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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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Jubileumi vándorkiállítás
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NEHOGY MAJDCSAK LEGYEN VALAHOGY…

…az alapján, hogy mindig van valahogy! „Majdcsak lesz valahogy” – azt gondolom

sokaknak nem ismeretlen eme kétségbeesést és egyben valahol reményt is magába foglaló

kijelentés, amely rendszerint akkor hangzik el, ha egy olyan problémás helyzet elôtt

állunk, aminek megoldásáról vagy halványlila gôzünk sincs, vagy nem áll módunkban

– legalábbis érdemben – befolyásolni azt. Ilyenkor – más választás nagyon nem lévén –

széttárja a kezét az ember, és fentebbi idézettel nyugtatja önmagát, és várja, hogy

alakuljanak a dolgok, lehetôleg persze jó irányba. A gond akkor van, ha olyan esetben

is így teszünk, amikor a megoldás nálunk van, vagy éppen idôközben hozzánk került,

legfeljebb nem ismerjük fel, hogy így alakult. Begyökeresedett reflexként kizárólag

a problémát konstatáljuk azzal a felkiáltással, hogy ezt meg kell oldani. Így: általánosítva.

Azaz várjuk, hogy valaki – tehát más – intézkedjen az ügyben.

Ágazati szinten a problémás helyzet, sôt a problémás helyzetek adottak, de ezekbôl most

egyetlen egyre fókuszálnék: szakemberhiány. Iparágunkban egyre többen szembesülnek

vele, és persze egyre többen sürgetnek valamifajta megoldást is – igen, természetesen így,

általánosítva. Pedig ideje tudomásul vennünk, hogy ha mi magunk nem oldjuk meg 

a szakember-utánpótlás kérdését, helyettünk senki más nem fogja. Szembe kell néznünk

avval, hogy a hazai nyomdászat – fôleg az ezzel kapcsolatos gondok – az abban

résztvevôkön, azaz rajtunk kívül senkit nem érdekel. Nem vagyunk összgazdasági

tekintetben tényezôk, nem tartozunk az alapellátást biztosítók körébe, a nyomda-, illetve

csomagolóipari megrendelôket, továbbá az olvasókat – kivéve néhány idealista moralistát

– pedig teljesen hidegen hagyja, hogy hol készül az adott nyomdatermék.

Magunknak vagyunk fontosak, ebbôl következik, hogy problémáinkat, így a szakember-

utánpótlást is magunknak kell megoldani. Régiós szinten mutatkozik már eredményesség:

például a Marzek Kner Packaging-féle „Gyere közénk nyomdásznak!” projekt. Ágazati

szinten pedig alakulóban – fogalmazhatnék akként is, hogy ködlik – az elképzelés. Nem

állítanám, hogy a konkrét megoldás tekintetében kristálytiszta, de akárcsak

nagyvonalakban felvázolt terv áll rendelkezésre: a halványlila inkább helytálló…

Azt viszont állítom, hogy igenis módunkban áll a helyzetet befolyásolni. Sôt: csak nekünk

áll módunkban. Nagy kérdés azonban, hogy képesek vagyunk-e/leszünk-e az elvárások

hangoztatásán túl, kidolgozni és persze a gyakorlat síkján meg is tenni a megoldáshoz

szükséges valamennyi lépést. És azt is állítom, hogy egy akárcsak viszonylag megnyugtató

megoldásra is kizárólag együttes erôvel juthatunk. Ehhez azonban szükség van arra is,

hogy az ágazat szereplôi képesek legyenek átlépni önös érdekeiken, és iparági szinten

kezdjenek el felelôsen gondolkodni, és persze aktívan cselekedni. Az egyénenként

jelentkezô problémák egyéni megoldása – „lenyúlom a szomszéd szakemberét” – még

az e „filozófia” mentén élô számára is legfeljebb átmeneti megoldásul szolgál. Továbbá

az a hozzáállás, amely szerint: „nem fogok az oktatásért tenni és áldozni, hogy azután

más fölözze le az eredményét, másnak legyen szakembere” sem vezet sehová.

Hogy valójában lesz-e megoldás – tényleg rajtunk múlik. Ha nem, senkit nem

okolhatunk…
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„Ha káosznak érzékeljük a helyzetet, akkor mennek igazán rendben a dolgok…”

Stancforma Kft.
A tatabányai székhelyû
Stancforma Kft. azon cégek közé
tartozik, amelyek miután
megszenvedték a válság negatív
hatásait, és sikerült szerencsésen
ki is lábalni belôle, lenyûgözô
sebességre kapcsoltak. Több mint
húszéves fennállásuk alatt soha
nem fejlôdtek olyan ütemben és
mértékben, mint az elmúlt bô két
évben. Új és egyre
automatizáltabb, modernebb,
termelékenyebb és hatékonyabb
gépek kerültek a céghez, továbbá
némileg bôvítették az egyébként
saját tulajdonban lévô
telephelyüket is, és a dolgozói
létszám is növekedett. A 2016-os
évben sincs megállás: éppen ott
jártamkor került beüzemelésre egy
teljesen automata, vadonatúj
léniahajlító, és további
berendezések beszerzésére is
megnyert pályázatok „lapulnak 
a tarsolyukban”. Ráadásul nagyon
úgy néz ki, hogy immáron egy
komoly telephelybôvítést sem
úsznak meg – nem mintha
akarnák! 
Majerné Deák Gyöngyivel, Majer
Gyulával, a cég tulajdonos-ügyve-
zetôivel beszélgettem, valamint
kisebbik leányukkal, Anitával, aki 
a legutóbbi beszélgetésünk óta már
a cég vezetésébe, irányításába is
egyre inkább bekapcsolódik.

● Amikor jó

másfél évvel

ezelôtt az esetle-

ges fejlesztésrôl

beszélgettünk,

akkor nem errôl

volt szó, már-

mint új gép,

gépek beszerzé-

sérôl… Ezek

szerint ennyire

nôtt az igény a

stancszerszámok iránt, hogy

elôször mégis gépe(ke)t kellett

venni?

M. Gy. – Nem panaszkodhatunk:

valóban sok a munkánk, szüksé-

günk volt a kapacitásbôvítésre, ez

azonban a beruhá-

zásnak csak az

egyik tényezôje. A

másik, legalább

ilyen fontos ok,

hogy mivel a meg-

rendelôink számá-

ra a kifogástalan

minôség mellett

egyre gyakoribb

elvárás a gyors,

mondhatnám

azonnali kiszolgá-

lás és a rugalmas-

ság, muszáj volt üzembe állítanunk

az új léniahajlítót. Ezzel a teljesen

automata berendezéssel lényegesen

gyorsabbá vált a lénia-megmunká-

lás, ráadásul a már meglévô lénia-

hajlítókkal együtt – attól függôen,

mastertan310 március  2016/03/15  11:35  Page 6
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hogy milyen típusú megrendelésrôl

van szó – optimalizálni tudjuk a gyár-

tást is. A harmadik, szintén meghatá-

rozó érv a beszerzés mellett: a gyártás-

biztonság további növelése. Még

véletlenül sem engedhetjük és enged-

jük meg magunknak, hogy bárminemû

fennakadás történjen a szerszámok

idôben és hibátlan minôségben történô

leszállításában. Vettünk egy kisebb

teherautót is azért, hogyha úgy hozza a

helyzet, akkor ne legyünk kiszolgáltat-

va egyetlen futárcég idôbeosztásának

sem, hanem saját magunk le tudjuk

szállítani a stancformát. Merthogy ma

már nem elég, hogy kifogástalan

minôségben és határidôre legyártjuk a

szerszámokat, a megrendelôk részérôl

szinte alapelvárás a személyre szabott

kiszolgálás – például extrém rugal-

masság, 0–24 órában való elérhetôség,

azonnali teljesítés stb. –, ami alkalma-

sint el is tér a szerzôdésben foglaltak-

tól… Van olyan kollégánk például, aki

kifejezetten egyetlen megrendelô dol-

gait intézi, merthogy összetett, bonyo-

lult, és hektikus a szerszámigénye.

● Mint stancformagyártók, nem-

csak a nyomda- és csomagolóipar-

nak szállítanak szerszámokat, ha-

nem egyéb iparágakat – elektronika,

autóipar stb. – is kiszolgálnak.

Melyik szegmensnek „köszönhetô”,

hogy ekkora léptékben kell fejlesz-

teniük?

M. D. Gy. – Tulajdonképpen

mindegyiknek, ugyanis valamennyi

megrendelônknél növekedett az álta-

lunk készített stancszerszámok iránti

igény. Például az egyik multinacioná-

lis partnerünknél, ahol hat év együtt-

mûködés után másfél éve már mi

vagyunk a fôbeszállítók, éppen most

hosszabbították meg a státuszunkat

további két évre, miközben jelentôsen

bôvítették a mennyiségi elvárásaikat

is. De több meghatározó partnerünknél

– mondhatni: zömüknél – komoly

kapacitásfejlesztések vannak, ráadásul

olyan területen, ahová mi beszállítunk.

És ez igaz a csomagolóipari szegmen-

sen belül éppúgy, mint – mondjuk – az

elektronikai iparágban. Mi úgy látjuk,

hogy a válság ugyan mennyiségileg

megtizedelte a partnereinket, ám azok

a cégek, amelyek képesek voltak fenn-

maradni, jelentôsen megerôsödtek és

jóval stabilabbá váltak.

● Apropó! Fizetési morál?

M. D. Gy. – Azt kell mondanom,

hogy e téren nagyon sokat javult a

helyzet, tulajdonképpen nincs problé-

ma. Tudunk számítani arra, hogy a

számláink idôben kiegyenlítésre kerül-

nek, és ez nagy mértékben elôsegíti a

pénzügyi tervezhetôséget is. A meg-

rendelôink rendben fizetnek, jószerint

nincsenek késedelmek. 

M. Gy. – Ez persze ránk is vonatko-

zik: mi is mindenkinek határidôre

fizetünk. Nem véletlen, hogy a már

régebben meglévô AA minôsítésünket

felváltotta az AAA minôsítés, ami

pénzügyi vonatkozásban a legmaga-

sabb megbízhatósági kategóriát jelenti,

és a magyar piacon jelenlevô cégek

0,65 százaléka tartozik csak ide.

● Visszatérve a fejlesztésekhez: az

új léniahajlító az idei évnek csak az

elsô beruházása, de ezzel közel

sincs vége…

M. Gy. – Valóban nincs vége, és

persze már pontosan tudjuk is, hogy

milyen gépek kerülnek még ide egy

éven belül – ugyanis ennyi idônk van

arra, hogy teljesítsük a megnyert pá-

lyázatot –, ám elôtte mindenképpen

építkeznünk kell, mert mostanra

teljesen kinôttük a jelenlegi telephe-

lyünket. Egyszerûen nem tudunk

már semmit letelepíteni. Addig

viszont, amíg a fennálló helyhiány

miatt nem tudjuk ténylegesen üzem-

be állítani ezeket az új berendezéseket,

nem árulnám el, hogy mik lesznek.

Nem adnék ötletet a konkurenciának…

● Rendben. Nemsokára drupa: nem

lett volna érdemes kihasználni az

abban lévô lehetôségeket? Gondo-

lok egyrészt az ott debütáló fejlesz-

tésekre, meg persze a „drupa-ak-

ciós” árakra…

M. Gy. – Valamennyi idén beszer-

zésre került, illetve kerülô berendezé-

sünk a „debütáló” kategóriában van,

azaz friss, ám kiforrott fejlesztés, és a

drupán is bemutatják… Mindazonáltal

ezek a gépek olyan elképesztô innová-

ciókkal rendelkeznek, amelyeket kell –

és azt gondolom –, érdemes is megfi-

zetni. Ezzel együtt kimegyünk a szak-

kiállításra, és körbenézünk…

● Közben pedig építkeznek…

Tényleg ennyire kell sietni, ekkora

léptékkel haladni?

