XX. évfolyam, 300. szám, 2015. május 4.

mastertan300 maj-I gmn.qxd

2015/04/29

18:30

Page 1

A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda
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EZ A HÁROMSZÁZADIK…
…mármint PRINTinfo. Huszadik évfolyamunkat írjuk, és ha innen nézzük, akkor nem sok,
ha onnan, hogy – leszámítva a nyári hónapokat – nagyjából háromhetente küldjük
Önöknek, és igyekszünk összeszedni bele a legfrissebb híreket, illetve olyan riportokat és
beszámolókat közölni, amelyek érdemi információul szolgálnak, akkor mégiscsak némi
elégedettség tölti el szívünket. Persze, ez nem kis elfogultságra vall önmagunkkal
szemben, de kivel legyünk elfogultak, ha nem saját magunkkal…
Ezek a kerek számok mindig arra ösztökélik az embert, hogy valamifajta összegzést
tegyen, mérleget vonjon. Nem mintha máskor nem tenné, de ilyenkor fôleg. Nem
fárasztanám Önöket eme visszatekintés részleteivel, csak a végeredményével: hálásak
vagyunk Önöknek, hogy még vagyunk. Bár – és ismét a szerénytelenség bûnébe esünk –,
a magunk részérôl is igyekszünk megdolgozni lapunk ismertségéért, olvasottságáért,
az Önök elismeréséért. Minden egyes partnerünk fontos nekünk. A hirdetôink, illetve azok
a cégek, amelyek nem hirdetnek, de támogatják megjelenésünket – név szerint is kiemelve
a Paukert, amely alakulásunk pillanatától segít bennünket –, teszik pénzügyileg lehetôvé,
hogy Önök most a háromszázadik PRINTinfót foghatják kézbe, lapozgathatják. Lapunk
ismertsége, az olvasói visszajelzések pedig igazolják, hogy ezek a cégek
a támogatásukat nem méltatlanra pazarolják.
Ezzel együtt, arra a kérdésre, hogy, hogyan vagyunk, a válasz – ahogy szoktam
fogalmazni –: „hozzuk az iparági átlagot”, vagyis a mi életünk sem egyszerû. Cseppet
sem. Küzdünk a cégek egyre szûkebb marketingkeretébôl való juttatásért, folyamatosan
karcsúsítjuk a költségeinket, még több saját munkával váltjuk ki a kiadásainkat, de azért,
köszönjük szépen, jól vagyunk. Bízunk abban is, hogy így is maradunk, és meg is
maradunk… Szeretnénk. Egyben reménykedünk, hogy Önök is szeretnék…

PRINTinfo
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• Kiadóvezetô-fôszerkesztô: Korsós Ilona • Szerzôk: Spartvis • Hirdetésfelvétel, felvilágosítás a PRINTinfónál
(szerkesztôségi órák: 8–9 óra között): +36 1/226-1944 • Megjelenik: cca. 3 hetente, 2 500 példányban
• Következô szám: 2015. május 27. (kéziratzárás: 2015. május 17.) • Szedés-tördelés: PRINTinfo • Korrektor: Fakesz
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PPFest – a második, 2015. április 14–16.

…még az elôzetesen szkeptikusan nyilatkozók is
pozitívan értékelték a szakma eme közös háromnapos
rendezvényét. Már eszébe sem jutott senkinek, hogy
a „klasszikus kiállításokat” jellemzô újdonságokat
vonultasson fel, vagy éppen kérje számon: mindenki
pontosan tudta, hogy…
Összességében… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Expo info

Kik is, mit is…

Díj info

„A termékeknek kell
önmagukért beszélni…”

BEST PRINT
Hungary 2015
Díjak és díjazottak. . . . . . . . . . 16–17. oldal

Díj info
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Prosystem Print – új profillal is . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oldal

Díjátadók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19. oldal
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„Millió ötletem van, mit…
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„Hogyan tovább nyomdászok?” . . . . . . . . . . . . 10–11. oldal
A Szövetség Napja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–13. oldal

„…képes leszek immáron egyedül
végigvinni az ötletemet, vagyis azt, hogy
nagyon igényes kézmûves könyvkötészeten
alapuló termékeket állítsunk elô és
forgalmazzuk azokat. Szó szerint éjjelnappal dolgoztam…”

• „Gyere közénk nyomdásznak!” . . . . . . . 12–13. oldal
• Virtuális papírraktár . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. oldal

Beszélgetés Boldizsár Károllyal . . . . . . . . . . . . .20–22. oldal
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PNYME-programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22–23. oldal
Termékdíj-ügy – tájékoztató (2.) . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

Magán info
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Young Leaders in Print Conference . . . . . . . . . . . . .15. oldal
– országos rajzverseny . . . . . .15. oldal
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„…Vagy teljes odaadással és kitartóan
csinálom, vagy nem csinálom sehogy! A
középszerû helyzetek és megoldások nem
az én világom! A versenyhelyzeteket pedig
kifejezetten szeretem: és ugyan nem
akarok senkit legyôzni, ám gyôzni, mindig
akarok…”

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

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

Nyomdászok civilben – 15.

Orgován Katalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

Apró info
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PPFest – a második, 2015. április 14–16.
Lezajlott immáron másodjára is a
szakma saját magának szervezett
rendezvénysorozata, a PPFest, ezen
belül a PPDexpo, FLEXpo, illetve
SignExpo tematikus kiállítások. Míg
2013-ban 75 kiállító fogadta az érdeklôdôket, addig az idein már 88 cég
várta saját standdal a szakmai seregszemlére kilátogató közel 3000 fôt.
(Emlékeztetôül: a 2013-as rendezvényen ez a létszám még csak 2000 volt
– a fôszerk.) Hagyományosan a
második napon jöttek ki a legtöbben,
mintegy 1200 regisztrált belépô volt.
Összegezve a három nap benyomását,
kijelenthetem: az idei PPFest jobb
volt, mint amilyen az elôzô, és minden
bizonnyal rosszabb, mint amilyen a
következô lesz… Merthogy, remélhetôleg lesz.
Beszélgetve a kiállítókkal – és persze a látogatókkal –, ôk is alátámasztották a meglátásomat: még az
elôzetesen szkeptikusan nyilatkozók is
pozitívan értékelték a szakma eme
közös háromnapos rendezvényét. Már
eszébe sem jutott senkinek, hogy a
„klasszikus kiállításokat” jellemzô
újdonságokat vonultasson fel, vagy
éppen kérje számon: mindenki
pontosan tudta, hogy a PPFest nem
igazán errôl szól, hanem a személyes
találkozások esszenciális lehetôségének fóruma. Ahogy Kamarás Péter, a
Grafika, vagy éppen Gál Tamás, a
Beta-Roll vezérigazgatója megfogalmazták: „Megtiszteljük az iparágunkat
és partnereinket azzal, hogy mi is aktív
résztvevôi vagyunk a PPFestnek. Ez
ugyanis a szakma seregszemléje. Nem

anyagilag, hanem morálisan térül meg
a kiállítóként való részvétel”.
Persze, nem mondom, hogy újdonságokkal nem találkozhattak a látogatók: például a Prosystem, a Horizon, a
Xerox és a PRSC is mutatott be olyan
termékeket, berendezéseket, megoldásokat, amelyek nóvumnak számítottak.
A Regiszter Plakát Nyomda pedig arra
is felhasználta a rendezvény adta publicitást, hogy új nevét, a Printing.hu-t a
szakma széles körében tudatosítsa.
Ahogy korábban említettem, ugyan
a PPFest látogatottsága jelentôsen
megnôtt az elôzôhöz képest, ám tény,
hogy még így sem magas… De –
ahogy Kata barátnôm szokta volt
mondani, én pedig hivatkozni rá –
„akarata ellenére senkit nem lehet
boldoggá tenni”… Egyébként pedig
az idén is elmondható: csak sajnálhatja
mindenki, aki kihagyta a PPFestet! És
még egyszer hangsúlyozom: önmagát
fosztotta meg elsôsorban egy jó
szakmai társaságtól. Az senki számára
nem kétséges ugyanis, hogy mind
kiállítóként, mind látogatóként minôségében és hatékonyságában mindenki
számára sokkal jobb a személyes
kapcsolat a másikkal, mint e-mailen
hírleveleket küldözgetni, illetve azokat
böngészni… A kollégákkal való
találkozásról nem is beszélve…
A PPFest az ágazati összetartás, az
együvé tartozás szimbóluma is. Nem
véletlen, hogy iparágunk három
legnagyobb szervezete – Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület,
Nyomda- és Papíripari Szövetség,
CSAOSZ – kiemelten fontosnak tartja,

és nemcsak szervezi, illetve részt vesz
a rendezvényen, hanem igyekszik
vonzó kísérô programokról is gondoskodni. Az elôzô PPFest-bôl tanulva, az
idén már valamennyi kísérô programra
a kiállítási térben elhelyezett Pódiumon került sor. A tapasztalat azonban
azt mutatja, hogy e téren van még
csiszolnivaló… Egyértelmûen bebizonyosodott, hogy például az egy-egy
téma köré felépített elôadások – bármilyen érdekes vagy lényegi kérdésrôl, információról is szólnak – nem
csábítják, legfeljebb nagyon visszafogottan a kiállítás látogatóit. Ennek
valószínûleg az az oka, hogy egy
bizonyos témát illetôen gyorsan és
hatékonyan lehet egzakt információhoz jutni a netrôl vagy valamely más
célirányos forrásból. Ha meg bonyolultabb a kérdés – például munkavállalói jogok változása, EKÁER,
termékdíj –, akkor pedig így is, úgy is
szakértôhöz kénytelen fordulni az
ember. Mindenesetre, tiszteletet érdemel valamennyi elôadó, hiszen
tudásuk javával felkészülve becsülettel
megtartották prezentációjukat akkor is,
ha csupán 3–5 fô ült le meghallgatni
ôket… Mi magunk is csak kvázi
szemezgettünk az elhangzott elôadásokból, ezeket azonban meg is osztjuk
Önökkel.
Ellenben a szakmát erôteljesen
foglalkoztató kérdések köré szervezett
interaktív pódiumbeszélgetések –
például jelen esetben a Nyomda- és
Papíripari Szövetség által az oktatásról, szakmai utánpótlásról szóló diskurzus –, valamint az olyan mozgal-
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mas és látványos program, mint a BEST
PRINT Hungary díjátadója – komoly érdeklôdésre tartanak számot. (Természetesen
ezekrôl beszámolunk
jelen lapszámunkban –
a fôszerk.)
Szóval, alakul, sôt
jól alakul a PPFest, és
ebben vitathatatlan
érdeme van a szervezéssel, bonyolítással
kapcsolatos operatív
teendôket felvállaló
Papír- és Nyomdaipari
Egyesületnek, azon
belül Pesti Sándornak,
aki – ahogy az elôzônél
– ebbôl a rendezvénybôl is kihozta mindazt,
amit egyáltalán ki
lehetett hozni.
A teljesség igénye
nélkül, nézzék és olvassák, kik is vettek
részt, mi is történt a
PPFesten! ➧
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Prosystem Print – új profillal is
A Prosystem csoport saját standdal vett részt a
kiállításon, és régi, az ágazatban jól ismert termékei,
kínálata mellett újdonsággal is jelentkezett. Egyebek
mellett megtekinthetô volt egy HOHNER Foldnak típusú
brosúrakészítô gépsor, amely összehord, tûz, hajt, présel,
vág és elvégzi a késztermékek kirakását. A helytakarékos
Foldnak Compact széles formátumválasztéka ideális
megoldás kis és közepes, valamit gyakran váltakozó
példányszámok gyártására, mind a digitális, mind az
ofszet nyomdák számára. A Foldnak Compact a
nyomógéptôl függetlenül is dolgozik, ezért tökéletes
kiegészítés minden online-berendezés mellé, merthogy
gyorsan és rugalmasan lehet reagálni a vevôi igényekre. De a PERFECTA 76 TS E típusú egyenesvágógép sem
hiányozott a standukról. A papír és karton vágása mellett ez a vágógép remekül alkalmas fóliák, gumi, bôr, és egyéb
anyagok vágásához is, így nemcsak a nyomda- és csomagolóiparban, de számos más területen is használható.
Kimondottan a csomagolóipar számára jelent új lehetôségeket a nemrégiben kínálatukba került német TOSS
gyártmányú SF 280 típusú töltô- és csomagológép, amelyet szintén a PPFesten mutattak be az érdeklôdôknek, illetve
éppen az érdeklôdés felkeltése érdekében. Ez a berendezés kisebb tárgyakat tölt és csomagol fóliába. Legyen szó
üvegrôl, fémrôl, mûanyag tubusról, csészérôl vagy flakonról, mindegy, hogy gömbölyû, ovális vagy szögletes, színes
vagy egyszínû, mert a KBA-Kammann szita- és digitális nyomógépeivel ezek az üreges tárgyak könnyedén
megnyomhatók. A standjukon termékbemutatót is láthattak az érdeklôdôk ezekbôl a sokszor prémiumkategóriás
termékekbôl. A LundbergTech hulladékkezelô berendezései szintén nem rég kerültek a Prosystem kínálatába. A cég
granulátorai, aprítói és darálói számos lehetôséget biztosítanak a nyomda- és csomagolóipar számára, és a Prosystem a
kiállításon ezekrôl a berendezésekrôl is számos megoldást mutatott. ➧
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Magyarországon, de Európát
tekintve is elsôként

