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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Kellemes nyarat
mindenkinek!

fotóKata

XXI. évfolyam, 314. szám, 2016. július 1.
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AZ ELÉG TÖBB, MINT A SOK…
…gombócból is, merthogy vagy gyomorrontás a vége, vagy egyszer s mindenkorra undor.
És ez az ég adta világon mindenre igaz.
A drupára is, amelyet – ahogy arról mi is hírt adtunk – 2015 tavaszán még háromévente
gondolta megrendezni a Messe Düsseldorf. Aztán, most mégis marad a négyévente…
Nagyon is jól van ez így! S nem azért örülünk neki, mert annak idején, a hír hallatán éppen
ugyanezen helyütt, lapunk harmadik oldalán fakadtunk ki a hároméves rendezés ellen, és mert
a mostani döntés mélységes elégedettséggel tölti el szívünket… (Bár – gyarló emberi mivolt! –,
kétségtelenül az is benne van…) Sokkal inkább az vált ki bennünk ujjongást, hogy adott esetben,
ha összefogunk, és együtt akarunk valamit, az képes gyôzedelmeskedni a hatalommal és ebbôl
fakadóan egyfajta monopolhelyzettel szemben. Ahogy a vonatkozó sajtóközlemény fogalmaz:
„A Messe Düsseldorf ezt a döntést az iparágat képviselô kiállítók szakmai véleményének
tükrében hozta meg”… És – teszem hozzá – információnk szerint minden érintett – legyen az
kiállító vagy látogató – egyöntetû örömmel fogadta a már a drupa másnapján bejelentett hírt.
Magyarázat persze a hároméves megrendezés mellett éppúgy volt, mint most a retirálás okára.
De magyarázat mindenre és annak ellenkezôjére is volt, van és lesz, merthogy – ahogy felmenôim
is fogalmaztak – ez a magyarázó létérdeke… Ezzel együtt dicséretes, ha bárki képes revideálni
korábbi álláspontját, engedi, hogy gyôzzön benne a józan ész és belátás, s nem köti az ebet
a karóhoz. Még akkor sem, ha elôtte azért megpróbálta…
Mindenesetre: hajrá elôre, találkozzunk a 2020-as drupán (is)!
…és igen, a munkából is az elég több mint a sok, merthogy az igencsak kárára van. Jön, sôt itt
van a nyár, és ha az emberfia „rendesen” végighajtotta az elsô fél évet – márpedig gyaníthatóan
sokan vagyunk így –, akkor is lelassul és kifárad, ha éppen nem dôl meg a melegrekord. De még
az is megdôl! Szóval, ha tehetik – és ha, akarják, akkor valóban megtehetik –, szakítsanak annyi
idôt a pihenésre, a lazításra és a regenerálódásra, amennyit csak bírnak. És e téren sincs szükség
a sokra: bôven elég az elég!
Mivel mi is megpróbálunk errôl nemcsak prédikálni, ezért kezdôdik a lap életében a szokásos
nyári szünet: legközelebb szeptember 9-én fogunk megjelenni.
Addig pedig kívánunk mindenkinek mindenféle olyan nyári hívságokat, amilyet csak szeretnének,
és abból annyit, amennyi elég! De annyit feltétlen.
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Europapier-megújulás (2.)

Udvarvölgyi Sándor
ügyvezetô
„…Az elsô és legfontosabb
dolog számomra – és nagyon
várom már! –, hogy személyesen
is találkozhassak az ágazat
szereplôivel…”

Interjú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal
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Europapier-megújulás (3.)

Cég info

Canon a drupán
és azután
…hiába van inspiratív
innováció, ha valaki nem
képes a változásra és…
Lakos László – interjú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–17. oldal
Szalai István – interjú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19. oldal

Cég info

Szendrei-Nagy Szabolcs
üzletágvezetô

Cég info

Lendvai Gyöngyi – interjú . . . .20–21. oldal

Cég info

Dely Andrea
beszerzési vezetô

Interjú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. oldal

A Prinzhorn Csoport
45 milliárd forintos beruházása

Hamburger Hungária – új erômû
…annyira elkötelezetten hisznek a magyar központú
jövôben, hogy osztrák érdekeltségeiket el is adták. A Prinzhorn Csoport egyébként megtermelt nyereségének 90 százalékát forgatja vissza…

Müller Martini
és a drupa
„…A Müller Martininek meggyôzôdése,
hogy a klasszikus termékeket gyártó
nyomdáknak nemcsak múltja, hanem igen
komoly jövôje is van…”

Sándor Tibor – interjú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. oldal

Flex info

Magán info

PNyME – Ôszi programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. oldal

Nyomdászok civilben – 24.

„…A magam részérôl, feltétel nélkül a
„kettes számrendszerben” hiszek. De ha
még pontosabban akarnék fogalmazni,
akkor azt mondanám, hogy nekem ez a
kettes számrendszer azt jelenti, hogy szerintem valami vagy jó, vagy nem jó…”

175 éves
a kecskeméti nyomdászat

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–13. oldal

„Ami megkülönböztet
versenytársaidtól…” (6.)

Csomagolunk – drupa 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11–12. oldal

Köz info

4. ipari forradalom…

Europapier-megújulás (4.)

„…amiben hiszek, amit tudok, amit el
akarok érni, azért a végsôkig képes…”

Cég info

Xerox a drupa apropóján
„…most érzem elôször azt, hogy a hazai
nyomdák tényleg nyitottá váltak a
technológia alkalmazására, és komolyan
elgondolkodnak azon, hogy…”

„…nem egyszerû a megújulás, de
muszáj. Nos, hogy minél hamarabb meg
tudják tenni a lépésváltást…”
Interjú . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal

Ispiráció, innováció és változás

Gór József . . . . . . . . . . . . . . 24–25. oldal

Sarj info

Sarjak, utódok (1.)

OKTATÁSügy – fejlemények (2.)

Most induló rovatunkban olyan „sarjakat” mutatunk be,
akik vagy egyben utódok is, vagy ha nem, akkor is eleik
nyomdokába lépve ebben az ágazatban, jellemzôen ugyanazon a cégen belül gondolják jövôjüket, boldogulásukat.

Középfokú-utánpótlás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

Rusin Tamara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. oldal

fedprint.hu Együtt vagyunk erôsebbek

Nyomtatott Kommunikáció Akadémia . . . . . . . . . . .15. oldal
Tisztújítás, menedzserkonferencia, díjátadók . . . . .15. oldal
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Europapier-megújulás (2.) – A hazai leányvállalatának ügyvezetôje

Udvarvölgyi Sándor
Udvarvölgyi Sándor immáron két éve tölti be az Europapier
hazai leányvállalatának ügyvezetôi posztját, mégis kevesen
ismerik ôt személyesen. Igaz, ez idáig társügyvezetô volt,
és a feladatmegosztás szerint övé volt a „háttérember”
státusz, azaz kizárólag a cég beszerzésével, logisztikájával,
pénzügyeivel, illetve személyzeti ügyeivel foglalkozott.
Szaklapokon és a kollégákon keresztül azonban nagyon is
„képben volt és van” a hazai iparágat illetôen.
2016. május 26-tól viszont egy személyben látja el
az ügyvezetôi feladatokat, és ahogy arról elôzô (313.)
számunkban beszámoltunk, egyéb változások is történtek
a papír-nagykereskedés életében.
Udvarvölgyi Sándorral beszélgettem.
● Kezdhetjük a beszélgetést egy kis
„magán” bemutatkozással?
– Igen! 48 éves vagyok, nôs, és
három gyermekem van, Zuglóban
élünk. Feleségem, Klára közgazdász,
de – feláldozva saját karrierjét, hogy
én teljes egészében a mindenkori
munkámra tudjak koncentrálni –
pályaelhagyó lett, és hat órában pénzügyesként dolgozik egy kisebb japán
kutató cégnél. A gyerekek közül a legidôsebb a 19 éves András, a középsô
Lóránt, aki 17 éves, ôk gimnazisták,
pici lányom, Gerda pedig most tölti be
a 8. évét. Én eredeti végzettségemet
tekintve mérnök vagyok, a Budapesti
Mûszaki Egyetemen végeztem, amihez MBA-n szereztem meg a közgazdasági diplomát. Számomra nagyon
fontos az összetartó, erôs család, és
mondanom sem kell, hogy milyen
hálás vagyok a feleségemnek azért,
hogy mindezt megteremti.
● …és akkor az Europapier
ügyvezetôi pozíció…
– 2012-ben az Europapier felvásárolta a Paperlinx néhány leányvállala-
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tát, köztük a Budapest Papír
Kft.-t, és létrejött az Europapier Budapest. Az akkori menedzsment kitûnô munkát végzett: túl azon,
hogy maradéktalanul integrálta a két
céget, megpróbálta megtartani az 1+1bôl fakadó kettôt, és ez többé-kevésbé
sikerült is. 2013-ban döntött úgy az
anyavállalat, hogy a további megerôsödés érdekében kettôs ügyvezetést
alkalmaz: mégpedig a kifejezetten az
eladásra fókuszáló ügyvezetô igazgató
mellé a háttérfeladatokra specializálódó második ügyvezetô igazgatót is
kinevez. 2014 júniusától ez lettem én.
● Mivel foglalkozott mielôtt csatlakozott az Europapier csapatához?
– Korábban más iparágakban dolgoztam vagy ügyvezetôként, vagy
részegységeket – például pénzügy,
ellátás, beszerzés és logisztika, szervezetfejlesztés, HR stb. – irányítottam.
Pontosan azért talált rám az Europapier menedzsmentje, mert éppen ezekre a feladatokra keresett embert, és
úgy gondolták, hogy az akkor már
húszéves szakmai pályafutásom

garanciául szolgál arra nézve, hogy
náluk is sikeresen oldom meg a
feladatokat. És persze mindezt úgy,
hogy az messzemenôkig az
Europapier vállalati kultúráját és
szemléletét képviselje.
● Annak idején ez nagyon egyértelmûen lett „lekommunikálva”, noha
a cég „ikonikus arca” továbbra is
Erdély Zsolt maradt.
– Zsolt valóban nagyon karakteres
személyiség: nagyon jól vitte végbe a
váltást, és nagyon jó kapcsolatot ápolt
az ágazat szereplôivel. Az egy más
kérdés, hogy most – közös megegyezéssel – mégis elváltak útjaink.
● Az okokról lehetne egy kicsit
bôvebben?
– Részletekbe nem belemenve alapvetôen arról van szó, hogy az Europapier az imidzsváltással egy idôben
valamennyi leányvállalatánál azonos
szerkezeti struktúrát kíván kialakítani,
azaz megszüntette mindenhol – már,
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● Milyen elvárásokat fogalmazott
meg az Europapier menedzsmentje
a hazai leányvállalat felé?
– Mennyiségben a korábbi évekhez
hasonló eredményeket vár el a tulajdonos, pénzügyileg pedig a stabilitás
megteremtése a cél. Ez utóbbi érdekében különösen nagy hangsúlyt helyezünk a kockázati tényezôk alapos
felmérésére… Ugyanakkor a túlzott
óvatoskodás legalább annyira hátrányos lehet…
● Hááát, nem egyszerû, és a száraz
tényeken kívül, bizony adott esetben
éppen a szereplôk személyiségén
múlik, hogy egy „ügylet” kockázatos vagy sem…