M. D. Gy. – Nincs más lehetôség:

muszáj! A jelenlegi telephelyet már

kibôvítettük annyival, amennyivel

lehetett. Kevés. Sikerült megvennünk

a szemközti telket, oda fog kerülni az

új üzem. Tudjuk, mit és hogyan szeret-

nénk, készülnek a tervek, elindult a

folyamat. El kell készülnünk vele,

mire letelik a gépek telepítésére adott

pályázati határidô. Néha úgy érzem,

tényleg sok ez egyszerre, de most van

lehetôség, most kell vele élni. A 2020-

ig szóló EU-s pályázati pénzeket a

kormányzat 2017-ig szeretné lehívni,

és ha ebbôl kimaradunk, vagy kihagy-
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juk, nem tudni, lesz-e

még alkalom… Még

szerencse, hogy Anita

ma már a cég irányításában, az

ezzel járó mindenféle teendôk

elvégzésében is egyre inkább részt

vesz. Sôt – mivel a nyelvtudását is

felfejlesztette – a külföldi partne-

rekkel is sokszor ô tárgyal.

A nôvérére, Mariannra most

nem számíthatunk, mivel alig fél

éve kisbabája született, és mellôle

nemigen tud elszakadni. 

● Anita, ezek szerint bármeny-

nyire is ódzkodott eleinte tôle,

mégis kilépett a közvetlen gyár-

tási folyamatból, és immáron a

cégvezetésben való részvétel az

elsôdleges feladata?

M. A. – Be kellett látnom, hogy

ezt is meg kell tanulnom, hiszen

ahogy fejlôdik a cég, egyre több

feladatot jelent a vezetése – hogy

mást ne is említsek, a pályázato-

kkal kapcsolatos teendôk. Míg a

gyártásban alkalmasint pótolható

vagyok, addig – lévén családi vál-

lalkozás – a cég vezetése és irányí-

tása szerencsésebb, ha a család

kezében marad. Egyébként a mai

napig elôfordul, hogy ha úgy

hozza a munka, annyira összesûrû-

södik, akkor besegítek a közvetlen

gyártási folyamatba. Ez azért nem

is fordul elô annyira ritkán…

Gondot jelent ugyanis megfelelô

munkatársat találni, pedig szinte

folyamatosan keresünk.

M. D. Gy. – Hiába vannak egy-

re termelékenyebb és automatizál-

tabb gépeink, és a „törzsgárdánk”

is stabil, megbízható szakembe-

rekbôl áll, szükségünk lenne még

kollégára, mert – hál’ istennek –

egyre több a megrendelésünk.

M. A. – Elôfordul bizony, hogy

olykor káoszt érzünk, annyi a

munka, de Apu ilyenkor mindig

örül, ugyanis szerinte, ha káosznak

érzékeljük a helyzetet, akkor

mennek igazán rendben a dolgok.

És igaza van! ■
Ilona
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Lépésváltás, de… – nagyobbra

Müller Martini Kft.

● Ha egy kötészeti gépeket beszállító

olyan meghatározó cég, mint a Müller

Martini megszünteti saját, 700 m
2
-es

telephelyét, és elköltözik egy

kecskeméti harminc négyzetméteres

irodába, annak – valljuk be – nem

éppen pozitív az üzenete az ágazat

számára…

– Szeretik – elsôsorban a versenytár-

saink – ezt úgy feltüntetni, mint a gyen-

gülés egyik jelét, pedig messze nem ez

áll a háttérben. És mondanám: bárki

ellenôrizheti a nyilvános mérlegeinkbôl,

hogy a Müller Martini Kft. mind

forgalmában, mind eredményességét

tekintve teljesen rendben van. Persze, mi

is – ahogy minden beszállító – megérez-

tük a válságot, és a pályázatok hiányát,

de ezzel együtt nemhogy stabilak marad-

tunk, hanem még növelni, erôsíteni is

tudtuk piaci pozíciónkat. Költözni meg

azért költöztünk, mert az anyavállala-

tunk, azaz a teljes konszern strukturális

átalakítása következtében ez egy ésszerû

döntés volt. Az anyavállalat strukturális

változtatására pedig azért volt szükség,

mert ez elengedhetetlenül hozzátartozott

ahhoz, hogy a Müller Martini továbbra is

megôrizze piaci elsôbbségét a nemzetkö-

zi porondon. Egyébként maga a folya-

mat, azaz egy adott vállalat mûködésé-

nek áttekintése és további racionalizálása

valamennyi nemzetközi nyomdaipari

gyártónál – beleértve a világ legmeghatá-

rozóbb nyomógépgyártóit is – lezajlott.

● Jelentkezik a gyakorlatban, a kiszol-

gálást tekintve valamiféle változás?

– Ha jelentkezik is, akkor abszolút

pozitívan! Nyugodtan kijelenthetem,

hogy a mindennapok szintjén nemhogy

negatív változást nem jelent, hanem

inkább pozitívat, hogy megszüntettük az

itthoni raktárbázist. Ugyanis míg koráb-

ban a svájci gyárból a megrendelt anya-

gok és alkatrészek elôször a bécsi

központba, majd onnan a mi raktárunkba

érkeztek, és ezt követôen kerültek csak

kiszállításra, és ez így összességében jó

esetben is 4–5 napot vett igénybe, addig

most egy-két, maximum három nap alatt

jön meg az áru. 

A Müller Martini hazai
képviselete idén január elsejével
áthelyezte irodáját Kecskemétre,
és az anyavállalat egyúttal
értékesíteni kívánja a 2002-ben
zöldmezôs beruházásként épített
mintegy 700 m2-es budapesti
telephelyét. Egy ilyen hír
hallatán, általában elindul 
a pusmogás – fôleg a verseny-
társak felôl –, hogy biztos
valami gond van a cég körül,
azért ez a nagy változás.
És tényleg nagy a változás:
csakhogy éppen egészen más
irányú…
Sándor Tiborral, a Müller
Martini Kft. ügyvezetôjével
beszélgettem.
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A Müller Martini ugyanis létreho-

zott egy kifejezetten régiós ellátásra

kiépített hatalmas, mintegy 65 fôt fog-

lalkoztató központi raktárt, ahonnan

közvetlenül az ügyfélhez, azaz a fel-

használás helyszínére – ami lehet bár-

hol a régió országain belül – juttatják

el az alkatrészeket. A raktárközpont-

ban a létezô összes alkatrész 95 száza-

léka azonnali rendelkezésre áll. A

megrendelés menetében pedig gyakor-

lati szinten nincs semmilyen változás:

mert noha ma már a bécsi központba

fut be az alkatrész igény, de ott egy

magyarul beszélô kolléga fogadja, és a

fizetés tekintetében is választható,

hogy ki milyen valutanemben – euró

vagy forint – kívánja rendezni a

számlát. 

● Ezen kívül sem kis változások

történtek az elmúlt, immáron bô

négy év alatt, amióta megbízták a

Müller Martini Kft. vezetésével…

Hogy mást ne említsek, a gazdasági

válság következményeként nagyon

komoly recessziót élt meg a nyom-

daipar (is), amire megfelelô vála-

szokat kellett találni… De említhet-

ném a nyomdászat paradigmaváltá-

sát is, amely alapvetôen megváltoz-

tatta a gépek irányában megfogal-

mazott technológiai elvárásokat.

Háttérbe szorultak például a nagy

példányszámokat gyorsan és meg-

bízhatóan feldolgozni képes kötésze-

ti gépek, amelyekrôl elsôsorban –

legalábbis a hazai piacon feltétlenül

– híres a Müller Martini… Milyen

elvárásokat fogalmazott meg az

anyacég, amikor Horeczky Ernô

nyugdíjba vonulását követôen önre

bízta a hazai cég vezetését?

– Igazából arra vállalkoztam, hogy

mivel ilyen nagy teljesítményû gépek

jelentették a portfólió nagy részét,

amelyek iránt az igény nyilvánvalóan

csökken, a szervizt és az alkarész-for-

galmazást fogom erôsíteni, elôtérbe

helyezni. Ugyan mindenféle segéd-

anyag – spirál-, illetve fûzôdrót, ra-

gasztó stb. – értékesítésével is foglal-

kozott a cég, ezek azonban egyrészt

nem jelentettek jelentôs mennyiségi

tényezôt, másrészt az is egyértelmûvé

vált számomra, hogy ezen a téren nem

tudunk versenyképesek lenni, mert

túl sok piaci szereplô foglalkozik

vele. A meglévô partnereinket ter-

mészetesen továbbra is kiszolgáljuk,

de ezen a téren további piacépítésre

nem szabad energiát pazarolni.

Amire fókuszálni kell és érdemes,

az a szerviztámogatás erôsítése, tehát a

szerviztechnikusok óráinak eladása,

valamint az alkatrész-forgalmazás. Az

pedig természetes, hogy a gépértékesí-

tés a továbbiakban is alaptevékenység-

ként maradt meg: minden évre van egy

vonatkozó elôirányzatunk, amelyet rend-

re teljesítünk is. Itt jegyzem meg, hogy

most még csak március elejét írunk, de

az idei évre ez már kipipálva…

● Ezek szerint az év hátralévô ré-

szének eredményessége már csak

hab lesz a tortán… Ezzel együtt, a

hazai piacon a Müller Martini

kötészeti gépekhez a hatalmas telje-

sítményt, az óriási példányszámokat

asszociálja jószerint mindenki.

Pedig a Müller Martini kínálatában

már egy jó ideje megtalálhatóak –

részben saját fejlesztésben, részben

Cég
in

fo
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akvizíció által – a professzionális, ám kifejezetten kisebb pél-

dányszámokra, sôt az egyedi kötésre alkalmas berendezések

is.

– Ez igaz: dolgozunk is rajta, hogy a hazai piacon némileg

felülíródjon a régi beidegzôdés, és minél szélesebb körben

ismerjék meg a Müller Martini kis példányszámok kötésze-

tére kínált gépeit is. Ezzel együtt, vitathatatlan, hogy a nagy fejlesztési

boomon túl van a hazai nyomdaipar, a következô pedig még nem jött

el. Éppen ezért van kiemelkedô jelentôsége annak, hogy a meglévô

kötészeti gépek kifogástalanul mûködjenek, amihez elengedhetetlen a

megnyugtató szerviztámogatás, a gyors alkatrészellátás. És mi elsôsor-

ban erre fókuszálunk. Ehhez azonban nincs szükségünk sem óriási

telephelyre, sem óriási irodára, hiszen a munkánk partnereink nyomdá-

jához köt, emiatt jószerint állandó mozgásban is vagyunk. Kicsit meg-

késve ugyan, de ma már mi is kínálunk átalánydíjas szerviztámogatást,

és éppen azért mert visszafogottabbak az új gépberuházások, a piac

igen kedvezôen fogadta. Ráadásul a szervizelésen kívül ez tartalmazhat

például gépfelújítást, kibôvítést, update-ket is. A szervizszolgáltatásunk

erôsödése pedig magával hozta az alkatrészforgalmunk növekedését.

● Milyen változások történtek még? Hány fô dolgozik a cégnél

jelenleg?

– Amikor átvettem a céget, akkor is hatan voltunk, és ma is ugyan-

ennyien vagyunk. Igaz, hogy az összetétel némileg megváltozott: nincs

például adminisztrációval foglalkozó kolléganô – helyette a bécsi köz-

pontban van egy magyar telefonszámon elérhetô, magyarul beszélô

kolléga –, viszont megemelkedett a szerviztechnikusok létszáma. De

nemcsak a létszámuk emelkedett meg, hanem az eladott szervizóráik

is. Korábban 40–60 százalékban voltak lekötve, ma ez az arány jóval

több: mintegy 75 százalék. Ennél magasabb kihasználtságnál azonban

már új kollégára lesz szükségünk, ellenben elvesztenénk a rugalmassá-

gunkat és gyors reagálóképességünket.

De túl azon, hogy az elmúlt idôszak alatt jelentôsen megnöveltük az

eladott szervizórák számát, nagyon fontos elôrelépés, hogy megoldot-

tuk a hazai szervizellátást azoknál a gépeknél – például keménytáblás-

gépek, cérnafûzôk –, amelyekhez eddig külföldrôl kellett szakembert

hozatni. Sôt, ma már a mi kollégánk a régió egészének – ide tartozik

Ausztria, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Oroszor-

szág, Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország – szervizellátásában is

részt vesz. 