Xerox® Versant® 80
digitális nyomdagép
A PPFestre
idôzítette a Xerox
Magyarország a
cég legújabb
fejlesztését, amelyet Európát tekintve elsôként,
de a világon is
másodikként mutattak be a rendezvényen. Ez
pedig nem más,
mint a Xerox® Versant® 80
digitális nyomdagép, amely
funkcióinak és lehetôségeinek
köszönhetôen szinte egyedülálló üzleti beruházást tesz
lehetôvé. Ezzel a berendezéssel ugyanis gyorsabban, jobb
minôségben, a hordozók szélesebb választékára készíthetôek a munkák, az ütôképes
automatizálási lehetôségek
révén pedig színvonalasabb
termékeket lehet elôállítani
kevesebb hulladék mellett.
A Xerox® Colour
800i/1000i pedig többek közt
azzal kínál egyedi elônyöket,
hogy a Pantone színskála szerinti arany- és ezüstmetál színeket is képes normál sebesség mellett nyomtatni. A nyomatokat ultra HD, 1200 x
1200 dpi raszterizálással, 10
bites színmélységgel állítja
elô a legváltozatosabb médiákra. A Xerox® Versant® 80
nyomdagép 52–350 g/m2
súlyú anyagokra nyomtat, ami
az eddigiekhez viszonyítva
óriási elôrelépést jelent.
Mostanáig a 350 grammos
anyagok elô-, illetve hátoldali
nyomtatására nem volt lehetôség a belépô kategóriás nyomtatóknál. A sokrétûség a médiákra is kiterjed. Ez a beren-

Regiszter Plakát Nyomda
helyett Printing.hu
dezés többek közt a natúr és
mûnyomó papírokat, kartonokat, az öntapadó anyagokat
és a vinyl fóliákat is kezeli.
Jelentôs fejlesztés Xerox®
Versant® 80 nyomdagépnél a
termelést támogató SIQA
program, amellyel könnyen és
gyorsan beállítható az illeszkedés, illetve az elô- és hátoldali regisztráció. Utóbbiak
nem érik el a 0,5 mm-es eltéréseket. Ez a beépített szolgáltatás újdonságot jelent ebben
a termékkategóriában, ugyanis ezt a megoldást eddig csak
a nagyobb teljesítményû digitális nyomdagépeihez kínálta
a cég.
A sajtótájékoztatón azt is
megtudtuk, hogy a 2012-ben
elért mélypont után a digitális
nyomdaipari gépek hazai piaca az elmúlt két évben elkezdett éledezni, és az eladások
emelkedtek. Tavaly tovább
stabilizálódott a piac, és az
értékesített darabszámok is
nôttek a legtöbb kategóriában.
A Xerox idehaza jelentôsen
megerôsítette pozícióit a legnagyobb forgalmat generáló
45–69/perc és a 70–90 oldal/perc sebességgel mûködô
színesnyomdagépek piacán. ➧

A szakma tagjai meglehetôsen jól ismerik egymást, és persze egymás cégét, illetve munkahelyét,
így nem kis meglepetést okozott a PPFestre kilátogatóknak, ha egy bizonyos céghez kötötten ismert személyt „más felirat” alatt talált.
Nos, a Regiszter Plakát Nyomda tulajdonos-ügyvezetôje, Horváth Mihály és évek óta vele dolgozó
fia, ifjabb Horváth Mihály pontosan ilyen meglepetésül szolgált. A megszokott cégnév helyett ugyanis
Printing.hu felirat fogadta az ôket felkeresôket.
Mint kiderült, szó nincs arról, hogy új céget alapítottak volna, csupán a nevüket és persze az imidzsüket igazították az átalakult nyomdai piachoz.
Az utóbbi évek tapasztalatai ugyanis egyértelmûvé
tették számukra: annak ellenére, hogy mind szakmai tudásban, mind technológiában felkészültek a
nyomdatermékek széles skálájának elôállítására,
saját maguk lehetôségeit szûkítették be azzal, hogy
plakátnyomdának hívták saját magukat. Nemcsak a
potenciális vevôk nem fordultak más típusú kiadványok gyártásával hozzájuk, de jószerint régi
ügyfeleikben sem tudatosodott, hogy a plakátokon
kívül egyéb termékek gyártásával is megbízhatják
ôket. S bármennyire úgy tûnik, hogy nem fontos a
név, mert a lényeg a tartalmon van, vagyis azon,
hogy egy cég mit tud, mit kínál a piacnak, és azt
hogyan kommunikálja, kétségtelenül bizonyított
tény, hogy az elnevezésnek, a hozzá kapcsolódó
asszociációknak és reflexeknek meghatározó szerepe van az üzletmenet alakulásában. Ez a reklámok által kiváltott automatizmus egyik alappillére.
Egy jól kiválasztott név persze, semmire nem
garancia, viszont csak azért megtartani a régit, mert
régi, ugyancsak nem az! Még akkor sem, ha jószerint brandként rögzült.
Mindenesetre, a Regiszter Plakát Nyomda lépett
e téren (is), és immáron Printing.hu néven szereplôje a hazai nyomdaiparnak. ➧
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Könyvgyártás az ofszet- és digitális nyomtatás szorításában, avagy:

„Hogyan tovább nyomdászok?”

A PPFest harmadik napja a Szakmaiság Napja elnevezést kapta, mégpedig arra utalva ezzel, hogy a Pódiumon elhangzó elôadások színes mozaikként villantottak fel, foglalkoztak a
szakma bizonyos meghatározott
részterületeivel. A jelöléstechnikától a
kódellenôrzésig, a sorszámozástól az
új migrációs rendeletek ismertetéséig
hangzottak el elôadások. A magunk
részérôl Burger László, a Nyomdavilág szerkesztôbizottsági tagjának elôadását hallgattuk meg, és számolunk
be az elhangzottakról.
Nos, alapvetôen inkább pódiumbeszélgetés volt ez a programpont is,
ugyanis Burger László az ofszet-, illet-
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ve a digitális nyomtatásban érintett
cégek képviselôit – Mile Gábor
(Michael Huber Hungária), Földváry
Szilárd (Wallitrade), Szamalovits Tamás (Xerox Magyarország) – egyaránt
bevonta elôadásába. (Eredetileg egy
digitális és egy ofszetnyomda képviselôje lett volna a beszélgetôtárs, de egy
sajnálatos szervezési félreértés okán
ez nem jött össze – a fôszerk.)
Burger László prezentációjának
egyáltalán nem titkolt célja az volt,
hogy valamifajta fogódzót adjon a
nyomdászoknak a hogyan tovább
kérdésére – legalábbis a könyv-, illetve lapgyártást illetôen. Mint mondta,
évente nagyjából 1–3 százalékos
könyvnövekménnyel lehet számolni,
és évek óta trend, hogy a fajlagos
példányszámok csökkennek, viszont
sokkal több cím jelenik meg. S noha
ez a digitális gyártás felé mutat, azért
az ofszetnyomtatás is tartja magát.
„A könyvgyártás jövôjének záloga,
hogy a könyv iránt maradjon meg az
igény. A gyártás pedig lehet akár
digitális, akár hagyományos” – hívta
fel az elôadó a figyelmet. Majd azt a
kifejezetten jó hírt is megosztotta a
hallgatósággal, amely szerint: az iPadok, illetve e-bookok iránti lelkesültség
lohadóban, az olvasók kezdenek ismét a nyomtatott formához visszatérni. Kivételt képez
ez alól a napilapok piaca: ott
drasztikusan csökkennek a példányszámok és a címek is. A
magazinok, illetve szaklapok
esetében azonban növekedésrôl
beszélhetünk, mind a példányszámot, mind a címeket illetôen. Mile Gábor, mint festékbeszállító, messzemenôkig
alá is támasztotta az elhangzottakat. Mint mondta, a hagyományos íves területen használt