– A szakmai részét tekintve nagyon
bízom a kollégáimban, és persze az
egyes divíziók vezetôiben, hiszen ôk
régi szakemberek akkor is, ha egyikük, másikuk nem régen került a céghez, vagy éppen az adott pozícióba.
Különös „szerepálmaim” soha nem
voltak, azzal együtt, hogy – miként
említettem –, bárhol is dolgoztam,
mindig vezetôtisztséget töltöttem be.
Tehát maga a kinevezés, a státusz nem
újszerû számomra. Látom a felelôsségemet az Europapier esetében is:
tudom, hogy javítani kell a teljesítményünkön. Az egyszemélyi vezetés több
feladatot ró rám természetesen, de
ugyanakkor több lehetôséget is biztosít a megvalósításban. Az elsô és legfontosabb dolog számomra – és nagyon várom már! –, hogy személyesen
is találkozhassak az ágazat szereplôivel, elsôsorban a partnereinkkel.
Mélységesen hiszem, hogy ezek a
beszélgetések jó alapul fognak
szolgálni ahhoz, hogy a továbbiakban
is eredményesen mûködjünk együtt.
● Úgy általában véve: a partnereik,
vevôik számára milyen változásokat
jelent a mindennapokban az
Europapier megújulása?
– Minden, ami jó volt a múltban, azt
megôrizzük, és megpróbáljuk a bizonyos kedvezôtlen tendenciákat megváltoztatni.
● Tehát nem öntik ki a fürdôvízzel a
gyereket… Kérdés, hogy mi minôsül
„fürdôvíznek”, azaz az önök vagy a
vevôik számára kedvezôtlen
dolgoktól válnak meg? A kettô
nagyon nem ugyanaz…
– Az egész biztos, hogy a nyom-

dásztársadalom továbbra is fogja élvezni azokat a pozitívumokat és elônyöket, amelyeket az Europapiertól
eddig megszokott: árak, kiszolgálási
színvonal, szakmai támogatás, és még
sorolhatnám. A megújulás inkább friss
lendületet jelent, semmint alapvetô
változást. Ahogy azt „multisan” fogalmazzák: nem revolúció, hanem
evolúció zajlik! Ugyanakkor az is
tény: mindenképpen törekednünk kell
arra, hogy nyereségesek legyünk. Ez a
legutóbbi két évben – néhány szerencsétlenül alakult körülmény miatt –
nem sikerült. Nem elég, hogy mennyiségben elsôk vagyunk… Továbbá, át
kell gondolnunk a kiszállításokkal
kapcsolatos koncepciónkat is.

Céginfo

ahol egyáltalán volt – a kettôs ügyvezetést, ezzel párhuzamosan pedig kialakítja és megerôsíti a különbözô divíziókat, és azok vezetôinek nagyobb
hatáskört biztosít a saját területükön.
A forgalmunk mintegy 80 százalékát
képviselô paper and packaging üzletág
élére Szendrei-Nagy Szabolcs került,
az office-divíziót Kócsó Tamás „viszi”,
míg az alig egy éve indult higiéniai
szegmensért Tordai Szabolcs felel. És
persze, vannak még elképzelések,
hogy mivel bôvítsük a termékpalettánkat, de errôl majd inkább akkor, ha
ténylegesen elindulunk vele… Ez a
sales oldal, és van a „másik”, a háttéroldal, ahol a beszerzés új vezetôje
Dely Andrea lett, és már egy éve két új
remek szakembert vettem fel a pénzügy, illetve a logisztika élére. A vezetôség pedig úgy ítélte, hogy ezen üzleti koncepció megvalósítását, mint az
egésznek az ügyvezetôjére, rám bízza,
ami számomra igazán megtisztelô.
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● Tehát, fizetôs lesz a kiszállítás?
– Alapesetben nem, de ha extra
igények merülnek fel ezzel kapcsolatosan, akkor át kell, hogy gondoljuk a
költségek felosztását. Mindazonáltal
mindenképpen törekszünk arra, hogy a
lehetô legkedvezôbb paraméterek
mellett teljesíthessük az igényeket.
A mi elsôdleges feladatunk, hogy a
vevôinket a lehetô legnagyobb megelégedésre szolgáljuk ki, mind a termékeket, mind az egyéb szolgáltatásokat illetôen.
● Pénzügyek…
– Nos, ezt egyetlen szóval tudnám
definiálni: partnerség! Tisztában
vagyunk azzal, hogy a nyomdáknak
szükségük van beszállítóik támogatására e téren is, és korrekt üzleti
hozzáállás mellett erre a jövôben is
messzemenôkig számíthatnak tôlünk,
az Europapiertól. ■
Ilona

Prégeléshez Lamináláshoz UV-lakkozáshoz

2072 Zsámbék,
Herceghalmi út hrsz. 078/2
Tel. : 06-23/565-068
www.lemmaco.com
sales@lemmaco.com
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Europapier-megújulás (3.) – A leányvállalat paper and packaging divíziójának vezetôje

Szendrei-Nagy Szabolcs
Szendrei-Nagy Szabolcs meglehetôsen ismert az
ágazatban, noha papírososként most „debütál”.
A KMF (jelenleg Óbudai Egyetem) elvégzése után
elôször egy segédanyagokat forgalmazó cégnél
találkoztam vele, ezt követôen a Heidelberg
Magyarországhoz igazolt, ahol nevéhez (is) fûzôdik
az éppen akkor induló segédanyag divízió létrejötte,
amit azután ô is vezetett. A grafika üzletfejlesztési
vezetôi szerep után egy meglehetôsen éles kanyarral
„digitalizálódott”, azaz a Canon üzleti képalkotási
csoportjának értékesítési igazgatójaként többek
között az íves digitális berendezések üzletága is
hozzá tartozott. Az idén – hét év után – azonban
elvált útja a cégtôl. Ám nem sokáig „pihent a babérjain”: megpályázta az
Europapier által éppen akkor meghirdetett állást, és a többkörös megmérettetést
követôen, el is nyerte a cég hazai leányvállalatánál a paper and packaging üzletág
országos értékesítési vezetôi pozícióját. 2016. április 4-tôl tölti be ezt a tisztséget.
● Meglehetôsen sajátosan alakult a
helyzet, hiszen a belépése óta a
cégnél történt strukturális változások miatt kvázi „megszûnt” ön
fölött egy ügyvezetôi státusz, és
ezzel párhuzamosan nagyobb
hangsúlyt és nagyobb teret is kapott
az egyes divíziók sales menedzseri
pozíciója. Persze, mindez nagyobb
felelôsséggel is jár. Mik a tervek, mi
változik, mit fog, mit szeretne
másként csinálni?
– Azt gondolom, hogy a termékekben, vagyis a különféle papíralapú
alapanyagokban nincs nagy különb-
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ség: a minôség már egy jó ideje evidencia, nem pedig érv. A hozzáadott
érték az, ami egyre fontosabbá válik,
és adott esetben dönti el, hogy ki melyik papír-nagykereskedônél vásárol.
● Jól hangzik, hogy hozzáadott
érték, de mit jelent ez konkrétan?
– A hozzáadott érték mindaz, ami
nem termék, de kapcsolódik hozzá. És
mi ezen a téren szeretnénk tovább erôsödni. Ide tartozik például, hogy rendszeresen és átfogóan tájékoztassuk az
ügyfeleinket nemcsak a legújabb termékekrôl, hanem arról is, hogy az

Fotó: Kerekes Péter
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abban lévô elônyöket miként tudják a
leginkább kamatoztatni. Mire alkalmas az a bizonyos hordozó, illetve
hogyan tudja elérni a nyomda a megrendelôi piacon, hogy „akarják” azt a
terméket, és ha nem is bármi áron, de
fizessék meg azt a hozzáadott értéket,
amit képvisel.
Sok nyomda számára – és tisztelet a
kivételnek – még újdonságként hat,
hogy ma már nem elegendô pusztán
gyártónak lenni, hanem alapelvárás a
szolgáltatóként történô kiszolgálás.
Leginkább azonban a termékfejlesztés
az, amivel komoly piaci és üzleti
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● Igazából ez nem jelent újdonságot, hiszen korábban is voltak a
cégnél hasonló szakmai programok…
– Ez így van, ám ezentúl kifejezetten nagy hangsúlyt kap ez a terület.
Azt szeretnénk, és ebben kívánunk
hathatósan segíteni, ha a nyomdák

felismernék, megtalálnák azt, hogy
milyen olyan termékkel és üzleti
modellel tudnak piacra lépni, amelyek nagy hozzáadott értéket képviselnek, és ebbôl következôen jelentôs
nyereségtartalommal bírnak.
Annak érdekében, hogy kollégáinknak elegendô energiája maradjon
az igazán elôremutató és -vivô vevôtámogatásra, a napi szintû rutinfeladatokat – például a megrendelések
kezelése, a szállítás követése – teljes
mértékben automatizáljuk. Januártól
pedig már nemcsak az interneten keresztül lehet leadni a rendeléseket,
hanem addigra bevezetésre kerül egy
már éles tesztelés alatt álló mobilapplikáció is. Ennek használatával,
bárki, bárhonnan, bármikor intézheti
a papírrendeléssel kapcsolatos operatív ügyeket. Arról meg nem is beszélve, hogy a ma és a holnap vevôi már
a okos eszközökön szocializálódott Y
(1982–1995) és a millenniumi Z
(1996–2007) generációhoz tartoznak
egyre nagyobb százalékban, ezért az
ô fejükkel is kell gondolkodni, illetve
az általuk preferált csatornákat kell
biztosítani számukra.
● Minden a virtuális térben fog
történni? Ember nem lesz, akihez
szólni, akitôl kérdezni lehetne?

– Szó nincs róla: természetesen
továbbra is elérhetôek lesznek „húsvér” kollégáink! Sôt, éppen a rutinfeladatok automatizálása miatt több
idô és energia marad az igazán fontos, személyes megbeszélést igénylô
dolgokra.
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sikereket lehet elérni. Ahhoz, hogy
egy nyomda stabilan egzisztáljon,
alkalmasint – és egyre gyakrabban –
olyan késztermékkel kell megkínálnia a piacot, amire az nem tud nemet
mondani. Ez a nyomdák részérôl egy
másfajta megközelítést és szemléletet
követel, mint ami korábban elegendô
volt a boldogulásukhoz. Tény, nem
egyszerû a megújulás, de muszáj.
Nos, hogy minél hamarabb meg
tudják tenni a lépésváltást, ebben
kívánunk a segítségükre lenni.
Persze, ez azzal is jár, hogy az
értékesítési kollégáinkat is fel kell
vérteznünk mindazzal a konkrét
tudással, új üzleti modellek megismertetésével – és persze, hozzáállással is –, ami ahhoz kell, hogy ezen a
téren is érdemi partnerként segítsék
vevôink boldogulását.
Tulajdonképpen ez a konzultatív
eladás lényege, és mi itt, az Europapiernál ebben hiszünk, ezt szeretnénk
messzemenôkig megvalósítani.
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● Mindenki marad a csapatban?
– Mindenki, aki fel tudja venni a
megújult ritmust – de azon vagyunk,
hogy fel tudja venni. Épp most indult
el házon belül a jellemzôen személyiségfejlesztô könyvekbôl összeállított
céges könyvtár, és természetesen a
csapatépítés mellett a szakmai képzésre is komoly hangsúlyt helyezünk.
Sôt, az sem kizárt, hogy további
kollégákra lesz szükségünk.
● Van-e határidô a megvalósításra, pontosabban az eredmények
felmutatására?
– Mindez lépésrôl lépésre valósítható meg, és az egyes fázisoknak
természetesen van már ütemezése és
határideje. Az arculatváltással, túl
egy fiatalosabb kinézeten, megvan a
jövôképünk, tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni, hová szeretnénk eljutni, és természetesen azt is, hogy mikorra. A mottónk ezzel kapcsolatban:
„A szerencse: a lehetôségek találkozása a felkészültséggel”. ■

Ilona
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Europapier-megújulás (4.)

Dely Andrea, a leányvállalat új beszerzési vezetôje
Dely Andrea ez év június 1-jétôl az Europapier hazai leányvállalatának új
beszerzési vezetôje. És rögvest egy helyreigazítással folytatom, elôzô
számunkban ugyanis helytelenül (pontos i-vel) írtam a nevét. Pedig igazán
illett volna tudnom, hogyan kell írni, merthogy Dely Andrea nyolc éve
dolgozik a cégnél, mégpedig a csomagolóanyagok területén, tehát – fiatal
kora ellenére – „régi bútordarabnak” számít. 2005-ben végzett a
Könnyûipari Mûszaki Fôiskola (ma Óbudai Egyetem) RKK csomagoló
szakirányán, majd azt követôen két évig egy német cégnél
csomagolástervezéssel foglalkozott – ezzel párhuzamosan megszerezte
közgazdász-marketing diplomáját –, és onnan igazolt át az Europapierhoz
csomagolóanyag-specialistának.

