról: éppen ezért mindig

egyedül horgászok.

● És mit kezd a hallal, ha mégis fog
egyet? Visszadobja, vagy elkészíti?
Egyáltalán, tud fôzni?
– Én készítem a legjobb sült

keszeget: olyan szakszerûen irdalom
be, ahogy csak kevesen tudják, és ettôl
rendkívül finommá válik sütés közben.
Ezen kívül csak brassóit tudok még
készíteni – ugyan ritkán teszem meg:

gyermekeim nagy bánatára legfeljebb
3–4 évente –, viszont azt is nagyon
finomat…

● Milyen gyakran kerít sort a
hobbikra, a kikapcsolódásra?
– Na, ez nagy baj: sokkal kevesebb-

szer, mint szeretném! Bár az is kétség-
telen, hogy nem vagyok egy egyhely-
ben sokáig nyugton lévô, pihenôs
fajta. Ezzel együtt, valahogy átalakult,
zaklatottabbá vált mostanában min-
den… Az ember nem igazán tud
elszakadni a feladatoktól, a munkájá-
val kapcsolatos dolgoktól, és a jelen
társadalmi és gazdasági közege nem
éppen a kiegyensúlyozott lelki állapot
létrejöttét segíti. És általános értelem-
ben is komoly problémák vannak: a
méltánytalanság, mint magatartás, és
mint helyzet is egyre gyakrabban
fordul elô – és nemcsak az üzleti
életben.

● Mire gondol egész pontosan?
– A kíméletlen törtetésre, az

akarnokságra, a másik szemrebbenés
nélküli kihasználására, az empátia
teljes hiányára, a lekezelô attitûdre és
hozzáállásra, és sorolhatnám…
Méltánytalanságok érik az embert,
miközben nem szolgált rá. Nagyon
szomorú, hogy lassan ez lesz az
általános emberi hozzáállás. 

● Ha már a negatívumok szóba
kerültek, had kérdezzek a pozitívu-
mokról is. Mi az, ami feltétel nélkül
tiszteletet ébreszt önben?
– A tisztesség, egyenesség, lojalitás

– emberileg is, szakmailag is! És per-
sze, a másik iránti tisztelet megadása,

még akkor is, ha különbözô nézetet
vallunk, más a meglátásunk, más-
ként gondolkozunk. A tisztelet meg-
adása ugyanakkor azt is lehetôvé
teszi, hogy formáljuk a másikat,
más szempontokra is felhívjuk a
figyelmét. De ez oda-vissza igaz: mi
sem vagyunk a bölcsesség letétemé-
nyesei, rajtunk is mindig van mit
csiszolni. Sok külhoni magyarral
dolgozom együtt, tudom, hogy egy
emberben mennyit ér, milyen fontos
ez a tulajdonság, illetve hozzáállás.
Érdekes tapasztalatom egyébként,
hogy a fiatalok egy része – a normá-
lisabbik – rendelkezik ezzel a tulaj-
donsággal, és alkalmasint nem
szégyellek tôlük tanulni sem.

● Ugyan nem nagyon beszélnénk
szakmáról, de azért kíváncsi lennék
arra, hogyan lesz egy papirososból
gumis?
– 1978-ban, amikor végeztem a

fôiskolán, az akkor épülô Szolnoki
Papírgyárnál ajánlottak munkát: igazi
testhezálló feladat volt, hiszen az új
papírgép telepítésében vehettem,
vehettünk részt – ugyanis az évfo-
lyamról hatunkat hívtak meg. Mikor
befejezôdött a munka, és megindult a
termelés, hirtelen valahogy elfogyott a
levegô körülöttem, nem találtam már a
helyem, nem láttam semmi érdekes
vagy izgalmas feladatot. És sem én,
sem Marika, a feleségem – dunántúli-
ak lévén – nem igazán tudtunk meg-
szokni Szolnokon. Ekkor szólt egy
régi kollégám, hogy a Tabi mgtsz új
gumis üzemet alapít Bábonymegye-
ren, nincs-e kedvem részt venni benne.
Érdekesnek is tûnt a feladat – egy
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Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

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

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

iinnffoo@@ddppddssttaannccuuzzeemm..hhuunn

3300//222211  77777700
3300//333300  22994466

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

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

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

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

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

T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu
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RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. 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

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

Vacuumatic ívszámlálógépek
Morgana sorszámozógépek,

bígelô automaták,
hajtogatógépek, kivágógépek.