grafikai festékek – a válság okozta
drasztikus visszaeséshez képest – az
elmúlt években mintegy 10 százalékos
forgalomnövekedést mutatnak, a napilappiac (cold-set) viszont évente minimum 5 százalékkal csökken, ellenben
a heat-set piaccal: tehát a tematikus
magazinoknál, szaklapoknál erôsödik
a felhasználás. Kétségtelen ugyanakkor, hogy legerôteljesebben a csomagolóipar fejlôdik: például a flexónyomtatáshoz használt vizes, illetve
oldószeres festékek forgalmának
növekedése mintegy 30–50 százalékos. De az egyéb csomagolóanyagok
gyártásához használatos festékek forgalma is jelentôsen növekszik.
Reményre adhatnak okot a papírfelhasználási adatok is. Magyarországon
ugyanis még mindig csak 90 kg/fô az
éves felhasználás, ezzel szemben
Ausztriában 180 kg, Németországban
pedig 220–240 kg között mozog.
Ezekben a mennyiségekben persze a
tissue is benne foglaltatik, de talán
joggal feltételezhetô, hogy nem a
papírszalvéta-felhasználás többletébôl
adódik a különbség…
A pódiumbeszélgetésen természetesen szóba került az is, hogy konkrétan
mit kellene tenni a nyomdáknak ahhoz, hogy versenyben maradjanak.
Földváry Szilárd meglátása szerint a
cégek döntéshozóinak a napi operatív
elfoglaltságok mellett nem nagyon
marad ideje, energiája, hogy stratégiai
fejlesztéseken gondolkodjanak, ezért
alkalmasint egy tanácsadó jól jöhetne
számukra…
Szamalovits Tamás tapasztalata
szerint az is gondot jelent, hogy a
nyomdák nem nyitnak az újdonságok
felé, nem változtatnak a gondolkodásmódjukon, pedig – ahogy fogalmazott
– „lehet egy csökkenô piacon hatékonyan és nyereségesen mûködni”.
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Mile Gábor szintén arra hívta fel a
figyelmet, hogy rugalmasnak kell lenni a
technológiát illetôen is. Mint mondta:
„A piac igénye határozza meg a technológiát. A nyomdaipar szolgáltató
ágazat!”
„Van jövôje a nyomdaiparnak, ám sok
munka kell hozzá, sok bátorság és a szó
eredeti értelmében vállalkozás, azaz
merni lépni, merni új lehetôségeket
megragadni, kiaknázni” – összegezte
Burger László prezentációjának alapvetô
mondanivalóját. Ugyanakkor arra
is felhívta a figyelmet, hogy
egyetlen iparág sem – így a
nyomdaipar sem – mellôzheti az
ágazatra vonatkozó megbízható
statisztikai adatokat, mert csak
ezek függvényében lehet tervezni
és felelôsen dönteni. Ezek azonban jelenleg hiányoznak. Arra
nézve azonban nem hangzott el
semmilyen javaslat, hogy ki és
miként vállalja, vállalná fel ennek
elkészítését… ➧

A PPFest második napja a Szövetség Napja volt,
amely azt is jelentette, hogy a Pódiumon elhangzó
elôadásokat, fórumokat, panelbeszélgetéseket, valamint természetesen a BEST PRINT Hungary díjátadó
ünnepséget a Nyomda- és Papíripari Szövetség szervezte, bonyolította. Elsôként az oktatás és utánpótlás helyzete került szóba, amelynek keretei között a békéscsabai
Marzek Kner Packaging és a Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közös
kezdeményezésében megvalósult és igen sikeres „Gyere
közénk nyomdásznak!” elnevezésû programról is
hallhatott az igen szép számú közönség. (Lásd külön
beszámolónkat az oktatás, utánpótlás kapcsán lapunk
12–13. oldalán! – a fôszerk.)
Ezt követôen az egész napon át zajló program egyetlen klasszikus értelemben vett elôadása hangzott el,
mégpedig Frank Rinkens, a Media Impression GmbH
vezérigazgatója ismertetett meg a hallgatósággal egy új
és már mûködô német üzleti modellt, a virtuális papírraktárt. (Kicsit bôvebben a 13. oldalon – a fôszerk.)
Dr. Peller Katalin, a szövetség fôtitkára volt a következô a pódiumra lépôk sorában: ô az általuk kiírt Papírmánia elnevezésû országos rajzverseny legfontosabb
tudnivalóit ismertette (Errôl a Fedprint oldalon részletesebben is olvashatnak – a fôszerk.).
A következô program egy rendhagyó tárlatvezetés
volt, amelynek során Prókai Piroska és Szabó József, a
BEST PRINT Hungary verseny zsûritagjai mutatták be a
benevezett és a helyszínen kiállított pályamûveket.
Majd 15 órakor elkezdôdött a BEST PRINT Hungary
ünnepélyes díjátadója, ami azért is szolgált a meglepetés
erejével, és állt igen komolyan az érdeklôdés középpontjában, mert az idén elsô alkalommal teljes titok övezte,
hogy a benevezett 32 cég
117 pályamûvébôl
mely cég,
mely mûve
kapott kitüntetést. (Az
errôl szóló
beszámolót
lapunk
16–17. oldalán találják –
a fôszerk.) ➧
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A Szövetség Napja
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„Gyere közénk nyomdásznak!”
Nyílt fórum az oktatásról, utánpótlásról

A nyomdaipari
vállalkozások, ezen
belül a nyomdák
egy jelentôs része
már ma kénytelen
szembesülni azzal,
hogy igencsak gondot okoz, ha nyomdaipari szakemberrel szeretné bôvíteni a cég létszámát,
ugyanis egyre
nehezebben talál –
ha egyáltalán talál.
De a mai állapot
semmi ahhoz
képest, ami igen rövid idôn belül várható! Az Óbudai Egyetem RKK MKI szakára például az idén mindössze 38 fô
jelentkezett, akikbôl 3–4 év múlva jó, ha
20 végez… És a középfokú szakmunkásképzésre is évrôl évre drasztikusan kevesebben jelentkeznek, kivétel ez alól a
békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola – de errôl
majd késôbb. Tudja, saját bôrén érzi is a
szakma, hogy nincs mire vagy kire várni,
az ágazat közös dolga, hogy gondoskodjék a szakmai utánpótlásról, legyen szó
akár diplomásokról, akár szakmunkásokról. Tennie kell, ha nem akar szakember
nélkül maradni. A nagy kérdés a hogyan.
Nos, a PPFest kitûnô alkalmat biztosított arra is, hogy a témát körüljárva közelebb kerüljön a szakképzés kérdése a
megoldáshoz, vagy legalábbis kirajzolódjon valamifajta vonatkozó elképzelés. A
nyílt fórumra, amelyet a Szövetség szervezett, meghívást kaptak a nyomdaipari
képzéssel is foglalkozó hazai középfokú
intézmények – Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola (Kecskemét), IQPont Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és
Szakiskola (Eger), Könnyûipari Szakközép- és Szakiskola (Debrecen), SzentGyörgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Békéscsaba), Szily
Kálmán – Tótfalusi Kiss Miklós Nyomdaipari Tagozat – vezetôi, és mindegyikük el is fogadta a meghívást.
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A felsôfokú nyomdászképzést természetesen dr. habil. Horváth Csaba, az
Óbudai Egyetem felsôfokú nyomdászképzést biztosító intézetének igazgatója
képviselte. Rajtuk kívül még Tolnai
László, a Print & Publishing vezetôje
vett részt a beszélgetésben, a moderátor
feladatát dr. Peller Katalin, a szövetség
fôtitkára látta el.
A fórumbeszélgetésen elhangzottak
alapján kiderült, hogy a középszintû
intézmények vezetôi szinte egyöntetûen
abban látják az utánpótlás hiányát, hogy
a nyomdászszakma elvesztette presztízsét, és egyáltalán nem vonzó a fiatalok
számára: egyrészt, mint mûszaki pályától
ódzkodnak, másrészt kevés fogalmuk van
a nyomdászatról, és rendszerint az is
téves. Ráadásul egyáltalán nem hangzik
számukra trendinek a „gépmesterség”, de
az, hogy „könyvkötô” sem… Problémát
jelent továbbá, hogy például az imént
említett gépmesteri végzettség érettségihez kötött, ám a gimnáziumok, illetve
középiskolák elzárkóznak attól, hogy
adott esetben egy osztályfônöki óra keretén belül bárki is bemutassa a diákoknak
ezt a szakmát. Nem elôször merül már
fel, hogy korszerûsíteni kellene a nyomdaipari szakmák elnevezését, mert
bármennyire is nem gondolná az ember,
szülôt és gyereket egyaránt jelentôsen
befolyásol egy-egy szakma „divatos”
elnevezése. Ahogy a beszélgetés résztvevôi fogalmaztak: „a nyomdászatot egy

»szexi« szakmává kell(ene) tenni a fiatalok számára, merthogy az is! – csak eddig ezt nem kommunikáltuk.”
Ez azonban csak az egyik – bár kétségtelenül fontos – tényezôje a szakma
iránti vonzalom felkeltésének. A békéscsabai példa azonban azt is mutatja, hogy
akár „új szakmai titulus” nélkül is lehet e
téren érdemben elôre lépni, és pedig
nagyot. De ehhez – ahogy Kása István, a
Marzek Kner Packaging ügyvezetôje
fogalmazott – „nem beszélni kell róla,
hanem tenni!” És akkor nézzük, mi is az
a békéscsabai példa!
Nos, az idén mintegy 67 tanuló jelentkezett a békéscsabai Szent-Györgyi
Albert Gimnázium és Szakközépiskola
gépmesteri oktatására – ez országosan az
utóbbi évek legmagasabb létszáma! A
„trükk” pedig nem más, minthogy az
iskola a Marzek Kner Packaginggal
közösen – és persze bevonva a város
önkormányzatát – meghirdette a „Gyere
közénk nyomdásznak!” elnevezésû
programot, amelynek keretei között
üzemlátogatásokat szervezve rendre
bemutatják a fiataloknak a teljes nyomdát, beszélnek a technológiáról, de fôleg
arról, hogy milyen lehetôségeket, illetve
perspektívát kínál számukra ez az iparág.
Az eredmény önmagáért beszél, még
egyszer: 67 gépmestertanuló kezd
szeptemberben a békéscsabai iskolában!
A békéscsabai kezdeményezéshez
valamennyi nyomdaipari képzéssel
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kapcsolatos helyzetet – amely cseppet sem nevezhetô rózsásnak – dr.
Horváth Csaba ismertette. Bemutatta
az immáron összevont képzés struktúráját, beszélt a keretekrôl és korlátokról: például demográfiai okok
miatt is alacsony létszám, nehézkes
finanszírozási háttér, szûkülô jogi
keretek stb. Majd – utalva a középszintû oktatás problémáira – összességében megállapította: „Gond van a
bemenettel és a kimenettel is. A
szövetségnek kell lépnie az oktatás
terén, mégpedig erôteljes lobbitevékenységet kell folytatnia az
érdekében.”
Ezt követôen néhány jelenlévô
cégvezetôt kérdezett az utánpótlással
kapcsolatosan. „Sem közép, sem felsô
szinten nincs megoldva a képzés.
Nem látom, ki fog a hajtogatógép
mellé állni pár év múlva” – mondta
Szentendrei Zoltán, a Prospektus
tulajdonosa.
A Reálszisztéma Dabasi Nyomda
vezérigazgatója, Vágó Magdolna
szintén nem volt cseppet sem optimista: „Ugyan még nem gond szakembert szerezni, de egyre nehezebb.
Ráadásul mindenki a fôváros felé
igyekszik, tehát a vidéki nyomdák
még ebbôl a szempontból is hátrányos helyzetbe kerülnek.”
Az Edelmann Hungary (Zalai
Nyomda) igazgatója, Czirkl György
pedig elmondta, hogy jelenleg is
házon belül oldják meg a szakem-

