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

A nyomtatott termék a maradandóság része
X

X
. é

vf
o

ly
am

, 3
06

. s
zá

m
,

20
15

. n
o

ve
m

b
er

 1
6.

Fotó: BD

mastertan306 nov zs  2015/11/11  15:52  Page 1



mastertan306 nov zs  2015/11/11  15:52  Page 2



33

A KÉNYELEM ÁRA

Nagy igazság van abban, hogy miután kiöntöttük a fürdôvízzel együtt a gyereket, rendre
rájövünk, hogy tán nem kellett volna, merthogy mégiscsak ér valamit – és tán nem is
keveset! – az a „gyerek”… 
Idôrôl idôre bizonyosságot nyer, hogy eleink hozzáállása, jó néhány meglátása, szokása
és véleménye, korszaktól, társadalmi berendezkedéstôl, gazdasági körülménytôl, sôt
„eszközhasználattól” függetlenül megállja a helyét. A minap – ahogy arról jelen
lapszámunkban be is számolunk – részt vettünk a lánykori nevén Karbantartói Találkozón,
amelyen nem kevés elôadás hangzott el. És ebbôl a nem kevés elôadásból, na meg fôleg 
a hozzászólásokból, újfent – egyebek mellett – egyértelmû bizonyosságot nyert, hogy
lehetnek bármilyen, a legelképesztôbb mértékben automatizált, korszerû eszközök és
ultramodern felhôalapú szolgáltatások, az ember és persze, a szakember tudása, emberi
attitûdje pótolhatatlan értéket jelent – nem, nemcsak a fejlesztések, hanem a mindennapok
mûködése során is. Maradva a szakmai síkon: valaminek a kezelni tudása nem egyenlô 
a tudással. Ennek egyik – és már jó ideje tartó – „ékes” példája a számítógépes grafikai
programok, amelyek használata oly sokakat avanzsált „grafikusmûvésszé”. A szoftverek
és hardverek fejlôdése azonban elérte az élet szinte minden területén, hogy okosabb, és
fôleg kényelmesebb megoldásokat nyújtsanak, mint ahogy azt alkalmasint az ember
önmagára hagyatkozva megtehetné. Ám ennek a fajta kényelemnek ára van, ugyanis –
ahogy a rendezvény egyik elôadója is megfogalmazta –: „…az automatizálás »lebutítja« 
a kezelôt”. És rendkívüli mértékben kiszolgáltatottá is teszi – fûzzük hozzá a magunk
részérôl. Valamilyen szinten persze, mindig is kiszolgáltatottak vagyunk, mivel nem tudjuk
– és nem is kell – függetleníteni magunkat a mindenkori közegtôl, illetve azoktól az
erôfeszítést nem kívánó, messzemenôkig kényelmet szolgáló eszközöktôl és lehetôségektôl
sem, amelyeket korunk kezünkbe ad. Ám foka, mértéke, már más kérdés. Gondolom, nem
vagyok egyedül azzal, hogy nem ritkán – és Murphy törvénye szerint természetesen éppen
akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá –, amennyiben kizárólag a GPS-re
hagyatkozva akarnék eljutni egy ismeretlen helyre, nem érnék oda, hanem alkalmasint
azóta is valahol ülnék a susnyásban… De tudok térképet olvasni. Nem mintha ez olyan
nagy érdem lenne – legalábbis manapság még nem… 
Bármennyire is az avítt kategóriába próbálja az aktuális trend tuszmákolni az egyén, 
a személy milyenségének fontosságát, illetve az emberben lévô tudás és ismeret
meghatározó voltát, s helyette – úgymond – modern megoldásokkal és lehetôségekkel
pótolni, kiderül, hogy a megfelelô „humántényezô” hiánya alkalmasint megoldhatatlan
galibát okoz. Ezért aztán az igény újjászületteti, de legalábbis megkíséreli. Aztán persze,
vagy van muníció hozzá, vagy nincs…  Ha nem vigyázunk, nem pótoljuk, akkor azonban a
muníció írmagja is elfogy, anélkül pedig kevesek lesznek az eszközök, lett légyenek
bármilyen okosak is. Vagy, ha mégis, az még fenyegetôbb jövôkép, ugyanis azt jelenti:
nélkülük létezni sem tudunk, olyantól függünk tehát, amire nincs ráhatásunk.
Szóval, amíg valóban csak eszközként, a dolgok egyszerûbbé, gyorsabbá,
gazdaságosabbá, szóval hatékonyabbá tételére használjuk korunk technikailag,
szoftverileg vagy éppen hardverileg kényelmi megoldásait, addig rendben is van az összes
automatizmusra, virtuálisra való hagyatkozás. Amennyiben azonban az egyéni tudás és
felkészültség meglétét, és persze az ettôl elválaszthatatlan tanulási folyamatot akarjuk
kiváltani vele, egyáltalán ha létezésünk minôségét alapvetôen meghatározó szerves rész,
akkor – ha nem ma, hát holnap – nagyon rosszul járunk: a kényelemmel a
kiszolgáltatottságot is megkapjuk, egyúttal beáldozzuk oltárán az önálló, független
entitást és tudást.

PRINTinfo
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„Újrahasznosított történelem”

Ipress Center

„…szerves folytatása annak, amit
tavalyi, a papírfelhasználás és a
nyomtatott kommunikáció elônyeire
rávilágító »Mítoszrombolás«
rajzpályázatunk is képviselt…”

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

Spartvis: Nem rés, de erôs bástya  . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal

PNYME–drupa, programok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23. oldal

CSAOSZ – WPO, illetve WorldStar-díj átadó!  . . . . .23. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26–27. oldalApróApróinfo

Biztonságos Üzemeltetés
konferencia

„Színes” szakmai workshop

STI Petôfi 
Nyomda

„…tavaly egy új nyomógép, az idén
egy új ragasztógép állt üzembe, és jövôre
sem állunk le a fejlesztésekkel…”

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal

CégCéginfo

Az csak egy dolog…

Igepa Paper Hungary
„…az is tény, hogy a

versenyképesség megôrzése
érdekében, muszáj egy bizonyos
méretet elérni, ellenkezô esetben
elkerülhetetlen a bukás…”

Beszélgetés Rusin Mihállyal  . . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

CégCéginfo

The eXpected
…Az oktatások haladó szintû,

kétnapos, interaktív, gyakorlat-
centrikus, kis létszámú foglalkozá-
sok, amelyek…

Színkezelési workshop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. oldal

CégCéginfo

Nyomdászok civilben – 19.

„…Fortyogni nem, viszont dúlni dúlná-
nak az indulatok, ha engedném. De nem
engedem! A jó értelemben vett alázatot, a
nagyképûsködés teljes mellôzését egyéb-
ként is dicséretes emberi tulajdonságnak
tartom, és igyekszem is mindig ennek meg-
felelôen viselkedni. Olykor azonban …” 

Fábián Endre  . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

MagánMagáninfo

…Holott, már réges rég nem errôl szól!
Sokkal inkább arról, hogy milyen modern
vagy éppen régebbi – ám méltatlanul
feledésbe merült – lehetôségek vannak annak
érdekében, hogy egy vállalat, egy nyomda a

lehetô legmagasabb szinten oldja meg a biztonságos
üzemeltetést, miként tudja, tudná hatékonyságát, és ennek
következményeként nyereségét még inkább növelni …

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20–22. oldal

KözKözinfo

HP és a Labelexpo
„…azonban nem ezt az egyetlen

berendezést értékesítette a kiállítás
idôtartama alatt a HP, hanem több
mint 70 HP Indigo gépre szóló
megrendeléssel lett gazdagabb. Az
ilyen nagyfokú érdeklôdésnek, sôt
konkrét megrendelésnek…”

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

CégCéginfo

CégCéginfo

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

…a korábbi bálok hangulatát
idézô gálaesten felelevenítjük a
negyedszázad legfontosabb komoly
és vidám pillanatait, bepillantást

nyerhetünk a vezetés valódi mûvészetébe. Másnap délelôtt
pedig EXTRA Menedzserkonferenciára várjuk…

Program és meghívó a jubileumi ünnepségre  . . . . .15. oldal

Papírmánia – helyzetjelentés (2.)  . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

Új tagunk – Dateam Trade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

fedprint.hufedprint.hu

„Egekbe emeljük…”

„Okos” DM 
– Prime Rate

konferencia
…nem mindegy, hogy

milyen az a DM-külde-
mény, ugyanis manapság „okosnak” kell lennie!
Hogy miként válhat okossá, nos…

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

CégCéginfo
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Az idén is megrendezésre
került természetesen a Prime
Rate szokásos konferenciája,
amelynek középpontjában ezúttal
sem a cég promotálása volt – per-
sze, áttételesen az is –, hanem
egyfajta ötletadás arra nézve,
hogy a megrendelôk milyen,
elsôsorban crossmediás megoldá-
sokat tudnak (tudnának) bevetni
piaci pozíciójuk erôsítésére,
üzeneteik minél hatékonyabb
célba érkeztetése érdekében. A
Prime Rate ugyanis – ahogy az
köztudott – nem pusztán külön-
féle nyomdatermékeket kínál
partnerei számára, hanem, mint
valódi nyomdai szolgáltató, komplett megoldásokban
gondolkodik, amelyeknek persze, részét képezik –
joggal és nem is kicsit – a nyomdatermékek, és ezen
belül a DM-küldemények is. Ám egyáltalán nem
mindegy, hogy milyen az a DM-küldemény, ugyanis
manapság „okosnak” kell lennie! Hogy miként válhat
okossá, nos errôl szólt a konferencia.

A DM egyébként egyáltalán nem újkeletû marke-
tingeszköz, hiszen – ahogy arra az elsô elôadásban
dr. Tomcsányi Péter, a cég tulajdonos-ügyvezetôje és
nagypapája, az idén 92. születés-
napját ünneplô dr. Tomcsányi
Pál akadémikus is rávilágított – a
„Duruzsolni kell” ôsi marketing-
igazság, és megfogadni ezen
idôtálló tanácsot nagyon is
érdemes. Eleink szintén éltek
ezzel – mutatott rá dr. Tomcsányi
Pál rendkívül szellemes és üdítô,
korabeli példák és hozzájuk illô
„kommentjeinek” felsorakoztatá-
sával. 

Manapság azonban egyre kifi-
nomultabb a DM, egyre szofiszti-
káltabban szólítja meg a fogyasz-
tót: abszolút személyre szabottan

– mondhatnánk, „intim” módon – kell, hogy
történjen a kommunikáció, ellenkezô esetben
egyszerûen senki meg sem hallja… És eszköz-
tára is kiszélesedett: az internet, a mobilappli-
kációk és a nyomtatott küldemények – fôleg
azok, amelyek interaktivitásra késztetnek –
együttes használatával, azaz a crossmedia
alkalmazásával lehet elérni vitathatatlanul a
legnagyobb hatást és eredményt. 

És ezt a Prime Rate képes partnerei számára
„megalkotni”, biztosítani.

Mint mindig, ezúttal is
olyan elôadásokat hall-
hatott, és olyan gyakorlat-
ban már megvalósult pél-
dákat láthatott a közel száz
résztvevô, amelyek nagyon
is hasznos és akár könnye-
dén kivitelezhetô megoldá-
si példákként szolgálhat-
nak. Az okos DM tényleg
okos, mert kiegyensúlyo-
zottan és a mindenkori
célnak és célcsoportnak
megfelelôen él a különféle
eszközökkel, közte a
nyomtatott megoldásokkal
is. Ez utóbbival kapcsolat-
ban egy angol nyelvû
tanulmányból idézve igen
érdekes tényt is megosz-
tott a „két Tomcsányi”. Ez
pedig nem más, mint az
angol LIDA DM-ügynök-
ség kreatív igazgatójának,
Nicky Bullardnak a
tapasztalata, mely szerint:
„a fiatalok életében oly-
annyira domináns a digi-
tális média, hogy a print
kifejezetten újszerû és iz-
galmas számukra”. (Itt
szeretném jelezni, hogy a

Dr. Tomcsányi Péter

Dr. Tomcsányi Pál

Rafi AlboNagy Norbert

„Egekbe emeljük DM-kampánya sikerét!!!”
Okos DM – Prime Rate konferencia
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print elônyeit rajta
kívül is egyre többen
ismerik fel ismét.
Fôleg azok körében
kezd újra méltó
rangra emelkedni,
akik kifejezetten nem
„pillanatemberek”,
hanem fontos szá-
mukra a maradandó-
ság értéke is – a fô-
szerk.) 

Mindazonáltal tény, hogy a print
önmagában nem elegendô ahhoz, hogy
sikeressé váljon egy DM-kampány.