● Kezdjük ott, hogy miként lesz egy
csomagolástervezôbôl papírkereskedô?
– Én nem dizájnerként, tehát esztétikai
megközelítésben terveztem fogyasztói
csomagolásokat, hanem ipari, illetve
szállítmányozási felhasználáshoz, tehát
funkcionális csomagolástervezés a szakmám. Apukám vénáját örökölve, világéletemben vonzódtam a mûszaki, technikai
dolgokhoz, de azért szerkezeti-lakatos
mégsem akartam lenni, így fordultam a
csomagolás felé, s tanultam ezt akkor még
fôiskolán. Közben azonban egy évet
Lipcsében is töltöttem, ugyanezen a szakirányon. Egy csomagolástervezô-technológus feladata minden esetben az, hogy ha
egy gyártó az általa gyártott terméket
vagy alkatrészt be akarja csomagoltatni,
akkor azt bizonyos funkcionális szempontok és elvárások figyelembevételével –
például belsô alátámasztás, ütésállóság,
speciális forma stb. – megfelelô alapanyagválasztás mellett tervezze meg, kivitelezhetô módon. Az csak ráadás, ha még
szépre is sikeredik. Viszont, hogy funkciójában tényleg megfelelô legyen az a bizonyos csomagolás, igen komolyan el kell
mélyedni a különféle anyagok és azok
tulajdonságainak ismeretében. És számomra ez kifejezetten örömöt is okozott!
Még javában Lipcsében tanultam, amikor ellátogattam Nürnbergbe, egy csomagolási szakkiállításra, és ott találkoztam
egy ipari csomagolástervezô német cég
tulajdonosával, aki éppen magyarországi
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leányvállalatához keresett csomagolási
szakembereket, és nagyon megörült
nekem: azonnal állást kínált. Náluk, pontosabban a hazai cégüknél kezdtem a
pályafutásomat, és fôleg autóalkatrészekhez kellett különféle csomagolásokat terveznem. Közben kitaláltam, hogy szeretnék marketinget is tanulni, már csak azért
is, mert a csomagolás és a marketing egy
jó párosítás, fôleg a fogyasztói oldalt tekintve, és engem az is érdekelt. Mint kiderült, talán ehhez nagyobb érzékem is volt
és van, merthogy azokból az igen átfogó
marketing-tanulmányokból, amit az iskolában oktattak, engem leginkább a termékmenedzselés fogott meg: olyan volt,
mint amikor az ember megérzi, hogy rátalált az igazi, neki való közegre. Nyilván ez
is hozzájárult ahhoz, hogy váltsak, ámbár
akkor még nem tudtam, hogy hová…
Csak azt tudtam, hogy mindazt, amivel
szeretek foglalkozni – legyen köze a csomagoláshoz, eladáshoz, emberekkel lehessen közvetlenül kapcsolatba kerülni – jó
lenne együtt megvalósítani.
Végül is egy fejvadász cégen keresztül
kerültem az Europapierhoz, ahol mindez
be is teljesült: az elsô perctôl kezdve élveztem a munkámat, és ma sincs másképp. Sokan fel is róják, hogy én mindig
mosolygok és jókedvû vagyok.
● Mint a beszerzés vezetôjének azonban, karakteresen másféle feladatokkal
kell szembenéznie…

– Ez igaz. Ugyanakkor meggyôzôdésem, hogy a kereskedôi tapasztalatom
óriási elônyként szolgál a beszerzési feladatok ellátásában. Egész egyszerûen
jobban tudom, hogy mivel tudok a kereskedôk érdemi segítségére lenni, hiszen
magam is hosszú évekig kizárólag a
„piacon” dolgoztam.
Tény: nem kis feladat, hiszen egy évi
4,5 milliárd forint forgalmat bonyolító
cég beszerzéseinek irányításával bíztak
meg… Egyébként már felvettem a
kapcsolatot jó néhány beszállítónkkal, és
eddig pozitívak a tapasztalataim – remélem, ilyen is marad.
Ámbár, én tényleg szeretem a kihívásokat, ugyanis inspirálnak! És konfliktuskerülônek sem lehet nevezni: amiben
hiszek, amit tudok, amit el akarok érni,
azért a végsôkig képes vagyok küzdeni.
● Egy olyan ízig-vérig kereskedônek,
mint amilyen ön, nem fog hiányozni a
„termékmenedzseléssel” járó pezsgés,
a vevôkkel való mindennapos
foglalkozás?
– De, egészen biztos, hogy hiányozna,
ha egyrészt nem élvezném a beszerzéssel
járó új feladatokat, másrészt, ha nem lenne olyan szerencsém, hogy ilyen kollégákkal dolgozom együtt, akik a mai napig bevonnak a mindennapi tevékenységükbe, hogy egymást támogathassuk! ■
Ilona
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A Prinzhorn Csoport 45 milliárd forintos beruházása

Hamburger Hungária – új erômû
2016. június 10-én
nagyszabású ünnepségre
került sor a Hamburger
Hungária dunaújvárosi
telephelyén: ünnepélyesen felavatták a papírgyár területén épített új
erômûvet. A 45 milliárd
forintos – 150 millió
eurós – befektetéssel
épült erômû lehetôvé
teszi, hogy a Hamburger
Hungária teljes körûen,
a létezô legmagasabb
hatásfokkal hasznosítsa
az ország összes csomagolópapír-hulladékát – nagyrészt a termékgyártásban, illetve energetikailag is. A kapcsoltan hôt és villamos energiát elôállító erômû szilárd tüzelôanyagokat,
többek között a papírgyártás során
keletkezô hulladékokat, valamint biomasszát és szenet használ fel. A csúcstechnológiát képviselô létesítmény
olyan mennyiségben termel hôés villamos energiát, ami a
papírgyár mûködtetéséhez
szükséges, és biztosítja a korábban lerakókba kerülô termelési hulladék hasznosítását is.
Az energiatermelés hatásfoka
kiemelkedôen magas, 75 százalékos az erômûben, ami a hagyományos villamos erômûvekhez képest több mint kétszeres hatékonyságot jelent,
ezáltal feleannyi energiát használ fel. Mindemellett az erômû
egy százalékkal csökkenti az

ország függôségét az importigényes
földgáztól. A kedvezô tüzelôanyagösszetétellel együtt pedig több mint
harmadával csökkenti a gyár széndioxid-kibocsátását.
A Prinzhorn Csoport három hazai
vállalata – a hulladékpapírt visszagyûjtô Duparec, a hullámalappapírt
gyártó Hamburger Hungária és a

hullámpapírdobozokat
gyártó Dunapack –
tevékenysége által egy
olyan hosszútávon is
fenntartható, környezettudatos körfolyamatot
hozott létre, amelynek
során innovatív csomagolási megoldásokat állít
elô hulladékpapírból. A
saját erômû megépítésével a Prinzhorn Csoport
ezt a körfolyamatot tette
teljessé. Az új erômû új
munkahelyek teremtésével is jelentôsen hozzájárul a környék
gazdaságának erôsödéséhez. Az építkezés idôszakában átlagosan 300 fônek
adott munkát, az üzembe helyezést követôen pedig 60 közvetlen, kiemelkedôen magas fizetéssel járó munkahelyet biztosít. Ezzel a Prinzhorn Csoport munkavállalóinak száma Dunaújvárosban meghaladja az 550-et. ➧

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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Az új erômûvet Thomas és
Cord Prinzhorn, valamint dr.
Szabó László külgazdasági és
külügyminiszter-helyettes
avatta fel. Az avatást megelôzô ünnepségen pedig rajtuk kívül beszédet mondott
még dr. Aradszki András energiaügyért
felelôs államtitkár, dr. Galambos Dénes,
Dunaújváros országgyûlési képviselôje,
Bencs Attila, a Hamburger Hungária
ügyvezetôje és dr. Szikla Zoltán, a Hamburger Hungária Erômû ügyvezetô
igazgatója.
Cord Prinzhorn rövid beszédében –
egyebek mellett – a következôket hangsúlyozta: „A Prinzhorn Csoport elkötelezett Magyarország iránt, amit az is jól
mutat, hogy a kezdetek óta összességében
600 millió eurót fektettünk be magyar
vállalatainkba, ebbôl 430 milliót az
elmúlt pár évben. Ennek köszönhetôen
Dunaújváros, és így Magyarország Európa egyik papírgyártási központja lett”.
Thomas Prinzhorn pedig ehhez kapcsolódóan azért azt is megjegyezte: „Öt
éve folyamatosan »építô üzemmódban«
vagyunk, és éppen ez oknál fogva jó lenne, ha – például a budapesti építkezésünknél – nem nehezítenék meg a dolgunkat bürokratikus akadályokkal…”
Mindazonáltal, kifejezetten jó kapcsolatot vannak a mindenkori kormányzattal,
és oly annyira elkötelezetten hisznek a
magyar központú jövôben, hogy osztrák
érdekeltségeiket el is adták. A Prinzhorn
Csoport egyébként megtermelt nyereségének 90 százalékát forgatja vissza a cég
fejlesztésébe.
Az avató ünnepségre, illetve az azt követô igazán pazar fogadásra a vállalat a
partnerein kívül vendégül látta az építkezésben résztvevô cégek képviselôit is. ■
Ilona
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175 éves a kecskeméti nyomdászat

Az idei évben, egész pontosan
lapunk megjelenésével egy idôben,
július 1-jén ünnepli a kecskeméti
nyomdászat a 175. évfordulóját. Ez
alkalomból a régió legnagyobb és
egyben legpatinásabb nyomdája, az
STI Petôfi Nyomda 2016. június 14én megemlékezést tartott, amelynek
keretei között egyrészt megkoszorúzták az elsô kecskeméti nyomda alapító-tulajdonosának, Szilády Károlynak a tiszteletére készített emléktáblát, illetve átadásra került az STI Petôfi Nyomda által felajánlott Sziládydíj. Kapcsolódóan a jubileumi évfordulóhoz, az idén szintén jubiláló,
azaz 60. születésnapját ünneplô
Magyar Grafika vándorkiállítás hatodik állomása is ekkor nyílt meg a helyi Bozsó Gyûjteményben.
Az ünnepség Kecskemét történel-