berképzést, merthogy a NyugatDunántúli régióban kormányzati
szinten egyáltalán nem támogatott a
nyomdaipar… Nekik ezt is maguknak kell megoldani.
Mindent összevetve, kétségtelenül
az elsôdleges problémát a szakma
iránti érdeklôdés hiánya jelenti, tehát
elsô körben valóban el kell érni, hogy
az új generáció számára vonzó pályát
jelentsen a nyomdászat, legyen szó
bármely területérôl. A szövetség
oroszlánrészt vállal a teendôkben –
Alapítvány az oktatásért, Papírmánia
országos rajzverseny, Print Power és
Two Sides kampányok, lobbitevékenység a kormányzatnál, szervezés
és koordinálás stb. –, de az ágazat
valamennyi tagjának az összefogására és aktivitására is szükség van a
megvalósításhoz.
Az utánpótlás kérdésének esetleges
megoldásával azonban még közel
sem jutunk a problémák végére,
ugyanis ott a következô, nevezetesen:
mit is kéne oktatni? E kérdést Tolnai
László vetette fel – és joggal. Érdemi,
valamifajta konszenzuson alapuló
válasz azonban nem tudott születni
rá, merthogy ez a téma is „több, sôt
sokmisés”, és lejárt a rendelkezésre
álló idô…
Azt gondolom, egyelôre jó lenne
legalább odáig eljutni, hogy vonzóvá
tegyük a szakmát, már csak azért is,
hogy egyáltalán legyen kit oktatni
rá… ▼
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foglalkozó középszintû intézmény
csatlakozott, a program kitalálói
pedig a teljes know-how-t át is adják.
Ugyanakkor kétségtelen, hogy
megvalósításához elengedhetetlen a
nyomdák támogatása, és nemcsak
azért, hogy legyen mit „mutogatni”,
hanem az oktatás erôteljesen preferálja, sôt elôírja a duális képzést.
Egy-egy iskola alá tartozó és ugyanakkor korszerû tanmûhelyek létrehozása azonban szinte lehetetlen, tehát a
gyakorlati képzés helyszínéül kizárólag mûködô vállalkozások szolgálhatnak. Ám az is tény: egyetlen cég sem
engedheti meg, hogy a tanulókat a
szakmai fogásokra rögvest „éles
munkákon” tanítgassa… Hogy mégis
megvalósítható legyen a gyakorlati
képzés, a nyomdán belül kellene
tanmûhelyt kialakítani. Ehhez valamiféle segítséget lehet kérni – és
Békéscsabán meg is adták – a városi
vagy kerületi önkormányzattól. És
persze, a megfelelô tanárutánpótlás is
nagyon fontos, ennek záloga az
oktatók bérének növelése. Megoldást
jelenthetne egy olyan pénzügyi
platform megteremtése, amelyet a
nyomdaipari cégek és az önkormányzat közösen finanszíroz. És az sem
probléma szinte egyetlen szakiskolánál sem, hogy az ország más területérôl fogadjanak diákokat, hiszen
jellemzôen mindenhol van lehetôség
kollégiumi elhelyezésre.
A felsôfokú nyomdászképzéssel

18:33

Virtuális papírraktár

Ahogy az az elôzetes felhívásban is olvasható volt,
meglehetôsen sokszor fordul elô, hogy hirtelen szükség
lenne egy kisebb mennyiségû papírra, vagy éppen hosszabb ideje foglalja a helyet a raktárban egy
korábbi megrendelésbôl megmaradt, és minden bizonnyal felhasználásra már nem kerülô alapanyag. E problémák megoldásában segít a Frank Rinkens, a Media Impression GmbH vezérigazgatója által ismertetett virtuális papírraktár, amely Németországban, illetve néhány európai országban már egy mûködô üzleti modell. A lényege, hogy a cég létrehozott egy olyan virtuális platformot (www.virtualpaperstock.com), amelyen – természetesen a regisztrációt követôen – bárki értékesítheti, illetve beszerezheti, ráadásul igen kedvezô áron, ezeket a kisebb mennyiségû „maradékokat”. Hogy mennyire hasznos és életszerû a vállalkozás, azt az is bizonyítja, hogy immáron több
mint 300 ezer tonna – ahogy az elôadó fogalmazott – „jött össze” a felesleges papírokból.
A regisztráció egyébként mindenki számára ingyenes, és csak a megvalósult üzlet után kell
fizetni. További elônye a rendszernek, hogy mind az eladó, mind a vevô egymás számára anonim
marad, ugyanis a tranzakciók bonyolítását és a számlázást a Media Impression végzi. ➧➧
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Gazdasági Konferencia
és

Közgyûlés

fedprint.hu

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

2015. május 14–15.
Kecskemét, Varga Tanya

Gazdasági Konferencia
2015. május 14., csütörtök
11.30–13.00: Érkezés, regisztráció, ebéd
13.00–13.10: Konferencia megnyitása
(dr. Peller Katalin fôtitkár, NYPSZ)
13.10–13.30: Bemutatkozik az STI Petôfi Nyomda
(Fábián Endre ügyvezetô igazgató)
13.30–14.:00: A miértek fontossága: emberi tényezô
(Gazsi Zoltán ügyvezetô igazgató, Eisberg Hungary)
14.00–14.30: Grafikus és nyomda: egy kapcsolat
tanulságai
(Ördögh László mûvészeti igazgató, Graphasel)

14.30–14.50: Kávészünet
14.50–15.20: A print helye a reklámpiacon
(Tonk Emil elnökhelyettes, MMSZ)
15.20–15.50: Új kihívások a szakképzésben
(Kása István ügyvezetô igazgató, Marzek Kner Pack.)
15.50–16.20: Papírmánia – Országos rajzverseny
(dr. Peller Katalin fôtitkár, NYPSZ)
16.20–16.40: Konferencia lezárása
(dr. Horváth Csaba elnök, NYPSZ)
16.40–19.30: Puszta-program, szabad program, wellness
19.30–20.00: Érkezés, wellcome drink
20.00–21.30: Gálavacsora
21.30–22.00: Kecskeméti tánceggyüttes mûsora
22.00–22.30: Magyar Nyomdászatért díj átadása
22.30–00.00: Kötetlen program

XL. Közgyûlés
2015. május 15., péntek
9.00–10.00: Regisztráció (hotel-vendégeknek kijelentkezés)
10.00–12.00: XL. Közgyûlés
12.00–12.45: Hess András-díjak átadása
13.00–14.00: Ebéd

Young Leaders in Print Conference
Fiatal nyomdaipari menedzserek konferenciája
Budapest, 2015. szeptember 17–19.
Szövetségünk lesz idén a házigazdája, és Budapest ad otthont a Nemzetközi
Nyomdaipari Szövetség, az Intergraf 2012-ben életre hívott Young Leaders in Print
elnevezésû konferenciájának, amely fiatal nyomdaipari menedzsereknek, valamint
a különféle nyomdaipari vállalkozások fiatal tulajdonosainak szóló rendezvény.
A konferencia célja, hogy a nyomdaiparban tevékenykedô ifjú menedzserek, illetve
tulajdonosok számára esszenciális fórumot biztosítson elsôsorban a gazdasági,
piaci, értékesítési, vállalatvezetési ismeretek bôvítésére, továbbá a nemzetközi
együttmûködések és kapcsolatok kiépítésére, és persze nem utolsó sorban olyan
innovációk megismerésére, amelyek a versenyképesség növelésében játszanak
meghatározó szerepet.
A rendezvény további célja, hogy elôsegítse az új generáció nemzetközi képviselôi
közötti közvetlen tapasztalatcserét, valamint a személyes kapcsolatok kialakítását –
és nemcsak formális szinten, hiszen a Király utcai „bulinegyed” látogatása is a
program része lesz…Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a nyomdaipar ifjú
menedzserei között számos és azóta is tartó üzleti kapcsolat és barátság született.
Szövetségünk tagjai ingyen delegálhatnak 40 év alatti, és a vállalkozás
irányításában résztvevô, angolul jól beszélô kollégá(ka)t!

Kétfordulós országos verseny indul ôsszel, amelynek
helyi fordulóit a csatlakozó nyomdák szervezik. Várjuk
azonban azok jelentkezését is, akik – külön díjak felajánlásával vagy egyéb formában – támogatni kívánják
kampányunkat.
Eddig a következô cégek csatlakoztak:
Alföldi Nyomda Zrt., Dürer Nyomda Kft., Hamburger
Hungaria Kft., Marzek Kner Packaging Kft., OSG
Hungary Kft., OOK-Press Nyomdaipari és Szolgáltató
Kft., Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Pauker Holding Kft.,
Pátria Nyomda Zrt., Prospektus Kft.

Amennyiben Önnek is fontos, hogy szakmánkat
ne érjék alaptalan és igaztalan vádak, és újra
méltó rangjára emelkedjen, akkor csatlakozzon
a Papírmánia országos rajzverseny
szervezéséhez!
Bôvebb információ, valamint a rajzverseny valamennyi
dokumentációja a Szövetség erre a célra külön létrehozott honlapján, a www.szeretemazerdot.hu oldalon
található.
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„A termékeknek kell önmagukért beszélni – és beszélnek is!”

BEST PRINTHungary 2015

A PPFest legnagyobb érdeklôdéssel kísért rendezvénye kétségtelenül a Nyomda- és Papíripari Szövetség megújult versenyének,
a BEST PRINT Hungary-nek ünnepélyes eredményhirdetése, díjkiosztója volt. Az esemény helyszínéül szolgáló Pódium elôtt
zsúfolásig megtelt a nézôtér, sôt bôven akadt olyan is, akinek már csak állóhely jutott. Túl a tényen, hogy mindig is fontos
esemény volt az ágazat szereplôi számára a lánykori nevén Pro Typographia verseny, ezúttal külön fokozta az érdeklôdést, hogy
teljes titok övezte a végeredményt: még az érintettek sem tudtak róla, hogy nyertek-e, és ha igen, mely általuk nevezett
termékkel… A Szövetség Napján, azaz a PPFest második napjának délutánján kezdôdô ünnepségen elsôként Balogh Ádám, a
BEST PRINT Hungary zsûrijének elnöke ismertette röviden az értékelés menetét, fogalmazta meg a zsûri véleményét a látottak,
tapasztaltak alapján. És ô volt az, aki a címben idézett megállapítást tette… Majd ezt követôen a szövetség nevében dr. Horváth
Csaba elnök, és dr. Peller Katalin fôtitkár, illetve a különdíjak esetében az adományozók adták át a díjakat, és gratuláltak a
gyôzteseknek. Volt nem egy olyan nyomda, amelynek a képviselôje „kénytelen” volt többször is felfáradni a színpadra…
A gyôztes pályamûvek egyébként a 22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is kiállításra kerültek.
És akkor nézzük, hogy ki, milyen kategóriában, és mivel érdemelte ki a BEST PRINT Hungary 2015 verseny elismerését, díját.