Hogy még mi kell hozzá, hogyan
kell felépíteni, idôzíteni, targetálni,
majd a megfelelô eszközöket kiválasz-
tani a siker érdekében, errôl dr. Tom-
csányi Péter tartott egy továbbképzés-
nek is bôven beillô elôadást.

Nagy Norbert, a Prime Rate pro-
jektigazgatója és – ahogy Tomcsányi
Péter felkonferálta – egyben a cég
ötletgyárosa volt a következô elôadó.
A rendkívül dinamikus és szellemes
elôadás keretei között ô már konkrét
és megvalósult példákon keresztül
mutatott be jó néhány megoldást, s
világított rá az okos DM lényegére,
ismérveire. 

Ezt követôen a Budapest Bank
CRM kampánymenedzsere, Sasvári
Zita ismertette meg a hallgatósággal
saját esettanulmányukon keresztül,
hogy miként lehet egy okos DM-kam-
pánnyal jelentôs sikereket generálni.
Az idén tavasszal meghirdetett „Üzlet-

élénkítô kölcsön” kapcsán a Prime
Rate-tel közösen dolgozták ki okos
DM-kampányukat, és ennek eredmé-
nyessége, fogadtatása visszaigazolta a
módszer hatékonyságát. Az elôadó azt
is elmondta, hogy jelenleg is együtt
dolgoznak a Prime Rate-tel egy hason-
ló kampányon, mégpedig új szolgálta-
tásuk, a „Privát kölcsön” minél széle-
sebb körû kiterjesztése kapcsán, és
több mint reménykeltô ennek pozitív
fogadtatása is.

Rafi Albo, az izraeli Segmarketing
cég alapító-ügyvezetôje – egyébként
pedig a one-to-one, a Connected, az
On Life, a DM, a D&D marketing, a
Cross Media, ezeken belül pedig a
wow-hatás „apostola” – visszatérô
elôadója a Prime Rate-konferenciák-
nak. Ezúttal is sodró, olykor elképesz-
tô decibellel elôadott prezentációjával
szinte szuggerálta a hallgatóságba
mindazt, amit errôl a területrôl tudni
kell és érdemes. Ötletek sokaságát
vonultatta fel arra, hogy mi mindent és
hogyan lehet megvalósítani az ered-

ményes DM, egy-
általán az eredmé-
nyes marketing
érdekében. Az idei
elôadásában fôleg
arra fókuszált, hogy
a kampányok során
ne „ugyanaz és
ugyanaz” legyen,
hanem éljünk az
egyébként már eleve
adott egyéb techno-

lógiai csatornákkal is – mobilappli-
kációk, internet, okos tévé stb. –, azaz
használjuk ki bátrabban a crossmediá-
ban lévô lehetôségeket. Kétségtelen, a
sikeresség meghatározó alapját mindig
az egyedi kreatív ötlet adja. De egy
kreatív ötlet is csak akkor tudja bevál-
tani a hozzáfûzött reményeket, ha
használjuk megvalósításához a ren-
delkezésre álló valamennyi csatornát.

Az elôadásokat követôen az érdek-
lôdôk ezúttal is megtekinthették az
üzemet, majd egy könnyû ebédre is
vendégül láttak mindenkit a házigaz-
dák. És, hogy ne csak szlogen marad-
jon a Prime Rate idei DM konferenciá-
ja címének egy része, amely szerint
„Egekbe emeljük…”, a jelenlévôk
közül nyolc plusz egy fô egy sorsolást
követôen valóban az egekbe emelte-
tett, ugyanis a rendezvényt követôen a
cég székháza elôl felszálló helikop-
teren sétarepülést tehetett Budapest
legszebb részei felett. ■

Ilona

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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„Színes” szakmai workshop
STI Petôfi Nyomda
Az STI Petôfi Nyomda is évrôl évre

rendez szakmai workshopokat, ame-
lyek amolyan vevôtalálkozóul is
szolgálnak, hiszen a szakmai program
mellett vendégül látják partnereiket,
alkalmat teremtve ezzel a kötetlen
beszélgetésekre is. Az idén október
15-én, Budapesten, az óbudai Duna-
parton található Rozmaring Kertven-
déglôben került sor ezen rendezvé-
nyükre. 

A reggel fél tíztôl
kora délutánig tartó
programra gyógy-
szeripari és az FMCG
iparágakat képviselô
ügyfeleiket hívták
meg. A workshopon
bemutatták, hogy
milyen új fejlesztése-
ket hajtottak végre az
elmúlt egy évben,
annak érdekében,
hogy tovább növeljék
az általuk gyártott
termékek minôségét,
illetve hamisításelleni
védelmét. Másrészt
arról is szó esett, hogy milyen
olyan egyéb intézkedés,
beruházás történt a cégnél,
amely szintén partnereik minél
komplexebb, hatékonyabb és
gazdaságosabb kiszolgálását
segíti.

A közel százfôs vendégsere-
get Kolozsvári György, az STI
Petôfi Nyomda értékesítési
igazgatója köszöntötte, majd
röviden ismertette a szakmai
programot, amely jellemzôen a színek
kérdéskörével foglalkozik, majd
beszámolt a cég pillanatnyi helyze-
térôl is. Mint mondta: „jó évet zárunk,
növekedést – ha nem is nagyot – ér-
tünk el, tervszerûen és folyamatosan
történnek a beruházásaink: tavaly egy
új nyomógép, az idén egy új ragasztó-
gép állt üzembe, és jövôre sem állunk
le a fejlesztésekkel”.

A következô elôadó
Fábián Endre ügyvezetô
volt, aki elsôsorban arról
beszélt, hogy milyen új
kihívások jelentkeznek,
fôleg a gyógyszerdoboz-
gyártás terén, és erre pro-
aktív módon milyen megoldásokat kí-
nál az STI Petôfi Nyomda. Az egyik
leglényegesebb problematika a színek
kérdése, ennek maradéktalan megoldá-

sára különösen nagy
hangsúlyt fektet a cég.
„De vágjunk bele az
elôadások sorába!” –
zárta le rövid beveze-
tôjét az ügyvezetô, és
át is adta a szót dr.
Schulz Péternek.

Dr. Schulz Péter
címzetes fôiskolai do-
censrôl a szakma pon-
tosan tudja, hogy a

színek, a szín-
mérés „guruja”
(is), nem vélet-
len tehát, hogy
az STI Petôfi
Nyomda az ô
segédletét kér-
te fel a cég
Panton Digital-
ra történô átál-
lására, amely
ez elmúlt idô-
szak egyik fej-
lesztése volt.

Schulz tanár úr elôadásá-
ban egyrészt végigvezette
a hallgatóságot a Panton
színskála fejlôdéstörténe-
tén, másrészt igen részle-
tesen elmagyarázta a je-
lenlévôknek, hogy miért is
van rendkívül nagy jelen-
tôsége az áttérésnek. Nos,
a Panton digitális szín-
könyvtár alkalmazásának

lényege, hogy a korábbi Panton analóg
színskálákkal ellentétben olyan valódi
sztenderdet tartalmaz, amely teljes
mértékben kizárja a vitathatóságot
még a különösen érzékeny színek
reprodukálása esetében is. „Színmé-
résre, ellenôrzésre azért természetesen
szükség van, és nem szabad elfeled-
kezni a mûszerek upgradelésérôl sem –
hívta fel a figyelmet dr. Schulz Péter,
majd így folytatta – Ugyanakkor az is
tény, hogy a Panton Digitalra történô
átállás szemléletváltást és nem kevés
energiát is igényel egy cégtôl. Ezért
külön dicséretes, hogy az STI Petôfi
Nyomda vállalkozott rá.”

Boncza Attila, az X-Rite Europe
kelet-közép-európai képviselôje volt a
következô elôadó. Elôadásában egy-
részt a színeknek a piacon, a fogyasz-
tók körében elfoglalt jelentôségérôl
beszélt, másrészt bemutatta, hogy az
X-Rite milyen eszközöket és megoldá-
sokat kínál a minél tökéletesebb repro-
dukálás érdekében.

Ezt követôen ismét Fábián Endre
vette át a szót, s az elhangzottak tük-
rében jelentette be, hogy az STI Petôfi
Nyomda immáron teljes egészében
átállt a Panton Digital használatára, és

Fábián Endre és Kolozsvári György
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Boncza Attila
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a színmérésre, illetve -ellenôrzésre is a
lehetô legnagyobb figyelmet szenteli,
ezért minden egyes gépéhez külön
színmérô berendezés, mégpedig az X-
Rite eXact alkalmazása mellett dön-
tött. E rövid, ám lényegi bejelentéssel
le is zárult a program elsô harmada.

A rövid szünetet követôen Tóth
Zoltán termékfejlesztési csoportveze-
tô az STI Petôfi Nyomda hamisításel-
leni, illetve dézsmabiztos megoldásait
ismertette a jelenlévôkkel. Ezek olyan
biztonságtechnikai elemek, amelyeket
a nyomtatás, illetve a gyártás során
helyeznek el a termékeken, ám repro-
dukálni azokat szinte lehetetlen,
ugyanakkor meglétüket, épségüket el-
lenôrizni – és ez nagyon lényegi szem-
pont – nagyon egyszerû. Az STI Petô-
fiben számos ilyen megoldást dolgoz-
tak ki, de mindig az adott termék dönti
el, hogy mikor melyiket érdemes al-
kalmazni.

A következô elôadás az STI Petôfi
Nyomdában bevezetésre, illetve in-
kább folyamatos alkalmazásra került
Lean-módszerrôl, illetve annak hatásá-
ról szólt. Makai Gábor Lean csoport-
vezetô részletesen bemutatta, hogy

miként zajlott, zajlik a Lean-szemlé-
letre történô átállás, és ezáltal milyen
eredményeket értek el már eddig is,
noha alig egy éve, hogy belekezdtek.
Azért kezdtek vele foglalkozni, mert a
Lean lényege, hogy értéket adjon a
vevônek azáltal, hogy a belsô tarta-
lékok kihasználásával hatékonyabbá
teszi a termelést, növeli a minôséget,
és törekszik a „nulla” hibával történô
gyártás és mûködés megvalósítására.
Maga a módszer egyébként nem más,
mint ahogy az elôadó is megfogal-
mazta: „a józan paraszti ész rendsze-
re”. Ezen belül pedig további számos
olyan „almódszere” van – például az
5S, vagy az öt miért stb. –, amelyek
segítik a végsô cél elérését, azaz azt,
hogy még elégedettebbé váljon a vevô. 

Az STI Petôfi képviseletében az
utolsó elôadó Olasz Anita értékesítési
csoportvezetô volt, aki nemrégiben
került az öntapadó címke üzletág
élére. Elôadásából megtudhattuk, hogy
igen sikeres a cég ezen üzletága is,
amelyben nyilván az is közrejátszik,
hogy az utóbbi idôkben komoly beru-
házások történtek: nyomógép-felújítás
és egy új hajtogatógép is került az

üzemegységhez. Az elôadó arra is fel-
hívta a hallgatóság figyelmét, hogy
milyen rendkívül széles skálán
helyezkedhetnek el azok a címkefé-
leségek, amelyek gyártására az STI
Petôfi Nyomda ezen üzletága mara-
déktalanul felkészült.

Befejezésül Nagy Miklós, a
CSAOSZ fôtitkára lépett a hallgatóság
elé, és osztott meg néhány releváns
információt a jövô évben Budapesten
megrendezésre kerülô WPO kapcsán,
amelynek része a WorldStar 2016
díjak átadása is. A díjazottak közt
természetesen – több termékével is –
az STI Petôfi Nyomda is megtalálható.
(Magáról a rendezvényrôl bôvebben
késôbbi lapszámunkban olvashatnak
majd – a fôszerk.)

Ezzel véget is értek az STI Petôfi
Nyomda szakmai workshopjának
elôadásai, következett az ebéd, és
persze, a kötetlen beszélgetések sora.
Távozáskor pedig senki nem ment
haza üres kézzel: a házigazdák egy-
egy színekrôl szóló – igaz, belsôépí-
tészeti vonatkozású – könyvvel
ajándékoztak meg mindenkit.  ■

Ilona

Tóth Zoltán Makai Gábor Olasz Anita Nagy Miklós
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Az csak egy dolog, hogy kétszer akkora raktárba költözött
Igepa Paper Hungary

● Amikor 1998-ban elkezdett papír-
forgalmazással foglalkozni, gondolta,
hogy eljön az idô, amikor ekkora
„cipôre” lesz szüksége?
– Tény: a kezdetekkor elegendô volt

három garázs is, hogy elférjünk. Ám az
is tény, hogy a versenyképesség megôr-
zése érdekében, muszáj egy bizonyos
méretet elérni, ellenkezô esetben elkerül-
hetetlen a bukás, kizárt a fennmaradás.
Hogy mást ne is említsek: ha nem számít
valaki elég nagy „tényezônek”, esélye
sincs a beszállítóknál egy olyan ár
elérésére, amellyel versenyre tud kelni a
többiekkel. Ezt be kellett látnom, és noha
mint R & R Papír Kft., az Igepával már
indulásunk óta szoros együttmûködésben
álltunk, csak 2004-ben döntöttem úgy,
hogy az Igepa leányvállalataként folytat-
juk a tevékenységünket. Ugyanis nem-
hogy a hazai piacon, de nemzetközi
szinten sem tudnak fennmaradni azok a
papírkereskedelmi cégek, amelyek nem
rendelkeznek erôs háttértámogatással.