mi fôterén, az Aranyhomok
Hotel elôtt kezdôdött az M.
Bodon Pál Zeneiskola mûsorával, utána Kecskemét alpolgármestere, dr. Szeberényi
Gyula Tamás, valamint Fábián Endre, az STI Petôfi
Nyomda ügyvezetô igazgatója mondott köszöntôt.
Az alpolgármester beszédében áttekintette a kecskeméti nyomdászat történetét a
kezdetektôl napjainkig. Fábián Endre pedig szintén viszszatekintett a kecskeméti
nyomdászat elmúlt 175 évére,
és külön kiemelte a huszadik
századi történetének két kiemelkedô alakját: Tóth László polgármester és nyomdatulajdonost, aki az 1930-as években
végzett munkájával járult hozzá a
város nyomdaiparának fejlôdéséhez,
valamint Ablaka Istvánt, aki 1961ben érkezett Kecskemétre a nyomda
igazgatójának. Ablaka István volt az,
aki felismerte mindazokat a lehetôségeket, amelyek az 1968-as új gazdasági mechanizmusból következtek. Ô
indította el a Petôfi Nyomdát azon az
úton, amely révén az ország vezetô
csomagolóanyag-gyártójává vált. Az
ügyvezetô igazgató beszélt arról is,
hogy a Petôfi Nyomda volt az elsô
magyarországi privatizált nyomda,
amely a legújabb kori fejlôdést tette
lehetôvé. Végezetül elmondta, hogy
Szilády Károly hagyományait folyamatosan építve, a kecskeméti nyomdaipar a kor követelményeinek megfelelôen alakult át, ez pedig – az új
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iparágak mellett – hosszútávon biztosít megélhetést a nyomdaiparban
dolgozóknak. Ezt követôen került sor
Szilády Károly emléktáblájának
megkoszorúzására.
Ám az ünnepség ezzel még nem
ért véget, hanem a Bozsó Gyûjteményben folytatódott. Az itt egybegyûlt vendégsereget Fábián Endre, a
Papír- és Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület elnökeként (is) köszöntötte, és beszélt arról, hogy a kecskeméti nyomdászat 175 éves jubileumához
kapcsolódóan egyúttal az egyesület is
ünnepel: az általuk kiadott Magyar
Grafika az idén lett 60 éves, és ez alkalomból vándorkiállításon idézik fel
nemcsak a lap elmúlt évtizedeit, hanem egyúttal nyomon követhetô magának a nyomdatechnikának és a tipográfiának fejlôdése és változása is.
A következô elôadó Székelyné
Kôrösi Ilona fômuzeológus volt, aki
elôadásában ismertette Szilády Károly életét, illetve méltatta munkásságát.
A beszédek után került sor az STI
Petôfi Nyomda által megújított Szilády-díj átadására, amelyet az idén Kis
Árpád kapott meg, aki 17 évvel
ezelôtti nyugdíjba vonulása elôtt
hosszú éveken keresztül dolgozott az
akkor még Petôfi Nyomdánál, illetve
az átszervezést követôen a Szilády
Nyomdában, és akinek a fia ma is
nyomdászként dolgozik az STI Petôfinél. A Szilády-díj igazából egy életmûdíj, és olyan személynek ítélik
oda az emlékérmet, aki pályafutása

során különösen sokat tett a kecskeméti nyomdászat magas szintû mûveléséért.
A megemlékezést és díjátadót követôen a jelenlévôk átvonultak a Guttenberg préshez, ahol – már akik
kedvet éreztek hozzá – kipróbálhatták a nyomtatást is. Az esemény fakultatív tárlatvezetéssel és állófogadással zárult.
Napjaink kecskeméti nyomdászata
– de fôleg az STI Petôfi Nyomda –
nemcsak azzal viszi tovább Szilády
Károly örökségét, hogy nyomdai tevékenységet folytat, hanem azzal is,
hogy azt kifejezetten magas színvonalon teszi. Az STI Petôfi Nyomdában készült azon termékek, amelyeket valamifajta megmérettetésre, versenyre beneveznek, rendre elnyerik a
legmagasabb kitüntetést. Legutóbb
például a világ legrangosabb csomagolós versenyén, a WorldStar-on
négy termékük is gyôztes lett. Mindemellett a cég abban is hasonló a
kecskeméti nyomdászat alapítójához,
hogy a saját üzleti céljai megvalósítása mellett, erôs társadalmi felelôsségtudattal bír. Míg Szilády Károly
elsôsorban a kultúrát támogatta, addig az STI Petôfi Nyomda a kulturális értékek ôrzésén és támogatásán
kívül a környezet védelmének elôsegítését, a szakmai utánpótlásképzés
megoldásában való közremûködést, a
nyomdász szakma presztízsének
helyreállítását is kiemelt feladatának
tekinti, és aktívan tesz is érte. ■
Ilona

drupa után, Interpack elôtt

CS + P
2016. szeptember 8.
CS+ P az Óbudai Egyetem és a PNyME
közös szakmai napja a nyomtatott csomagolásban érdekelt szakemberek számára.
Elôzetes témák: Mit kínált a drupa a nyomtatott csomagolások tervezôinek és kivitelezôinek? Mennyire volt tapintható a hagyományosan a print-media ipari kiállításon az a
trend, hogy lassan nincs olyan nyomda,
amelyik ne foglalkozna a csomagolóanyagok
valamely szegmensének gyártásával?

Ôsszel ismét Vándorgyûlés!
2016. szeptember 22–23.
Témáját természetesen a drupa adja:
Hozott-e újat, és ha igen, akkor miben a
világ legnagyobb nyomdaipari eseménye
szakmáink gyakorlóinak? Mit mutatnak a
látogatói adatok és vélemények? Mik voltak
a legnagyobb meglepetések úgy általában és
mik a magyar szempontok szerint?

A II. félév további tervezett,
nagyobb programjai:
Fórum a minôségrôl
2016. október 6.
Iparági karbantartók
éves találkozója
2016. október 13–14.
Print + Finishing
szakmai konferencia
2016. november 10–11.
Köszönjük mindenkinek, aki meglátogatott
bennünket a magyar drupa tanyán,
és különösen annak
a több mint 320 (!) kollégának,
akik ezt a mi szervezésünkben tették!
A drupa után egyet szusszanva, de már
az ôszre készülve, mindenkinek
kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!
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A print jövôje – a mi jövônk

OKTATÁSügy – fejlemények (2.)
Ahogy azt elôzô beszámolónkban említettük, a „A print jövôje – a mi jövônk” elnevezésû projekt négy stratégiai célkitûzésébôl
az idei évben két témára fókuszálunk: az egyik a középfokú oktatás, a másik az Óbudai Egyetemmel együttmûködésben
a Nyomtatott Kommunikáció Akadémia elindítása, amely a szakmai továbbképzést szolgálja.

A stratégia kész, a nyár folyamán a gyakorlatban történô megvalósítás eszközeit hozzuk létre!

Középfokú
szakmunkás-utánpótlás projekt
Célközönség: az általános iskolások 13–14 éves korosztálya,
valamint szüleik
Kidolgozásra kerül a középfokú szakmunkás-utánpótlás projekt
komplett know-howja, a kampányeszközöket – nyomdai pdf
formátumban – augusztus közepén adjuk át az érdeklôdô
nyomdáknak. A know-how két részbôl tevôdik össze: az egyik
az úgynevezett standard csomag, amely kiegészíthetô egy
opcionális csomaggal.
A standard csomag a következôket tartalmazza:
1. Kampány arculati elemei: szlogen, logó és központi üzenet.
2. Iskolatúra: iskolai osztályfônöki óra forgatókönyve és
prezentációja, valamint a Print run video (https://www.youtube.com/watch?v=SHfHXoNgfHo). A prezentációt
a nyomdáknak ki kell egészíteni a saját magukra vonatkozó
speciális információkkal, ezért az alapváltozat úgy készült el,
hogy ez megoldható legyen.
3. Infópakk: információs mappa vagy doboz, amely külön
tartalmaz a gyerekeknek és a szülôknek szóló információ
szórólapot, meghívót a nyomdalátogatásra, szóró ajándékot.
4. Nyomdalátogatás forgatókönyve és prezentációja.
5. Önálló microsite létrehozása, amelyen az oktatással
kapcsolatos összes információ megtalálható lesz.

6. Nyomtatott hirdetés grafikai terve (Master lay out),
ezt a nyomdák a helyi sajtóban vagy nyomtatott
kiadványukban is elhelyezhetik.
Az opcionális csomag elemei – amelyet a nyomdák saját
lehetôségeik vagy hajlandóságuk szerint választhatnak – pedig
a következôk:
1. Catchbox iskolai prezentációhoz vagy nyomdalátogatáshoz,
esetleg ehhez kapcsolódó interaktív program.
2. Ti vagytok a jövô gyümölcsei! Iskolai kiállítás szervezése
a gyerekek közremûködésével.
3. Paper truck: különleges kampánybusz.
4. Gyûjts bútorra! Papírgyûjtési akció, amely során a begyûjtött
papír felhasználásával valamilyen bútor vagy használati
tárgy készül az iskolának.
5. Nyomjuk együtt! Nyomdatábor szervezése az ôszi–tavaszi
szünetben.
6. Szerezz papírt! Pályázat iskolaújság-szerkesztés
megtanulására és kinyomtatására.
Projekt megvalósítása
A szövetség feladata ebben a kampányban az anyagok
kidolgozása és a nyomdák rendelkezésére bocsátása.
Minden további megvalósítás a nyomdákra hárul, kezdve
az iskolákkal történô kapcsolatfelvételtôl, az egyes
aktivitások megszervezéséig és lebonyolításáig, illetve
az átadott dokumentáció alapján a nyomtatott anyagok
elkészítéséig. A szövetség szerepe az anyagok átadását
követôen már csak a központi
microsite kezelésére és a nyomdák
koordinációjára szorítkozik.
Projekthez való csatlakozás
A kampányeszközöket bármely
érdeklôdô nyomda számára
rendelkezésre bocsátjuk.
A Szövetség tagjai a teljes
dokumentációt térítésmentesen
kapják meg.
Nem szövetségi tag nyomdák
esetében a csatlakozás feltétele, hogy a nyomda 200 000 forint egyszeri támogatást nyújtson a Nyomtatott Kommunikáció
Alapítványnak. Az így befolyt
összeget a kampány kiterjesztésére, és az oktatás további
támogatására fogja fordítani
az Alapítvány.
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Ôszi közgyûlés

Nyomtatott Kommunikáció
Akadémia projekt

Tisztújítás
Menedzserkonferencia
Díjátadók

Célközönség: felnôtt szakirányú továbbképzés

Szövetségünk az Óbudai Egyetemmel való
együttmûködésben elindítja a felnôtt továbbképzést szolgáló oktatást, a Nyomtatott Kommunikáció Akadémiát, amelyre bárki jelentkezhet,
illetve bármely cég delegálhat hallgatót.
Az együttmûködés értelmében a tananyagot,
az oktatókat és a képzés helyszínét az Óbudai
Egyetem biztosítja. Az Akadémia ôsszel – várhatóan október elején – kétféle képzést indít.

Szakmérnöki képzés
egyetemi vagy fôiskolai végzettséggel
rendelkezôk számára
Téma: nyomtatott kommunikáció szak,
csomagolástechnológia szak
Idôtartam: három félév.
Az órák/konzultáció: kéthetente hétvégén
(péntek-szombaton) vannak.
Képesítés: fôiskolai végzettséggel
szakmérnöki oklevél,
mûszaki jellegû egyetemi végzettséggel
okleveles szakmérnöki oklevél
A képzés díja: 200 000 Ft/félév,
(összesen: 600 000 Ft)
A képzés költségét tanulmányi szerzôdés megkötése mellett a munkáltató átvállalhatja a hallgatótól.A képzések részletei és a jelentkezési lap megtalálhatók a szövetség honlapján (www.fedprint.hu),
a Nyomtatott Kommunikáció Akadémia link alatt. A
szakmérnöki képzésre a jelentkezési lapot a Nyomda- és Papíripari Szövetség irodájában kell leadni.
Határidô: 2016. szeptember 10.

Tanfolyami felnôttképzés
A tanfolyamokat azoknak ajánljuk, akik jelenleg is
nyomdában dolgoznak. A jelentkezéshez nincs
szükség elôképzettségre.
Témák: gyártás-elôkészítés és árkalkuláció,
nyomdai alapismeretek,
papíripari alapismeretek
Idôtartam: 64 + 4 (vizsga) óra
A tanfolyam részleteit a nyár folyamán dolgozzuk ki,
és szeptemberre már konkrét információval tudunk
szolgálni a részleteket illetôen.

Szeged, 2016. október 6–7.
Tisztújítás:
elnök, elnökségi tagok,
felügyelôbizottság
Az idén Szeged ad otthont a szövetség évi
szokásos közgyûlésének, amely azonban
mégsem szokásos, hiszen egyúttal sor kerül teljes
– elnök, valamint elnökségi tagok – tisztújításra is.
Sôt, a nonprofit szervezetek számára jogszabályi
kötelezettségként elôírt felügyelôbizottság
háromtagú testületét is meg kell választani.
Ez ügyben a nyár folyamán külön-külön minden
tagunkkal felvesszük a kapcsolatot, de várjuk is
a jelöltajánlásokat.
(Itt szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy
a szövetségünk ez év márciusában elfogadott új alapszabálya honlapunkon is
– www.fedprint.hu – olvasható.)