● Struktúrájában, mûködésében tehát jelentôsen változott és változ-

tatott a Müller Martini: ennek eredményeként azonban piaci pozíció-

ját tekintve megerôsödött, és „régi fényében” ragyog. 

– Pontosan így van. Az anyavállalat megerôsödéséhez vitathatatlanul

hozzájárult a Heidelberg Nyomdagépgyárral történt megállapodás is,

amelynek értelmében átvette tôlük a postpress berendezések szervize-

lését, ezzel párhuzamosan viszont felhagyott a nyomógép-gyártással. A

nemzetközi nyomdaipari beszállítók között lassan berendezôdik egyfaj-

ta új rend, és e szerint mindenki visszatér ahhoz, amihez a legjobban

ért. Egy régebbi beszélgetésünkkor éppen ön fogalmazott úgy: az a jó,

ha a suszter a kaptafájánál marad. Nos, a Müller Martini konszern- és

leányvállalati szinten is így tesz. Azzal foglalkozik, ami az erôssége, a

kötészeti gépekkel: és teljesen mindegy, hogy új gép beszerzésérôl,

régebbi gép felújításáról, szerviztámogatásról, vagy alkatrész-utánpót-

lásról van szó. ■
Ilona
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Az Igepa Paper Hungary
bemutatja:

Roland Soljet EJ-640
Régen elmúltak azok

az idôk, amikor a hazai

papír-nagykereskedôk

kínálatában csak papír-

alapú hordozókat talál-

hattunk. Ma már mind-

egyikük portfóliója ki-

bôvült egyéb, inkább

többé, mint kevésbé

kapcsolódó termékkör-

rel. Az Igepa Paper

Hungary 2012-ben hoz-

ta létre Lehotkai Bence
vezetésével a Sign &

Screen üzletágát, amely

a tekercses öntapadóktól

a bannereken keresztül a

textilhordozókig igen

széles termékskálával

áll a dekorációs nyomta-

tást végzô cégek rendel-

kezésére. S noha megle-

hetôsen sikeres ezen

üzletáguk, egy ideje na-

gyon érezték, tapasztal-

ták, hogy a hazai piac

igényelné a komplex

kiszolgálást, vagyis azt,

hogy a hordozókon

kívül magát a berende-

zéseket és persze a szerviztámogatást is biztosítsa

az Igepa Paper Hungary. Egészen a tavalyi év ôszé-

ig azonban nem igazán tehették meg, hogy ebbe az

irányba fejlesszenek, merthogy helyhiánnyal küz-

döttek. A vecsési ipartelepen található új raktárbázi-

sukban azonban már helyet kaphatott egy bemutató-

terem is, ahol nemcsak elférnek, hanem akár mûkö-

dés közben is kipróbálhatóak a gépek. 

Ugyan tény, hogy a Roland cég évek, sôt évtize-

dek óta több viszonteladóval is jelen van Magyaror-

szágon, ám a szerviztámogatás nem mindig ment

teljesen zökkenômentesen. Azáltal, hogy az Igepa

Paper Hungary, mint hivatalos viszonteladó nem-

csak forgalmazza a berendezéseket, hanem házon

belül helyez kifejezetten nagy hangsúlyt a meg-

nyugtató háttér- és szerviztámogatásra – Szalay
Róbert személyében saját szakemberünk van erre a
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feladatra –, ez a probléma is megoldottá

vált, hiszen még megbízhatóbb és stabi-

labb lett az a szolgáltatás és szaktudás,

amelyre támaszkodhatnak a Roland-fel-

használók. Lehotkai Bence üzletágvezetô

– szintre mantraként – szokta mondogat-

ni: „a mi célunk az, hogy az Igepa Paper

Hungary a Sign & Screen területén is

megkerülhetetlen tényezôvé váljon”.

Nos, e cél megvalósítása érdekében

újabb elôrelépés történt: az elkészült

bemutatóteremben sor került a Sign &

Screen üzletág berendezésekkel kibôví-

tett elsô bemutatkozására. Ráadásul, rög-

vest kettôs debütálás volt, ugyanis a

2016. március 4-én tartott termékbemu-

tatón egy olyan Roland géppel, a Soljet

EJ-640 típusúval ismertették meg meghí-

vott partnereiket, amelynek premierjére

majd csak a rákövetkezô héten nyíló

FESPA-n fog sor kerülni.

Nem véletlen tehát, hogy a bemutatót

meglehetôsen komoly érdeklôdés övezte

a dekorációs nyomtatást végzôk körében:

mintegy 15 cég képviselôje vett részt a

rendezvényen.

A vendégeket Lehotkai Bence köszön-

tötte, majd rövid elôadásában bemutatta

magát az Igepa Csoportot, valamint az

Igepa Paper Hungaryt, beszélt a Roland

céggel csoportszinten már régóta fennál-

ló együttmûködésrôl, illetve az idevonat-

kozó hazai elképzelésekrôl. Az Igepa

Group a világ 29 országában van jelen, a

forgalmuk 2015-ben meghaladta a 2 mil-

liárd eurót, 40 000 partnerrel állnak kap-

csolatban, alkalmazotti létszámuk pedig

közel 3500 fô. Impozáns – 200 000 pa-

letta – a raktárkapacitásuk, és több mint

400 szállítójármûvel rendelkeznek. Csak

papírféleségbôl mintegy 7000 cikkszám

található kínálatukban.

Hazai leányvállalatuk, az Igepa Paper

Hungary – amely egyébként 50 százalék-

ban magyar családi tulajdonban van – is

jó évet zárt 2015-ben: éves forgalmuk

meghaladta a 4,6 milliárd forintot, és az

általuk eladott papír mennyisége 18 000

tonna volt. A hazai cégnél jelenleg 37 fô

dolgozik. Az Igepa Group és Roland

között régóta áll fenn együttmûködés a

berendezések forgalmazására, csak a

hazai piacon jelent újdonságot, hogy

megjelent a kínálatban. S mivel mind az

Igepának, mind a Roland cégnek alapve-

tô üzletfilozófiája a vevôk minél komp-

lexebb és megnyugtató kiszolgálása,

valamint a hosszú távra történô tervezés,

ezért is tartotta az Igepa Paper Hungary

kiemelkedôen fontosnak a szakmailag

magas szintet képviselô háttér-, illetve

szerviztámogatás biztosítását. Szalay

Róbert személyében pedig sikerült egy

olyan személyt találniuk, aki a szakmai

hozzáértés tekintetében egészen biztosan

garanciát jelent a Roland-gépet haszná-

lók számára. Ahogy Lehotkai Bence fo-

galmazott kollégája bemutatása kapcsán:

„Robi a »ló túloldalán dolgozott«, azaz

dekorációs nyomtatással foglalkozott

közel 10 évig, tehát felhasználói szemmel

is, ezáltal komplex látásmóddal tud a

szervizeléshez hozzáállni”.

Ezzel át is adta a szót Szalay

Róbertnek, hogy mutassa be a

Magyarországon, illetve Kelet-

Európát tekintve is abszolút

újdonságnak számító, és majd csak a

FESPA-n debütáló Roland Soljet EJ-

640 típusú nyomtatót.

Szalay Róbert részletesen bemutat-

ta a gépet, amely igazából a Roland XF

berendezés továbbgondolása, és persze

ezáltal minden olyan tulajdonság is

kiküszöbölésre került benne, amely a

korábbi típusnál esetleg kevésbé volt

szerencsés. Az elôadó végighaladva az

egyes fejlesztéseken és újdonságokon,

különösen a festék-felhasználás rendkí-

vül gazdaságos voltára (35 százalékos

megtakarítás: nagyjából 350 forintos

négyzetméterár), illetve az új görgôs-

továbbító-megoldás, a masszív vázszer-

kezet, a biztonságos üzemelés, a nagy

teljesítmény – akár 102 m
2
/óra – elônyei-

re hívta fel a figyelmet. Az elôadás külön

erôssége volt, hogy az elôadó nem

„dicsérte a saját lovát”, hanem abszolút

objektív módon mutatta be a gépet. 

„Nem csodát kínálunk, hanem egy

nagyon jó gépet, és mellé egy nagyon

erôs háttértámogatást” – mondta befe-

jezésül Szalay Róbert. Hogy mit is tud

igazából a Roland Soljet EJ-640, arról

pedig minden résztvevô a saját szemével

is meggyôzôdhetett a helyszínen külön-

féle hordozókra és felbontásban készült

nyomatok alapján.

Az elôadásokat követôen a házigazdák

megmutatták a jelenlévôknek az Igepa

Paper Hungary alig pár hónapja birtokba

vett új, mintegy 4000 m
2
-es raktárát is,

majd visszatérve a bemutatóterembe,

immáron kötetlen körülmények között

folytatódott a Roland Soljet EJ-640-gyel

való ismerkedés. ■
Ilona
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Magyar Grafika 60 – Jubileumi vándorkiállítás 
A Magyar Grafika 60 éves

jubileumát ünneplô vándorki-

állításunk elsô állomása Sár-

vár, Nádasdy Ferenc Múzeum volt. A

február 25-tôl március 18-ig tartó kiállí-

tásunk a Magyar Grafika 1957-tôl napja-

inkig megjelent borítóit mutatta be. A

tárlat a múlt század közepétôl induló

idôutazás, ami a borítógrafikákon túl a

nyomdatechnológia mûhelytitkaiba is

bepillantást enged. A vitrinekben kiállí-

tott különleges felületkezelésû borítók

(hologramos fólia, dombornyomás,

speciális fém-lakk, Freznel-lencse) mel-

lett megtekinthetôek voltak a különleges

nyomatok mellé kiállított klisék, dom-

borformák, sôt ofszet nyomólemezeket

és vágatlan íveket is láthatott az érdek-

lôdô látogató a kész példányok mellett. A

Magyar Grafika 60 évfolyamának borító-

in nemcsak szaklapunk története, de a

grafikai ipar fejlôdése, változása is figye-

lemmel kísérhetô a tipográfiától a nyom-

datechnikáig. A kiállításmegnyitó részt-

vevôinek ajándékozott tiszteletpéldányok

mellett több hasznos szakmai ajándékkal

és egy „Nyomdász memory” játékkal is

kedveskedtünk. 

A vándorkiállítás-

sal nem pusztán a

kerek jubileumunkat

ünnepeljük, célunk a

szakmai élet felpezs-

dítésével az összefo-

gás erôsítése a régió-

ban. Ebben már az

elôkészületek során

remek partnereket

találtunk, akiknek

ezúton is köszönjük

az együttmûködést!

Köszönet illeti továbbá a kiállítás

pazar helyszínét biztosító Nádas-

dy Ferenc Múzeum igazgatóját,

Takács Zoltán Bálintot és min-

den munkatársát, akik idejüket és

fáradságukat nem kímélve segí-

tettek a kiállítást berendezni;

Kemecsei Sándort, a Folkem Kft.

ügyvezetôjét, aki a kiállítási vit-

rinekben bemutatott különleges

nyomatok felületnemesítéséhez

használt kliséket rendelkezé-

sünkre bocsátotta; Szakál Jánost,

az Sz-Variáns

ügyvezetô igazga-

tóját, aki szakmai

stábjával a szinte

lehetetlenbôl

gyártott csodála-

tos dobozokat a

„Nyomdász me-

mory” társasjáté-

kunk számára.

Orgován Katalin

vezérigazgató és

Tóth József

termelési igazgató

a Pátria Nyomdát

képviselve sokat

tett ügyünkért: a

kiállításhoz ren-

delkezésünkre bocsátották a Magyar

Grafika februári számának borítólemeze-

it, proofjait, jóváhagyott íveit, valamint a

„Nyomdász memory” társasjáték nyom-

tatási munkálatait a Pátria Nyomda dol-

gozói kivitelezték. Köszönjük Homonnai

Péternek, a Szily Kálmán Mûszaki Szak-

középiskola, Szakiskola és Kollégium

igazgatójának és Prokai Piroskának, az

Óbudai Egyetem mûszaki tanárának,

hogy a

társasjáté-

kunk ösz-

szehordá-

sához hall-

gatókat

toboroztak, a szorgos kezû diákoknak és

legfôképp a Stanctechnik kollégáinak a

kötészeti munkálatokat. Köszönjük

Mattyasovszky Hedvignek, hogy a Metsä

Group Board Magazinjával, kartonmin-

táival a vendégek számára készített

csomagot gazdagította, Dúl Barbarának,

hogy az Europapier Budapest ajándékai-

val kedveskedett vendégeinknek. 