A BEST PRINT Hungary v erseny 2015. évi gyôztesei
BPH Nagydíj:
Grafikai Nagydíj – Különleges
kivitelû kiadványok:
Dürer Nyomda Kft. – Space Maker
Nyomtatási Nagydíj – Heat-set
rotációs periodika:
Ipress Center Hungary Kft.
– Playboy Exclusive
Finishing Nagydíj – Reklám és
marketing kiadványok:
Keskeny és Társai 2001 Kft. –
Keskeny Nyomda karácsonyi
ajándékcsomagja

Kategóriadíjak:
Könyv – egyszínes, keménytáblás
Arany: Dürer Nyomda Kft.
– Magyar Csillagok
Ezüst: Alföldi Nyomda Zrt.
– Émile Ajar: Salamon király szorong
Bronz: nem került kiosztásra
Könyv – többszínes, keménytáblás
Arany:
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
– Beautiful Germany
Ezüst: Alföldi Nyomda Zrt.
– Baptist de Pape: A szív ereje
Bronz: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
– Hozleiter Fanny Mosolyka:
Lélekkód
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Könyv – egyszínes kartonált:
nem került kiosztásra

Bronz: Crew Nyomdaipari
Szolgáltató Kft. – PM Mock-up

Könyv – többszínes kartonált:
nem került kiosztásra

Csomagolóanyagok – flexó
csomagolóanyag:
nem került kiosztásra

Periodikák – íves periodika
Arany: Prospektus Kft. – Polo &
Luxury Country Life Magazine
Ezüst: nem került kiosztásra
Bronz: nem került kiosztásra
Periodikák – heat-set rotációs
periodika
Arany: Ipress Center Hungary Kft.
– Golferin
Ezüst: nem került kiosztásra
Bronz: nem került kiosztásra
Reklám és marketing kiadványok
Arany: Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Zrt. – Jeep Renegade
Ezüst: Crew Nyomdaipari
Szolgáltató Kft. – Eventrend mappa
Bronz: Grafit Pencil Nyomda Kft.
– Kôkatalógus
Csomagolóanyagok
– ofszet csomagolóanyag
Arany: Keskeny és Társai 2001 Kft. –
CRAFCO MONSTERKOFFER bôrönd
Ezüst: Prospektus Kft.
– Navajo szappandoboz család

Különleges kivitelû kiadványok
Arany: Keskeny és Társai 2001 Kft.
– ESSENTIAL füzet
Ezüst: Pénzjegynyomda Zrt.
– A Seuso kincsek hazahozatala blokk
Bronz: Pauker Holding Kft.
– Ybl összes
Kézmûves könyvkötészet
Arany: Mórocz könyvkötészet
– Emlékeznek a lapok
Ezüst: nem került kiosztásra
Bronz: nem került kiosztásra
Junior
Arany: Békéscsabai Szent-Györgyi
Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
kollégium végzôs hallgatói
Bjelik János: „1964” – az 1964-es év
jeles eseményeit megjelenítô
plakátsorozat
Ezüst: IQ-Pont Gimnázium,
Informatikai, Közgazdasági,
Nyomdaipari Szakközépiskola
és Szakiskola (Eger)
Bakos Mirtill, Nagy Brigitta,
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Belá Máté,
Takács Gergô:
Kihívások
piramisa – Az
Ókori Egyiptom
társasjáték
Bronz:
Óbudai
Egyetem
Rejtô Sándor
Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar,
Vincze Zsolt – Az Óbudai Egyetem
Borának a díszdoboza

Szitanyomtatással készült termékek
Arany: Selmeczi Géza – Apollo
Ezüst: nem került kiosztásra
Bronz: nem került kiosztásra
Biztonsági nyomtatványok
Arany: Pénzjegynyomda Zrt. –
Magyarország állatvilága sorozat és
blokk – Aranyfutrinka alkalmi bélyeg
Ezüst: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
– 450 éve született W. Shakespeare blokk
Bronz: nem került kiosztásra

Printinfo Tradíció különdíj
(Többszínes, keménytáblás könyv):
Alföldi Nyomda Zrt. – Canon Missae
Print & Publishing Harmónia
különdíj (Többszínes, keménytáblás
könyv): Gyomai Kner Nyomda Zrt.
– Borbás Marcsi: A sûrûje

A zsûri különdíja:
Flexó csomagolóanyag
Mondi Békéscsaba Kft. – Foodies
2 és 5 kg flexibox visszazárható tasak

Különdíjak:
Tervezés és kiadványszerkesztés,
grafikai terv
Nem került kiosztásra

CSAOSZ különdíj
(Biztonsági nyomtatványok):
STI Petôfi Nyomda Kft.
– Gyógyszeres demódoboz
PNYME Innováció különdíj
(Biztonsági nyomtatványok):
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. – MC
Debit World Diamond CCB bankkártya

Junior
IQ-Pont Gimnázium, Informatikai,
Közgazdasági, Nyomdaipari
Szakközépiskola és Szakiskola (Eger) –
Zupkó Krisztina: Plakátterv, DVD borító
Többszínes, keménytáblás könyv
Bakony-Balaton Média Kft.
– Zatkalik Dávid: Elsô számú második
Többszínes, keménytáblás könyv
Prime Rate Kft. – Der Spezialist
– Budapesti programajánló füzet
Különleges kivitelû kiadványok
Prospektus Kft. – Colas füzet
Flexó csomagolóanyag
Rondo Hullámkartongyártó Kft.
– Bosch fûnyíró csomagolóeszköze
Ilona
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Régió- és világbajnok magyar pályázók az idén is

Eska Frog Award
Az Eska Graphic Board a kiváló
minôségû grafikai kartonok és
könyvkötôlemezek gyártója és szállítójaként ismert világszerte. Termékeiket elsôsorban keménytáblás könyvek, képek, gyûrûsmappák, naplók,
albumok, luxuscsomagolások, puzzle,
display gyártásához használják, és
ezen a területen piacvezetô.
A felhasználók igen kedvelik az
Eska márkanév alatt forgalmazott
termékeket, mert minôségük kiváló
és állandó, illetve annak érdekében,
hogy biztosítsák a gyors és megbízható szolgáltatást, az Eska Graphic
Board világszerte értékesítési és
szolgáltatási központokat hozott létre
a nagyobb európai piacokon, az
Egyesült Államokban és Ázsiában.
Ezen túlmenôen pedig dedikált
hálózati képviseleteik, forgalmazóik
és nagykereskedôik vannak a világ
minden táján. Maga a gyár Hollandia
északi részén található, ahol modern
papírgépeken és környezetbarát technológiával évente mintegy 250 ezer
tonna kartont állítanak elô. Azt is
érdemes tudni, hogy minden Eskatermék újrahasznosított papírból
készül, valamennyi rendelkezik FSC
tanúsítvánnyal, és természetesen
maga a cég is minôségbiztosított
(ISO 9001, ISO 14001).
Az Eska Graphic Board öt évvel
ezelôtt alapította meg az Eska Frog
díjat, amelyre magyar résztvevôk is
már négy éve folyamatosan nevez-
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nek. Mivel az Eska cég az Egyesült
Államoktól Ázsiáig a világ mintegy
130 országában forgalmazza termékeit, öt régióra osztva, régiónként
négy kategóriában – könyv, irodaszer,
játékok és puzzle, display és luxuscsomagolás – írják ki a versenyt.
Minden régióban az egyes kategóriákat tekintve gyôztest hirdetnek, majd
következik a régió-gyôztesek versengése az abszolút gyôztes megtisztelô
címéért.
Nos, ezúttal a budaörsi EPC
Nyomda a Szépmûvészeti Múzeum
számára készített könyve, a Múzeum
Café címû mû nyerte meg az abszolút
versenyt könyvkategóriában, s kapta
meg a vele járó bronzbékát és pénzdíjat, valamint a cég neve felkerült a
hollandiai gyár bejáratánál található
dicsôségfalra. A könyvrôl magáról
érdemes azt is tudni, hogy Salát Zalán Péter mûvészeti vezetô és kreatív
csapata, a Lencsés-Tóth Dávid,

Németh L. Dániel és Suszter Viktor
tervezôgrafikusok, Kovalik Máté
képszerkesztô és Patai Zsuzsanna
asszisztens alkotta Lead82 tervezôi
kreativitását dicséri. A kreatív csapat
– és a szóban forgó könyv is – már
számos nemzetközi megmérettetésen
indult, s hozott el nagyon rangos elismerést. Az EPC Nyomda az Europapier Budapest Kft. partnere, és a kereskedô cég termékfelelôse nemcsak
jelen megmérettetésre buzdította a
nyomdát, hanem ô volt az, aki a
Lead82 csapatának figyelmébe ajánlotta az EPC-t, mint a kimagasló
nyomdai minôséget mindig szem
elôtt tartó, megbízható és igényes
nyomdát. (Az EPC Nyomdával készült
interjúnkat korábbi lapszámunkban
már olvashatták – a fôszerk.)
A Papyrus Hungária Zrt. partnerei
közül került ki a másik Eska Frog
Award-gyôztes, mégpedig a Bomo
Art. A Papyrus, mint anyavállalat
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vezetôjével készült interjúnkat a
következô oldalakon olvashatják –
a fôszerk.)
A szûk körû, ám ünnepélyes díjátadókra 2015. március 31-én
(Papyrus Hungária Zrt.), illetve
április 1-jén (Europapier Budapest
Kft.) került sor, a forgalmazó cégek
telephelyén. Az egyes ünnepségeken
a cégek vezetôi – Palkó Roland

vezérigazgató, illetve Erdély Zsolt
ügyvezetô –, valamint munkatársaikon kívül részt vett az Eska Graphic
Board hazai képviseletét ellátó Polo
Kft. ügyvezetôje, Simor Nicolette is.
A jutalmakat az Eska Graphic Board
Kelet-Közép-Európai régióért felelôs
értékesítési vezetôje, Michel Schmaal
adta át a díjazottaknak. ■

Díjinfo

egyébként több mint harminc éve
forgalmazza az Eska Graphic Board
termékeit. De most térjünk vissza az
idei gyôzelemhez!
A Boldizsár Károly vezette Bomo
Art irodaszer-kategóriában lett régiógyôztes az általuk tervezett és készített iPod-tartóval, amely kimagasló
kézmûves-könyvkötészeti tudásról
tesz tanúbizonyságot. (A Bomo Art

18:34

Ilona

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

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:

STANCFORMA 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
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„Millió ötletem van, mit lehetne még…”

Bomo Art

Az 1997-ben alapított Bomo Art elsô tíz éve jószerint – a szó
konkrét és átvitt értelmében egyaránt – „tanulópénznek”
minôsül, ugyanis ennyi idô szükségeltetett a cég számára
ahhoz, hogy egy jó ötletbôl minden tekintetben stabil
vállalkozás váljon. A Bomo Art összetéveszthetetlen
termékeivel nemcsak a hazai piacon van jelen, hanem Európa
számos országába – legnagyobb mértékben Angliába –
exportál, az idei terveik szerint pedig az USA-t is szeretnék
„meghódítani”. Ismerve – és nem mellesleg nagyon kedvelve –
az általuk tervezett és készített termékeket, ez minden
bizonnyal sikerülni is fog.
Az alapító-tulajdonos Boldizsár Károllyal beszélgettem, aki
annak idején ofszetgép mesterként kezdte a pályafutását, s
most mégis egy kézmûves-kötészeti cég tulajdonosügyvezetôjeként vehette át az Eska Graphic Board által kiírt
Eska Frog világverseny régiós díját Stationery (irodaszer)
kategóriában.