● Ezek szerint, muszáj is a nagy cipô!
Ámbár, én még egy – ma már nem
létezô – kereskedelmi cég vezetôjétôl
hallottam azt a mondást, amely
szerint: a nagy cipô éppúgy feltöri a
lábat, mint a kicsi…
– De csak akkor, ha nem képes bele-

nôni az ember lába!

● Rendben: ha visszatekintünk az el-
múlt évek tényeire, akkor kétségtelenül
megállapítható, hogy az Igepa Paper
Hungary a kitûzött terveinek megfele-
lôen duplázta, vagy éppen megötszö-
rözte a forgalmát az elmúlt bô tíz
évben. Fogalmazhatnék úgy is: mindig
belenôttek a cipôbe. Gondolja, hogy
van még tartalék a piacban ahhoz,
hogy ezt folytatni lehessen?
– Bizonyos területen – például a Sign

& Screen, vagy éppen a csomagolósze-
rek – igen ígéretes bôvüléssel számo-
lunk, más területeken – grafikai papírok,
irodakommunikáció – pedig mindenkori
célunk, hogy az Igepa Paper Hungary

minimum a meghatározó piaci szereplôk
számának arányában tudja magáénak a
részesedését.

● Költözéskor szempont volt, hogy
legyen elegendô hely egy méretes
bemutatóteremnek is. Miért?
– A többiekhez képest akartunk egy

nagynak számító showroomot, ugyanis
az egyáltalán nem jellemzô a gépbeszál-
lítókra, hogy van nekik ilyen… És mi
nagyon fontosnak éreztük, hogy egyrészt
a gépeket mûködés közben is be tudjuk
mutatni, másrészt a továbbképzéseink, az
úgynevezett Igepa Akadémia helyszínéül
is szolgálhasson.

● Mire akarják továbbképezni a
partnereiket?
– Fôleg a széles formátumú nyomtatás

terén vannak olyan nagyon is gyakorlati
tudnivalók és ismeretek, amelyek jelen-
tôs mértékben megkönnyíthetik a min-
dennapos munkát. Ez magába foglalja a
minimális szervizismeretektôl kezdôdôen

Az eddiginél kétszer
nagyobb raktárral
rendelkezô telephelyre
költözött az Igepa Paper
Hungary. A mintegy 4000
négyzetméteres épületrész
logisztikai szempontból is
kiváló helyszínen, az M4-es
és MO-s közelében található,
egy nemrégiben épült, mo-
dern vecsési ipari parkban.
A költözésnek több oka is
volt: egyrészt egy ideje már
kinôtték az eddigi raktá-
rozási lehetôségüket, amely
ráadásul három különbözô
helyszínen helyezkedett el,
másrészt kibôvült profiljuk, és elsôsorban a széles formátumú nyomtatók kínálatba vétele miatt
bemutatóteremre is szükségük lett. Nos, mostanra teljesült a célkitûzés: október közepén birtokba
vették az új telephelyet. Az persze, egy másik kérdés, hogy meddig lesz elegendô, hiszen továbbra is
meglehetôsen nagy ívû terveik vannak…
Rusin Mihállyal, az Igepa Paper Hungary ügyvezetôjével beszélgettem.
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a színtanon át a különbözô hordozók
felhasználási lehetôségeit. Szóval:
gyakorlatban jól felhasználható érde-
mi információkat jelentenek, ponto-
sabban fognak jelenteni ezek a
továbbképzések, ugyanis csak jövôre
gondoltuk az elsô Igepa Akadémiát
megszervezni.

● Ez amolyan újabb „láb”?
– Nem gondolom, inkább szolgál

arra, hogy minél nagyobb támogatást
tudjunk nyújtani partnereinknek, minél
inkább szélesebb területen, akár itt is,
nyújthassunk olyan szolgáltatást, amit
hasznosnak talál az Igepa vevôköre.

● Hát igen: egy papírkereskedô
esetében természetes evolúciónak
számít, hogy technológiától függet-
lenül kínáljon különféle hordozókat,
vagy papírhoz köthetô, de nem
grafikai termékeket. A gépforgalma-
zás azonban – legalábbis Magyar-
országon – kicsit szokatlan egy
papírosnál…
– Magyarországon talán igen, de az

Igepa Csoporttól egyáltalán nem áll
messze ez a tevékenység, hiszen jó
néhány éve foglalkozik például a széles
formátumú nyomtatók forgalmazásá-
val, sôt szervizével és alkatrészellátá-
sával is. De továbbmegyek: egyéb,
jellemzôen digitális nyomdagépek,
patronok, kazetták, sôt festékek és
lemezek, ofszetgép-alkatrészek, akár
hulladék- vagy veszélyesanyag-vissza-
gyûjtés is megtalálhatók a „nagy” Ige-
pa kínálatában. Pusztán döntés kérdése
volt, hogy mi itt Magyarországon me-
lyiket emeljük a portfóliónkba: a Cso-
magoló, illetve a Sign & Screen üzlet-
ágak létrehozásával kezdtük a profil-
bôvítést nagyjából két éve, mostantól
pedig ez utóbbiba beleértendôek már a
berendezések is, és ehhez kapcsolódik
az Igepa Akadémia beindítása.

● Meglehet, hogy elôbb-utóbb amo-
lyan ágazati mindenes-beszállítóvá
válik az Igepa Paper Hungary?
– Pusztán „klasszikus” termékport-

fólióból, azaz grafikai és irodai papí-
rok forgalmazásából egyetlen papírke-
reskedô sem tudja ma már fenntartani
magát. Óhatatlanul szükség van a
kínálatbôvítésre. Mindemellett az is
tény, hogy a partnereink, a vevôink
számára nagyon kényelmes megoldást
jelent, ha minél szélesebb termékská-
lával állunk rendelkezésükre. Ez egy
olyan trend és jelenség, ami alól egyi-
künk sem tudja – és igazán nem is
akarja – kivonni magát.

Beszélgetésünk elején szó esett a
„cipôméretrôl”: nos, kétségtelen, hogy
amikor elkezdtem papír-nagykereske-
déssel foglalkozni, akartam én a nagy
cipôt, de az is igaz: nem biztos, hogy
ekkorát… Ezzel együtt, amikor
körbenézek az új raktárban, ahol a
polcok tele vannak a különféle alap-
anyagokkal, egy ma még leírhatatlan
érzés kerít hatalmába… 

● Beszélgetésünk vége felé közeled-
ve, feltenném a „szokásos” kérdése-
met: az önök számára mi jelenti
jelenleg a legnagyobb nehézséget a
piacon? A fizetési morál – informá-
cióm szerint – általában javult, a
nyomdák nagyobbik részénél bein-
dultak a munkák, van megrendelé-
sük, tehát kell nekik papír… Önök
mivel küzdenek, ha egyáltalán bár-
mivel is küzdenek?
– Mi is azt tapasztaljuk, hogy a fize-

tési készség sokat javult, mindazonál-
tal nálunk továbbra is erôs a kintlé-
vôség-figyelés… És azt is visszaiga-
zolják az adataink, hogy a nyomdák
egy jelentôs részének munkaellátott-
sága fellendült, ámbár nagyon rapszo-
dikus. Ez utóbbi okozza – és azt
gondolom, nemcsak nálunk, hanem a

többi papírkereskedônél is – a gondot,
ugyanis elvárják tôlünk a szinte azon-
nali teljesítést. 

Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy
mi, papírkereskedôk magunknak
idéztük elô a problémát azzal, amikor
extrém szállítási feltételeket vállaltunk
be mindennemû felár nélkül. Órára –
sôt némi túlzással percre – vállaltuk a
szállítási határidôket, és persze, min-
dent el is követtünk azért, hogy
teljesítsük. Ez rendben is volt, mert-
hogy összességében keletkezett akkora
haszon, amibôl mindezt finanszírozni
lehetett. Csakhogy az utóbbi idôkben
már nincs akkora marzs sem a
papíron, sem semmilyen más termé-
ken, hogy ezt fedezni lehessen. Itt
jegyezném meg, hogy Európa nyugati
felén eddig sem volt ingyenes az igény
szerint történô kiszállítás… Nálunk
sem tartható már sokáig: elôbb-utóbb
változtatni kényszerülünk rajta – és
valamennyien. De meg ne kérdezze,
hogy mikor…

● Oké! Akkor még egy utolsó kér-
dés: további tervek, elképzelések?
– Elôször is szeretnénk ténylegesen

„belakni” az új telephelyet: még nincs
tökéletesen kész a bemutatóterem,
továbbá újabb rakodópontok is
kialakításra kerülnek. Ezzel párhuza-
mosan pedig erôteljesen fókuszálunk
annak a piaci részaránynak a megszer-
zésére, megtartására, amelyet az egyes
üzletágaknál kitûztünk: a grafikai,
illetve irodai papírok terén az elvárt
minimum piaci részesedést szeretnénk
továbbra is megtartani, a csomagolás,
illetve a sign területén pedig minimum
három-négyszeresére akarunk
növekedni az elkövetkezendô két-
három éven belül. Ahogy ismerem
magamat, magunkat – teljesíteni is
fogjuk!

Ilona
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Az X-rite nevét minden olyan
nyomdaipari szakember ismeri, akinek
munkája során fontossággal bír a szí-
nek megfelelô reprodukálása, azaz:
nincs, aki nem. De, ha azt említem,
hogy e céghez fûzôdik a nyomdászok
körében bibliaként kezelt Panton-ská-
la, annak valamennyi továbbfejlesztett
kiadása, továbbá a napjainkban etalon-
nak számító Panton Digital, akkor
technológiától függetlenül nincs olyan
nyomdász, aki ne tudná, kirôl, mirôl
beszélünk. Az amerikai központú X-
Rite azonban nemcsak ezzel, illetve a
színméréshez kapcsolódó különféle
berendezésekkel, eszközökkel foglal-
kozik, hanem meglehetôsen nagy
hangsúlyt helyez a színekkel kapcso-
latos oktatásra is. Éppen ezért világ-
szerte workshopokat szervez, amely-
nek keretei között gyakorlati ismerete-
ket kíván átadni a résztvevôknek. 

De, hogy ez valóban színvonalas és
érdemi módon történjen,
igen körültekintôen jár
el abból a szempontból
is, hogy egyáltalán ki
vezethet ilyen – kvázi –
továbbképzéseket. Dr.
Schulz Péter személyé-
ben rábukkantak arra az
ideális felkészültségû és
a színek terén is elké-
pesztô tudású tanárra,
akinél jobbat még elkép-
zelni se tudtak volna.
Így történt, hogy egy-
részt dr. Schulz Péter
színelméleti, papír- és

nyomdaipari színmérési szakértô lett
az X-Rite Pantone oktatási partnere, és
egyben hazai trénere, másrészt ezért
kerülhetett és kerülhet immáron
Magyarországon is megrendezésre az
egyébként Európa-szerte igen sikeres
workshop-sorozat.

A három egységbôl álló program
elsô részére, amely az ofszettechno-
lógiát állította középpontjába, még
2014 októberében került sor. A sorozat
következô „epizódja” a flexóval fog-
lalkozott, és ezen idén májusban ve-
hettek részt az érdeklôdôk, majd októ-
berben a „The eXpected – Digital” ok-
tatás következett. 

A gyakorlati orientációjú képzések
célja az, hogy az azon résztvevôk a
megszerzett elméleti és gyakorlati
ismeretek birtokában tudatosan és
hatékonyan legyenek képesek felis-
merni, értelmezni és kezelni a színek
reprodukálásánál felmerülô gyakorlati

problémákat. Az oktatások haladó
szintû, kétnapos, interaktív, gyakorlat-
centrikus, kis létszámú foglalkozások,
amelyek az ofszet-, a flexó- és a
digitális nyomtatás színes reproduká-
lási munkafolyamatainak átfogó meg-
értésére építenek.