Köszönjük látogatóinknak és a helyi

sajtó és televízió képviselôinek, hogy

megtiszteltek bennünket a kiállításmeg-

nyitón. Végül, de legfôképp Maczó

Péternek, hogy szépérzékével és kétkezi

munkájával is hozzájárult sikerünkhöz.

Lelkesen készülünk a vándorkiállítás

következô állomásaira, amelye-

ket az alábbi idôpontokban és

helyszínekre tervezünk:

Eger, 2016. március 21.
(Egri vár, Zsinagóga Galéria –

IQ központ elôadás),

Debrecen, 2016. április 6.
(Kölcsey Központ – Könnyûipari

Szakközépiskola),

Zirc, 2016. ápr. 28. – máj. 14.
(Reguly Antal Mûemlékkönyvtár),

Bp., 2016. május 18. –jún. 6.
(Országos Széchényi Könyvtár,

Ars Librorum kiállítótere),

Kecskemét, 2016. június vége
(Bozsó Gyûjtemény),

Veszprém, 2016. szept. 9.
Békéscsaba, 2016. dec. 2.

(Szent-Györgyi Albert Szakisk.) ■
Faludi Viktória
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A versenyt változatlanul 10 kategóriában hirdetjük meg, amelyre
2015. január és december között készült kiadvánnyal lehet nevezni.
Jelentkezni kizárólag online lehet a www.bph.hu oldalon, ahol a
nevezéshez szükséges valamennyi dokumentum megtalálható.

Jelentkezési határidô: 2016. március 25., 12.00 óra
Eredményhirdetés: 2016. május 5.

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK
fe
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BEST PRINT
HUNGARY
2016

Elônyök,
amelyeket
Szövetségünk
nyújt a tagságának
– avagy: miért
érdemes csatlakozni
hozzánk? (Folytatjuk érvelésünket…)

Fô célkitûzéseink
Szövetségünket olyan feladatok elvégzésére alapították, amelyek
hozzájárulnak a cégek gazdasági teljesítményének megôrzéséhez és
növeléséhez. 
◆ Gazdasági-üzleti érdekek érvényre juttatása
◆ Az üzleti tevékenység közvetlen támogatása 
◆ Szakmai kultúra fejlesztése és megôrzése
◆ Szakmai-üzleti kapcsolatok fejlesztése
◆ Nemzetközi kapcsolatok építése
◆ A nyomtatott kommunikáció társadalmi elismertségének növelése

Pénzügyek
◆ Szövetségünk stabil anyagi háttérrel rendelkezik, és kiegyensúlyozott

gazdálkodást folytat.
◆ Bevételeink 60 százaléka származik tagdíjakból, amelynek mértékét 

a közgyûlés állapítja meg.
◆ Bevételeinket teljes egészében céljaink megvalósítására fordítjuk.
◆ Tagjaink szolgáltatásainkat ingyenesen vehetik igénybe.
◆ A rendezvényeken a piaci ár alatti, önköltségi áron biztosítjuk számukra
a részvételt. Nem tagok esetében ez az ár átlagosan 25 százalékkal
drágább.

Lobbitevékenység
Az üzleti szereplôk érdekeit sértô vagy veszélyeztetô folyamatok ellen
csak szervezetten lehet hatékonyan harcolni. Szövetségünk számos
alkalommal bizonyította, hogy képes érvényre juttatni tagjai érdekeit:
reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja, tankönyvgyártás,
fejlesztési pályázatok.
Tagvállalataink 
◆ határozzák meg, hogy milyen érdekek mentén lobbizzunk,
◆ részt vesznek a stratégiai döntéshozó bizottságokban és a

tárgyalásokat megalapozó, elôkészítô folyamatban
◆ részesei a kormányzati vagy egyéb szervezetekkel folytatott

tárgyalásoknak.

Elôzék Könyvkötô  Kft.
2006-ban alapított, kötészeti
feladatokra szakosodott cég.
Független kötészetként kínálja széles

körû szolgáltatásait a nyomdák számára. Modern gépparkkal
rendelkezik, és rugalmas kiszolgálással áll partnerei rendelkezésére.
Elérhetôségek: 1138 Budapest, Váci út 177., fax: +36 70 901 0013
Web: www.elozek.hu, e-mail: jk@elozek.hu
Árbevétel: 89 millió forint
Létszám: 19 fô
Ügyvezetô: Szöllôsi Ádám

Heidelberg Magyarország Kft.
A cég fô profilja nyomdaipari gépek kis- és nagykereskedelme,
karbantartása. A prepresstôl a postpressig, mindegy, hogy klasszikus
íves ofszetrôl, digitális nyomtatásról, UV-nyomtatásról van szó, 
a Heidelberg csoport világszerte 250 székhelyen mûködve nyújt
megoldásokat. A Heidelberg Magyarország Kft. a Heidelberger
Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs GmbH. százszázalékos
leányvállalataként 1991 óta van jelen a magyar piacon, és szolgálja
ki a hazai nyomdaipari vállalkozások igényeit. A cég termékskálája 
a gyártási folyamatok egészére kiterjed. A Heidelberg Magyarország
Kft. úgy követi a vevôk egyedi igényeit, hogy modulárisan kiépíthetô
megoldásokat kínál az elôkészítéstôl a továbbfeldolgozásig, egy
terméktôl a teljes munkafolyamatig. A Heidelberg Magyarország Kft.
a nyomdaipari gépek, berendezések forgalmazása és szervizelése
mellett különbözô segédanyagok és eszközök széles körét is kínálja,
valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat: például színkezelés,
Press Center-kezelés, Image Control. 
Elérhetôségek: 2011 Budakalász, Kék Duna u. 5.
Telefon: (26) 540 520, fax: (26) 540 528, web: www.heidelberg.hu
Árbevétel: 5,8 milliárd forint
Létszám: 28 fô
Ügyvezetô: Margull Jürgen

Új tagjaink

mastertan310 március  2016/03/15  11:36  Page 14



EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK
fedprint.hu

Helyzetértékelés
Az utóbbi pár évben komoly munkaügyi problémák forrása lett –
vidéken és Budapesten egyaránt –, hogy jelentôs szakemberhiány
alakult ki a nyomdaiparban. Ennek egyik következménye, hogy
sokan élnek a magasabb bérek ígéretével, mint a munkaerô-csábítás
eszközével. Ez azonban az egyre súlyosabbá váló munkaerôhiányt
nem oldja meg, és igazából a „csábító” cégek is legfeljebb átmeneti
megoldáshoz jutnak. A 90-es évek elején még több mint 16000 fôt
foglalkoztatott az ágazat, legutóbb ez a szám – durva becslések
szerint – tízezer körül van. 
Az oktatás még súlyosabb problémákkal néz szembe: mind közép-,
mind felsôfokú szinten egyre alacsonyabb a jelentkezôk száma. A
fiatalok egyértelmûen elfordultak a nyomdaipari ágazattól. Noha az
átlagkeresetek magasabbak a gazdaság más ágazataihoz
viszonyítva, és a munkanélküliségi ráta is lényegesen alacsonyabb
az országos átlagnál, a fiatalok számára mégsem vonzó pálya a
nyomdászat. Mindezek ellenére kell megoldani, hogy elegendô
szakember álljon rendelkezésre. 

Ehhez pedig mindhárom szintet – közép- és felsôfokú oktatás,
illetve továbbképzés – beleértve, új oktatási stratégiára, és
annak megvalósítására van szükség.

Amire egészen biztosan NEM számíthatunk: 
bármifajta külsô támogatás
A nyomdaipari oktatás, a szakemberképzés megoldása senki
másnak nem fontos, kizárólag nekünk, az ágazat szereplôinek.
Tudomásul kell vennünk, hogy iparágunk nem tényezô
makrogazdasági szinten, nem vagyunk közszolgáltatók, velünk
szemben senkinek semmilyen kötelezettsége nincs, és senkit nem is
érdekelnek az esetleges problémáink. Néhány általános
intézkedéstôl eltekintve, úgy tûnik, hogy a kormányzat ebben a
kérdésben az érintettektôl várja a megoldást. Tôlünk.

Akire kizárólag számíthatunk: saját magunk
Szövetségünk tisztában van a szakember-utánpótlás megoldásának
fontosságával, és messzemenôkig feladatának tekinti, hogy abban
aktívan vegyen részt. Ám kizárólag tagvállalataival, illetve az ágazat
széles körével együtt tud csak érdemben lépni. Az egyes cégek aktív
közremûködése nélkül a probléma megoldatlan marad. Az oktatás
kérdése olyan téma, amelyre a cégek egyenként csak átmeneti
megoldást jelentô válaszokat tudnak adni, de hosszú távon nem
képesek a kedvezôtlen folyamatokat befolyásolni. 

Egyértelmû, hogy ilyen horderejû feladatot csak összefogva,
együtt vagyunk képesek megoldani. A Szövetség – amely ismeri
és kapcsolatban áll az ágazat meghatározó szereplôivel, széles
körû iparági rálátással, továbbá igen jelentôs szellemi
erôforrással rendelkezik – felvállalja, hogy kidolgozza azt a
központi koncepciót és know-how-t, amelyet regionálisan
adaptálni lehet a szakmai utánpótlás megoldása érdekében.

Hogy mennyire mûködik, ha mi magunk teszünk az ügy érdekében,
arra a békéscsabai Marzek Kner Packaging Kft. által kidolgozott
stratégia a pozitív példa, amely látványos eredményt produkált
a középfokú nyomdaipari képzésre jelentkezôk számát tekintve. 

Sok a válaszra váró kérdés 
Ahhoz, hogy érdemben tudjunk nekilátni az oktatással kapcsolatos
elôttünk álló feladatoknak, legelôször egzakt módon válaszokat
kell adnunk a miként, a mit, a kik, a hol és az ezekhez kapcso-
lódó kérdések sokaságára, és mindhárom – középfokú szakképzés
(szakmunkás-képzés), felsôfokú oktatás, átképzés (mérnökképzés),
felnôttképzés (tanfolyamok) – terület vonatkozásában.
A megoldási javaslatok kidolgozása során nem lehet megkerülni az
idôtényezôt. Míg a felnôttképzés problémáira már rövid távon ki lehet
dolgozni programokat, addig a közép- és felsôfokú oktatásban csak
évek alatt lehet értékelhetô eredményt – a cégek igényeinek
megfelelôen képzett és motivált szakembereket – felmutatni.

„A print jövôje – a mi jövônk” elnevezéssel kerekasztal-
beszélgetésre várjuk nemcsak tagvállalataink, hanem minden
olyan cég képviselôjét is, aki felelôsen gondolkodik a szakmai

oktatás jövôjérôl, és hajlandó aktívan tenni is érte.

Helyszín:  Hungest Hotel Griff***   

(1113 Budapest, Bartók Béla út 152.)

Idôpont: 2016.  április 20., 10 óra

Elérhetôségeink: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41., fszt. 6. 
Telefonszám: +36 1 350 7728, e-mail: fedprint@fedprint.hu

A print jövôje – a mi jövônk: OKTATÁS
Kerekasztal-konferencia, 2016. április 20.
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A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki

Egyesület Nyomdaipari Szakosztálya

által szervezett flexószimpóziumokat

mindig jelentôs szakmai érdeklôdés

övezte, még akkor is, amikor a válság

okozta gondok és nehézségek miatt az

egyéb témájú rendezvények iránt érez-

hetôen megcsappant az érdeklôdés. A

jellemzôen csomagolóanyagokat, cím-

kéket gyártó flexós cégek élete sem

volt persze feltétlenül „rózsásnak”

mondható a válság évei alatt, de a

technológia maga olyan nagy léptek-

kel fejlôdött és fejlôdik napjainkban

is, hogy vétek nem tájékozódni a

legfrissebb tudnivalókról. Azt már

senki nem vitatja, hogy a flexó minô-

ségben már rég egyenrangú az összes

többi nyomtatási eljárással, és vannak

benne olyan lehetôségek – különösen

a csomagolóanyagok gyártása terén –,

amelyek minden más nyomdai techno-

lógia elé helyezik. És azt sem vitatja

ma már senki, hogy a biztonság – és

mindkét oldalról, azaz a termelés

folyamatában, illetve a végterméket

illetôen – minimum olyan fontos kér-

dés, mint bármely másik nyomtatási

technológia esetében. Sôt, megkockáz-

tatom: az is meglehet, hogy fontosabb.