● Kézmûves vásárokon, valamint
igényes papír-írószer boltokban mindig megcsodáltam a Bomo Art termékeit, s nagyon reméltem, hogy honi
ötleten, kreativitáson alapul, és persze
hazai kivitelezésben készül… S lám:
így is van! Kipattant az ötlet, vagy
valami ihletül szolgált? Eredeti végzettségét tekintve ugyanis gépmester…
Hogy, hogy nem nyomdában
gondolkodott?
– Valóban gépmesterként indult a
pályám, de már gyerekkoromban megcsapott a papír, a címke illata, ugyanis
nyári szünetben a szállítással foglalkozó
édesapámat elkísérve találkoztam elôször
nyomdával. Késôbb felvételt is nyertem a
szakközépiskolába, majd azt elvégezve
dolgoztam gépmesterként néhány nyomdában. Ugyanakkor – mivel alapvetôen
humán beállítottságú vagyok – mindig
azt éreztem, hogy nem igazán nekem
való a mûszaki pálya… Kerestem a
helyem, az utam. Azután – egész pontosan 1997-ben – Velencében jártunk az
akkori barátnômmel, és ott láttunk meg
olyan papírból készült kézmûves termékeket, illetve egyéb ajándéktárgyakat,
amelyek meglódították a fantáziámat,
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fantáziánkat, és úgy gondoltuk, hogy
esetleg érdemes lenne ilyeneket vagy
hasonlókat itthon is forgalmazni, esetleg
gyártani. El is kezdtünk vele foglalkozni.
Igaz, eleinte sokkal nagyobb hangsúlyt
kaptak a mindenféle ajándéktárgyak,
semmint a papírtermékek, ámbár a kezdetektôl készítettünk például határidônaplókat. Jártuk vele a különbözô kézmûves- és kirakodóvásárokat, számtalan
hazai és nemzetközi kiállításon vettünk
részt, amelyeken próbáltunk viszonteladói kapcsolatokat is kiépíteni. Szóval:
igen sok energiát és pénzt fektettünk
abba, hogy minél inkább ismertté tegyük
a termékeinket a piacon. Talán – sôt,
biztosan – túl sokat is költöttünk a marketingre, a „magunk mutogatására”…
● De hát, meghozta az eredményét!
– Ma így látszik, de ennél jóval bonyolultabb a történet! Fogalmazhatok úgyis,
hogy némileg „fordítva ültünk a lovon”,
azaz: hamarabb és jelentôsebb energiát
és pénzt fordítottunk például különbözô
vásárokon történô megjelenésre. Úgy
jelenítettük meg a céget, olyan installációink voltak, mintha iszonyú sok pénz
állna rendelkezésünkre… Ehelyett
inkább a mögöttes tartalomra, azaz új

termékek létrehozására és új dizájn
kialakítására kellett volna fordítani a
forrásainkat! Nagy hiba volt nem így
tenni! De tanultam belôle. Idôközben a
barátnôm már csak üzlettársam lett, majd
2007-ben közös megegyezéssel teljesen
szét is váltak az útjaink. Én folytattam a
Bomo Art papírfeldolgozáshoz kapcsolódó tevékenységét, ô egy új cégben egy
másik vonalat vitt tovább.
Ez rendben is lett volna, csakhogy a
Bomo Art akkoriban teljesen el volt
adósodva: 10 millió forintnyi Széchenyihitel, valamint ezen felül még plusz 2–3
millió tartozása volt különbözô cégeknek. De nagyon hittem abban, hogy ezzel
együtt sikerül nemcsak rendezni a cég
tartozását, hanem képes leszek immáron
egyedül végigvinni az ötletemet, vagyis
azt, hogy nagyon igényes, kézmûves
könyvkötészeten alapuló termékeket
állítsunk elô és forgalmazzuk azokat. Szó
szerint éjjel-nappal dolgoztam: napközben vagy különféle vásárokon árultam,
vagy jártam viszonteladótól viszonteladóig, éjjel meg az akkori szûk csapatnak
besegítettem gyártani a termékeket,
illetve intéztem a cég mûködéséhez
szükséges adminisztrációs teendôket.
Azután, be kellett látnom, hogy ezt így
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nem lehet sokáig csinálni, és akkor
elkezdtem tudatosan felépíteni a céget:
vettem fel embert az adminisztrációs
feladatokra, és a könyvkötô csapatot is
némileg kibôvítettem. A mai napig
nagyon hálás vagyok nekik azért is, mert
a nehéz idôkben kitartottak mellettem!
És a Bomo Art grafikusa, Éva – akivel
szintén a kezdetektôl dolgozunk együtt –
is kitartott mellettem. Igaz, a váltáskor
alapoktól gondoltam újra a grafikai
dizájnt, de ebben is abszolút partner volt,
és a mai napig is az. Továbbá nagyon
sokat köszönhetek életem szerelmének, a
feleségemnek, aki túl azon, hogy csodás
anyukája ötéves kislányunknak, az üzleti
életben is nagyon komoly támaszt jelent.
De visszatérve a Bomo Art „újkori”
életéhez: az alapjaitól újragondolt dizájn
eredményeként létrejött az a sajátságosan
egyedi grafikai világ, amely valamennyi
Bomo Art termék sajátja, és amely
összetéveszthetetlenné teszi az általunk
tervezett és készített termékeket. Igaz,
amióta csomagolópapírként is megjelent
a Bomo Art grafikai világa, bizony
lopják tôlünk a termékötleteket, vagyis a
mi csomagolópapírjaink felhasználásával
hasonló termékeket dob piacra egy-két
cég… Nem örülök neki, de – ellentétben
ezekkel a cégekkel – nekem millió
ötletem van, mit lehetne még készíteni!
● Pedig már most is nehéz felsorolni,
hogy jelenleg mi mindent gyártanak,

és persze forgalmaznak. Csak néhányat említenék: fél- vagy teljes bôrkötéses határidônaplók, illetve egyéb
naplók, biankó receptkönyvek szintén
fél vagy teljes bôrkötésben, dobozok,
naptárak, képeslapok, ajándékkísérô
kártyák, csomagolópapírok, kaleidoszkópok, illetve teleidoszkópok, iPodtartók, mappák, borítékok. És mindezek magukon viselik az egyedi Bomo
Art design-t, készítésükben pedig
abszolút kézmûves termékek – kivéve
persze a nyomtatást. Ha jól tudom,
hazai nyomdában nyomtattatják
azokat az íveket, amelyek felhasználásával készítik a termékeiket.
– Így igaz, illetve annyit pontosítanék
rajta, hogy például a határidônaplók
belívét egy olyan olasz nyomdából
szerezzük be, amely kifejezetten erre
szakosodott, és világszerte látja el a
határidônapló-gyártásával foglalkozó
cégeket. Szívesen gyártatnám itthon,
mert itthon is készülnek nagyon igényes
termékek, de a hazai nyomdák – érthetô
módon – jóval drágábban állítanák elô
ezeket a határidônapló-testeket. Alapelvárás ugyanis, hogy minôségi papírra
készüljenek, cérnázott gerinccel. Az az
olasz nyomda, ahonnan beszerezzük –
mivel erre specializálódott – jóval kedvezôbb áron tudja szállítani azt az évente
nagyjából 8000 darabot, amelynek aztán
nálunk készül az egyedi kötészete, és
amelyeket értékesítünk.
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● Pedig így sem olcsók az önök
termékei… Ámbár, szerintem ezeknél
a termékeknél nem beszélhetünk
árérzékenységrôl: igényes, egyedi
darabokról van szó – nagyon is
értékarányos áron. Gondolom,
nincsenek is „árproblémáik”…
– Valóban nincsenek: ez a kérdés sem
a hazai, sem az exportpiacon rendszerint fel sem merül. Egyébként, messze
nincs elvetve, hogy itthon oldjuk meg
teljes egészében a gyártást. Elsô
lépésként a mostani szezonra kihozunk
egy magyar nyelvû belívvel rendelkezô
határidônaplót, amelyet ugyan még az
említett olasz nyomda gyárt – igaz,
duplájába kerül, mint az eddig használt
elôregyártott –, de majd meglátjuk,
hogyan tovább…
● Exportpiac: Európa után Amerikát
is szeretnék meghódítani…
– Óvatosan fogalmaznék a
„hódítással”… Tény és való, hogy jó
néhány európai országba exportálunk,
amelyek közül a legnagyobb piacot
Anglia jelenti, de nem szabad
elfelejteni, hogy kézmûves termékekrôl
beszélünk, ahol nem a mennyiség a
mérôszám, és nem is szabad, hogy az
legyen! Ezzel együtt izgat az amerikai
piac: kíváncsi vagyok, hogy a most
májusban megrendezésre kerülô kiállításon milyen fogadtatásban részesülnek
a termékeink.
● Hova szeretne eljutni, mit szeretne
elérni?
– A kézmûvesség okán nem lehet,
nem szabad a végtelenségig nôni,
hiszen éppen az egyediségükbôl, különlegességükbôl, mívességükbôl fakadó
elônyüket veszítenék el a termékeink.
Semmiképpen nem a mennyiségi
növekedés a cél, ezen a téren legfeljebb
egy minimális bôvülés lehetséges,
amibe az amerikai piac még beleférne.
A megújulás a lényeg. Nekem pedig
millió ötlet kavarog a fejemben, hogy
mi mindent lehetne még készíteni,
milyen új terméket megvalósítani… ■
Ilona
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Gyorsjelentés – PPDexpo és SignExpo
Nagyon köszönjük minden kiállítónak, minden látogatónak egyenként is, hogy
részvételükkel és aktivitásukkal lehetôséget kaptunk a PPDexpo kiállítás
másodszori megrendezésére! A helyszínen kapott információk és az azóta kapott
visszajelzések alapján úgy tûnik – sikeres volt!
A beléptetési regisztráció alapján a kiállításnak a 3 napban összesen 3 108
látogatója volt, akiket 98 regisztrált kiállító várt! (Ha a képviselt cégeket is
számoljuk, akkor a szám ennek többszöröse!)
Sikeres volt nemcsak üzletileg – ez kinek-kinek eltérô eredményt hozhat –, hanem
a szakmai közösséget megmozgató járulékos hatásai miatt is!
Ez volt, és a jövôben is ez marad a célunk: olyan esemény megrendezése, ami
nemcsak friss szakmai, technológiai információkról és a direkt üzleti aktusokról
szól, hanem a szakmai közösség minden irányú, szabad és kötetlen
információáramlását is szolgálja! Erre szolgált a PPFest programja is, ami sajnos,
esetenként kevés figyelmet kapott, de nem az érdektelenség miatt, hanem mert a
kiállítás rengeteg látnivalója vonta el a figyelmet. Így azért kevésbé fájó.
Köszönettel fogadtuk a jobbító szándékú észrevételeket és a pódium-programokon a jövôben a nagyobb interaktivitás irányába változtatunk. Több érdekes
elôadást a késôbbi rendezvényeinken meg fogunk ismételni, hogy az is
hozzájuthasson ezekhez az információkhoz, aki most inkább a rengeteg géppel
való ismerkedés lehetôségét nem akarta elmulasztani.
Külön köszönet az Expo-pódium programjai társszervezôinek a partner szakmai
szervezeteknek és természetesen minden közremûködônek!
Külön köszönet a társkiállítás, a SignExpo szervezôinek és résztvevôinek is a
kiváló együttmûködésért, hogy érvényesíteni lehetett a két kiállítás egymást
erôsítô hatását.