Menedzserkonferencia: vezetôi menedzsment
A konferencia elôadói olyan speciális témakörökben – például:
dinasztiamenedzsment, interimmenedzsment – tartanak elôadásokat, amelyek
elsôsorban a cégvezetés kapcsán felmerült változásokra, illetve azok
„kezeléséhez” ismertetnek különféle megközelítéseket és módozatokat, valamint
nyújtanak érdemi megoldási javaslatokat.
Természetesen a tematika még nem végleges.

Díjátadók:
Magyar Nyomdászatért, Hess András-díjak
Az ágazat legrangosabb kitüntetése, a szövetség által alapított Magyar
Nyomdászatért díj átadására is sor kerül az ôszi programon, mégpedig a
rendezvény elsô napjának végén megrendezett gálavacsora keretei között.
A jelölôbizottság a nyár folyamán már elkezdi az elôkészítést. Emlékeztetôül: az
elnökség tavaly – nagyon sok jelölt közül – György Gézának, az Alföldi Nyomda
vezérigazgatójának ítélte ezt a kitüntetést.
A Hess András-díjra a tagvállalataink terjeszthetik fel azon dolgozóikat, akiket
munkájuk, a céghez való hozzáállásuk révén arra érdemesnek ítélnek. A díj
átadására a közgyûlés záró akkordjaként, ünnepélyes keretek között kerül sor a
szakma és a szakmai sajtó jelenlétében.
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Inspiratív innováció és változás

Canon a drupán és azután
Elôzô (313.) számunkban ígértük, hogy konkrétumokkal alátámasztva számolunk be a Canon drupán
bemutatott inspiratív innovációiról. Nos, Lakos László és Szalai István üzletág igazgatókkal arról
beszélgettem, hogy ez egészen pontosan mit is jelent a különféle
technológiai – íves, tekercses, széles formátumú digitális nyomtatás –
megközelítésben, és fôleg ebbôl mi az, ami a hazai piacot különösen
érdekelheti. Persze, az is szóba került, hogy hiába van inspiratív
innováció, ha valaki nem képes a változásra és változtatásra, nem
nyitott új üzleti modellek befogadására… Ugyanis csak ezen feltételek
együttes megléte jelent(het) garanciát a sikerre. Ezért fókuszál a
Canon arra, hogy a siker e három kívánalmának létrejöttéhez érdemi
segítséget nyújtson partnereinek – és ez nemcsak a drupa idôtartamára
érvényes.

Lakos László üzletág igazgató
● Mi volt az összbenyomása a drupa
kapcsán?
– A mostani drupa ismét megerôsített
abban, hogy a nyomtatott termékek – és
függetlenül attól, hogy milyen technológiával készülnek – értéket képviselnek.
Sôt, az ott látottak vadonatúj inspirációul
szolgáltak mindenkinek, aki csak kilátogatott. Ha pedig volt bárkiben is kétség a
nyomtatás jövôjét illetôen, az szertefoszlott. Nagyon jó volt érezni az iparág
pezsgését, és mindenki sajnálhatja, aki
megtehette volna, de mégsem jött el.
● Azért – gondolom, például az önök
jóvoltából is –, senki nem késik le
semmirôl… Hadd kezdjem a konkrétumokat egy szokatlan területtel: 3D
nyomtatás… Én nem igazán érzem a
nyomdaipar szerves részének… Ön
miként látja?
– Azt gondolom, hogy azért mutatta be
éppen a drupán a Canon a 3D nyomtatási
megoldásait, mert egyelôre semmilyen
más iparágba sem besorolható, és még
nem is igazán tudható, hogy milyen területeken lesz létjogosultsága, ugyanakkor
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a világ legnagyobb nyomdaipari
szakkiállítása – a maga közel háromszázezer látogatójával – ideális
fórumot jelentett a széles körben történô
megismertetéshez. Én egyébként a 3D
nyomtatás jelentôségét a nyomdaiparban,
leginkább a képzômûvészeti alkotások
reprodukciójában látom (lásd:
https://www.youtube.com/watch?v=Iuyg
OYZ1Ngo). Valamint azokon a területeken, ahol egy speciális alkatrészre vagy
eszközre van szükség, és sokkal drágább
lenne hozzá szerszámot gyártani, mint
egyszerûen magát azt a „valamit”
kinyomtatni. De akkor is jó megoldást
jelenthet, ha éppen gyorsan és átmenetileg pótolni kell valamit a gyártás területén (például autóipar).
Hogy hová fejlôdik, ma még megjósolhatatlan. Egyébként a Canonhoz
nagyon sok megkeresés érkezett 3D
nyomtatók ügyében a drupa ideje alatt.
Nyilván mindenki keresi a megújulás
lehetôségét.
● És miként újultak meg a kifejezetten
önhöz tartozó szakterületek: a széles
formátumú, illetve az íves digitális
nyomtatás? Most nem a technológiai
részletekre gondolok…

– A széles formátumú nyomtatásnál a
fejlôdésnek két irányáról beszélhetünk:
az egyik, a minôség iránti vágy, a másik,
hogy minél gyorsabban készüljenek el a
minôségi termékek a lehetô legváltozatosabb nyomathordozókra. A mostani
drupán egyébként fôleg a textilnyomtatás, illetve az UV-k következô generációjának bemutatása kapott nagyobb hangsúlyt, de ez nem azt jelenti, hogy bármely más terület ne lenne számunkra
fontos.
Ami még általánosságban elmondható,
hogy minden az automatizálás irányába
megy: gyakorlatilag mindenki abba az
irányba fejlesztett, hogy jószerint egyetlen gomb megnyomásával történhessen a
gyártás. Úgy tûnik: lassan-lassan teljesen
feleslegessé válik a szakember, például a
gépmester… Legalábbis tôlünk nyugatra,
ahol a munkaerô költsége esetenként
eléri vagy meghaladja a végtermék értékének az ötven százalékát.
● De ez kiszolgáltatottságot is okoz,
hiszen ha szakmailag merül fel bármi
probléma, egy „gombnyomogatónak”,
fogalma sincs arról, hogy mitôl van, és
mit lehet kezdeni vele…
– Ez így van, és ettôl szerencsére azért
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● Tudom: a döntô tényezô a hozzáadott érték…
– …és ebben a Canon hagyományosan erôs: mi mindig is üzleti modellben gondolkodtunk, nem pedig
gépeladásban. Egyáltalán nem jelent
újdonságot sem nekünk, sem a partnereinknek ez a fajta szemlélet és
gyakorlat.
● Az íves területrôl tudom, hogy
bôven vannak még benne kiaknázatlan piaci lehetôségek. Igaz ez a
széles formátumra is? Milyen a
reklámdekorációs piac?
– Növekvô: a vonatkozó prognózis
szerint 2020-ig mintegy 30 százalékos bôvülés várható. Ezzel együtt:
nagy a verseny, nagyon árérzékeny
szegmens, nem egy „könnyû terep”.
De van rajta mit keresni, fôleg, ha
valaki a különlegességekre vagy éppen az ipari felhasználásra speciali-

zálódik. De említhetném a kisszériás
vagy perszonalizált csomagolóanyaggyártást, de akár az egyedi display
gyártását is. Az inkjet nyomtatás
nagyon sokféle felhasználásra ad
lehetôséget. Tényleg csak a fantázia
szab határt, hiszen gyakorlatilag
bármilyen típusú és vastagságú lehet
a hordozó! Éppen ezért van különösen nagy jelentôsége, hogy a Canon
nemcsak megfelelô gépeket kínál,
hanem számos új üzleti modellel is
megismerteti a partnereit, sôt ez
utóbbi területre fókuszál igazán:
ötletet is ad, és segít a megvalósítás
mikéntjében is. De persze, az a legjobb, ha valakinek saját ötlete születik, mert azt rendszerint nem tudja
lenyúlni senki, és mi ebben az esetben is partnerek vagyunk a megvalósításban.
Íves területen pedig a most megjelent, abszolút világpremiernek számító B2-es inkjet nyomógépünk is
megmozgathatja a fantáziát: 4 + 4
szín, ofszet kirakó és berakó, grammsúlytartomány: 60–400 g/nm, 3000
ív/óra teljesítmény (természetesen
ívenkénti megszemélyesítésnél is),
fotóminôségû nyomatok… Igaz, csak
2018-tól lesz kapható, de már van
olyan magyar cég, amelyik jelezte,
hogy venne egy ilyet…
● Maradva az üzleti modelleknél:
sokféle új, ám bizonyítottan mûködô létezik?
– Az elmúlt 5-6 évben nem a
nyomdaiparban születtek igazán új
üzleti modellek, inkább a már meglé-

vô lett jóval kiforrottabb, illetve külsô hatások is alakították a nyomdaipart. Ma már kijelenthetjük, hogy
nem minden esetben a nyomtatás a
végtermék, hanem alkalmasint csak
egy kicsi, de nagyon fontos része egy
nagy marketing kampánynak. Ahogy
az ofszet és a digitális nyomtatásnak
meg kell(ett) tanulnia együtt élni,
most az online és offline médiának is
ki kell használnia a másikban rejlô
erôsségeket.
De ezzel együtt tény, hogy még a
meglévô üzleti modellek sincsenek
egyáltalán kiaknázva sem az íves,
sem a széles formátumú nyomtatást
illetôen. Azt tapasztaltuk, hogy egy
nyomdásznak a mai világban nem
elég csak a nyomdászathoz értenie:
legalább annyira kell pénzügyi, közgazdasági és kereskedelmi szakértônek is lennie ahhoz, hogy a cége
életben maradjon. Gondoljunk csak
az elô- és utókalkuláció szükségességére, a hosszú távú tervezésre, vagy
csak arra, hogyan akarom látni a
cégemet 3–5 év múlva? Mi lesz akkor, ha már nem lesznek pályázatok?
A pályázatokat valóban arra használtam fel, hogy a jövômet fejlesszem?
Vagy csak feléltem, zsebre tettem az
EU-s támogatást?
Mi pedig abban tudunk igazán
segítségükre lenni, hogy ezen üzleti
folyamatokra, kérdésekre, fejlesztendô részegységekre, feladatokra
rávilágítsunk, illetve, hogy az ezzel
járó változásokat és változtatásokat
könnyebben és biztonságosabban
tehesse meg az adott cég. ➧

Céginfo

még nagyon messze vagyunk! És igazából, ha el is jutunk az automatizálás ezen szintjére, akkor is szükség
van egy szakemberre, aki megfelelôen karbantartja a gépeket, érti a mûködésüket, tudja, hogy mit kell tennie, ha bármi probléma adódik.
Ellenben minden olyan munkától és
feladattól megkímél, amihez nincs
feltétlenül szükség emberi erôforrásra.
De igazából nem az egyes gyártók
egyes gépeinek kiválósága dönti el –
merthogy az evidencia –, hogy ki,
melyik beszállító mellé teszi le a
voksát…
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Szalai István
üzletág igazgató