Hogy mást ne is említsek: élelmiszer-

biztonság, az eredetiség garantálása,

vagyis a hamisítás elleni védelem,

amelyek a flexót nagyon is érintik.

Egyebek

mellett ez is

témája volt

a mostani

flexószim-

póziumnak,

amelyre

2016.

február

25–26. között Szombathelyen került

sor, és amelyre közel 160 fô regiszt-

rálta magát. 

A biztonság témakörén kívül, ter-

mészeten nem maradtak el a tájékozó-

dást, a legfrissebb eredmények és a

várható trendek megismerését, a tisz-

tánlátást szolgáló elôadások, továbbá a

versenyképességet segítô korszerû

alap- és segédanyagok, berendezések

és technológiai megoldások ismerteté-

se sem. Az elôadásokat pedig ezúttal is

neves külföldi és hazai szakemberek

tartották.

Ami viszont – szokástól eltérôen –

elmaradt: a másnap délelôtti üzemlá-

togatás. A szervezôk és az üzemláto-

gatás házigazdája a szimpózium meg-

hirdetésekor még egyaránt bíztak ab-

ban, hogy megérkezik és üzembe is áll

az a flexógép, amely ennek apropóul

szolgált volna…

Ám a sors másként gondolta: nem

érkezett meg, így helyette elôadásokra

került sor. 

Mi magunk ezen a programon már

nem tudtunk részt venni, de – ahogy

ez már gyakorlat a PNYME szimpó-

ziumainak kapcsán – nyilván ezek is

elérhetôek lesznek az egyesület hon-

lapján. A helyszínen kapott ismertetô

alapján az alábbiakban felsoroljuk,

hogy péntek délelôtt kik és milyen

témában tartottak elôadást.

Nagy Ferenc (Nyomda-Technika):

Hulladékelszívási megoldások csoma-
golóanyag-gyártó üzemekben;

Dankó Ottó (Grup Transilvae, Ko-

lozsvár): Digitális UV-formalakkozás
és aranyozás címkenyomtatóhoz;

Dr. habil. Horváth Csaba (Óbudai

Egyetem, Médiatechnológiai és Köny-

nyûipari Intézet): Lean & green prin-
ting and packaging – hatékony és
környezetbarát termelésszervezés a
nyomtatott termékek és a csomagoló-
anyagok gyártása során;

Dr. habil. Horváth Csaba (Óbudai

Egyetem, Médiatechnológiai és Köny-

nyûipari Intézet): Új oktatási megol-
dások a nyomtatott kom-
munikáció és a csomago-
lástechnológia területén; 

Varga Balázs Péter kép-

viseletvezetô (Eximbank,

nyugat-dunántúli régió): Új
finanszírozási lehetôségek
a közvetlen és a közvetett
export támogatására.

A csütörtök délután el-

hangzottakról pedig lapunk

következô oldalain számo-

lunk be. ➧

Biztonság a flexóban – a flexó biztonsága 

Flexószimpózium 2016
Bevezetô
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termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu

Mikroírás flexónyomtatással – Mindig egy lépéssel a hamisítók elôtt
Tóth József (Pátria Nyomda), dr. Pál Klaudia PhD (Plastex)

Többek számára talán

meglepetést okozhat,

hogy a flexó, azon belül

is a biztonsági nyomtatás

témakörében a Pátria

Nyomda képviseletében

Tóth József termelési

igazgató tartott elôadást,

amelyhez szervesen

kapcsolódott a társelôadó

formakészítésrôl szóló

prezentációja is. Nos,

ennek oka az, hogy a

Pátria Nyomda a tavalyi

év vége felé üzembe állí-

tott egy Mark Andy gép-

sort, és ezzel a keskeny-

pályás flexótechnológiá-

val rendelkezô piac jelentôs résztvevôjévé vált, különösen

a biztonsági nyomatok elôállításának területén.

Tóth József elôadásában részletesen beszámolt a mik-

roírás flexótechnológiával történô alkalmazásáról, továb-

bá beszélt egyrészt az elôzményekrôl, másrészt megosz-

totta a tapasztalataikat, beavatta a jelenlévôket szó szerint

a legapróbb – olykor alig 25–30 mikronos – részletekbe

is. A Pátria Nyomda egyike a négy hazai biztonsági

nyomdának, és az általuk elôállított okmányokon, részvé-

nyeken régóta használja a mikróírást, mint grafikai ele-

met. (A mikóírás nem más, mint 1 pontos groteszk verzál-

ból szedett szöveg, amely szabad szemmel nem, csak 4-8

szoros nagyításban olvasható.)

A biztonsági nyomatok elôállítása a Pátria Nyomdában

eddig úgy történt, hogy általában ofszetnyomatokat hasz-

náltak alapként, és arra kerültek a magasnyomtatott,

speciálisan domborított, fóliázott elemek. A HD Flexo

megjelenése azonban magával hozta, hogy flexóval is

lehessen akár 1 pontos betûkbôl álló szöveget, azaz

mikroírást, illetve egyéb biztonsági elemet – például

guilloche-keretet – nyomtatni.

Tóth József azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy

függetlenül attól, hogy hány nyomómûvel rendelkezik az

adott flexógép, a biztonsági elemek elhelyezéséhez továb-

bi nyomómûvek szükségesek. A Pátria Nyomda Zrt.-nél

mind a technológia, mind a szakmai felkészültség tekin-

tetében minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy flexónyom-

tatással készült csomagolóanyagok és címkék biztonsági

elemeként mikroírást, illetve egyéb biztonsági elemet

lehessen alkalmazni.

Dr. Pál Klaudia PhD, a Plas-

tex Kft. képviseletében – kapcso-

lódóan a Pátria Nyomda beruhá-

zásához, és persze az elôtte szó-

lóhoz – arról tartott egy megle-

hetôsen átfogó elôadást, hogy a

nyomóforma-készítés fejlôdése

miként jutott el odáig, hogy ma

már – köszönhetôen az egyre

precízebb technológiájú levilá-

gító gépeknek – a flexónyomatok

minôsége tökéletes lehet, és már-

már eléri a legszebb ofszetminô-

séget. Ha csak azt említjük, hogy

míg a 2000-es évek körül maxi-

mum 40 vonal/cm volt a maxi-

mális rácssûrûség, addig ma akár 1 pontos betûkbôl álló,

azaz 80 vonal/cm sûrûségû nyomatok is elôállíthatók, a

standard pedig 60–70 vonal/cm környékén mozog. 

Az elôadó részletekbe menôen bemutatta, hogy a Pátria

Nyomdánál letelepítésre került DuPont™Cyrel
®
Digiflow

nitrogénes levilágítója milyen technikai, technológiai fel-

építettséggel, illetve megoldásokkal, továbbá szoftverek-

kel rendelkezik annak érdekében, hogy tökéletes nyomó-

forma jöjjön létre. ➧
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Festékek – Márkavédelmi

megoldások
Lévay Zoltán (SunChemical)

A biztonság és a ha-

misítás elleni védelem

a festékgyártókat is

foglalkoztatja, így

természetesen a

SunChemicalt is.

Noha viszonylag új ez

az üzletáguk, már

meglehetôsen komoly

kínálattal rendelkez-

nek a festékkel történô

védelmi, biztonsági

megoldásokat illetôen. 

Lévay Zoltán, a

SunChemical képvise-

letében errôl tartott

egy átfogó elôadást, amelybôl megtudtuk,

hogy ezeket a festékeket a cég három

nagy csoportba sorolja. Az elsô csoport,

az úgynevezett nyílt, idetartoznak a Sun-

Shift® biztonsági termékek, mint például

a színváltó, a metakróm, a „fémpénzes”, a

termokróm stb. festékek. Ezek közös

tulajdonsága, hogy biztonsági funkciójuk

szabad szemmel azonosítható. A második

csoportot a rejtett biztonsági tulajdonság-

gal rendelkezô festékek jelentik, amelye-

ket már csak valamilyen „eszközzel”

lehet leolvasni. Ilyen például az infravö-

rös fényre eltûnô nyomat, vagy a „fel-

ügyeleti rendszerrel” ellátott festék. Ezek

gyûjtôneve: SunGuard®. A harmadik, a

SunLock® biztonsági termékek csoportja,

ahova az olyan festékek tartoznak, ame-

lyek a legnagyobb védelmet kívánó, úgy-

mond törvényszéki eljárásokhoz szolgál-

hatnak azonosításul. ➧

Nyomtatott élelmiszer-csomagolószerek

biztonsági kockázatának értékelése
Dr. Madai Gyula

„Nem a méreg, hanem a dózis számít”

– idézte elôadásában dr. Madai Gyula
Paracelsust, rávilágítva ezzel a vonatkozó

szabályozásnak, elôírásnak való megfele-

lés igazi lényegére. A nyomtatott élelmi-

szer-csomagolószerekkel kapcsolatos

élelmiszer-biztonsági elôírás a következô-

ket mondja ki: „az élelmiszerrel rendelte-

tésszerûen érintkezô anyagokat és tárgya-

kat – a helyes gyártási gyakorlattal össz-

hangban – olyan módon kell gyártani,

hogy a szokásos vagy elôre látható fel-

használási körülmények között alkotóré-

szeiket ne adhassák át az élelmiszereknek

olyan mennyiségben, amely veszélyezteti

az emberi egészséget, vagy elfogadhatatlan változást idézhet elô az

élelmiszer összetételében, vagy az élelmiszer érzékszervi tulajdonságai-

nak rosszabbodását idézheti elô”. Az élelmiszer-biztonság szempontjá-

ból a 2023/2006/EK uniós rendelet az irányadó, amely – egyebek mel-

lett – kimondja, hogy az 1935/2004/EK rendelet 1. számú mellékletében

felsorolt 17 anyagcsoporttal összhangban kell lennie a helyes gyártási

gyakorlatnak. Ugyanakkor a papírokra, kartonokra, nyomdafestékre,

bevonatokra és ragasztókra hiányoznak az uniós szintû jogszabályok,

azok szabályozását a tagállamok hatáskörébe utalja. És ez a tény próba

elé állítja a csomagolósokat, hiszen az elvet országonként eltérôen

értelmezik. Jelen pillanatban a svájci jogszabály a legteljesebb körû,

amely mintegy 5000 kémiai anyagból álló pozitív – megengedett – listát

tartalmaz. Mindazonáltal a biztonsági kockázat kiszámítása a következô

összefüggésen alapul: biztonsági kockázat = veszély bekövetkezésének

valószínûsége x veszélyesség mértéke. Tovább árnyalja a képet, hogy az

engedélyezett kémiai anyagok esetében is mennyiségi korlátok vannak,

ám ezek a mennyiségi korlátok olykor túlzók. S noha már rövid össze-

foglalónk alapján is érezhetô, hogy milyen bonyolult annak bizonyítása,

hogy adott élelmiszer-csomagolószer megfelel az élelmiszerbiztonsági

elôírásoknak, nem reménytelen a megfelelés, ugyanis – idézem az elô-

adót –: „A törvényi elôírást úgy lehet betartani, hogy saját magam

találom meg, miként tudom bizonyítani, hogy betartom!” ➧

K
öz

K
öz

in
fo

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

mastertan310 március  2016/03/15  11:36  Page 18



19

K
özin

fo
in

fo

Nyomatminôség ellenôrzése

nyomtatás közben
Varga Dénes (Varga-Flexo)

A Varga-Flexo gépei

és berendezései igazán

méltán ismertek és

kedveltek mind a ha-

zai, mind a nemzetközi

flexósok körében.