Az eddig megtartott workshopokra
az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., a
Codex Zrt., a Doneck Pronat Kft., a
hubergroup Hungary, a Konica-Minol-
ta Magyarország, a Material Plasztik
Kft., a Mondi Szada Kft., a Pátria
Nyomda Zrt., a Pénzjegynyomda Zrt.,
a Ricoh Hungary, a SealedAir Ma-
gyarország Kft., a Spori Print Vincze
Kft., az STI Petôfi Nyomda, a Sun-
Chemical és a Varga-Flexo Kft. cégek
delegálták munkatársaikat. Összesen
mintegy 32 fô vett részt a továbbkép-
zésen, és vehette át az X-Rite Pantone
svájci oktatási központja által kiállított
errôl szóló oklevelet. Jelenleg ôk azok,

akik a hazai nyomdász-
társadalom színelméleti
és gyakorlati méréstech-
nikai szakembereinek
derékhadát alkotják.

Információink szerint
a workshop-sorozat
hazai szervezôje, a P&E
Mérnök és Nyomdász
Kft. a zürichi X-Rite
oktatási központtal kö-
zösen tervezi  a program
meghirdetését 2016-ban
is. ■

Ilona
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Technológián belüli, illetve 
azon átívelô színkezelés 

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

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

+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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Felpörögtek az események a Papírmánia finisére még ahhoz
képest is, amirôl a PRINTinfo elôzô számában beszámoltunk.
Elmondhatjuk, hogy a végleges adatok tükrében igazán
elégedettek lehetünk a fogadtatással: a programban 11 nyomda
vett részt, és 8 város 60 iskolájából 455 pályamû érkezett, amelyek
közül a helyi zsûrik döntése alapján 49 jutott az országos döntôbe.
A Facebookos szavazás öt napja (október 26–30.) alatt pedig közel
hatszázan követték az Papírmánia oldalán folyó versenyt, és több
mint négyezer szavazat érkezett az országos döntôbe jutott pályá-
zatokra. Noha a facebookos szavazás a versenyszabályzat szerint
mintegy 60 százalékban határozza meg a végeredményt, a
zsûrinek – ahogy fogalmazni szoktak – mégsem volt egyszerû
feladat meghozni a végsô döntést, hiszen egyrészt a továbbjutott
mûvek alkotói valamennyien dicséretet érdemelnek, másrészt
nyolc kategóriában kellett elsô, második és harmadik helyezettet
választani.

A felkért zsûri – amelynek tagjai:  dr. Horváth Csaba elnök
(NYPSZ), dr. Balásy István (Pannoncolor), Bertalan László
(Médiaworks Hungary), Palkó Roland (Papyrus), Szilágyi Ákos
(Interpress), Varga Buda (Szépkilátás Design) – 2015. november
3-án összeült és meghozta ítéletét, majd összevetve a facebookos
szavazás rangsorával, megszületett a végeredmény.
Hogy mi lett, és kik nyerték a harmadik helyezetteknek járó 10 000
forint értékû mûvészeti vásárási utalványt, a második helyezetteket
illetô Oxelo márkájú rollert, illetve az aranyérmesek bécsi Adventi
kirándulását, azt persze még nem áruljuk el, hiszen az ünnepélyes
díjátadóra majd csak 2015. december 4-én, 15 órakor Budapesten,
a Pagony Könyvesboltban (XI., Bartók Béla út 5.) kerül sor, így
elôre nem „lônénk le a poént”! 

11 nyomda, 8 város,

60 iskola, 455 pályamû,

több mint 4000 like

A Dateam Trade a Microsoft Dynamics NAV
(NAVISION) vállalatirányítási rendszer,
valamint a vállalat által honosított PrintVis
szoftver integrálásával komplett nyomdaipari
ágazati szoftver megoldást kínál a hazai
nyomdák számára. A Dateam Trade Kft. a
Datorg cégcsoport tagja, amely a következô
vállalatokból áll: Datorg GmbH (1978)
Hamburg, Dateam Trade Kft. (1997)
Budapest, Pecatrade Holding Kft. (1999)
Budapest. 
Az alapítás utáni elsô években elsôsorban
németországi szoftverfejlesztési projektek-
ben vettek részt, amelyeket a Datorg GmbH
szervezett. Késôbb a fejlesztôk és tanács-
adók más országokban is dolgoztak, például
az USA-ban, Ausztriában és Hollandiában. A
2000-es évek elejétôl a vállalkozás fô
tevékenysége vállalatirányítási informatikai
rendszerek értékesítése, bevezetése és
támogatása. 2005-tôl, mint a Microsoft
viszonteladó partnere, forgalmazzák az

informatikai piac egyik vezetô szoftverét, a
Microsoft Dynamics NAV (korábbi nevén
NAVISION) programcsomagot. A Dateam a
korábbi rendszerbevezetéseik során is nagy
hangsúlyt fektetett az iparági megoldásokra,
és 2006 óta fókuszál kifejezetten a
nyomdaiparra. Ennek keretében honosították
a dán PrintVis nyomdai szoftvert, amely a
Microsoft Dynamics NAV-val integrálva
komplett informatikai megoldást ad –
Magyarországon elôször – a nyomdák
számára. Ez a Microsoft által preferált
iparági megoldás világszerte majd 300
nyomdánál került bevezetésre. A Dateam
Trade Kft. a vállalatirányítási rendszerek
bevezetését fôvállalkozói konstrukcióban
végzi, amelynek során a szakmai
szolgáltatások széles skáláját kínálja:
értékesítés, projektvezetés, bevezetési
tanácsadás, oktatás; a rendszer telepítése,
szerver és kliensgépek értékesítése,
installálása; az üzleti folyamatok felmérése,

optimalizálása (BPR), a rendszer
testreszabása; adatkonverzió a korábbi
rendszerekbôl, illesztések, fejlesztések;
rendszerhangolás, jogosultságok beállítása,
optimalizálás; a bevezetett informatikai
rendszer és a PrintVis iparági megoldás
támogatása; hibajavítás, karbantartás és
upgrade újabb releasekre és verziókra. Ezen
szolgáltatáson kívül a cég részt vesz –
elsôsorban web-alapú – informatikai
fejlesztésekben, valamint mobil
alkalmazások készítésében. Továbbá
informatikai szempontból cégfelméréseket
végeznek, valamint IT stratégiákat és
megvalósíthatósági tanulmányokat is
készítenek. Partnereik között olyan
meghatározó informatikai cégek találhatók,
mint a HP, az IBM, a Microsoft, a Nexon és a
Novavision.
A cég ügyvezetôje: dr. Halász Gábor.

Új tagunk – Dateam Trade Kft.
Szövetségünk taglétszáma ismét növekedett: ezúttal a dr. Halász Gábor vezette Dateam Trade Kft. csatlakozott hozzánk. 
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Jubileumi ünnepség
2015. november 26–27., Székesfehérvár, Lakeside Hotel****

Jelentkezési határidô: 2015. november 18., 14:00 óra. Jelentkezni a honlapunkon (www.fedprint.hu) található
online regisztrációs lap kitöltésével lehet, és ugyanitt találják meg a részvétellel kapcsolatos egyéb információkat is..

évesek
lettünk!

Szövetségünk idén ünnepli alapítá-
sának 25. évfordulóját, és azt gon-
doljuk, van mire visszatekintenünk
és büszkének lennünk. 

Néhány tény és adat az elmúlt 25 évvel kapcsolatosan:
1999–2009 között minden évben az általunk szervezett Nyomdászbál
színesítette az ágazati életet, amelyen összességében mintegy 2327
vendég mulatott; évente kétszer – tavasszal és ôsszel – Gazdasági-,
illetve Menedzserkonferenciát tartunk, de rendeztünk EU Akadémiát,
Termékdíj-konferenciát, Munkaügyi workshopot, DIÓ-konferenciát és
számos Intergraf-rendezvényt bonyolítottunk itthon, továbbá a mi
nevünkhöz fûzôdik a Gazdasági Vezetôk Fóruma is.
Alapítottunk díjakat: 2000-ben a Magyar Nyomdászatért díjat, amelyet
eddig 17 fô vehetett át, a Hess András-díj 2007 óta létezik, és eddig 82
kolléga kapta meg, a 2010-ben született Pro Foederatio díjat pedig tíz
személy tudhatja magáénak. 
Versenyünk, a Pro Typographia, amely ez évben Best Print Hungary
néven újult meg, rangot biztosító megmérettetés, és ezidáig több mint
1500 cég nevezett be rá. 
Ennyit a múltról, és akkor ünnepeljünk! A különleges alkalomra a meg-
szokottól eltérô programokkal készülünk. 

November 26-án a korábbi bálok hangulatát idézô gálaesten
felelevenítjük a negyedszázad legfontosabb komoly és vidám pillanatait,
bepillantást nyerhetünk a vezetés valódi mûvészetébe. Külön
meglepetéssel készülünk jubileumi tagjainknak és a gála hölgy
résztvevôinek.

November 27-én pedig kissé rendhagyó – mondhatjuk: EXTRA –
Menedzserkonferenciára várjuk az érdeklôdôket.

Jubileumi gálaest
2015. november 26., csütörtök 

16:00–17:30 Érkezés, regisztráció
17:30–18:00 Welcome drink
18:00–18:10 Ilyenek voltunk – a gála megnyitása

(dr. Peller Katalin fôtitkár)
18:10–18:15 Elnöki köszöntô   – dr. Horváth Csaba
18:15–18:30 Elnökök pódiuma – dr. Egyed Béla
18:30–18:45 – Jászkuti László
18:45–19:00 – Balog Miklós
19:00–21:00 Díszvacsora
21:00–21:15 Elnökök pódiuma – dr. Horváth Csaba
21:15–21:45 25 évesek köszöntése
21:45–22:45 (Cég)vezetési technikák – egy érzéki tangóval 
22:45–23:00 Print Princess-választás

Menedzserkonferencia EXTRA
2015. november 27., péntek 

09:30–10:00 Érkezés, regisztráció 
10:00–10:05 A konferencia megnyitása 

dr. Peller Katalin fôtitkár, NYPSZ
10:05–10:50 Európai trendek, helyünk a Gutenberg-

galaxisban (magyar nyelvû tolmácsolással)
Beatrice Klose CEO, INTERGRAF

10:50–11:30 Merre tart a magyar gazdaság? 
Makrogazdasági aktualitások
dr. Bod Péter Ákos közgazdász,
az MNB volt elnöke

11:30–11:50 Kávészünet
11:50–12:30 Print vagy online: a siker titka

Nyáry Krisztián író, a Magvetô és az
Athenaeum Könyvkiadó igazgatója

12:30–13:10 Felfordult világ – külpolitikai aktualitások
Nógrádi György külpolitikai szakértô

13:10–13:30 Kérdések, a konferencia lezárása
dr. Horváth Csaba elnök, NYPSZ

13:30–14:30 Büféebéd

Ünnepeljen velünk! 
November
közepéig 

várjuk
a jelentkezéseket
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Ipress Center – „Újrahasznosított történelem”
Az Ipress Centerre kiemelten igaz,

hogy a társadalmi felelôsségvállalás a
cégnél alapvetô szemléletmód. A váci
nyomdaközpont ugyanis 2013 vége
óta Veled Vagyunk néven fogja össze
többféle területen végzett karitatív
kezdeményezéseit, amelyeket legtöbb-
ször saját munkavállalói önkéntes
részvételével valósít meg. A korábbi,
különálló helyi akciókból a Veled
Vagyunk mára egy olyan integrált
programmá fejlôdött, amelynek szelle-
misége az egész váci térségben széles
közönséget mozgat meg, és amely a
hazai nyomdaiparban is kiemelkedô.

Az Ipress Center több területet átfo-
gó programjának célja többek között,
hogy a szûkebb és tágabb környezetet
a helyi közösség segítségével minden-
ki számára jobbá tegye, különösen
ideértve a felnövekvô új generációkat.
A váci nyomdaipari központ a prog-
ram keretében 2013-ban a város veze-
tésével konzultálva egymillió forint
adományt juttatott a váci Újhegyi úti
óvodának, továbbá több üzleti partne-
rének részvételével ötven rászoruló
család, és több mint nyolcvan gyermek
karácsonyát tették színesebbé. 

2013 ôszén került kiírásra elsô pá-
lyázatuk, amelynek célja az általános

iskolák bevonása volt a váciak min-
dennapi életébe, illetve szerették volna
a helyieket megszólítani. Az akkori
pályázatot, és az I. helyért járó szaba-
don felhasználható 1 000 000 forintot
a karitatív tevékenységeket felölelô és
az egészséges életmódot is népszerû-
sítô, „Mozdulj rá!” címû programso-
rozatával a Váci Radnóti Miklós Álta-
lános Iskola nyerte meg. 

A nyomdai központ 2014-ben a
papírfelhasználás és a nyomtatott
kommunikáció elônyeire hívta fel a

figyelmet „Mítoszrombolás” címmel
meghirdetett rajzpályázatával, amelyre
összesen 213 alkotás érkezett a váci és
Vác környéki általános iskolák tanu-
lóitól. A legjobb rajzok készítôi az
egész osztályuk számára nyertek
kirándulást.   