EBA vágógépek,
iratmegsemmisítôk.

DeLuxe Stitcher
drótfûzôgépek, fûzôfejek.

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa
––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPON-MIX Kft.
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EladóEladó
Dominant 526PDominant 526P

nyomdagépnyomdagép
- méret: B3
- fordítós
- nyomás: 2+0 vagy 1+1szín
- gyártási év: 1994
- passzerpontos
- dupla kompresszor
- porzóval felszerelt

Tel.: 20/435-9443
E-mail:

liebferenc@fercolor.hu

újabb beruházás! –, és kapóra is jött a lehetôség, így igent
mondtam, azzal a feltétellel, hogy kapunk lakást. A feladat-
tól nem féltem, hiszen gépészettel és mûszaki vonallal volt
kapcsolatos, ami engem mindig is érdekelt, vonzott, és
amihez értettem és érzékem is van. És valahol még az is
közös volt a dologban, hogy mindkét terület alapját igazá-
ból a henger jelenti. 1984. december 4-én elkezdtem
dolgozni a Tabi tsz-nél…

● …és – teszem hozzá én – ezzel elkezdôdött az a fejlô-
dés is, amelynek eredményeként a Beta-Roll Hengergu-
mizó Zrt. több külföldi leányvállalattal rendelkezô nem-
zetközi nagyvállalattá vált. A fejlôdés meghatározó mi-
kéntjeként pedig fogalmazhatnék úgy is, ahogy a gyer-
mekkoráról szólva ön fogalmazott: ment elöl, a többiek
meg követték! És akkor ennyit a szakmáról!
Hogy ismerkedett meg a feleségével, akivel immáron 
37 éve élnek együtt?
– A szombathelyi nagyszállóban – sajnos idôközben be-

zárt – volt egy rendezvény, amire Marika eljött, és nekem
nagyon megtetszett. Kialakult köztünk egy kapcsolat, ami
azonban megszakadt, amikor én felvételt nyertem a KMF-
re. Aztán egyik keserves kémiatanulás alkalmával – ezzel
szenvedtem a legtöbbet a fôiskolán – nagyon magányosnak
éreztem magam, amikor hirtelen újra felbukkant az életem-
ben, és mivel ô éppen készült Budapestre, jól esett vele
találkozni. A találkozást találkozás követte, és persze
szerelem, a szerelmet pedig házasság. Egyikünk sem volt
otthonról jól eleresztve anyagilag, így a kezdeti évek
bizony nagyon nehezek voltak. Nekem kezdô fizetésem
volt, ami éppen csak, hogy elég volt az albérletre, és ugyan
Marika a divatszakmában maszekként dolgozott, nôi ruhá-
kat készített, de hogy jobban boldoguljunk, bizony besegí-
tettem neki: megtanultam varrni, merthogy ezzel akkoriban
jól lehetett keresni… Amikor elfogadtam a bábonymegyeri
állást, igazából akkor kezdtünk mindketten kizárólag azzal
foglalkozni, amihez eredetileg értettünk: ô a ruhákkal, én a
hengerekkel. Két gyermekünk – Gabi és Tamás – született.
Gabi egy ideje Angliában él és dolgozik, Tamás fiunk pedig
még egyetemista. Marika egyébként a mai napig emlegeti,
hogy az elsô budapesti találkozásunkkor a Te + Én presz-
szóban ô fizette a számlát, merthogy én otthon felejtettem a
pénztárcámat…

● Az idén tölti be a hatvanat… Hogyan szeretné látni
önmagát tíz év múlva? Van valami a bakancslistán?
– Bakancslistám nincs: megadatott fiatalon, hogy sokat

utazzak, most pedig a munkám miatt vagyok gyakran úton.
Természetes módon élem meg, hogy egyik vagy másik or-
szágban vagyok. Az egzotikus országok nem igazán vonza-
nak, legfeljebb Észak-Amerikába mennék el még, egysze-
rûen kíváncsi vagyok rá, milyen ott az élet. Azt pedig még
nem tudom sem térben, sem idôben elképzelni, mi lesz tíz
év múlva… De az valószínû, hogy a Balatonhoz és vidé-
kéhez fog kapcsolódni. Ez nyugtat meg, ez kapcsol ki, itt
vagyok otthon, és jó otthon lenni. ■

Ilon
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