A cég alapítója

Varga Endre, aki a

vállalkozás 1993-as

megalapításakor már

több mint tizenöt éve

foglalkozott flexónyo-

mó-gépek tervezésével

és gyártásával. Azzal

az elhatározással hozta

létre fiával a közös

vállalkozását, hogy

magyar gyártótól, új

flexónyomó-, lamináló-, tekercsvágó- és kliséragasz-

tó-gépek jó minôségben, a legjobb ár-érték arányon

kerüljenek a hazai és a nemzetközi piacra. Varga

Endre 2010-ben átadta a vállalkozást fiának, Varga
Dénesnek, de napi szinten követi a munkát, segíti

fia döntéseit, és bízik benne, hogy a cég életében

már résztvevô unokák is folytatják a generáció-

váltást. A Varga-Flexo Kft. gépeinek tervezésénél a

fô szempontok a minôségi nyomatok mellett a meg-

bízható mûködés, az erôs gépváz, a gyors átállás, az

egyszerû kezelhetôség, valamint a legjobb ár-érték

arány. Gyártási technológiáikat folyamatosan mo-

dernizálják, így felelve meg a megrendelôk növekvô

igényeinek.

Varga Dénes a mostani flexószimpóziumon el-

hangzott elôadásában is azokat a legújabb fejlesztési

megoldásaikat mutatta be, amelyek ezt a célt szol-

gálják: ezúttal a nyomtatás közbeni ellenôrizhetô-

ségre helyezték a hangsúlyt. Az ügyvezetô részlete-

sen bemutatta az új nyomatellenôrzô rendszerüket,

amely számos olyan újdonságot – például százszá-

zalékos nyomatkép-megjelenítés, nyomtatás közbeni

hibafelismerés, vonalkód-, valamint színhelyesség-

ellenôrzés, automatikus hossz- és regiszter-beállítás,

receptúramentés stb. – tartalmaz, amely az

ellenôrizhetôséget, a nyomtatás biztonságát tovább

javítja, ugyanakkor a gazdaságos gyártást is

elôsegíti.

Az új nyomatellenôrzô rendszert a drupán, amelyen

– számos más nemzetközi kiállítás mellett – évek óta

kiállítók, fogják mûködés közben bemutatni. ➧

Felértékelôdô színmérés 

a flexónyomtatás területén
Dr. Schulz Péter

„A vonatkozó elôrejelzések

szerint a 2014–2019 közötti idô-

szakban – a digitális címke-

nyomtatás térnyerése ellenére –

a flexópiac tovább bôvül, várha-

tóan évi 3 százalékos mérték-

ben. A flexónyomtatás sikere az

ugrásszerû minôségjavulásnak

köszönhetô: a flexó minôsége

ma versenyképes az ofszet- és a

mélynyomtatással… – kezdte

elôadását dr. Schulz Péter,
majd így folytatta: …A fokoza-

tosan növekvô minôségi elvárá-

sok következtében a flexótechnológia területén egyre jobban fel-

értékelôdik a színmérés és a nemzetközi digitális színkommuni-

káció. A jelszó ma egyértelmû: a színeket mérni, mérni és mérni

kell, a színekre vonatkozó adatokat pedig gyûjteni és elemezni

kell!” Ezt követôen részletesen tárgyalta az elôadó, hogy miként

lehet megfelelni annak a megrendelôi elvárásnak, hogy bármi-

lyen hordozóra és bármilyen technológiával is történik a nyom-

tatás, megfelelô színvégeredmény szülessen.

A megoldást ma már nem a nyomtatott Panton-skálák haszná-

lata és a denzitásmérés jelenti, hanem például a digitális

Pantone-színmintakönyvek, a PantonLIVE alkalmazása, és per-

sze vannak flexónyomtatásra vonatkozó szabványok is, amelye-

ket szem elôtt kell tartani. A PantonLIVE egy felhôalapú szol-

gáltatás, amely megoldja a különféle hordozókon és technoló-

giákkal készült nyomatok színegyezôségét. Mérni azonban

mindenképpen szükséges, mert ez az alapja a megfelelésnek, és

ehhez színmérô spektrofotométerekre van szükség.

Elôadása befejezô részében pedig a továbbképzés szükséges-

ségérôl beszélt dr. Schulz Péter, mert – mint hangsúlyozta –:

„nem elég a mûszer, az emberi tudás elengedhetetlen”.

S noha a 2008-as válság megállította a fejlett országok szín-

mérési színvonalához történô felzárkózás kedvezô folyamatát,

örvendetes, hogy az ágazat hazai szereplôi ismét kezdik felis-

merni ennek fontosságát. Békéscsabán, a Marzek Kner Packa-

ging által életre hívott „Gyere közénk nyomdásznak” projekt

keretében például jelentôs szerepet kapott a színmérés oktatásá-

nak technikai fejlesztése is, a 2014-ben indult X-Rite „The

eXpected” elnevezésû workshop magyar sorozatának program-

jain pedig már 15 cég mintegy 30 munkatársa vett részt és szer-

zett oklevelet, továbbá megalakult a PCC, azaz a Professzionális

Színszakemberek Klubja, aminek már 24 tagja van. 

Szóval, ha nem is óriási ütemben és széles körben, de azok

körében, akik felismerték ennek alapvetô jelentôségét, kezd

ismét méltó helyére kerülni a színekkel kapcsolatos tudás, illetve

a színmérés fontossága. ➧
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Igény és funkció 

– tekercses öntapadó anyagok gyártása
Paolo Bernardi (HIP-MITSU), ifj. Schuck István (Prosystem)

Egy, a hazai piacon ez idáig még ismeret-

len berendezést mutatott be a következô elô-

adás, mégpedig olyan berendezést, amellyel

a címke-, illetve grafikai ipar saját maga tud

öntapadós hordozókat elôállítani. Eme tudás

lehetôvé teszi a ténylegesen új, eredeti és

egyedi termékek elôállítását, olyanokét, amit

a versenytársak nem tudnak lemásolni. Rá-

adásul a HIP-MITSU berendezések haszná-

latával csökkenthetô a gyártási költség is, és

öntapadós címkék gyártásához új, valamint

régi nyomógépre egyaránt installálható. Ez

az online-megoldás, de természetesen létezik

offline ragasztófelhordó is, amelyet hotmelt

és UV-száradású alkalmazáshoz ajánlanak. A

berendezés többféle ragasztási séma szerint képes felhordani a ragasztót,

és a felhordott mennyiség is változtatható. Egyszerû kezelhetôségét pedig

egy komplex vezérlôtábla biztosítja. Paolo Bernardi elôadásában nem-

csak a berendezést ismertette meg a hallgatóság-

gal, hanem számos gyakorlati példát is felvonul-

tatott a felhasználás területeire. 

A gyártó HIP-MITSU cégrôl érdemes tudni,

hogy olaszországi székhelyû, és 1994 óta világ-

szerte több mint 2000 gépet installált már, és

egyike a hotmelt ragasztó-elômelegítôk és -fel-

hordók legkvalifikáltabb gyártóinak. Jelentôs

nemzetközi szabadalmak fûzôdnek a nevéhez, és

forgalmuk 7 százalékát költik évente K+F tevé-

kenységre. Rendelkeznek egy Kompetencia Köz-

ponttal is, ahol a különféle alkalmazások fejlesz-

tésében, tesztelésében segítik ügyfeleiket, de az

év bármely napján készséggel és ingyenesen

mutatják be bárki számára rendszereiket, megol-

dásaikat. A HIP-MITSU berendezéseinek hazai

képviseletét a Prosystem Print látja el. ➧
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Minôség- és profitbarát

nyomatellenôrzô

rendszerek

keskenypályás

nyomógépeken
Ferruccio Gambelunghe (AVT),

Szabó Szabolcs (Grimex)

Egy nyomatellenôrzô rendszer azt is

lehetôvé teszi, hogy jelentôsen csökken-

jen a gyártás során keletkezô hulladék, és

ez bizony akár komoly költségcsökken-

tést is eredményezhet, magyarán: jelen-

tôsen hozzájárulhat a profit emelkedésé-

hez. Könnyen belátható ennek igaza: na-

gyon nem mindegy, hogy például mikor

vesszük észre, hogy hibás a nyomat, vagy

éppen a biztonság kedvéért mennyivel

nyomtatunk többet egy adott termékbôl –

csakhogy a leggyakrabban elôforduló

pazarlási szokásokat említsem.

A Lean-filozófia alkalmazása a gyár-

tási folyamatokban azonban lehetôvé

teszi, hogy csökkenjen a hulladék, tehát

megszûnjön a pazarlás, tehát növekedjen

a nyereség. Az AVT cég a nyomathibák

kiküszöbölésére szakosodott, és ehhez

kínál Lean szemléleten nyugvó rendsze-

reket, természetesen a keskenypályás

flexógépekhez is. Az általuk kínált rend-

szerek lényege, hogy a lehetô legalacso-
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nyabb szintre szorítsák vissza a nyomtatás során

esetlegesen keletkezô hulladékok mennyiségét.

Ennek érdekében nyomatellenôrzô rendszereik a

teljes nyomatfelületet ellenôrizve – egyebek mellett

– még az emberi szem érzékelése elôtt kiszûrik a

hibákat, és a probléma jellegét is meghatározva,

azonnal küldik a figyelmeztetést. További tudása a

berendezéseknek, hogy automatikusan jeleznek – és

úgy, hogy a hibásakat nem számolják bele –, ha kész

a kívánt példányszám. Továbbá az is beállítható raj-

tuk, hogy az egyes termékeket illetôen mire „ügyel-

jen/figyeljen” leginkább az ellenôrzôrendszer. Ter-

mészetesen riportálnak is: a legfôbb teljesítmény-

mutatók (KPI) – selejt, nyomógép teljesítménye,

kezelôi munka – azonnal lekérdezhetôk. Az elôadó,

Ferruccio Gambelunghe részletesen mutatta be,

miként mûködik a gyakorlatban az általuk fejlesztett

rendszer, amelyek között a legegyszerûbbtôl az igen

szofisztikált tudásúig nagyon sokféle található.

Az AVT egyébként egy izraeli illetôségû cég, és

immáron húsz éve foglalkozik nyomatellenôrzô

rendszerek fejlesztésével, gyártásával, jegyzett a

Frankfurti Tôzsdén, alkalmazottainak száma megha-

ladja a 200 fôt.

Hazai képviseletét a Szabó Szabolcs által vezetett

Grimex Kft. látja el. ➧

Új trendek, innovációk

és specialitások 

a nyomdafestékekben
Przemek Tadysiak (Flint Group), 

Kovács Tibor (CNI)
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A flexónyomtatás is – mint min-

den nyomtatási technológia – komp-

lex folyamat, és ahhoz, hogy vég-

eredményül tökéletes nyomatkép

szülessen, a gyártási folyamat vala-

mennyi résztvevôjének harmonikus

egységben kell lennie. Mert hiába

tökéletes – mondjuk – a nyomófor-

ma, ha a festék nem megfelelô.

A flexótechnológia rohamos

fejlôdésében a festékgyártóknak is

meghatározó szerepüknek kell tehát

lenni. És így is van: például a

FLINT Group a legújabb Poliuretán

flexófes-

tékeinek

fejlesztésekor a Soma flexógép-

gyártóval mûködött együtt. A

Lengyelországból érkezett

elôadótól megtudtuk, hogy az

anyavállalat már három éve

elkezdte kidolgozni az úgyne-

vezett HD festékeket, amelyek

egy ideje már kaphatóak is.

Przemek Tagysiak részletesen

bemutatta az egyes festékcsa-

ládokat, illetve azok ajánlott

felhasználási területét. Az imént

említett Poliuretán festékcsalád-

ról szólva pedig elmondta, hogy
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ezeket készen szállítják le – tehát a helyszínen nem

keverhetôk –, és sterilizálhatók, pasztörizálhatók.