A Veled Vagyunk program természe-
tesen az idén is folytatódott. Ezúttal
„Újrahasznosított történelem” címmel
írtak ki kreatív pályázatot, azzal a
céllal, hogy a papír újrahasznosítása
révén felhívják a figyelmet a környe-
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zetvédelem fontos-
ságára, valamint a
váci középiskolák
közötti kapcsolat
erôsítésével ösztö-
nözzék a közösség-
építést, és a fiata-
lokhoz közelebb
hozzák városuk
történelmét. Továb-
bi egyáltalán nem
titkolt célja volt a
versenykiírásnak,
hogy ismét felhív-
ják a fiatalok figyel-
mét a papírban rejlô
lehetôségekre. 

A versenyre hat
váci középiskolából
tíz csapat jelentke-
zett, akiknek híres
váci épületek mint-
egy két méter magas, közel méret-
arányos makettjét kellett elkészíteniük
kartondobozokból és egyéb papír alap-
anyagokból. 

A verseny záróeseményére 2015.
október 21-én került sor, igazán látvá-
nyos körülmények között. A csapatok
ugyanis a Váci Dóm elôtti téren építették
fel vagy fejezték be az olyan ikonikus
váci épületek két méter magas makettjét,
mint például a Dóm, a Kôkapu vagy a
Fehérek temploma. Az interaktív esemé-
nyen a közönség is sétálhatott a felépülô
kartonvárosban, ahol a makettek alapjául
szolgáló váci nevezetességekrôl is meg-
tudhattak információkat az érdeklôdôk. 

A makettek felépítése után a helyszí-
nen értékelte a pályamûveket, és azonnal
eredményt is hirdetett az olyan promi-
nens személyekbôl álló zsûri, mint dr.
Varga Lajos váci segédpüspök, általános
helynök; Pásztor Anna, az Anna and the
Barbies énekesnôje; Forró Katalin, a
váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója;
Mindszenti-Varga Endre okleveles épí-
tészmérnök, településtervezô; és Csillag
Zoltán, a Márkamonitor fôszerkesztôje,
a Médiapiac szerkesztôje. 

A legjobbnak talált alkotást készítô
csapat tagjai – amely egyébként a váci
Börtönkápolnát formázó alkotásával a
Boronkay György Mûszaki Szakközép-
iskola, Gimnázium és Kollégium EB3

csapata – egy hosszú hétvégét tölthetnek
Velencében, valamint 500 000 forint

közösségépítô tá-
mogatást is nyertek
saját iskolájuk ré-
szére.

Azok a váci tan-
intézmények, ame-
lyek legalább egy
csapatot elindítot-
tak a versenyen,
százezer forint
közösségépítô célú
támogatásban ré-
szesültek, és min-
den induló csapat
tagját is külön-kü-
lön megjutalmaz-
ták, mégpedig egy
dunai partihajó-
zással. Mivel a pá-
lyázat kiemelt célja,
hogy a papír újra-
hasznosítása révén

felhívja a figyelmet a környezettudatos-
ság fontosságára, a díjakat az Ipress
Center a nála keletkezett száz tonnányi,
újrahasznosításra átadott nyomdai
papírhulladék értékébôl ajánlotta fel.

A nyomdaközpont Veled Vagyunk
programja a Garay Mûvészeti Stúdió
segítségével valósult meg, de a program
támogatói között megtaláljuk Vác Ön-
kormányzatát, illetve a Váci Egyházme-
gye hivatalát is.

„Az »Újrahasznosított történelem«
szerves folytatása annak, amit tavalyi, a
papírfelhasználás és a nyomtatott kom-
munikáció elônyeire rávilágító »Mítosz-
rombolás« rajzpályázatunk is képviselt.
A kartonmakett-versennyel is arra sze-
rettük volna felhívni a fiatalok figyelmét,
hogy napjainkban is tud kreatív és trendi
lenni az, ami papírból készül. Látva az
alkotások kiemelkedôen magas színvo-
nalát, úgy érzem, ezt sikerült elérni” –
mondta el a pályázat kapcsán Lakatos
Viktor. Az ügyvezetô azt is hozzátette,
hogy az ehhez hasonló akcióikkal a
nyomdaipari hivatást is szeretnék vonzó-
vá tenni a jövô generációi számára,
olyan lehetôségként bemutatva, amelyet
továbbtanuláskor is érdemes választani,
hiszen egy high-tech iparágról van szó,
nem pedig egy elavult szakmáról, aho-
gyan azt sokan tévesen gondolják. ■

ForteC–Il
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Az idén szeptember 29. és október
2. között került megrendezésre a La-
belexpo. A címkepiac ezen szakvásá-
rán több mint 600 kiállító vonultatta
fel az iparág számára kínált termékeit,
újdonságait. A HP, mint a legnagyobb
kiállító is jelen volt természetesen, és
bemutatta legújabb innovációit a cím-
ke-, illetve a csomagolóipar számára.
Ezek az új HP-termékek jellemzôen
olyan alkalmazásokat és szoftvereket
jelentettek, amelyekkel az eddigi
megoldásokat frissíteni lehet, illetve
még egyszerûbbé teszik a csomagolá-
sok tömeges testreszabását. A HP új
finanszírozási lehetôségeket is kidol-
gozott partnerei számára, és ezt is a
kiállításon jelen-
tették be. 

De a Label-
expo adott he-
lyett az 1000.
HP Indigo WS
6800 gép értéke-
sítésének is,
amelyet a nem-
zetközi poron-
don több érde-
keltséggel ren-
delkezô olasz
EUROSTAMPA
cégcsoport vásá-
rolt meg. Az
olasz cégcsoport
és a HP üzleti

kapcsolata egyáltalán
nem újkeletû: az
EUROSTAMPA-nál
HP Indigo 20 000 és
30 000 digitális be-
rendezések már évek
óta mûködnek, és a
cég igen nagy megelégedettségére.

Természetesen azonban nem ezt az
egyetlen berendezést értékesítette a
kiállítás idôtartama alatt a HP, hanem
több mint 70 HP Indigo gépre szóló
megrendeléssel lett gazdagabb. Az
ilyen nagyfokú érdeklôdésnek, sôt
konkrét megrendelésnek nyilván az is
oka, hogy egyre több partnerük ismeri
fel, hogy a HP megoldásaival miként

lehet komoly tôkét kovácsolni a digi-
tális nyomtatásból. Továbbá az is tény,
hogy egyre többen ismerik fel magá-
ban a digitális nyomtatásban, azon
belül a címke- vagy éppen a csomago-
lóanyag-gyártásban lévô lehetôsége-
ket, amelyhez viszont valószínûleg a
HP nyújtja a legkomplexebb megol-
dást.  

Szóval, igen eredményesen zárta a
HP a Labelex-
pót, de nemcsak
ôk, hanem
mindazon part-
nereik, is, akik
ez idô alatt dön-
töttek a HP va-
lamelyik típusú
Indigo gépe
mellett.

És akkor néz-
zük – a teljesség
igénye nélkül –,
melyek is ezek
a cégek:

Újdonságok a címke-, illetve a csomagolóanyag-gyártás terén
HP és a Labelexpo 2015

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

mastertan306 nov zs  2015/11/11  15:53  Page 18



1199

◆ Kartongbolaget AB, a magas
minôségû kartondobozokat gyártó
cég Skandináviát tekintve az egyik
vezetô beszállító. A Labelexpón aláírt
megrendelés értelmében ez a cég lesz
az elsô Svédországban, amely rendel-
kezni fog HP Indigo 30 000 Digital
Press berendezéssel. A beruházás
eredményeként, azaz az újnak számí-
tó digitális technológia bevezetését
kihasználva a vállalat sokkal rugal-
masabban tud majd igazodni a piaci
elvárásokhoz, továbbá eddig ki nem
használt üzleti lehetôségekhez jutnak,
valamint termékfejlesztésükben is új
dimenziók tárulnak fel számukra. 

◆ A németországi Aachenben
mûködô Allflex cég egy HP Indigo
20 000 Digital Press gépre szóló
megrendelést írt alá a Labelexpo
alatt. A flexibilis csomagolóanyag,
illetve tekercses öntapadócímke gyár-
tásával foglalkozó cég ezáltal bôvíte-
ni kívánja választékát a digitálisan
nyomtatott termékekkel is. A beruhá-
zás ugyanakkor lehetôvé teszi azt is,
hogy ezzel a 762 mm pályaszélessé-
gû, tekercses géppel tovább növeljék
hatékonyságukat ezáltal is erôsítve
piaci pozíciójukat.

◆ A szintén Németországban tevé-
kenykedô Kalfany Süfle Werbung
cukrászat már a második HP Indigo
WS6800 digitális nyomdagépét vette
meg a kiállításon, pedig mindössze
három hónap telt el az elsô ilyen típu-
sú gépének beszerzése óta! A Herbolz-
heim-i cég ezzel a beruházással egy-

részt tovább racionalizálja a terme-
lést, másrészt kibôvített kínálattal is
magas minôségben teremti meg a
személyre szabott termékekkel törté-
nô kiszolgálást.

◆ Az inotec Vonalkód Security
Európa vezetô szállítója a tartós
vonalkódok és az RFID automatikus
azonosító területén. Nos, miután a
vállalat döntéshozói körülnéztek a
Labelexpón, ez a cég is egy HP Indi-
go WS6800 digitális nyomdagép iránt
erôsítette meg elkötelezettségét. Szá-
mukra a legfôbb indokot részben a
berendezés kiváló nyomtatási minô-
sége, részben pedig a technológia – a
különbözô megvalósítási és ellenôr-
zési megoldásokhoz való – integrál-
hatósága jelentette.

◆ A Mobo Druck GmbH szintén
egy német vállalkozás, amelynek fô
tevékenysége a különféle, magas mi-
nôségû öntapadó címkék gyártása. Ez
a cég egy HP Indigo WS6800 digitá-
lis nyomdagépet vásárolt a szakkiállí-
táson, mert ezzel a berendezéssel ké-
pesek magas nyomatminôségû cím-
kéket gyártani, ugyanakkor nagyfokú
rugalmasságra is szert tesznek.

A HP a Labelexpót arra is felhasz-
nálta, hogy ráirányítsa a figyelmet
további újdonságaikra, legújabb fej-
lesztéseikre is. Ilyenek például az új
HP ElectroInk Premium White, fluo-
reszkáló rózsaszín, és fakulásnak el-
lenálló tinták a HP Indigo One-Shot
Color technológia részeként. De em-

líthetnénk a kiállított „color chal-
lange” bemutatót is, amelyen a HP
több mint háromszázszor demonst-
rálta, hogy milyen egyszerû a színek
reprodukciója.

További sikerük, hogy az idei
Labelexpón a HP lett a Global Label
Awards gyôztese. Az Innovációs
Díjat (amely a 300 fônél több alkal-
mazottat foglalkoztató vállalatoknak
szóló kiírás) a HP SmartStream
Mosaic szoftvere kapta. Ez a szoftver
lehetôvé teszi, hogy teljesen automa-
tikusan grafikák millióit tudjuk elô-
állítani egy elôzetesen megadott alap
mintából kiindulva, lehetôséget bizto-
sítva ezzel a teljesen egyedi kampá-
nyok gyors piacra kerülésének, olya-
noknak, ahol minden egyes darab
különbözô. Ezen technológia haszná-
latával valósította meg például a
Coca-Cola Izrael a „Legyen Rend-
kívüli” kampányt, legújabban pedig a
Bud Light úgy fogja ennek egyedül-
álló elônyeit kihasználni, hogy sze-
mélyre szabott és limitált fesztivál-
kannákat gyártanak.

A HP számára további szívet me-
lengetô tény, hogy spanyol ügyfelük,
a Graficas Varias nyerte a Best Digi-
tal Label Awardot (Legszebb Digitális
Címke-díj), ami azért jelent számukra
külön örömöt, mert ez a cég éppen a
közelmúltban bôvítette digitális port-
fólióját, és ennek eredményeként már
a második HP Indigo nyomdagépet
helyezték üzembe.