Jövôre drupa év lesz, amihez igazodni kell, így 2016 tavaszán nem lesz PPDexpo,
de az egyesület készen áll, hogy 2017-ben ismét legyen PPDexpo, PPFest és
mellette sok egyéb, egyelôre csak az ötletek szintjén, de kidolgozás alatt álló más
kísérô program.
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2015. május 13., szerda
Helyszín: Kiscelli Múzeum
A közgyûlés nyilvános, azon bármely egyesületi tag
tanácskozási joggal részt vehet, de technikai okokból az ilyen
szándékot kérjük elôre jelezni a titkárságon.

CS+P
2015. május 19., kedd
A CS+P az Óbudai Egyetem és a PNYME közös szervezésû, idén
már 17. alkalommal megrendezésre kerülô csomagolási és
csomagolóanyagipari szakmai napja
Helyszíne változatlanul a Rejtô kar Médiatechnológiai Intézet
Doberdó út 6. szám alatti épülete.
A részvételi díjak 2014-hez képest változatlanok!
Teljes ár: 18 200 Ft + áfa/fô
Tagvállalatok képviselôinek kedvezményes ár 15 200 Ft + áfa/fô
Jelentkezési határidô: 2015. május 16.

Print&Finishing ’15 szimpózium
2015. május 28–29., Székesfehérvár
A idei P+F szimpózium fô témaköre a digitális-tekercses
nyomtatás online végfeldolgozással.
Két fô területre koncentrálva: egyrészt a tekercses digitális
nyomtatás végfeldolgozásának két nagy, de eltérô technológiát
igénylô területe a stancolt termékek (ilyenek mindenek elôtt a
címkék), másrészt a hajtogatást igénylô, majd további
mûveletekkel készre gyártott termékek (mint például a könyv,
brosúra).
A konkrét részvételi feltételek lapzárta után kerülnek
véglegesítésre, illetve meghirdetésre, és az egyesület honlapján
lesznek elérhetôek.

Vándorgyûlés
2015. szeptember 24–25.
Sarlóspuszta, Lajosmizse
Az idei vándorgyûlést programütközések miatt a korábban
közölthöz képest egy héttel késôbb, szeptember 24–25-én
rendezzük az eredetileg tervezett feltételekkel és programmal.
A vándorgyûlés díszvendége és fô elôadója Sabine
Geldermann, a drupa igazgatója!
A vándorgyûlés elôadásai már a 2016-os drupa jegyében (2016.
május 31–június 10.), elsôsorban a szakmáinkban várható
trendekrôl, a fejlôdési irányokról szólnak majd.

1%
Köszönjük mindenkinek, aki az „1%” adófelajánlásáról
korábban is az egyesület javára rendelkezett. Továbbra is
számítunk adóforintjaikra! Ezzel az ingyenes gesztussal nemes
célt támogatnak, és nem ismeretlen hátterû ügyekhez, hanem a
szakmai közvélemény elôtt zajló, jól átlátható, a szakmáink javát
szolgáló nyilvános tevékenységhez adják támogatásukat!
Adószámunk: 19815929-2-41

Rumli rumli hátán:

Termékdíj-ügy (2. rész)

Közinfo

XXXI. rendes küldöttközgyûlés

A termékdíj változásának kapcsán néhány
dolgot tisztáztunk már elôzô (299.)
számunkban, de azért még maradt pár kérdés,
amire most választ kapunk. Ezzel együtt,
nyilván közel sem merítettük ki a témát, de
legalább – reményeink szerint – némi
segítségül azért szolgáltunk…
● Mit javasol, mit tegyen egy nyomda, ha kicsit is
kérdésessé válik egy adott nyomdatermék besorolása? Kérjen állásfoglalást? És ha igen, akkor kitôl?
– Mindenképpen javaslom egy szakértô megkeresését, az állásfoglalás kérése hosszadalmas, és sajnálatos módon csak arra az egy bizonyos termékre
vonatkozik, ráadásul ezekre nem lehet hivatkozni a
késôbbi problémás helyzetek esetén. Ezt az
állásfoglalás-kérést a NAV felé kell kezdeményezni.
Van még egy megoldás: a KÉV (Kötelezô Érvényû
Vámtarifa-besorolás) kérése szintén a Hatóságtól.
● Melyek a leglényegesebb tudni- és tennivalók a
termékdíj változásának kapcsán egy nyomdaipari
vállalkozás számára?
– Elsô lépésként el kell döntenie, hogy az a termék,
amit elkészít, vagy gyárt, milyen alapanyaggal történik,
honnan szerezte be, kíván-e rá szerzôdéssel vagy
nyilatkozattal kötelezettséget átvállalni. Azt követôen
azt is meg kell néznie, hogy hová fogja értékesíteni a
készterméket, és itt már el is értünk az átvállalási
szerzôdésekhez, s érinteni kell a számlán való feltüntetés szabályait.
Szóval, akkor mit is kell tenni? Rendszeresen figyelni azokat a portálokat, ahol a változások megjelennek,
vagy szaktanácsadóval „szoros” kapcsolatot tartani, aki
folyamatosan tájékoztat a várható és bekövetkezett
változásokról.
● Mire hívná fel még az ágazat figyelmét, mit tart
még nagyon lényeges információnak?
– Egy közhellyel kezdeném: csak a változás örök, itt
is minden változik, mozog, ahogy maga a világ is.
Nagyon sokrétû és színes ez az ágazat. Mindazoknak,
akiknek igazodni kell az elôírásokhoz, nem könnyû
feladat, és önállóan elég nehéz megoldani. Mindenképpen szükségét látom annak, hogy egy erre a területre
specializálódott személlyel tartsanak kapcsolatot, aki
azonnal szól, értesít, módosítja az erre irányuló tennivalókat. ■
Edelényi Dóra (06-20/9675-957)
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Pici, kedves, csinos – és
rendkívül céltudatos

Orgován Katalin
Orgován Katalin, a Pátria Nyomda
vezérigazgatója mindössze 158 cm magas, vékony,
kifejezetten csinos és mosolygós. Ám igencsak
téved, aki ez alapján egy törékeny, lágy és némi
naivitást sem mellôzô nônek gondolja… Sôt:
nagyon nagyot téved! Okos és roppant céltudatos
hölgyrôl van szó, akinek ráadásul az a „mániája”,
hogy folyamatosan tanul – jelenleg éppen
távoktatásban egy angol egyetemen –, képzi
magát, pedig nyomdamérnöki végzettsége mellett
felsôfokú marketing- és MBA-diplomája is van.
Mindemellett laza és remek a humorérzéke is.
Amúgy meg: meglehetôsen jól fest…
● Az egy kezemen lévô ujjak száma
is sok ahhoz képest, hogy megszámoljam ebben az ágazatban hány
nô tölt be vezérigazgatói posztot…
Az oviban nyomdagép volt a jele?
– Nem: lombos fa volt!
●Hogy kanyarodott a lombos fa
felôl a nyomdaipar felé? Ez egy
cseppet sem nôies szakma, és ebbôl
kifolyólag egy nô handicap-pel
indul. Ön több mint egy éve a 330
fôt foglalkoztató Pátria Nyomda
vezérigazgatója, de elôtte is felelôs
beosztásban dolgozott, legutóbb
például a Mûszaki Kiadó ügyvezetô
igazgatójaként.
– Tény és való, hogy a nyomdaipar
férfiak uralta iparág, legalábbis menedzsment szinten feltétlenül. Fôleg,
amíg az ember fiatal, nehéz elfogadtatni, hogy ért annyit a munkájához, mint
a férfi kollégák. Elég hamar szembesültem ezzel, és kialakult bennem
egyfajta „semleges nemûség”, azaz:
nem akartam pasiként viselkedni,
pláne nem „férfibb” lenni náluk,
ugyanakkor a nôiességemmel sem
éltem. Mindig az volt az alaphozzáállásom, hogy a munkám okán ismerjenek el. Ugyan némi taktikai érzék eh-
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hez is kellett: például érezni a pillanatot, amikor az ember megszólaljon és
olyan „ütôs” javaslatot tegyen, meglátást fogalmazzon meg, hogy abba ne
tudjon belekötni a „férfikoszorú”… És
ha az ember tartja magát ehhez, akkor
kivívja a többiek elismerését és tiszteletét. Bár az is igaz, hogy egy új terepen, egy új ügyfélnél vagy éppen egy
új együttmûködô partnernél mindig
meg kell vívni ezt a csatát.
● Nagyon diplomatikusan fogalmazott… Konkrétumok?
– Nemrégiben egy jelentôs cég elsô
számú vezetôjéhez mentem tárgyalni
egy lehetséges együttmûködésrôl.
Elôtte személyesen nem találkoztunk,
és amikor a kollégámmal beléptünk az
irodájába, láttam az arcán a megdöbbenést, hogy egy „ilyen pici nôvel”
kell tárgyalnia… És nem is tudott –
vagy nem akart – ettôl elvonatkoztatni,
a stílusa ugyanis meglehetôsen lekezelô, pökhendi és arrogáns volt. Egy
másik nyomdában pedig szintén nem
tudott az ügyvezetô napirendre térni
afölött, hogy egy alacsony nô vagyok,
és folyamatosan a magas férfikollégámhoz intézte a szavait, vele fogott
elôször kezet…