Fotó: Kováts Botond

● Végig kint tartózkodott az idei
drupán?
– Nem, öt napot töltöttem a kiállításon, ebbôl az elsô két napon VIPvendégeket kísértem, akik jelenleg
komolyabb beruházás elôtt állnak, és
ha az irány nagyjából meg is van, de
még nem döntöttek a beszállítóról,
esetleg beszállítókról. A drupa kitûnô
alkalmat biztosított arra, hogy az
érdeklôdôknek élôben mutassuk meg
a különféle üzleti modelljeinket, mûködés közben vehessék szemügyre az
ehhez szükséges eszközparkot, illetve
konkrét formában ismertessük meg
velük mindazon támogatásokat, amiket a Canon nyújt partnerei számára.
● Lesz belôle üzlet?
– Remélem… De ízig-vérig igazi
üzletemberek, „pókerarcok”, így a
helyszínen még nem nyilatkoztak…
Ezzel együtt – legalábbis így érzem –,
eléggé meggyôzô lehetett számukra
mindaz, amit láttak és hallottak, fôleg
az íves inkjet-megoldásokat illetôen.
● Sokan látogatták meg önöket?
– Igen: folyamatosan sokan voltak
a Canon standján, még egy rövid
szusszanásra is alig volt idônk.
● Inspiratív innováció – ez volt a
Canon vezérelve a drupán bemutatott megoldásokhoz. Konkrétan mit
jelent ez?
– Az inspriratív innováció nem azt
jelentette és jelenti, hogy olyan technikai csodákkal jelentkeztünk, amik-
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tôl mindenki a fejéhez kap, és megvilágosodva új ötletei születnek, bár ez
is elôfordulhat… Sokkal inkább azt,
hogy mûködô üzleti modellekkel ismertessük meg a partnereinket, amelyeket csak alátámasztunk az általunk
kínált technológiákkal, berendezésekkel, mint a megvalósításhoz szükséges eszközökkel.
A legnagyobb hangsúly azonban
vitathatatlanul azon volt – és a drupa
után is azon marad –, hogy ötleteket
adjunk arra nézve, milyen új üzleti
lehetôségeket lehet(ne) még kiaknázni. Maga a stand felépítését is úgy
alakították ki, hogy a galériáról szemlélve áttekinthetô volt a teljes terület,
amelyen nyolc „üzleti szegmens”
helyezkedett el, ezek azonban némileg egymásba is fonódtak, hiszen
minden mindennel összefügghet,
kapcsolódhat, ugyanakkor „önmagában” is egészet alkot.
Az egyes üzleti modellek a következô szegmensek köré csoportosultak: könyv- és lapkiadás, kereskedelmi nyomtatványok, üzleti kommunikáció – amiben egyébként hagyományosan nagyon erôsek vagyunk –, csomagolóiparnak kínált
megoldások, reklám- és dekorációs
piac, valamint az ipari – például 3D –
nyomtatás. Ezen kívül pedig volt még
egy kifejezetten a szoftvereinket és
konzultációs szolgáltatásainkat
bemutató standrész.
Ám az egyes „szigetek” is többféle
megoldást tartalmaztak, például a
könyvkiadással kapcsolatosan a megszemélyesítésben lévô üzleti lehetôségek éppúgy bemutatásra kerültek,
mint a Print on Demand elônyei. A
tranzakciós nyomtatványok elôállításának pedig az alnyomat és változó
tartalom egymenetben történô nyomtatása teheti kedvezôbbé az elôállítás
költségeit, amirôl az érdeklôdök
szintén a helyszínen (is) meggyôzôdhettek.
Ha nagyon leegyszerûsítem a
Canon koncepcióját, akkor azt mon-

danám, hogy – valamennyi szegmenst beleértve – az üzleti modelljeinken keresztül azt mutattuk meg,
hogyan tudnának a partnereink több
pénzt keresni, vagy éppen jelentôs
költséget megspórolni. Ráadásul nem
is csak mi „gyôzködtük” az érdeklôdôket, hanem egy-egy olyan cég képviselôje, amely az adott területen a
bemutatott üzleti modell alapján már
komoly piaci sikereket ért el, az osztotta meg vonatkozó tapasztalatait.
● Elmondták ezt a potenciális
versenytársaiknak…?
– Igen!
● Jól érzékelem, hogy ma már
nem az egyes eszközök – íves,
tekercses, széles formátumú digitális nyomdagépek – felôl közelítenek a piachoz, hanem egyértelmûen áttevôdött a hangsúly az
üzleti modellekre, amelyekhez akár
mindegyik hozzátartozhat?
– A Canon eddig is megoldásokban
gondolkodott, és igen: ezentúl még
inkább erre helyezi a hangsúlyt, valamint arra, hogy ne csak megmutassa
az új üzleti lehetôségeket, esetleg
részpiacokat, hanem segítse a partnereit azok kiaknázásában is, és ebben
csak egy részt jelent, hogy eszközt,
azaz különféle berendezéseket is
kínál a megvalósításhoz.
● Oké, de azért nézzük meg magát
a technológiát is! Mi jelenti a legnagyobb változást?
– Egyértelmûen az inkjet teljes
térhódítása: gyakorlatilag egyetlen
digitálisnyomdagép-gyártót leszámítva, mindenki ebben az irányban
fejlesztett. A 2008-as drupán debütált
az inkjet, és mára egy tökéletesen
kiforrott technológia lett. Igaz, még a
festékezése miatt meglehetôsen drágának tûnnek az ezzel készült nyomatok, de ahogy egyre több a felhasználó – márpedig, egyre több –,
úgy válik olcsóbbá a festék is.
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● Akinek „régebbi” technológiájú
digitális gépe van, az most dobhatja ki?
– Nem errôl van szó: azok a maguk
szegmensén kifogástalanok, de többségüket nem eredetileg sem ipari
szintû termelésre fejlesztették. Én az
imént kifejezetten a nagyipari termelésrôl beszéltem.
● Most pedig itt vannak a drupa
utáni hétköznapok…

– …és teendônk
a továbbiakban is
bôven akad! Egyrészt az említetten
kívül is van néhány folyamatban
lévô és igen konkrétnak mondható
projektünk, amelyek lassan a lezáráshoz közelednek,
másrészt a hazai
piac még szélesebb körével, és
még alaposabban
szeretnénk megismertetni azokat az üzleti modelljeinket, amelyek számukra új piaci lehetôséget jelenthetnek.
Én azt gondolom, hogy mindenkinek, aki valamilyen formában kapcsolódik a nyomdaiparhoz – legyen
az nyomda, könyv- vagy lapkiadó,
reklámdekorációs vállalkozás stb. –,
tudjuk támogatni a számára releváns
üzleti modellt. Mindenképpen érdemes megismerni segítségünkkel a
mûködô üzleti referenciákat, és fontolóra venni alkalmazásukat, mert
meghatározó szerepük lehet mind a
cég jövôjének biztosításában, mind a
realizálható magasabb nyereségtartalom elérésében.
● Jut eszembe! Lezajlott immáron
a nyolcadik Digitális Könyvnyomtatási Pályázat, sôt az Ünnepi
Könyvhéten a díjak is átadásra
kerültek. Ennek kapcsán a következôképpen fogalmazott: „…noha
a pályázat annak idején azzal a
szándékkal került meghirdetésre,
hogy túl a kultúra és a könyvnyomtatás támogatásán, a kiadók figyelmét ráirányítsa a digitális könyvnyomtatásban lévô lehetôségekre,
napjainkra viszont szinte kizárólag
mecénási tevékenységgé vált…”
– Ez így igaz! Ma már azért írjuk
ki a pályázatot, hogy néhány mûvet –

mégpedig olyanokat, amelyeket az
Írószövetség arra érdemesnek ítél –
megjelenéshez segítsünk. Eljutottunk
odáig ugyanis, hogy a kiadók mára
már pontosan tisztában vannak a
digitális könyvnyomtatásban lévô
lehetôségekkel és elônyökkel.
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Mindazonáltal megjegyezném – és
be is tudom bizonyítani –, hogy
amennyiben a formakészítést, a
nyomóformát, a beigazításhoz szükséges idôt és minden egyebet, ami az
ofszettel történô nyomtatáshoz szükséges, figyelembe veszünk, az ezres
példányszámokban jelenleg sem
drágább technológia az inkjet, mint
az ofszet! Ez egyszerû matematika…
A nyomatok minôségéhez pedig ma
már nem fért kétség: tökéletesen
versenyképes!
Az pedig, hogy valamennyi meghatározó „klasszikus” nyomdagépgyártónál is megjelent a digitális
inkjettechnológia, ékes bizonyíték
arra, hogy milyen forradalmi megoldás ez a nyomdaipar számára. A
nagy teljesítményû, ipari termelô
eszközök kivétel nélkül inkjettechnológiára lettek fejlesztve.
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● És élnek is vele?
– Igen, ám közel sem olyan mértékben, mint lehetne! A könyvek
nagyjából tíz százaléka kifejezetten
„kiált” a digitális elôállítás iránt!
Hogy ez nem így történik, annak nem
más az oka, minthogy még mindig
kevés nyomda kínál a kiadók számára
– legalábbis megfelelô minôségben és
hatékonysággal – ilyen szolgáltatást… Ugyanakkor Magyarországon
– éppen a pályázatnak köszönhetôen
– számos Océ VarioPrint Ultra üzemel, és van egy nyomda, amelyik egy
nagyteljesítményû inkjet digitális
gépre beruházva szakosodott a kispéldányszámú vagy éppen perszonalizált
könyvek gyártására.
A Canon egyébként a B3-as íves
géptôl a 15 000 ív/órás B1-es, 4+4
színes technológiáig kínál inkjet
nyomdagépeket. És attól sem kell
senkinek tartania, hogy a technológia
hihetetlenül gyors fejlôdése miatt –
mondjuk három-négy év múlva –
ezeket a gépeket ki kell dobni. Ezek a
nyomógépek már „vasból” készülnek,
a szoftver – vagyis az „agyuk” –,
valamint az írófejek pedig abszolút
megfizethetô áron updatelhetôk…
Szóval, a digitális könyvgyártásban, de minden egyéb digitális termék-elôállításban, illetve szolgáltatásban is, még nagyon sok a kiaknázatlan üzleti lehetôség! Eddig is, de
mostantól méginkább azon vagyunk,
hogy aki hozzánk fordul, annak ne
csak segítsük megtalálni a számára
legideálisabb, a hozzá leginkább
közelálló üzleti modellt, hanem annak megvalósításában is érdemi partnerei legyünk. ■
Ilona
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Xerox
a drupa
apropóján
A Xerox napjaink
leginkább
meghatározó
nyomdaipari
alkalmazásai
– könyvek és
katalógusok, direkt
levelek, marketingszolgáltatók,
csomagolás, fotók, tranzakciós marketing – köré csoportosítva
mutatta be kínálatát a drupán. Ezzel párhuzamosan a standon
folyamatosan hangzottak el az egyes témakörökben tartott elôadások,
zajlottak a „tárlatvezetések”, folytak a tárgyalások, sôt naponta
három alkalommal mindezt alaposan „megfûszerezték”
egy igen látványos DJ-show-val is.
De nem ezért keresték fel sokan a standjukat, és nem ezért köttetett
annyi új üzlet, és nem ezért van még annál is jóval több nagyon
konkrét – és kimenetét tekintve igen ígéretes – érdeklôdés a cég által
kínált megoldások iránt…
Lendvai Gyöngyivel, a Xerox Magyarország nyomdai üzletágának
termékmenedzserével beszélgettem.

● Kezdjük a technológiával: a Xerox
is „ezerrel” az inkjet felé megy…
– A Xerox a kutatás-fejlesztésének ötven százalékát költi az inkjet technológiai fejlesztésekre, amely a Xerox méretébôl és pénzügyi hátterébôl adódóan
hatalmas összeget jelent.
A Xerox inkjet-technológiájának két
vadonatúj gépét is bemutatta, amelyek
már május eleje elérhetôk óta a piacon. A
Xerox® Brenva™modell a vágott lapos
tintasugaras piacot, míg a Fiery támogatással mûködô Xerox IJ Print Serverrel
felszerelt Xerox® Trivor™ 2400 a tekercses tintasugaras piacot célozta meg.
A hazai piac szempontjából különösen
a Brenva tarthat fokozott érdeklôdésre
számot, hiszen a high-end toneres és a
belépô szintû tintasugaras nyomdagépek

20

közé lépett be a piacra, a nyomdák többsége számára megfizethetô beruházást
jelent, ugyanakkor igen sokféle termék –
direkt levelek, tranzakciós nyomatok és
katalógusok – gyártását is lehetôvé teszi.
A Xerox® Trivor™ 2400 inkjet
nyomdagép pedig kombinálja a nagy
teljesítményt és a megnövelt sebességet:
168 méter/perc sebesség színes nyomtatáskor, illetve 200 méter/perc fekete-fehér nyomtatáskor. Ez a berendezés egy
nyomómûn belül teljes pályaszélességen
duplex nyomatokat képes elôállítani,
emiatt a hagyományos ikerkiépítéshez
képest helytakarékosabb, költséghatékonyabb, ezáltal pedig sok magyar vállalkozás esetében elônyösebb lehet: a beruházás megtérülése ugyanis már kevesebb
nyomatmennyiséggel is megvalósul.