Nos, talán nem túlzás állítani, hogy
az idei Labelexpón „tarolt” a HP… ■

HP–VT–Il
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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
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A postpress szolgáltatások teljes választéka
egy kézbôl – egy helyen.
www.dpdstancuzem.hu
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„Özönvíz” elôtt, még 1982-ben került elôször megrende-
zésre Karbantartói Szimpózium néven ez az iparági találkozó,
amelyet ez évtôl kezdôdôen hívnak Biztonságos Üzemeltetés-
nek. Természetesen egészen másról szólt, és más okból is vál-
lalkozott annak idején dr. Horváth Csaba a megszervezésére,
mint ami ma témája a rendezvénynek. A kezdetekben és még
hosszú éveken keresztül ugyanis egyáltalán nem volt egyszerû
a karbantartással foglalkozók dolga, hiszen a különbözô
nyomdagépek gyártóinak nem volt hazai képviselete, na meg
hírbôl sem hallottunk a technikai supportról, egyáltalán
bárminemû szerviztámogatásról, az eredeti alkatrészek
beszerzése a valutaellá-
tottság korlátai miatt pe-
dig jószerint megoldha-
tatlannak bizonyultak.
Ugyanakkor, a nyomda-
gépeknek mennie kellett,
tehát a karbantartók nem
kis kihívással néztek
szembe napról napra, s a
jelentkezô problémák
megoldásánál, alkalma-
sint jól jött, hogy számít-
hattak egymás segítsé-
gére. És, hogy mindenki
minél több tapasztalatot
szerezhessen, cserélhes-
sen a kollégákkal, szüle-
tett meg az ötlet az évenkénti találkozóra. A két „ötletgaz-
da” – dr. Horváth Csaba és Faragó István – azóta is aktív
szervezôje, közremûködôje ezeknek a konferenciáknak.

A 2015. október 29–30-án
a dunaújvárosi Kerpely Ho-
telben megrendezésre került
konferencia immáron a 31.
volt a sorban, merthogy az
elmúlt több mint három évti-
zed alatt mindössze három
alkalommal maradt el.

Az viszont kétséges, hogy
jövôje miként alakul… Pedig
igazából nem kellene, hogy
létjogosultsága köré kérdô-
jelek sorakozzanak! Nem
mondom, hogy nem lenne
rajta mit javítani, de ez elsô-
sorban a promotálását illeti.
Ugyanis, miközben haladva
a korral a találkozók témái
mindig is a legfrissebb infor-
mációkat és ismereteket tár-
gyalta és tárgyalja, elnevezé-

se, az ipar felé való üzenete „bepo-
rosodott”, és még mindig azt sugall-
ja, hogy arról folyik az eszmecsere,
mit tegyen a TMK, ha gond van. 

Holott, már réges rég nem errôl
szól! Sokkal inkább arról, hogy mi-
lyen modern vagy éppen régebbi –
ám méltatlanul feledésbe merült –
lehetôségek vannak annak érdeké-
ben, hogy egy vállalat, egy nyomda
a lehetô legmagasabb szinten oldja
meg a biztonságos üzemeltetést,
miként tudja, tudná hatékonyságát,
és ennek következményeként nye-
reségét még inkább növelni, és
mindezt persze lehetôleg a legkisebb

– vagy akár nulla – anyagi ráfordítás mellett. Nos,
ezért írtam a felcímben, amit írtam: szerintem, ez
azért sokakat érdekelne!  

És akkor térjünk vissza a mostani találkozóra,
amelynek külön érdekessége, hogy néhány olyan
résztvevôje is akadt – például a debreceni Krusslák
Béla és Békéscsabáról Krajcsovics Béla –, akik az
elsôn is ott voltak… Ezzel együtt tény: a mostani
rendezvény, amelyet a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület a MIKSZ-szel (Magyar Ipari
Karbantartók Szervezete) közösen szervezett,
„szûk körûnek” nevezhetô, hiszen 28 fôbôl állt a
társaság. 

Ha tudná, valójában mirôl szól, nem hiszem, hogy kihagyná
Biztonságos Üzemeltetés Konferencia

2200

Dr. Horváth Csaba

Pesti Sándor

Horváth Szabolcs

mastertan306 nov zs  2015/11/11  15:53  Page 20



2211

Nos, a mostani nevén Biztonságos
Üzemeltetés iparági találkozó elôadá-
sai sem a klasszikus TMK-s feladatok
megoldásával foglalkozott, azon bô-
ven túlnyúlva mutatta be, milyen
tárgyi, szolgáltatási vagy éppen mód-
szertani eszközöket lehet(ne) igénybe
venni a versenyképesség, illetve a nye-
reségesség emelése érdekében.

Pesti Sándor, az egyesület ügyve-
zetôjének köszöntôje után, dr. Hor-
váth Csaba – úgy is, mint alapító,
illetve a legelsô rendezvény szervezô-
je, és úgy is, mint a Nyomda-Technika
tulajdonos-ügyvezetôje – tekintett
vissza röviden a rendezvény múltjára,
emelte ki akkori jelentôségét, mutatott
rá mindenkori értékeire, de ezzel
együtt felvetett eldöntendô kérdéseket
is a hogyan továbbot illetôen. A ren-
dezvény társelnöke Horváth Sza-
bolcs, a MIKSZ Nyomdaipari tagoza-
tának elnöke volt, aki a szervezet és
PNYME között kialakult erôs együtt-
mûködésrôl ejtett szót, majd ezt köve-
tôen került sor az elsô nap hat szakmai
elôadására, amelyet másnap, az üzem-
látogatás elôtt, de már a Hamburger
Hungáriánál még kettô követett.

Szakmai elôadások

A HP érdekeltségébe tartozó Scitex
Central Europe közép-európai ré-
gióért felelôs képviselôje, Hidegkuti
Gergely tartotta az elsô szakmai elô-
adás. Az elôadónak is kitûnô szakem-
ber elsôsorban arról tartott egy robusz-
tusan szellemes elôadást, hogy a digi-
tális nyomdagépek, jelen esetben a
HP, milyen – fôként felhôalapú – meg-
oldásokkal támogatja a berendezések
üzemeltetôit. A gépkezeléstôl a szer-
vizproblémák megoldásán át az alkat-

részcseréig képesek nyomon követni a
termelés valamennyi fázisát – ahogy
az elôadó fogalmazott: „mint Nagy
Testvér figyel” –, és adott esetben már
akkor bele tudnak kvázi avatkozni –
például egy cserére szoruló alkatrészt
elküldeni –, még mielôtt problémát
okozna az egyébként mindenképpen
jelentkezô hiba. „Tény, az automati-
zálás »lebutítja« a kezelôt, hiszen nem
kell figyelnie semmire, minden ott van
elôtte a képernyôn. Ezzel együtt a fo-
lyamatokban – digitális ide vagy oda –,
mégiscsak az ember a legnagyobb és
legmeghatározóbb tényezô” – zárta
elôadását Hidegkuti Gergely. 

A következô elôadó a Gilux Hun-
gary képviseletében Major Dániel
volt, és olyan indukciós technológián
alapuló világítási megoldásokkal is-
mertette meg a jelenlévôket, amelyek
a lényegesen alacsonyabb energiafo-
gyasztás mellett nagyobb fényerôvel
és jóval hosszabb az élettartammal
rendelkeznek, zöldtechnológiának
minôsülnek, és ráadásul rendkívül
gyorsan megtérülô beruházást jelente-
nek. Magának az indukciós fényforrás
elvének felfedezése egyébként Nicolas
Tesla nevéhez fûzôdik… Az ágazatot
tekintve pedig, például ilyen világítási
megoldást használ a másnapi szakmai
program helyszínéül is szolgáló Ham-
burger Hungária.

A különféle hatékonyságnövelô
módszerek kapcsán többen gondolják
úgy, hogy ezek afféle – hogy szalon-
képesen fogalmazzam – divathullá-
mok, s horgad fel bennük az ellenér-
zés: nekem kívülrôl senki ne „magya-
rázzon”, ne mondja meg a „tuti fran-
kót”, hogy miként kéne jobban szer-
veznem a cégemet. Akár igaza is lehet,
csakhogy ezek a módszerek – például
a Lean, a Kaizen, a TPM külön-külön

történô, illetve akár együttes beveze-
tése és használata, valamint az ezen
belüli segédmódszerek (5S, 5 miért
stb.) – alkalmazása bizonyítottan
kiváló eszközül szolgálnak a cég
hatékonyabb mûködtetése, ezáltal
nyereségének növelése érdekében.
Ahogy jelen lapszámunk egy másik
cikkében fogalmaztunk: ezek a
módszerek igazából nem mások, mint
a józan paraszti ész mentén való mû-
ködés, mûködtetés rendszerei, illetve
eszközök arra, hogy a mindennapok
rutinja ne írja felül ezt a megközelítést
és szemléletmódot. A témáról dr.
Horváth Csaba tartott számos elmé-
leti érvet és ismeretet felsorakoztató
elôadást, amelyhez kicsit késôbb
kiválóan kapcsolódott és támasztotta
alá az elhangzottakat Horváth Sza-
bolcs. A DS Smith Packaging képvise-
lôje a náluk a gyakorlatban is beveze-
tésre került módszerek konkrét és
nagyon is kézzelfogható eredményei-
rôl számolt be. Elôtte azonban még
volt egy elôadás, mégpedig Laki
Zsolt, a PLE Group ügyvezetôje
légtechnikai szempontból tárgyalta a
biztonságos üzemeltetés, illetve a
személyi- és termékbiztonság jelentô-
ségét, és hívta fel a jelenlévôk figyel-
mét arra, hogy ezen a területen miben
tudnak partnereik segítségére lenni.
Az elôadó olyan megoldásokat aján-
lott, amelyek egyúttal pénztárcakímé-
lôk is: például úgy tudnak nyolc bar
nyomással kitisztítani egy nyomdagé-
pet, hogy nem kell hozzá szétszedni.

És akkor egy rövid bekezdés erejéig
térjünk vissza a DS Smith Packa-
ging-nál bevezetett módszer konkrét
eredményéhez. Horváth Szabolcs –
aki egyébként a cégnél a folyamatos
fejlôdés és fejlesztés elômozdításával
foglalkozik – elmondta, hogy mivel a
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„Apósom” kölcsön kért egy könyvet (ugyan van e-book-ja, de éppen
problémás a netje), amirôl tudtam, hogy megvan, de azért jó sokáig kellett
keresnem. Viszont rengeteg feledésbe merült könyv került a kezembe, ame-
lyekbe mind bele is lapoztam: volt ott Orwell, Salzia Landmann és egy rég
elveszettnek hitt könyv is elôkerült, mégpedig Victor Klemperer egyik,
szerintem alapmûve. A szerzô rég elmúlt korok frazeológiáját (egy nyelvben
használt szólások gyûjteménye) elemezte. És, ha már ott tartottam, átfu-
tottam Orwellt is. Belefáradván a keresésbe, lazításként gyorsan a tablethez
kaptam, hogy kiverjem a fejembôl azt a sok hülyeséget. És gondoltam,
megnézem a mai magyar internetes újságírás legújabb, legillatosabb bimbó-
ját – tudjátok: azt, amelyik csak a széprôl és jóról akar tájékoztatni. És a
már említett Klemperre gondolva, komolyan megszeppentem. Majd hirtelen
feltûnt, hogy folyamatosan repülôk szállnak fölöttem felválta, hol keletrôl
nyugatra, hol nyugatról keletre. Sejteni véltem, hogy mi lehet ez, hiszen
most volt a kezemben Orwell, és a Fahrenheit 451-et is nem rég olvastam el
újra. Persze, tudom, hogy légifolyosó alatt lakom, de azért elgondolkod-
tató… Na, jó, valahogy így keletkeznek és terjednek a konteók.

Nézem a szakmai lapjainkat, valamilyen szinten mindegyik temeti a
Gutenberg galaxist, vagy csak a szakmát, vagy a hagyományosan vett
nyomdaipart. Gyászunkban azért mindannyian boldogok vagyunk, hogy
azért létezik és erôsödik az immár szalonképessé vált digitális nyomtatás.
Sôt, a nyomdaipar benyomult már a hagyományosnak nevezhetô iparágakba
is, aminek ugyan semmi köze a Gutenbeg galaxishoz, de azért az milyen jó.
Hát persze, hogy jó, de most a magas kultúrát vagy az egzisztenciánkat
védjük. Nézem a nagy gépgyártókat: hagyományos termékeik iránti kereslet
csökkenésével visszafogták hagyományos termékeik gyártását, de hát
valamibôl meg kell élni. Elkezdtek elôször – az eddig igencsak lenézett –
„digitálisokkal” kooperálni. Most meg már büszkén döngetik a mellüket,
hogy már maguk is gyártják, sôt fejlesztik azokat. A Labelexpón a magukra
valamit is adó gyárak már bemutatták legújabb digitális kreációikat is.
Emlékszem, hogy amikor elôször hallottam a digitális-flexó fogalmat,
egyszerûen nem tudtam mit kezdeni vele. Aztán rájöttem, hogy mit is takar.
Mivel sokan a CtP-vel elôállított kliséket nevezik digitális-flexónak, de az
csak a nyomóforma és nem maga a nyomtatás, az tehát nem lehetett. De
buldogként ragaszkodva a témához, kinyomoztam, hogy azokat az eljáráso-
kat nevezik így, amelyek kisebb hôvel fixálva lehetôvé teszik hôérzékeny
anyagok nyomtatását is. Aztán a technológia itt is fejlôdött, elterjedtek a
tintasugaras nyomtatófejek, így mindenki – több-kevesebb sikerrel – azokat
építi a gépeibe. Kíváncsi vagyok, hogyan fogják differenciálni a címkenyo-
mógépeket, hiszen olyan sok inkjet-gyártó nincs is a piacon. Netán szoftve-
rek és workflow-k alapján, vagy, hogy a mi inkjetünk hasonlít legjobban a
flexóra. Mindenesetre, az új eszközök marketingje kísértetiesen hasonlít a
digitális nyomtatás hôskorának marketingjére.