Ezt követôen azokra a speciális festékekre, lakkokra

hívta fel a figyelmet, amelyek segítségével a csomagoló-

anyagok igen változatossá tehetôk. Ilyenek a különféle

effekt-lakkok – például metalikus, gyöngyház, Soft

Touch, láthatatlan, azaz csak UV-fényben olvasható

lakkok, holografikus termékek –, illetve a speciális –

foszforeszkálós, fluoreszkáló, kaparós stb. – festékek.

Külön kiemelte az általuk kifejlesztett antibakteriális

lakkot, amely bármely festéktípusra használható, mintegy

50 különféle baktérium ellen biztosít védelmet, és

amelynek a felhasználási területe napjainkban egyre

szélesebb körû. ➧

Soma Optima flexónyomógép – egy tökéletes rendszer 

kis példányszámok nyomtatására
Patrik Vejrek (Soma), Hanuszek Béla (B+K)

A világviszonylatban is jelentôs

Soma céget 1992-ben alapították

egy alig 10 000 lakosú cseh város-

kában, és a mai napig ez a cég

központja, és itt található gyártói

bázisa is. A Soma volt egyébként

az elsô – még 1995-ben – olyan

flexógépgyártó, amely központi

ellennyomóval felszerelt gépet

installált. 

Ma évente mintegy 25–28 flexó-, nagyjából 30 la-

mináló-, és ugyanennyi áttekercselô gépet gyártanak.

Valamennyi gépük mechanikus elemét jelenleg is

házon belül készítik – tudtuk meg az elôadótól. A

rövid cégismertetôt követôen Patrik Vejrek rátért

legújabb fejlesztésük, az Optima-II flexógép bemuta-

tására, amely 2012-ben, a drupán debütált, és a legsi-

keresebb modelljüknek számító Optima-I tovább-

fejlesztett és kibôvített változata. S noha az elmúlt

2,5 alatt ebbôl a típusból már 25 darabot installáltak,

további öt pedig gyártás alatt áll, a fejlesztés nem

állhatott meg. 

A piaci elvárások ugyanis

folyamatosan változnak, és eze-

ket a gyártónak teljesítenie kell:

egyre rövidebbek a munkák,

alacsonyak az árak, a minôséggel

szembeni elvárás emelkedik,

elengedhetetlen a termelékeny-

ség. A Soma cég a vevôi igények

alapján – sôt, abszolút személyre

szabható módon – fejlesztette ki

az Optima-II flexógépet, amely-

nek premierhelyszínéül az idei

drupa szolgál. Elôzetesen azon-

ban annyi elmondható, hogy az Optima-II kiépítése

természetesen többféle is lehet, és igen sokféle piaci

szegmens – food, non-food, címke – kiszolgálására

alkalmas. Ennek egyik oka, hogy a hordozók köre és

vastagsága igen széles – 12 mikrontól 450 g/m
2

–

skálán helyezkedik el, és a kiegészítô berendezések

köre is igen nagy – csakhogy a legfontosabbat emel-

jem ki Patrik Vejrek elôadásából. Ízelítônek talán

ennyi elég is.

WPO-konferencia, drupa 2016
Nagy Miklós (CSAOSZ), Pesti Sándor (PNYME)

➧

Krónikáshoz nem méltó módon nem tartottam magam szigorúan az

elôadások kronológiai sorrendjéhez, ugyanis a végére hagytam annak a

két elôadásnak az említését, amelyek igazából nyitották a szimpóziumot.

De megvan az oka, és ez nem más, minthogy mindkét prezentációhoz

külön, bôvebb tájékoztatások is tartoznak, amelyeket a következô olda-

lakon találhatnak meg. Az egyik elôadást Nagy Miklós, a CSAOSZ fô-

titkára tartotta, és ebben a májusban Budapesten megrendezésre kerülô

WPO-konferenciára hívta fel a jelenlévôk figyelmét. A másik elôadás

Pesti Sándoré, az egyesület ügyvezetôjéé volt, amiben a drupához kap-

csolódó legfontosabb és legfrissebb információkat ismertette. ■
Ilona
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drupa aktuális
Helyes pozíciónk:
10-A01 
Helyreigazítás: sajnálatos
módon a legutóbbi Printinfóba

is tévesen, a két utolsó számot felcserélve adtuk meg a „Hun-
garian drupa village – magyar drupa tanya” standszámát.
A helyes pozíció: 10-A01

drupa village – „Falugyûlés”
Miért, mit, hol, mikor és kivel?

2016. április 28., Budapest
Ez az öt egyszerû témakör lesz napirenden, mivel a drupa
egyre nagyobb, az utazásra fordítható idô és pénz pedig egyre
szûkösebb. Az alapos felkészülés és a hatékony megtérülés
érdekében elôzetes tájékoztatót szervezünk a drupa legna-
gyobb kiállítóitól, illetve a hazai képviseleteik közremûködé-
sével. Erre nincs jobb alkalom, mint egy interaktív falugyûlés
a magyar drupa tanyán…

Szállodai szobák – vészesen emelkednek az árak!
A drupa közeledtével vészesen emelkednek a szobaárak
Düsseldorfban, valamint a drupa-belépôkkel még ingyenes
tömegközlekedéssel elérhetô környezô településeken, például
Kölnben is!
Az egyesület által elôfoglalásos szállodákban még az eredeti
árakon tudunk 1 és 2 ágyas szobákat biztosítani, de már nem
tetszôleges idôpontokra! Hogy mely szállodákban, milyen
idôpontokra vannak szabad helyeink, az a folyamatos
foglalásoktól függôen naponta változhat. Március végén pedig
az addig el nem foglalt szobáknak feloldjuk a lekötéseit, és azt
követôen – ha vissza is tudjuk foglalni a szobát – vélhetôleg
már csak jóval magasabb árakon tehetjük.
Ezért, aki jönne ugyan a drupára, de még nincs érvényes
szállásfoglalása, az minél elôbb jelezze felénk utazási tervét,
hogy javaslatot tehessünk a legjobb megoldásra. 

Fodor Erzsébet: 783-0347, 30/632-3344

Továbbra is számítunk adóforintjaikra!
Kérjük, adóbevallásában rendelkezzen errôl, 

és egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként! 

Adószámunk: 19815929-2-41
Ezzel nem ismeretlen hátterû zavaros ügyekhez, hanem a

szakmai közvélemény elôtt zajló, jól átlátható, a szakmáink
javát szolgáló nyilvános tevékenységhez adják támogatásukat!

1 %

Nemzetközi 
Csomagolási Konferencia

Csomagolási innovációk
a fenntarthatóságért 

és a biztonságért
Budapest, ART’OTEL, 2016. május 26.

Program
9.00–09.10: CSAOSZ – Bencs Attila:

A magyar csomagolóipar és a CSAOSZ bemutatása

9.10–09.30: WPO – Thomas L. Schneider:
Csomagolás globális megközelítésbôl – trendek, kihívások

9.30–09.50: Kormányzati meghívott

Innovációszekció
Szekcióvezetô: 

Viszkei György, a CSAOSZ társelnöke

9.55–10.10: Ausztrál Csomagolási Intézet, WPO alelnök –
Pierre Pienaar: A csomagolástervezés alapja a kreativitás

10:10–10.40: Kávészünet

10.45–11.05: GS1 AISBL – Jim Bracken:
Csomagolási adatok cseréje az ellátási lánc folyamatában

– Innovációs irány a csomagolóipar számára

11.10–11.30: STI Group – Claudia Rivinius:
Nagyot üt, mégsem sérülsz meg – ez a csomagolás!

11.35–11.55: EPAL – Martin Leibrand:
EPAL 4.0 – készen áll a jövôre

11.55–13.15: Ebéd

Innovációszekció
Szekcióvezetô: 

Fábián Endre, a CSAOSZ társelnöke

13.15–13.35: OFI, WPO alelnök – dr. Johannes Bergmair:
Élelmiszer-biztonság a világban

13.40–14.00: Interpack – Bernd Jablonowski: 
Save Food – egy globális kezdeményezés

14.05–14.25: GS1 Hungary – Kétszeri Dávid:
A Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

14.30–14.50: Ecobliss, India – Chakravarthi AVPS:
Gyógyszer-csomagolási innovációk egy változó világban

14.50–15.20: Kávészünet

Innovációszekció
Szekcióvezetô:

Panyi László, a CSAOSZ elnökségének tagja

15.20–15.40: Holland Csomagolási Intézet – Michaël

Nieuwesteeg: Elkészítetted a mai házi feladatod? 
– Miért nélkülözhetetlen a fenntartható

csomagolásfejlesztéshez az élethosszig tartó üzleti képzés?

15.45–16.05: Még nem véglegesített az elôadás

16.10–16.30: Még nem véglegesített az elôadás

Részletes felvilágosítás, valamint az egyes elôadók
és elôadások rövid ismertetôje a következô honlapon

található: www.wpobudapest2016.org
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A „Legjobb Müzli Rt.” (továbbiakban
LM Rt.) csomagolóanyag-gyártással
foglalkozó nyomdánk régi ügyfele,
folyamatos megrendelôje – szerencsére.

Termékeit az EU több országában forgal-

mazza: Budapesttôl Londonig, Stock-

holmtól Szófiáig, szinte bármely na-

gyobb élelmiszer áruház polcán virítanak

a jellegzetes LM csomagolások, nem kell

sokáig keresnie ôket a müzliéhes vásár-

lóknak.

Az LM Rt. most újítja meg termék-

portfólióját, fokozatosan bevezetve a

nemzeti piacokra háromféle ízesítésû –

csokis, meggyes és ananászos – új müzli-

jét, amelyhez régi partnerként nálunk

szándékozik megrendelni a csomagoló-

anyagot, beleértve a kis kiszerelésû bolti,

a gyûjtô- és bolti kínáló, valamint a

szállítási csomagolást. A projekt elindul,

megkezdôdik a kommunikáció…

Az LM Rt. feltétlenül szeretné meg-
ôrizni a márkajellemzôket, azaz a cso-

magolás formáját, a saját márkaszíneit.

Az új termékekbôl kell háromféle verzió

(az ízesítésnek megfelelô mutációk),

mindegyiken gondosan, az új EU-elôírá-

soknak megfelelôen feltüntetve az össze-

tevôket, származási és egyéb információ-

kat – de ezen felül a különbözô piacok-

nak megfelelôen a megnevezés, termék-

leírás nyelve is változik. A nyomda ügy-

félkapcsolati munkatársának, vagyis a

kereskedônknek elô kell keresnie a

korábbi termékcsomagolásokat, amelyek

mintául szolgálnak, a módosított paramé-

terekkel, új specifikációkkal árajánlato-

kat kell készítenie folyamatos egyezte-

tésben a gyártás-elôkészítéssel és a grafi-

kai stúdióval. Telefonok, e-mailek,

Excel-táblázatok sokasága segítségével

kezd formálódni, hogy mit és mikor is

kellene gyártanunk – persze, csak ha az

ügyfél egyenként jóváhagyta a különbö-

zô munkákat. A jóváhagyáshoz legyár-

tunk egy-egy makettet, és próbáljuk a

termelésünket, kapacitásainkat a várha-

tóan jóváhagyásra kerülô munkák elôre-

vetített mennyiségeinek megfelelôen

programozni. E közben remegve gondo-

lunk arra, hogy nem csúszott-e el az

Excel-ben egy-egy sor, nem cserélôdtek-

e fel a mutációkhoz tartozó grafikák vagy

a változó szöveges információ – mert ez

esetben nehéz lesz megtalálni, ki is okoz-

ta a selejtet, és ki fizeti a veszteséget…

Már-már minden rendben lévônek
tûnik, amikor az LM Rt.-ben a piacfel-

mérés információi alapján úgy döntenek,

hogy a portfóliót bôvítik az almás ízesí-

tésû termékkel, amelyet mindenképpen

az ananászos elôtt kell piacra dobni. Kár,

hogy pont az ananászos-csomagolás

jóváhagyási procedúrája zajlott csak le,

viszont a megrendelô jóváhagyásért

felelôs kollégája épp egy többnapos

külföldi konferencián van… Eközben

kiderül az is, hogy a csomagolás hajtása

beletakar a szöveges információk blokk-

jába, így egy kisebb módosítást kell

végigvezetni az összes

csomagolásterven, minden mutációban

és nyelvi verziónál. A határidô viszont

szorít – mit sem érünk azzal, ha meg

tudjuk magyarázni, miért is nem lettünk

kész idôre, mert lehet, hogy az LM Rt. új

gyártó után néz…

A fentiekben leírt eset persze, így
soha nem történt meg, minden egyes
részlete azonban napjaink része.