● Zavarják az ilyen szituációk?
– Ma már nem, sôt néha kicsit
mulattatnak a hasonló helyzetek.
Elsôre ugyan sokszor alulbecsülnek,
és azért elégtétellel tölt el, amikor
emiatt a végén ôk jönnek ki rosszul a
helyzetbôl… Kis túlzással néha még
sportot is ûzök abból, hogy megfigyeljem, majd a „helyére tegyem” ezeket a
szituációkat, bár ma már semmilyen
bizonyítási kényszer nincs bennem.
Persze, ha valaki nagyon „tenyérbe
mászóan pökhendi” és gôgös, akkor
engem is elkap a harci hév…
● Mindig magabiztos volt, hitt
önmagában?
– Korán kialakult bennem, hogy az
egyetlen dolog, amire mindig
támaszkodni lehet, az önmagam,
vagyis a saját erôm, eszem és
tudásom. Édesanyám is így nevelt,
neki is köszönhetem magabiztosságomat. Emellett megszállottan szívtam
magamba a tudást, fôleg reáltárgyakban – azon belül is matematikában –
voltam nagyon erôs. Képes voltam
arra – egyszerûen ez kapcsolt ki, ez
szórakoztatott –, hogy szabadidômben
is matekpéldákat oldjak meg. Emlékszem, gyermekkoromban az unoka-
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● Most már aztán tényleg érdekelne, hogy miért választotta a
nyomdaipart…
– Az édesanyám révén – aki a
Szikrában és a Pátriában is montírozó
volt – ismerkedtem meg a nyomdával, és nem kevésszer dolgoztam is
ott a nyári szünetekben. Nem
mondom, hogy nem volt érdekes, de
egyáltalán nem fogott meg, igazából
a tanári pálya vonzott, illetve a
festészet, és elég sokat is festettem.
Az érettségit követôen azonban
szerelmes lettem, egy évig Németországban éltünk a vôlegényemmel, ám
mégsem házasodtunk össze, és én
visszajöttem Magyarországra.
Mindenképpen szerettem volna
továbbtanulni, de inkább egy izgalmas külföldi utazásra cseréltem a
felvételi idôszakot… A KMF-re
viszont elég volt az érettségi pontszámom… Nyomdamérnökként
végeztem, és közben két nyelvbôl is
– német és angol – nyelvvizsgáztam.
Persze, meg is szerettem a szakmát,
de elsôsorban nem annyira a mûszaki
vonal érdekel, hanem a kereskede-

termegkft@t-online.hu
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lem, illetve a vállalatépítés és rendszerszervezés. Éppen ezért megszereztem a felsôfokú marketingvégzettséget, és az MBA-diplomát is a
Mûszaki Egyetemen, és éppen most
adom be innováció és változásmenedzsment témakörben az angol
nyelvû szakdolgozatomat egy angol
egyetemre, nevezetesen a York St.
John Universityre. Az elsô munkahelyem egyébként a Dabasi Nyomda
volt, ahol az exportvonalra kerestek
férfikollégát, de végül is engem
vettek fel…
● Egy-null tehát önnek, és rögvest
az elején…
– Az igazsághoz igazából hozzátartozik, hogy azért kerestek férfikollégát, mert korábban ezt a pozíciót
egy hölgy töltötte be, de elment
szülni, és úgy gondolták, hogy egy
férfira jobban lehet számítani.
Mindenesetre felvettek, mire azonban
augusztusban munkába álltam, én is
terhes lettem… De nagyon rendesek
voltak: így is alkalmaztak. Igaz, a
szülésem után nem sokáig voltam
otthon a lányommal – aki egyébként
éppen most érettségizik már –, hamar
visszamentem dolgozni.
●Fûtötte az ambíció, a karriervágy?
– Nem! Egész egyszerûen anyagilag nem engedhettük meg magunknak, hogy ne dolgozzak. S noha
valóban nem tehettem másként, a mai

napig nagyon sajnálom, nem is
tudom magamnak megbocsátani,
hogy nem maradhattam otthon a
kislányommal.
● De egyébként ambíciózus?
– Igen: mindenbôl szeretem a
legtöbbet kihozni. Nem tehetek róla,
ez belsô kényszer, de nem is kényszer, hanem számomra természetes
hozzáállás. Nem is nagyon értem,
hogyan lehet bármihez is másként
viszonyulni… Vagy teljes odaadással
és kitartóan csinálom, vagy nem
csinálom sehogy! A középszerû
helyzetek és megoldások nem az én
világom! A versenyhelyzeteket pedig
kifejezetten szeretem: és ugyan nem
akarok senkit legyôzni, ám gyôzni,
mindig akarok.

Nyomdászokcivilben

testvéreimmel négyen voltunk
lányok: ôk voltak a szépek, én meg
az okos… Az erô és kitartás kapcsán
pedig mindig azt mondogattam
magamnak: meg tudod csinálni,
képes vagy rá. Egyfajta magabiztosság alakult ki bennem, és erre
támaszkodom a mai napig az élet
valamennyi területén.

18:35

●Meglehetôsen sok munkahelyen
és munkakörben próbálta már ki
magát. Önt keresték meg, vagy ön
keresett újabb és újabb lehetôségeket?
– Mindig megragadtam, amikor
elém hozott az élet egy olyan új
kihívást vagy lehetôséget, amelyben
úgy éreztem, hogy még inkább ki
tudom, ki tudnám bontakoztatni a
bennem lévô tudást és elképzeléseket. Ha jól érzem magam egy munkahelyen, ha igazán magaménak érzem
a rám bízott feladatokat – úgy, ahogy
most a Pátriában –, akkor nem
pusztán lelkiismeretes alkalmazottként állok a munkához, hanem

www.aranyozas.hu
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automatikusan kialakul bennem
egyfajta tulajdonosi szemlélet,
aminek köszönhetôen még nagyobb
odaadással és eredményesebben
vagyok képes dolgozni. Ugyanakkor
számomra az is nagyon fontos, hogy
emberileg megfelelô legyen a
környezet: ki nem állom az intrikát, a
rosszindulatot, a kicsinyességet, és
persze a szakmai dilettantizmust.
Szerencsére, a Pátria ezektôl mind
mentes!
●Fôzés… Mennyire fér bele az
életébe és fôleg a habitusába?
– Szívesen fôzök, és fôleg akkor
sikerülnek a legjobb ételek, ha nincs
otthon jószerint semmi. A kihívás
ugyanis a fôzés terén is inspirál!
●Beszélgetésünk elején említette,
hogy a festészet is komolyan
vonzotta. Megmaradt ez a vonzódás, kezébe veszi ma is az ecsetet?
– Mostanában már nem: nincs rá
idôm, és pörgôsebb is lett jóval az
életem. De azt érzem, hogy nem
búcsúztam el tôle végleg. A lányom
egyébként örökölte tôlem a képzômûvészeti hajlamot, sôt, jóval tehetségesebben fest, mint én. Bezzeg –
szívfájdalmamra – a matek egyáltalán nem érdekli… Ellentétben velem,
ô ugyanis abszolút humán beállítottságú: fest, ír – és mindkettôben
remek.
● Mi az, ami a festészeten belül
leginkább megkapja?
– Az emberek! De nem realisztikusan, hanem hangulatukban, kisugárzásukban, a maguk absztrakciójában.
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● A mindennapi életben is könnyedén rá tud hangolódni a környezetében lévôkre? Empatikus?
– Azt gondolom, igen, de vezetôként inkább nem szabad megtennem.
Ha érzelmileg involválódnék, nagyon
megnehezíteném a helyzetem. Az
üzleti életben, a munkahelyen a
racionalitás mentén kell dönteni,
bármennyire is szívem szerint másként szeretnék. Néha, muszáj „nem
akarni ráhangolódni”! Nem mondom,
hogy alkalmasint nem élek át emiatt
skizofrén állapotot. Ámbár, egy
embernek nagyon sokféle énje van…
Én is más vagyok anyaként vagy
társként, más a munkában, más
alkalmazottként és más vezetôként,
és megint más barátként… és sorolhatnám.

szívvel kijelenthetem: a magánéletem
egyszerûen tökéletes!

● Kifejezetten mozgalmas, energikus nô. Mennyire tudja – és egyáltalán akarja-e – szétválasztani a
magánéletét a munkától?
– Vannak olyan közhelyek, hogy
meg kell találni az egyensúlyt a
munka és a magánélet között, de
szerintem, nem lehet. Ha valaki
egzisztenciálisan el akar érni valamit
– ráadásul nôként egy jellemzôen
férfias közegben –, akkor az mindenképpen a magánszféra rovására
megy. Szerencsés vagyok abból a
szempontból is, hogy a családom, a
párom tolerálja a bennem lévô ambíciókat. Azt szokták mondani, hogy
minden sikeres férfi mögött ott van
egy nô. Nos, az én esetemben ez
fordítva igaz…
Ezzel együtt azért én is igyekszem,
hogy jusson idôm, maradjon energiám az otthoni dolgokra is. Nyugodt

● Mi az, ami kikapcsolja? Azt
tudom, hogy rendszeresen fut…
Szeret futni, vagy inkább a „gôzkieresztés” egy válfajaként ûzi?
– Kifejezetten szeretek futni, és
csak másodlagos hozadék számomra,
hogy egyben lazító hatása is van. És
imádok szakirodalmat olvasni, fôleg
vállalatszervezést, rendszerelméletet,
közgazdaságtant olvasok a legszívesebben: engem ez izgat, ez kapcsol
ki, ez inspirál, ez tölt fel energiával.
Persze, azért a szépirodalom sem
marad ki: jellemzôen hazai szerzôktôl olvasok… Arra viszont teljesen
képtelen vagyok, hogy bambán
nézzek ki a fejembôl! A tengerparton
való aszalódást sem nekem találták
ki. Akkor érzem jól magam, az
számomra a kikapcsolódás is, ha
dolgoztatom az agyam. ■

● Hogyan viszonyul az olyan
klasszikus nôi dolgokhoz, mint
például a ruha, a cipô, vagy éppen
a takarítás?
– Szeretem a szép ruhákat, de alapvetô szempontom, hogy kényelmes is
legyen, na meg könnyen kezelhetô.
És a cipôkkel is ugyanígy vagyok:
lehet tôlem bármilyen szép egy cipô,
ha nem kényelmes, nem vagyok
hajlandó hordani. És a takarításnál is
ugyanezen szempontok vezérelnek:
egyszerû és hatékony eszközöket
vagyok hajlandó csak használni. Ha
valami bonyolult, akkor feleslegesen
sok idô megy el vele, és nem is lesz
jobb a végeredmény.

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

REACTO

kreatív
kreatív kartonok!
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 13 500 partnerrel világszerte!

Naponta frissülô
adatbázis!
SZÉPIMPEX BT.
Széphegyi Pál
nyomdamérnök
2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76
e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

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

Vacuumatic ívszámlálógépek
Morgana sorszámozógépek,
bígelô automaták,
hajtogatógépek, kivágógépek.
EBA vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
DeLuxe Stitcher
drótfûzôgépek, fûzôfejek.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

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

Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

B1

- es ívig
A névjegytôl a
– automata üzemmódban,
teljes felületen –
fogadjuk megrendeléseiket.

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS
Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
K l i s é k é s z í t é s : 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

K ö n y v k ö t ô K f t . AZ, akire Ön mindig számíthat!

Továbbra is várjuk szeretettel – és persze precíz munkával –,
ha Önnek különleges, vagy hagyományos oklevéltartóra,
étlaptartóra van szüksége.
Vállaljuk cérnafûzött kemény- és flexibilistáblás könyvek
gyártását, és majdnem mindent, amit Ön elképzel!
Tudja, bennünk megbízhat!
Tekintse meg weboldalunkat: www.konyvkotokft.hu
E-mail címünk: info@konyvkotokft.hu
Tel./fax: 3422-340, 352-1001, Mobil: +36 20 423-8636
Cím: 1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

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

Eladó
Dominant 526P
nyomdagép
- 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

TAMPON-MIX Kft.

TAMPOPRINT cég képviselete

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

30/221 7770
30/330 2946

– 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

2015-ben
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Megjelenések
még:
május 27.,
június 17.,
szeptember 8.,
október 1.,
október 22.,
november 16.,
december 14.
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