Ugyanakkor alkalmat teremt a nyomdatermékeket kínáló szolgáltatóknak
arra, hogy elmozduljanak a katalógusok,
magazinok és a színes marketing kiadványok, könyvek vagy akár a transzpromó irányába, és ezzel is nagyobb rugalmasságot biztosítsanak a megrendelôk,
illetve végsô soron a végfelhasználók
kiszolgálásában.
Ám azt is tudni kell, hogy az inkjet
gépek megkövetelik a mennyiségi leterhelést is. Azt pedig – fôleg Magyarorszá-
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● A lézeres technológiával mûködô berendezések ezek szerint még
messze nem váltak, válnak
elavulttá…
– Dehogyis! Sôt, annyira nem,
hogy a fejlesztésekre szánt óriási
összeg másik részét a lézeres technológia továbbfejlesztésére költi
a Xerox. Ott van például az
iGen-termékcsalád, amely már
az 5-ös verziónál tart, és az
egyik legkedveltebb berendezés a Xerox nem kis palettájáról. A tavaly novemberben
piacra került Xerox® iGen® 5
verzióhoz is elérhetô már a
vastagmédia-kezelés, ami azt
jelenti, hogy mindenféle teljesítménycsökkenés nélkül
nyomtatható vele akár 530
grammos (610 mikron) karton
is B3-asnál kicsit nagyobb
méretben. És ami még nagyon
lényeges, hogy 7/24 órás leterheltség esetén is 85 százalékos,
azaz nagyon magas a rendelkezésre állása. Ez is meglehetôsen „nagyot szólt” a drupán.

● És még mi?
– Szívem szerint azt mondanám:
minden, amit bemutatott a Xerox.
Az általunk hat témacsoport köré
kialakított rendszerek az elejétôl a
végéig élô mûködés közben mutatták
be a gyártási folyamatokat, elvihetô
késztermékekkel – képeslapok, katalógusok, poszterek, hajtogatható
gyerekjátékok, kifestôk és még sorolhatnám, mi minden –, így mindenki
meggyôzôdhetett arról, hogy ezek
jelentik, jelenthetik az adott profilt
illetôen a tökéletes megoldást. Ráadásul teljesen automatizált munkafolyamatokkal, tehát rendkívül egyszerû
gyártás mellett. Ezzel együtt azért
szükség van egy jól képzett operátorra, de a Xeroxnál egy beruházás kapcsán az operátorok betanítása és
folyamatos képzése az együttmûködés külön díj nélküli részét képezi.
Szóval, folyamatosan „teltházas”
volt a Xerox standja, óriási volt az
érdeklôdés: nagyon sok konkrét
megrendelés is született, és még több
egyeztetés arról, hogy a drupa után
folytatódnak a megbeszélések.
● Le lehet vonni azt a következtetést, hogy a klasszikus nyomdaipar
felôl bekövetkezett a régen várt
„áttörés” Magyarországon is?

– Én úgy gondolom, igen. Jómagam 2008 óta foglalkozom digitális
nyomdagépekkel, de most érzem
elôször azt, hogy a hazai nyomdák
tényleg nyitottá váltak a technológia
alkalmazására, és komolyan elgondolkodnak azon, hogy üzembe állítsanak egy vagy akár több digitális
nyomdagépet is. Ezt az is jól mutatja,
hogy a tavalyi elsô negyedévhez
képest a piacon az idén már majdnem
megduplázódott az eladott berendezések száma. A drupát követôen
pedig rengeteg nagyon elôrehaladott
fázisban lévô tárgyalás vár ránk.
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gon – még mindig ofszettel nyomtatják. Az inkjet három fô meghatározó
eleme: a papír, a festék és a nyomtatófej. A Xerox inkjet-gépeinek nagy
elônye egyébként, hogy nem kell
hozzá speciális, bevonatos papír
méreg drágán, hanem az ofszethez
alkalmas grafikai papírok is tökéletesen megfelelnek. A drupán olyan
festékkel került bemutatásra, amely
lehetôvé teszi a mûnyomópapírok
használatát is, és ez a lehetôség 2017tôl már az ügyfelek részére is elérhetô lesz.
Azt mondják, drága az inkjet. Ez
igaz is meg nem is: nagyon nagymértékben függ a nyomatok ára attól is,
hogy mennyi festék szükséges az
adott nyomat elôállításához, mekkora
festékterhelésre van szükség. Nem
véletlen, hogy az elsô kérdésünk a
potenciális érdeklôdôtôl, hogy mire
és mit szeretne jellemzôen nyomtatni.
Az inkjet valóban egy hihetetlenül
fantasztikus technológia, amely akár
forradalmasíthatja a nyomdaipart.
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● Akkor nem fognak unatkozni
mostanában sem…
– Biztos, hogy nem! Még szerencse, hogy azért megoszlik a feladat,
és nemcsak a Xerox kollégák között,
hanem a tavalyi évben újratervezett
és azóta is sikerrel mûködô partnerprogramunkban résztvevô „Xerox
Partnerek” is nagy segítséget jelentenek. Azonban úgy véljük, hogy ez
nemcsak számunkra, hanem elsôsorban az ügyfeleink, a nyomdák
számára különösen elônyös, hogy
megsokszorozott jelenléttel számíthatnak a Xerox erôs támogatásra. ■
Ilona
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4. ipari forradalom „aha-élménnyel”

Müller Martini és a drupa

Látogatói információk szerint, az idei drupát nem annyira jellemezte, hogy
bármi is „durrant” volna, fôleg nem a klasszikus technológiák területén…
A kiállító kis-, nagy és még nagyobb nevû nyomdaipari beszállító cégek
sokkal inkább a kisebb-nagyobb technológiai finomításaikra, specialitásaikra,
a részletek legújabb okos és hatékony megoldásaira, vagy éppen új üzleti
modellek megismertetésére helyezték a hangsúlyt. A kötészeti berendezéseirôl
méltán híres Müller Martini azonban olyan vadonatúj gépekkel,
megoldásokkal lepte meg a klasszikus iparágat (is), amelyrôl méltán
állították, hogy 4. ipari forradalomnak minôsül. És egyúttal olyan meggyôzô
erôvel tettek hitet a nyomdatermékek gyártása mellett, és bizonyították annak
létjogosultságát, hogy az odalátogatóknak óhatatlanul „aha-élményben” is
volt részük. Mindemellett persze, mutattak be magas szinten továbbfejleszett
berendezéseket is.
Sándor Tibor, a Müller Martini hazai képviseletének ügyvezetôje a drupa
teljes idôtartama alatt kint volt a szakkiállításon.
● A Müller Martini standján kilenc
gép, gépsor várta az érdeklôdôket, és a
legnagyobb meglepetést kvázi az
okozta, hogy milyen mélységesen
hisznek a klasszikus nyomdatermékek
jövôjében – készüljenek azok digitális
vagy tradicionális technológiával.
– Ez bizony így van! A Müller Martini
valamennyi fejlesztése erre a szegmensre
irányul, és vadonatúj technológiai megoldásokkal állt elô. Ellentétben a konkurenciánkkal, mi még fél fordulatot sem
tettünk a csomagolóanyag-gyártás felé…
A Müller Martininek meggyôzôdése,
hogy a klasszikus termékeket gyártó
nyomdáknak nemcsak múltja, hanem igen
komoly jövôje is van. Ehhez azonban
egyre okosabb és hatékonyabb kötészeti
berendezésekre, eszközökre van szüksége,
és ezeket vonultatta fel a cég. Az új gépek
fejlesztésének vezérelve, a Finishing 4.0,
négy alappillérre támaszkodik: okos automatizálás, komplett hálózatba kötött géppark, variálható individualizált termelés és
érintésmentes munkafolyamat. Ezekben a
berendezésekben az állandó munkafolyamatot, a magas automatizálási fokot és a
precíz gépészetet hangolta a cég optimális
módon össze, ráadásul úgy, hogy ideális
esetben megvalósulhasson az érintésmentes munkafolyamat. Így a nyomdaipari
vállalatok abba a helyzetbe kerülnek,
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hogy az egyre kisebb példányszámok és
növekvô terméksokszínûség ellenére is
alacsonyan tudják tartani termelési költségeiket. A Finishing 4.0 megoldások számos elônye semmi esetre sem korlátozódik a digitális vagy hibrid rendszerekre,
hanem a klasszikus továbbfeldolgozás
technológiai újdonságait és továbbfejlesztéseit is magába foglalja – ahogy azt a
kiállításon be is mutattuk.

példányszámokhoz. A magyar látogatókat
– mint elérhetô fejlesztés – leginkább ez
fogta meg.

● Sokan keresték fel önöket? A látogatói visszajelzések alapján mi számított –
egyrészt úgy általában, másrészt kifejezetten a hazai piac szemszögébôl –
„favoritnak”?
– Rengeteg érdeklôdô volt folyamatosan a standunkon, és mind a kilenc rendszerünknél. Tényleg nem volt egy perc
megállás sem: nekem például csak az
utolsó napon jutott némi idôm arra, hogy
végigszaladjak a kiállításon…
Nem tudnék favoritot kiemelni a bemutatott megoldások közül, mert mindegyik
iránt – és tényleg semmi túlzás! – óriási
volt az érdeklôdés. A hazai piac számára
talán leginkább az okozott örömteli meglepetést, hogy egy ilyen kifejezetten
nagypéldányszámú termékek kötészetére
specializálódott gépgyártó, mint amilyen a
Müller Martini, milyen ügyes, okos és
megfizethetô megoldásokat kínál kis

● Mit szólnak ahhoz, hogy a Messe
Düsseldorf retirált drupa-ügyben, és
ezen túl sem három-, hanem négyévente
kerül megrendezésre a szakkiállítás?
– Mi örömtáncot lejtettünk a hír hallatán! A Müller Martini sem az a cég, amely
„papírmasé kategóriában” – és árfekvésben – gyárt gépeket. Mélységesen hiszünk
az iparág jövôjében, folyamatosan fejlesztünk, de ezek a fejlesztések nem három
évre szólnak, hiszen nagyon komoly
technikai, technológia megoldásokat
tartalmaznak, nagyon masszív és teherbíró
berendezésekrôl van szó.
A nyomdaipar értékes termékeket állít
elô, és önmaga is komoly értéket képvisel.
Nem a rapid fogyasztói piac egyik szereplôje. Fajsúlyos. Az volt mindig is, és a
jövôben is az marad. ■

● Köttettek esetleg új üzletek, mármint
hazai nyomdaipari szereplôvel?
– Igen: két új megrendelésre is a kiállítás alatt írtunk alá szerzôdést. De további, meglehetôsen konkrétnak minôsülô
érdeklôdések is sorakoznak…