Az egyetlen kiút az, ha valahogyan fel

tudjuk gyorsítani, biztonságossá, vissza-

kereshetôvé tudjuk tenni a teljes kommu-

nikációs csatornát, pontosan és egyértel-

mûen tudjuk regisztrálni a változásokat

és beazonosítani a verziókat. A mai digi-

tális világban, a gyors webes kapcsolatok

lehetôségét kihasználva, helytôl és idôtôl

függetlenül tudjuk jóváhagyatni a digitá-

lis maketteket, az ügyfél közvetlenül az

aktuális digitális anyagban készítheti el a

korrektúra-megjegyzéseket – elkerülve a

verziókeveredéseket, a félreértéseket, a

makettek fizikai elkészítési, szállítási

idejét és költségeit.

A megoldás kulcsa egy olyan adatbá-
zis, amelyben minden grafikai, struk-
turális tervezési, szín, verzió, gyártási és
egyéb információt együtt tárolunk, s
amely szigorúan meghatározott jogosult-
ságok szerint online, weben keresztül
hozzáférhetô. 

Ugyanazt az adatbázist használja egy

kereskedô a régi munkák, minták elôke-

reséséhez, az új munkák specifikációjá-

nak rögzítéséhez és a pillanatnyi állapo-

tok lekérdezéséhez, amelyet a kalkulátor,

a gyártás-elôkészítô, a grafikus, a tervezô

és a megrendelô is. Ez az adatbázis lehet

a csomagolás gyártójánál vagy akár a

felhôben – legfontosabb tulajdonsága,

hogy a kommunikációs folyamat minden

résztvevôje számára azonnali, de termé-

szetesen a jogosultsági rendszer által

korlátozott hozzáférést biztosít a számára

fontos anyagokhoz – mindenkinek

ugyanahhoz az anyaghoz, elkerülve a

félreértéseket, keveredéseket és utólagos

reklamációkat. A hatékony webes kom-

munikáció bevezetésével az LM Rt. is

megmaradt régi nyomdájánál – sôt, mivel

ugyanezt a kiszolgálást másutt nem kapja

meg, nem is nézelôdik új beszállító
után… (folyt. köv.) ■

Ratkovics Péter
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Csomagolunk (2.)

Megy az ügyfél, vagy marad?
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…nem tart ez örökké, 150 év

alatt sem váltunk törökké – hirdette a

graffiti a 80-as évek végén. Aztán az

illetô szobrot letisztították, majd kar-

bantartásra elvitték. Azóta se került

vissza. Az elkövetôk sem kerültek

elô. Hogy jön ez ide? És az, hogy jön

ide, hogy nem egészen 2000 ember-

tôl akarjuk megvédeni kultúránkat?

Tudom, vannak jó keresztények és

rossz keresztények is. Mint ahogy

vannak jó muzulmánok és rossz

muzulmánok is. Nem tisztem, hogy

kit hova soroljak be. Mint ahogy a

60-as, 70-es években, az akkori

NDK-ban dolgozó magyar fiatalokat

sem szeretném kategorizálni, de rájuk

sem voltunk akkoriban büszkék.

Más. Az idôsebbek még biztosan
emlékeznek a régi szép idôkre, ami-

kor az egy-, illetve kétszínes B1-es

ofszetgépeken is minimum hárman

dolgoztak. Egy vezetô- és egy segéd-

gépmester, egy berakónô és néha

még a géptermi segédmunkás is bese-

gített. Most már nyolcszínes gépeket

is elvisz másfél-két ember. Hát igen,

ez a hatékonyság. Akkor kitôl féltik a

munkahelyeinket? Olvasni, hogy

vannak óriáscégek, amelyek az

élômunkát akár a robotok kárára is

elôtérbe szeretnék helyezni. És éppen

abban az iparágban, amelynek a

sorozatgyártást köszönhetjük: az

autóiparban. A döntés mögött az áll,

hogy a szakmunkásoknak nincs

szükségük karbantartásra, nem tart

akár napokig-hetekig az átprogramo-

zásuk. Az említett cég a németországi

gyáraiban a robotokat csak a mono-

ton munkák kiváltására akarja hasz-

nálni. Le fog ez egyáltalán csapódni a

nyomdaiparban, amelyben a mostani

alacsony példányszámok miatt éppen

az egyedi munka dominál, és a gép-

gyártók a beigazítások automatizá-

lásán dolgoznak? Az is igaz, hogy

vannak gépmesterek, akik elektroni-

kus segédletek nélkül, mondjuk

szemmértékkel már nem is tudnának

beigazítani.

Megjelent a 2016-os drupa
Global Trends Report. A tanulmány

egy nemzetközi felmérés alapján

mutatja be a világ nyomdászainak

2016-os elvárásait. Megállapítja,

hogy a gazdaság a 2008-as válság

hatásait még mindig nem heverte ki

teljesen. A felmérésbe bevont nyom-

dászok mindenhol optimistán ítélik

meg 2016-os kilátásaikat, kivéve a

szûkülô árréseket és a csökkenô árbe-

vételeket, ami fejlesztési és beruhá-

zási terveiket is erôsen befolyásolja.

Míg az elôzô, 2015-re vonatkozó

tanulmány szerint a cégek globálisan

pozitívan látták a jövôt, addig az idei

elvárások már árnyaltabbak. Észak-

Amerika boomol, míg a fejlôdô régi-

ók inkább visszafogottak. Mint vár-

ható volt, a csomagolóanyagok és a

„funkcionális nyomtatás” iránti igény

folyamatosan nô, az akcidens és

kiadói termékek azonban továbbra is

komoly kihívásokkal szembesülnek.

A nyomdászok és a beszállítók is a

növekvô konkurenciát tekintik a

növekedés fô akadályának. A vizsgá-

latba bevont nyomdák majdnem 60

százaléka új megrendelôk megszer-

zését, illetve 35 százalékuk a megfe-

lelô kereskedôk hiányát tartotta fô

problémájának. 32 százalék panasz-

kodott a hagyományos nyomtatás

iránti igény csökkenésére, a digitális

termékek iránti igény csökkenését

csak 10 százalék említette.

Más. Fiatal barátomnál
kávéztam. Panaszkodott, hogy hiába

fizetnek bejelentve és jól, alig talál-

nak épkézláb munkatársakat. Ja, és

nem ôk az egyetlenek. Átfutott az

agyamon, hogy hány munkanélküli

szakember lehet a piacon. És nem

mind azért, mert iszákosak, lusták

és/vagy alkalmatlanok. Csak azért,

mert a „gazdáik” költséget csökken-

tettek vagy bedôltek. Vidéken egy

darabig felszívták ôket a kisebb-

nagyobb környékbeli üzemek, de

amikor azok is megszûntek, akkor

merre tovább? Valahogy a kereslet és

a kínálat nem találkozik. Aztán az is

eszembe jutott, hogy miért nem lehet

egy pool-t képezni ezekbôl az embe-

rekbôl. Például egy non-profit vállal-

kozás formájában, amibe a tagok

akár pénzt is tennének, hogy egy

valamilyen alapbért kaphassanak, ha

épen nem tudnak elhelyezkedni,

amikor pedig dolgoznak, akkor úgyis

helyi tarifa szerint fizetnék ôket.

Ilyesmire – szerintem – akár lehetne

pályázni is. Tudom, vannak ember-

baráti szervezetek, amelyek átképzé-

seket, bla, bla. Nagyon jó, de mivé?

Visszavonhatatlanul itt a tavasz
és egyben a tavasz elsô ünnepe is – a

Nemzetközi Nônap. Emlékszem, jó

régen, de már a rendszerváltáson túl

egy nônapon vittünk a kollégákkal

virágot az irodai csajoknak. „Jut-

eszembe-fônököm” mondta is, hogy

csak nem egy kommunista ünnepet

tartunk meg?! Abban a pillanatban

vonult végig a folyosón a német

vezérigazgatónk, egy igazi „von” és

báró. Titkárnôje tolta a zsúrkocsit, ô

meg köszöntötte a lányokat. Na, de

most tipli. ■
Spartvis

Ne somolyogj, Iljics…
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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.

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

www.rcontact.hu

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)

– Tamponok, klisék, se-  
gédanyagok

– RUCO tampon- és szita-
festékek forgalmazása

– Bérmunka
– Szakktanácsadás
– Festékszínkeverés

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

TAMPON-MIX Kft.

T
A

M
P

O
P

R
IN

T
 c

é
g

 k
é

p
v
is

e
le

te

26

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.

REACTOREACTO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819

Eladó
KIKI flexó 

hullámtábla nyomó
Méret: 370 x 130 cm, Helyigény: 500 x 200 cm

Áramfelvétel: 380 V – 2 kW, Irányár: 25 000 euró

Érdeklôdni lehet: Pauker Kft.,

06 20 923 3969, 06 30 944 5699

Gyártmány/típus Megnevezés (gyárt. év) Állapot
SIGLOCH SB 6000/1E Könyvblokkkészítô-sor (1998) nagyon jó
KOLBUS ZU801, KM470, HD140      Ragasztókötô gépsor (1997)    KOLBUS által felújítva
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
ZIRKON FORTA 2 színes nyomógép jó
LITHOMANN 1 színes, tekercs ofszet nyomógép (1974) jelenleg is gyárt
FAI Pántológép (2001) nagyon jó
GUK 54-F4 Hajtogatógép (2003) nagyon jó
ADAST ROMAYOR 1 színes nyomógép jó
HEIDELBERG GTO-46 ZP, 2+0, 1+1 nyomógép 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
SIGLOCH Sapkázó gépsor (1989) jó
NORDSON BM20 Ömledékolvasztó és adagoló    jó
GUK SAF 35 Hajtogatógép (1988) jó
STAHL VBF Háromkéses vágógép (1980) jó
MÜLLER MARTINI Baby Poni 246 Ragasztókötôgép (1988)  jó
LAMINA 111-1420 Kasír. autom. + présaszt. (1989)   jó
KÍNAI TÉGELYPRÉS        B1-es (2001) jó
AGFA Polaris XEV CTP (2007) jó
TROLLEY Polaris XEV-XE CTP jó
AGFA VPP 85, MP 85 CTP jó
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Íves és leporellós tértivevények
megszemélyesítésével foglalkozó

NYOMDANYOMDA gépparkja, egyedi technológiája 
és ügyfélköre ELADÓ.ELADÓ.

Érd.: info@omeganyomda.hu címen
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 2016

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm fekvô

184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

1/1 OLDAL KIFUTÓ
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

1/1 OLDAL
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk!  Amennyiben a fekete
hirdetésben embléma vagy logó szerepel, akkor szintén digitális állományt kérünk!
(formátumféleségek: tiff, jpg) Felbontás: minimum 300 dpi.

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

Megjelenés 2016-ban:
cca. három hetente

(kéziratzárás)

január 25. (01.15.)
február 17. (02.05.)
március 14. (03.04.)

április 11.(04.01.)
május 9. (04.29.)
június 6. (05. 27.)
július 4. (06. 27.)
– nyári szünet –

szeptember 12. (09.02.)
október 3. (09.23.)
október 25. (10.14.)

november 17. (11.07.)
december 13. (12.02.)

Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô

10. nap

Megjelenik:
28–36 oldal terjedelemben,

2500 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:      –5%
6–8 alkalom:   –10%
9–10 alkalom: –15%
11–12 alkalom: –20%

FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%

Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944

(8–9 óra között)
E-mail:

printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

Terjesztése: saját címlistáról: DM

Olvasótábor:

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya
Köszönjük, ha bizalmával megtisztel 2016-ban is!
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