Olvasom, hogy a nagy cégek milyen gondot fordítanak a fenntartható
humánpolitikára és a generációk integrálására a munkahelyeken. Már em-
lítettem, hogy ujjgyakorlatként megpályáztam egy állást. Több mint fél éve
behívtak egy interjúra is. Most lehet fogadni, hogy azóta jelentkeztek-e… ■

Spartvis

Nem rés, de erôs bástya
cég filozófiája szerint „sokat kell gyártani,
alacsony áron”, ezért kiemelt szempont, hogy
megtalálják, miként tudnak versenytársaik ára
alá menni úgy, hogy a nyereségük ennek
ellenére növekedjen. Nos, az elôbbiekben emlí-
tett Lean, Kaizen, TPM, illetve az ezekhez
tartozó segédmódszerek ennek megvalósításá-
hoz kitûnô eszközül szolgáltak és szolgálnak
náluk. Pusztán azzal, hogy e szemlélet szerint
szervezték át a termelést, tárták fel a tartaléko-
kat, csak a beigazítási idô csökkentésével mint-
egy 5,4 millió négyzetméternyi pluszkapa-
citáshoz jutottak. A tervezett állásidô lecsök-
kentésével pedig – amely szintén e módszerek
eredménye – a megnyert kapacitás mértéke 0,62
millió négyzetméter évente. És nemcsak e két
területen alkalmazzák ezeket a módszereket…
(Van abban igazságom, hogy kár nem meghall-
gatni ezeket az elôadásokat… – a fôszerk.)

Az elsô nap szakmai programjának utolsó
elôadója Horeczki András volt, aki ez év feb-
ruár elseje óta a KBA Nyomógépgyár íves
portfólióját képviselô KBA Hungary Kft.
munkatársa, és aki jelen elôadásában azt mu-
tatta be, hogy a KBA milyen különbözô szintû
megoldásokat és szolgáltatásokat kínál partnerei
számára a biztonságos üzemeltetés megvalósítá-
sának érdekében. 

Ezzel véget is ért az elsô nap hivatalos szak-
mai programja, következett a vacsora a közeli
Kiskohász étteremben, majd másnap üzemláto-
gatáson vehettek részt az érdeklôdôk a Hambur-
ger Hungáriánál. Ám még mielôtt sor került
vol-na erre, elôtte a maradék két elôadás is
elhang-zott. Ifjabb Péczely György, a TPM
joggal hazai apostolának tartott, ám az idén
elhunyt idôsebb Péczely György fia  Lean
és/vagy karbantartás?, avagy: Hogyan „lova-
golhatja” meg a karbantartó a Lean nevezetû
divathullámot címmel tartott elôadást. Majd a
Hamburger Hungária részérôl Pálfi Balázs mu-
tatta be, hogy hogyan alakították ki, teremtet-
ték meg a Papírgyárban a biztonságos üze-
meltetés feltételeit.

Visszatérve a rendezvény jövôjére: arról
egyelôre nincsen semmilyen konkrét informá-
cióm, hogy miként fog alakulni a sorsa ennek a
nagy hagyományú iparági találkozónak. Az
azonban továbbra is meggyôzôdésem, hogy kár
lenne érte, ha nem lenne! ■
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drupa
2016

Az egyesület továbbra is mindent megtesz, annak
érdekében, hogy minél többen és lehetôleg minél
kedvezôbb feltételekkel utazhassanak a 2016-os drupára!
Sok esetben a 2016-os árakat csak most alakítják ki a
szolgáltató partnerek, de lassan minden ajánlat
beérkezik. A PRINTnfóban is elkezdjük közzétenni a
lehetôségeket, hogy mindenki idôben tervezni tudjon.
Természetesen 2016-ban is számíthatnak az egyesület
alábbiakban felsorolt szolgáltatásaira:  

◆ drupa-belépôk a legnagyobb kedvezménnyel

◆ Szállások egyénileg utazóknak különbözô árfekvésû
szállodákban Düsseldorfban, illetve környékén nagyon jó
megközelíthetôséggel a drupához

◆ Szállások a nagyon népszerû Lommerbergen Parkban
1, 2 és igény szerint 3 hálószobás apartman házakban
egyéni és csoportos utazással

◆ Tranzitszállások (a Heidelberg Wiesloch-i extra
programhoz kapcsolódóan is) 

◆ Egyéni és csoportos repülôjegy-foglalások és egyedi
programok szervezése

◆ 2 nap–1 éj menedzserprogram ismét!

Gyorsinformációk a már rendelkezésre álló
lehetôségekrôl

A külföldi szolgáltatók árait mindig euróban adjuk meg,
és igény szerint vagy euróban számlázunk és euróban
fizetik, vagy a számlázás napján érvényes MKB valuta
eladási árfolyamnak megfelelôen számítva forintban.
A feltüntetett árak mindenhol nettó árak, az áfát nem
tartalmazzák!

A drupa-belépôket ismét megvásárolhatják
az egyesületben is,

ráadásul nálunk a legolcsóbb!
A legutóbbi drupára csak online jegyvásárlási lehetôség
volt, ami sokaknak okozott problémákat elsôsorban az
azonnali kártyás fizetéssel.  
Nagyon kedvezô fejlemény, hogy egyesületünk exkluzív
lehetôséget kapott drupa belépôk értékesítésére a tagsága
körében ráadásul a legolcsóbb online foglaláshoz képest
is kedvezôbb feltételekkel!

drupa – belépôjegy árak

Napijegy 3 napos bérlet 5 napos bérlet

Helyszínen
60 euro 175 euro 290 euro

Online foglalással (azonnali bankkártyás fizetés)
45 euro 120 euro 190 euro

Az egyesülettôl vásárolva (fizetés átutalással)
35 euro 100 euro 150 euro

(Az egyesülettel szervezetten utazók akkor is a kedvezôbb
árakon kaphatják a belépôket, ha nem tagjai az
egyesületnek.)
Felhívjuk a drupán kiállító cégek hazai képviseleteinek
figyelmét is: amennyiben az anyacégtôl rendelnek
vouchereket, amelyeket azután szeretnének a hazai
partnereiknek ajándékozni, azokat az online foglalási
árakon kapják meg. Míg az egyesülettôl rendelve azokat,
a kedvezôbb árakon vásárolhatják meg (a PNYME-
tagvállalatok). Ezzel nem csak jelentôs megtakarítást
érnek el, de az egyesületet is támogatják!

A szállás-lehetôségekrôl szóló információkat
megtalálják honlapunkon (www.pnyme.hu),

és a következô PRINTinfóban is ismertetni fogjuk.
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Maximalizmus korlátokkal 
Fábián Endre

Talán senki nem gondolná, hogy Fábián Endre
kapcsolata a kecskeméti Petôfi Nyomdával több mint
negyven évre nyúlik vissza. Az utóbbi 18 évben pedig
úgy töltötte be az ügyvezetôi tisztséget, hogy közben 
a cégnél háromszor volt tulajdonosváltás, és tízszer
változott meg fônökének személye. Amikor felkértem 
a „magánbeszélgetésre”, arról gyôzködött, hogy
igazából nincs mirôl mesélnie, az ô magánszférája
egyáltalán nem izgalmas vagy érdekes. Azután persze
kiderült, hogy ez nem így van…

● Mit szól, hogy Ma-
gyarországon is meg-
nyílt az elsô csomago-
lást negligáló üzlet?
– Badarság!

● Borítékoltam, hogy
mint csomagoló-
anyag-gyártó cég
vezetôje így fog
reagálni…
– Igazából nem errôl

van szó! A csomagolás
nem pusztán arra szol-
gál, hogy legyen miben
hazavinni a terméket.
Csak az élelmiszereket
említve, gyerekkorom-
ban például még alumínium kannából
mérték ki a tejet, zsákból a lisztet és
cukrot, mivel szinte egyáltalán nem volt
választék. Ezt az idôszakot azonban
messze magunk mögött hagytuk: egy-
részt elképesztôen széles lett a kínálat,
másrészt az élelmiszer-biztonsági elôírá-
sok megkövetelik, hogy milyen egyéb –
és nem kevés – információt kell feltün-
tetni egy-egy áruféleség kapcsán. Ennek
egyedüli helye a csomagolás. Harmadik
ok a csomagolás elhagyásának kivitelez-
hetetlenségére, hogy a fogyasztók döntô

többsége ez alapján, a polc
elôtt állva dönt, hogy melyik
árut válassza.

● Magam is így vélem, de
most azért ne mélyedjünk el a
csomagolás jelentôségének

mibenlétében! 
Miért gondolta
úgy, hogy nem
lenne izgalmas
egy magánbe-
szélgetés?

– Mert semmi
extra érdekessé-
get nem gondo-
lok az életemrôl:
dolgozom, haza-
megyek, megsé-
táltatom a kutyá-
kat, idônként
elutazok, eluta-
zunk a párommal
– egy teljesen át-
lagosnak mond-
ható életet élek.

● Kivéve talán
azt, hogy az
utóbbi alig 18 év
alatt négy tulaj-
donost, három

tulajdonosváltást, tíz fônökcserét,
valamint egy óriási és sok kicsi átszer-
vezést élt meg… Azt gondolom, bár-
mennyire is törekszik rá az ember, ezek
hatásait nem tudja csak úgy otthagyni
másnap reggelig a cég irodájában,
amikor hazamegy… 
– Persze, hogy nem! De meg kell

tanulni a helyükön kezelni a dolgokat: a
legfontosabb azt tudomásul venni, hogy
ez a cég nem az enyém, a tulajdonosnak
vannak elôjogai minden tekintetben, az
én dolgom pedig az, hogy az ô elképzelé-

seit a lehetô legjobban valósítsam meg –
függetlenül attól, hogy magát azt a bizo-
nyos dolgot jónak gondolom vagy sem.
Tehát a stratégia a tulajdonosé, a kivite-
lezés az enyém. Persze, a véleményemet
elmondom – akár kérik, akár nem –, és
itt nem megalkuvásról avagy kompro-
misszumkészségrôl van szó, hanem
konszenzusról, azaz arról, hogy az adott
szituációból hogyan lehet a legtöbbet
kihozni.

● Hû! Lehetne konkrétabban?
– Ilyen volt például a csoport romániai

fejlesztése, ami egy zöldmezôs beruhá-
zásként valósult meg, és ennek lebonyo-
lításával engem bíztak meg. El is készült
rendben, azután a tulajdonos úgy döntött,
hogy megválik tôle, pedig én még hagy-
tam volna egy kis idôt a termelés felfutá-
sára. Aztán a végére mégis jól sült el, az
egész kaland sokat hozott a Petôfinek.
Na, meg aztán sokszor jót mosolygok,
amikor elvetik valamelyik öteletemet, és
az késôbb elôkerül, mint felsô döntés.

● Belül sem fortyog, nem dúlnak az
indulatai?
– Fortyogni nem, viszont dúlni dúlná-

nak az indulatok, ha engedném. De nem
engedem! A jó értelemben vett alázatot, a
nagyképûsködés teljes mellôzését egyéb-
ként is dicséretes emberi tulajdonságnak
tartom, és igyekszem is mindig ennek
megfelelôen viselkedni. Olykor azonban
tetten érem saját magam, hogy bizony
„elszállni készülök”, ilyenkor azon
vagyok, hogy nagyon erôsen két lábbal a
földön maradjak.

● Alapvetôen nyugodt ember?
– Nem, fegyelmezett. És nemcsak

saját magammal szemben, hanem ugyan-
ezt a nyugalmat diktálom magamnak
akkor is, ha akár a kollégák, akár a tulaj-
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donosok vagy éppen a partnereink felôl
történnek olyan megnyilvánulások, ame-
lyekkel nem értek egyet, amelyek zavar-
nak. Alapvetôen maximalista vagyok,
tehát minden téren a lehetô legtökélete-
sebbre törekszem, ugyanakkor tisztában
vagyok a határokkal, korlátokkal is – le-
gyenek azok akár személyiek, akár tár-
gyiak –, vagyis a lehetôségeken belül
várom el a maximumot. De azon belül,
feltétlenül. Az visz elôre, hogy mindig
jobbat és jobbat szeretnék.

● Különben…?
– Nincs különben: a fegyelmezettség

erôsebb bennem… De egyébként is sok
bennem a türelem és a tolerancia: kemé-
nyen meg kell dolgoznia annak, aki ki
akar hozni a béketûrésbôl.

● Hol ereszt le?
– Azért sokféleképpen. Például, ami-

kor a kutyákkal sétálok! Úgy alakult,
hogy gyermekem nincs, és ugyan a ku-
tyákat nem afféle pótgyereknek tartom,
ezzel együtt nagyon szeretem ôket. 

● És ôk is egymást? Egy német dog és
egy francia buldog, nem épp egyforma
súlycsoport és természet… 
– Elôször volt Pocak, a kis buldog –

aki egyébként „hivatalosan” a páromé –,
és amikor az alig kéthónapos Scooby
hozzánk került, ô már felnôtt, így ponto-
san egyforma méretûek voltak. Nyilván
ez is segített abban, hogy világra szóló
barátság alakult ki kettôjük között, sôt a
mai napig „kutyakötelességüknek” érzik
adott esetben megvédeni a másikat.
Scooby papírforma szerint az én kutyám,
és azért került hozzánk, hogy ôrizze a
házat. Ehhez képest a kicsi az, amelyik
végzi ezt a feladatot, miközben a nagy a
saját matracán henyél…

● És még mivel tölti idejét, ha éppen
nem dolgozik?
– Kétségtelen, hogy általában már ko-

ra reggel bent vagyok a cégnél, és meg-
lehetôsen sokáig bent is maradok. Így
amikor hazaérek, rendszerint ahhoz van
csak kedvem és energiám, hogy sétáljak
a kutyákkal, vacsorázzunk, aztán leül-
jünk megnézni egy filmet. Ritkán szín-
házba is elmegyünk, de azért Kecskemé-
ten hamar kimerítjük a repertoárt. A sza-
badságok alatt pedig rendszerint utazga-

tunk – mindig máshová, és fôleg az ott
élô emberek, valamint a hely hangulata,
lüktetése érdekel –, és ilyenkor ugyan
teljes mértékben ki is kapcsolom magam,
azonban az okostelefon mindig be van
kapcsolva, így folyamatosan informálva
vagyok. De nem szólok bele, csak ha
nagy a baj (az meg igen ritkán van), teret
engedek a kollegáimnak. Na, szóval a
365 nap mind a 24 órájában képben
vagyok.

● Gyermekkori álma valósult meg
azzal, hogy kvázi nyomdász lett?
– Nem éppen, hiszen egész kis gyer-

mekkoromban egyáltalán nem tudtam,
mi akarok lenni: rendszerint mindennap
más. Ha éppen a templom tornyát fes-
tették, akkor toronyfestô, de ha az árkot
vagy az utcát takarították, akkor meg az
tetszett meg… Az viszont kétségtelen,
hogy gyerekkoromban már igen szoros
kapcsolatba kerültem az akkor Kecske-
mét belvárosában üzemelô nyomdával,
ugyanis mindennap mellette haladtam el,
amikor iskolába mentem. Akkor még az
utcáról szabadon be lehetett menni az
üzemekbe, a gépek közé, sokat beszél-
gettem az ott dolgozókkal, és kifejezetten
jól éreztem magam a nyomdában. Aztán
gimnáziumi évek alatt a nyomdát bekerí-
tették, és váltottam: a matematikatanári
pálya lebegett a szemem elôtt.

● Ehhez képest összességében több
mint negyven éve a Petôfi nyomdában
dolgozik…
– Édesanyám, aki pedagógus volt,

lebeszélt a tanári pályáról, és édesapám
jogi pályája sem vonzott, így a Mûegye-
temre jelentkeztem. Ám nem vettek fel,
amiben persze az is közrejátszott, hogy a
Piaristákhoz jártam gimnáziumba, és ez
akkortájt nem igazán volt jó ajánlólevél.
Viszont a szüleim – akik egyébként meg-
lehetôsen szigorúan neveltek, és mivel
kifejezetten vásott kölyök voltam, nem
ritkán a nyakleves is kijárt – közölték,
hogy eszembe ne jusson, hogy nem me-
gyek el dolgozni. A nyomdában éppen
akkor kerestek segédmunkást, hát jelent-
keztem!

● Na, az sem volt akkoriban szokvá-
nyos, hogy valaki érettségi után segéd-
munkásnak álljon!
– Kellôképpen csodálkozott is az ak-

kor még nem HR-esnek, ha-
nem munkaügyisnek hívott
kolléganô. Mindenesetre alkal-
maztak, igaz hamar kiderült
rólam, hogy esetleg más terü-
leten jobban megéri engem
foglalkoztatni. Elôször a
nyomda fényszedôjébe kerül-
tem, majd – mivel azt Pestre
költöztették – áttettek a hagyo-
mányos szedôterembe, ahol
alig egy év alatt kitanultam a
szedést. Közben azért csak
piszkált, hogy tovább kellene
tanulni, így jelentkeztem a
KMF-re, nappalira, ahol
nyomdaipari mérnöki végzettséget
szereztem. Majd következett a kötelezô –
mint diplomásnak, hála istennek csak 11
havi – sorkatonai szolgálat, utána pedig
természetesen visszajöttem dolgozni a
Petôfibe. Késôbb persze, tovább folytat-
tam a tanulást: elvégeztem a Közgázt
(akkor még Marx Károly) is, meg azután
az MBA-t, ahol a PhD fokozatig jutottam.

Engem igazából azonban a technikai
fejlôdés izgatott, és abban a szerencsés
helyzetben voltam, hogy ha nem is a kô-
baltától, de majdnem attól élhettem meg
például a kommunikáció, illetve a számí-
tástechnika fejlôdését. Mindkét terület
izgatott, és olyannyira, hogy például,
rájöttem arra még az „ôskorban”, hogy a
rendkívül nehézkes telefonálás helyett,
hogyan lehet telexen „csetelni”, azaz a
megrendelôkkel gyorsan kommunikálni.
A kornak megfelelô számítástechnikán
belül pedig leginkább az foglalkoztatott,
hogy a játékprogramokon kívül milyen a
gyakorlatban felhasználható lehetôségei
vannak. Például, alkottam egy olyan
programot, amely automatizálta a kalku-
lációt. Ne feledjük, akkor még híre-ham-
va sem volt a mostani számítástechniká-
nak és programoknak, fôleg lyukszala-
gos, majd mágnesszalagos megoldások-
ról beszélünk! A szisztéma azonban
erôsen hasonlított a mostanira, persze
sokkal nehézkesebb volt a maiaknál, de
mûködött. Azt tudni ugyan még nem le-
hetett, hogy hova fejlôdik, de hogy elké-
pesztô lehetôség van benne, az számom-
ra nem volt kérdéses. Aztán jöttek a szo-
fisztikáltabb fejlesztések, arra is emlék-
szem, amikor megjelent a Windows, és
én erôsködtem, hogy azt kellene használ-
ni, mert – szerintem – az a jövô útja.
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Azonban az akkori kollegák  a DOS
mellett kardoskodtak, azután meg cse-
rélhettük le az egész rendszert… Én
meg kiléptem a szoftverfejlesztésbôl.

Szóval, miután elvégeztem a fôis-
kolát, illetve az egyetemet, már papí-
rom is lett ahhoz, hogy elôléptesse-
nek. Ámbár ez utóbbit nem igazán
ambicionáltam, szívesebben marad-
tam volna például a számítástechnika
operatív célú felhasználásának terü-
letén, de akkor neveztek ki nyomda-
igazgatónak. 

A magánéletben – és persze a mun-
kában is – azonban mára már visszafogott „kü-
tyühasználónak” minôsülök, bár elég magas
szinten mûvelem azt is. A mai napig elképesz-
tôen hatékonynak tartom a számítógépes infor-
mációs rendszereket, s míg általában mások
szidni szokták például az SAP vállalatirányítási
rendszert, én imádom, mert mindent látok rajta,
ami a cég mûködésében meghatározó. 

● Evés-ivás, mint élvezeti forrás?
– Nem vagyok nagy gurmand: nincs különö-

sebb ínyencség bennem. Mindent megeszek –
kivéve a káposztás tésztát –, ha finom. Szeretem
a bort, de nem tudom inni, csak egy-két pohár-
kával megkóstolni, különben berúgok. Inni,
vagyis mennyiséget – öt-tíz korsót – bevinni
csak sörbôl lehet, de már le vagyok gyengülve e
téren: két korsó sör kifog rajtam.

● Van valamilyen hobbija?
– Nincs! Nem is férne bele az életembe.

● És bakancslistája?
– Az sincs. Jó pár éve ugyan még dé-

delgettem azt az álmot, hogy legyen egy saját
cégem, de már letet-tem róla. Nem bakancs-
listás a történet, de nemrégiben belevágtam,
belevágtunk a párommal egy családi ház építé-
sébe, és nagyon élvezem az ezzel járó tervezge-
tést, fôleg belsôépítészetileg. 

Visszatérve a kívánságlistához: nem vágyom
semmire és sehová. Jól érzem magam – persze
a lehetôségeimen belül – a bôrömben, de per-
sze, mindennap azt szeretném, hogy a holnap
jobb legyen. Manapság is szinte minden héten
egyszer-kétszer elmondom valamelyik kollé-
gámnak, hogy fejlôdni kell, mindig csak elôre,
felfelé szabad menni, mert ha kimondjuk, hogy
eljutottunk a csúcsra, onnan már csak egy út
van – a lefelé vezetô. ■
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E L A D Ó  H A S Z N Á LE L A D Ó  H A S Z N Á LT  G É P E KT  G É P E K
Gyártmány/típus Megnevezés (gyárt. év) Állapot
PERFECTA 76 TS E Egyenesvágógép (2015) új
HOHNER Foldnak Brosúra-készítô gépsor (2015)     új
SIGLOCH SB 6000/1 E-Könyvblokkkészítô-sor (1998) nagyon jó
KOLBUS 
ZU801, KM470, HD140      Ragasztókötô gépsor (1997) felújítva
MÜLLER MARTINI Baby Poni 246 ragasztókötôgép (1988)  jó
KOLBUS SU 125 Type 630 Védôborító felrakó   jó
INTEGRA OOSTVEN Flexibilis fedélkészítô gép (1993) jó
RIMA RS 3110 SL Keresztkirakó (2001) jó
OSAKO 368 Irkafûzô sor (1992) jó
PURLUX Europa QD8E      Irkafûzô sor (2000) jó
LAMINA 111-1420 Kasír. autom. + présaszt. (1989)   jó
ZIRKON FORTA 2 színes nyomógép jó
LITHOMANN 1 színes, tekercs ofszet nyomógép (1974)    mûködô 
FAI Pántológép (2001) nagyon jó
GUK 54-F4 Hajtogatógép (2003) nagyon jó
KÍNAI TÉGELYPRÉS        B1-es (2001) jó
HEIDELBERG HD 102 ZP 2+0, 1+1 nyomógép jó
ADAST ROMAYOR 1 színes nyomógép jó
HEIDELBERG GTO-46 ZP, 2+0, 1+1 nyomógép jó
SEYPA 115 PMC Egyenesvágógép (1987) jó
PERFECTA SAB 105 A      Rázóasztal (1987) jó
SIGLOCH Sapkázó gépsor (1989) jó
KALFASS Rímat Simples  Zsugorfóliázó (1988)
ITALDIBIPACK
Espert ES 5040 2N Zsugorfóliázó (2001) jó
HARRIS Graphics SB 455-6-CFF Irkafûzô (1991) jó
HEIDELBERG Cilinder, B2 Stancgép jó
HEIDELBERG Cilinder, B3 Stancgép jó
TS 96/1 Síkágyas stancgép (1982) jó
JÄGENBERG Universal 875/1 Hajtogatógép (1973) jó
NORDSON BM20 Ömledék olvasztó és adagoló jó
GUK SAF 35 Hajtogató gép (1988) jó
STAHL VBF Háromkéses vágógép (1980) jó
STAHL Hajtogatógép (1989) mûködôképes

A gépek Magyarországon megtekinthetôk.
Fényképeket és videókat tudunk e-mailben is küldeni.

További információk: www.prosystem.hu ◆ Érdeklôdni lehet: 
tel.: 06 27 537-873, usedmachines@prosystem.hu

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 13 500 partner-
rel 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

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.

RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819
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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
kis.geza@t-online.hu

↔

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

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

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszziittaa--
ffeessttéékkeekk  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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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

Digitális nyomdák részére:Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,

Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus

vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
IINNVVEENNCCIIÓÓ®® KKfftt..

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

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher

drótfûzôgépek, fejek.

Sorszámozás, perforálás
Morgana FSN

sorszámozógéppel.

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562
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