Ilona
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Csomagolunk (6.) – drupa 2016
Június 10-én délután több mint 1800
standon hangzott fel a kiállítók üdvrivalgása Düsseldorfban – Vége!
A négyévente megrendezésre kerülô –
kósza ötletként merült csak fel a három! –
drupa valóban a nyomdaipar világának
legfontosabb és legmeghatározóbb eseménye: itt jelennek meg az új technológiák,
ennek az idôpontjára koncentrálják a fejlesztéseket, és a látogatók többnyire döntéshozók, akik gyakran konkrét beruházási tervekkel érkeznek. A közel kéthetes
kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok
extrém megterhelést rónak a kiállítókra is,
hiszen a drupán folytatott tárgyalások
harmada azonnali üzletkötéssel végzôdik,
másik harmada a drupa utáni hónapban
válik az ott kialkudott feltételek szerinti
megrendeléssé – egyik oldalról sem árt
tehát észnél lenni…
A drupára ellátogató, 188 országból
érkezett sokszázezer ember között jelentôs
számban képviseltették magukat a magyar
nyomdaipar szereplôi, ezen belül a hazai
csomagolóipar meghatározó cégei és
személyei. Noha mindenki kicsit különbö-

zô témák után érdeklôdött, nagy általánosságban az alábbiak jellemezték a 11 napos
technológiai seregszemlét:
◆ A hagyományos technológiák mellé
nemcsak felzárkóztak a digitális megoldások, hanem sokrétûségben, innovatív
megoldások terén túlsúlyban jelentek
meg. A digitális nyomtatás egyes megoldásai döbbenetes hatékonysággal mûködnek – akár a zsíros kenyérre is –, egyre
nagyobb példányszámokig helyettesíteni
képesek a klasszikus szita-, ofszet- vagy
flexónyomtatást.
◆ Bár jelenleg a fejlesztések kiindulópontja még mindig Európa, Észak-Amerika vagy Japán, a gyártók között egyre
meghatározóbbak az ázsiai gyártók, elsôsorban Kína. A látogatók cca egyhatoda is
a Távol-Keletrôl érkezett, túlnyomórészt
Indiából és Kínából.
◆ Minden kiállító a komplex megoldások felé mozdult el, különös hangsúlyt
kapott a berendezések rendszerbe illeszthetôsége, a termelési folyamatok szoftveres támogatása.
◆ Kulcsfontosságúvá vált az állandó
minôségellenôrzés biztosítása – ezzel
együtt a professzionális ellenôrzô mûszerek a nyomóformák és nyomatok vizsgálatára, gyakran on-line megoldásokkal,
visszacsatolással a
gyártó gépsorhoz,
pontos, részletes
riportlehetôségekkel.
◆ A fókusz
minden kiállítónál
a kínált megoldások hatékonyságára és folyamatos
kézben tarthatóságára helyezôdött.

A 2016-os drupa mottója
a tapasztalatok alapján három szóban:
MINÔSÉG(BIZTOSÍTÁS),
STANDARDIZÁLÁS,
HATÉKONYSÁG
A nyomtatási minôség ma már nem
lehet kérdés, de amennyiben a minôség
kategóriájába soroljuk a hibamentes gyártást, a professzionális ügyfélkiszolgálást
is, a kihívás már sokkal nagyobb!
A standardizálás nyilván nem közvetlenül a termékek egységesítésére vonatkozik, hiszen a digitális technológiák épp az
egyediséget, a kis sorozatok gyártását
támogatják – a termelési folyamatot kell
standardizálni a megrendeléstôl az
ellenôrzésen, jóváhagyáson, elôkészítésen, nyomtatáson keresztül az utófeldolgozásig, kötészetig, sôt a szállításig,
logisztikáig.
A hatékonyság? Pusztán csak az elôzô
két dolgot kell jól csinálni!
A hatékony mûködés elengedhetetlen
feltétele annak, hogy egy cég hosszú
távon profitot termeljen. Ehhez pontosan
tisztában kell lenni a mûködés, értékteremtés belsô folyamataival és meg kell
találni azt a szoftveres megoldást, ami
támogatja a saját folyamatainkat. A választás nehéz, mert ezernyi vállalatirányítási és munkafolyamat-vezérlô rendszer
van a piacon…
Fontos azonban, hogy a választott
megoldás lehetôvé tegye a részfolyamatok kapcsolódását, végsô soron
egyetlen integrált rendszerben tudjunk
gondolkodni. Ágyúval se lôjünk verébre,
de a saját fejlesztésû kis ügyes Excel
táblák kora is lejárt…
Itt a nyár, van min gondolkodni, elemezni a drupán szerzett tapasztalatokat,
hogy ôsszel újra kipihenten, új ötletekkel
vághassunk bele a munkába!
(Folyt. köv.) ■
Ratkovics Péter
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„…a következô két lépés mindig hibátlan legyen”

Gór József
Gór József, a Mizsepack többségi tulajdonosa és egyben
ügyvezetôje az idén novemberben lesz 77 éves, avagy ahogy
ô fogalmaz: „kéthetes”. 54 évvel ezelôtt a kecskeméti Petôfi
Nyomdában kezdte szedôként a pályafutását, majd 1980-tól
a nyomdához tartozó lajosmizsei telephely vezetôje lett.
Az 1990-es privatizációkor Gór József több lépcsôben vásárolta
meg a nyomda többségi tulajdonát, s alapította meg jogutódként
a Mizsepackot. Tulajdonosként való irányítása mellett az
ötvenkétmillió forint törzstôkéjû cég az elmúlt 25 év alatt éves
szinten mintegy hárommilliárd forint forgalmat bonyolító
vállalattá fejlôdött.
S noha Gór József megtehetné, hogy visszavonulva élvezze
az életet, ma is „teljes mûszakban” dolgozik. A magának elôírt
munkarend szerint reggel fél nyolctól délután négyig tart a munkaideje, sôt – ha van termelés, ha
nincs – szombat-vasárnap is benéz a céghez. Ezzel együtt azonban nemcsak a munka jelenti számára
az életet: szeret utazni, szabad idejében sakkozni.
● Vágya volt, hogy nyomdász
legyen?
– Gyermekkoromban nem igazán
volt különösebb vágyam, hogy ez
vagy az legyek. Kecskeméten születtem, egy szegény családban… Édesanyám a Petôfi Nyomdában takarítónôként dolgozott, és tulajdonképpen
így született az ötlet, hogy én meg oda
menjek tanulni. Szedôként végeztem,
ami akkoriban nemcsak a nyomdász
szakma egyik legmegbecsültebb és
legrangosabb végzettségét jelentette,
hanem a vezetôk többsége is errôl a
területrôl került ki, és én itt kezdtem el
dolgozni. Annak idején jellemzôen
könyveket, újságokat, plakátokat
gyártott a nyomda, amelyeket – mások
mellett – én is szedtem. Biztos, hogy
szakmai ambícióim már akkor lehettek, merthogy azt figyeltem az utcán,
hogy azokhoz a plakátokhoz, amelyeket én szedtem, mit szólnak az emberek… De a szedésen kívül érdekelt
magának a nyomdának a teljes mûködése: amikor csak tehettem, kimentem
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a gépterembe, és megismertem az
összes többi gyártási fázist, illetve az
azzal dolgozó embereket.
Nyilván ennek is köszönhetô, hogy
nem sokáig – alig két évet – dolgoztam betûszedôként, mert Ablaka István, az akkori igazgató meglehetôsen
gyorsan kiemelt, és rövidesen a volt
fômérnök irodájában találtam magam… Szó nincs arról, hogy ezzel én
váltam volna fômérnökké, csak úgy
alakultak a dolgok, hogy az addig
hozzá tartozó feladatok egy részét –
nevezetesen a könyvek és folyóiratok
termelésirányítását – ezentúl rám
bízták, és én végeztem. Alig 25 éves
voltam ekkoriban…
Én a szakmát igazából a korábbi
kollégáimtól – például gépmesterektôl,
könyvkötôktôl stb. – tanultam. A vezetésben, az irányításban pedig a korábbi
igazgatóim egy-egy kiemelkedô
képessége az, ami követendô mintául
szolgált. Ablaka Istvánban például azt
csodáltam, ahogy a kapcsolatokat építette és használta, Birkás Béla a precíz,

lépésrôl lépésre történô tervezésben
volt nagyon erôs. Sebesvári László
legnagyobb erôssége viszont éppen a
hihetetlenül gyors észjárása és döntéshozatala volt. Fábián Endrétôl – aki
ugyan nálam jóval fiatalabb – pedig
azt tanultam meg, hogy miként lehet
egy látszólag kedvezôtlen helyzetet –
például egy vezetôkolléga távozása a
cégtôl – elônnyé formálni.
● Alaposan elsajátította a „tudományt”, hiszen az elmúlt 25 év alatt
egy hárommilliárdos vállalatot
épített… Amikor belevágott, gondolta, hogy így lesz?
– Én csak arra koncentráltam és
koncentrálok a mai napig, hogy a
következô két lépés hibátlan legyen…
Kívülrôl úgy tûnhet, hogy a Mizsepacknak nagyon egyszerû volt a dolga,
és könnyen érte el a sikereit… De én
pontosan tudom, hogy mennyi energiámba, munkámba és odafigyelésembe
került, hogy az a bizonyos következô
két lépés tényleg mindig hibátlan
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● Noha elôzetesen azt kérte, hogy
ne faggassam a siker titkáról, de
lám mégis „elárulta”: a siker kulcsa a „kettes számrendszer”, vagyis
az, hogy mindig az éppen következô
két lépés legyen hibátlan…
– Mondhatni… Ám meggyôzôdésem, hogy ha valaki kapna is hárommilliárd forintot, hogy építsen fel egy
ilyen nyomdaipari céget, kétlem, hogy
pont ilyen lenne, mint a mai Mizsepack. Még úgy sem, hogy tudja a
„receptet”…
● Versenyszerûen sakkozik… Onnan ered a „két lépésre elôre” gondolkodás?
– A híres sakk-világbajnokok azt
állítják, hogy ôk 10–12, sôt 20 lépésre
elôre gondolkodnak… Szerintem, ezt
azért fenntartással kell fogadni, merthogy akkor már túl sok a tényezô, túl
nagy a variációs lehetôség, és ez
elvonhatja, szétszórhatja a figyelmet

éppen a következô két lépésrôl, amely
egészen biztos, hogy döntô a végsô
kimenetet illetôen… A magam részérôl, feltétel nélkül a „kettes számrendszerben” hiszek. De ha még pontosabban akarnék fogalmazni, akkor azt
mondanám, hogy nekem ez a kettes
számrendszer azt jelenti, hogy szerintem valami vagy jó, vagy nem jó…
Manapság egyébként már nem
sakkozom versenyszerûen: a legutóbbi
versenyen ugyanis ráébredtem, hogy
már lassú vagyok hozzá… De hobbiként azért megmaradt.
● Többségi tulajdonos a Mizsepackban, de nem kizárólagos…
– Noha az alapításkor még törekedtem rá, már régóta nem akarok száz
százalékban tulajdonos lenni. Pedig –
elhiheti – tán megtehettem volna… De
rájöttem: jó, ha vannak a tulajdonostársak, mert érdekeltségükbôl fakadóan velük így sokkal jobban lehet megvitatni a céggel kapcsolatos dolgokat,
mintha – bármily magas pozícióban is
– kizárólag alkalmazottak lennének
körülöttem.
● Mi az, ami legbelül motiválta,
illetve amibôl erôt merített az évek
során?
– Az az ambíció, hogy bebizonyítsam – elsôsorban magamnak –: képes
vagyok megcsinálni. Kezdetben
persze, anyagi vágyaim is voltak: szerettem volna egy családi házat és egy
saját autót.
Amikor 1980-ban elvállaltam a
lajosmizsei telephely vezetését, egy
szövetkezeti lakásban laktam Kecske-

méten, és onnan jártam ki dolgozni,
ezért nagyon megörültem, amikor
végre sikerült megvenni életem elsô
autóját, egy használt Skodát…
● …és melyik volt az az elsô autó,
amely már álma megvalósulását
jelentette?
– Egy Zastava! De tényleg!
● …és családi házban lakik, ám
nyaralója nincs. Ellenben nagy
szenvedélye az utazás…
– San Franciscótól Sidney-n át
Honoluluig a világ öt földrészének
hatvanhárom világvárosában jártam –
sôt, van ahol többször is! –, de a
bakancslistámon akad még néhány
város, illetve ország, ahová szeretnék
eljutni. Az egyik például Kína, ám
mostanában átgondolja az ember,
hogy repülôre üljön… Letenni azonban, nem tettem le róla! A gyerekek
nagyok – elsô házasságomból egy
fiam van, a feleségemnek pedig két
lánya –, sôt már unokáink is vannak.
Mindhárom gyermekünket – ahogy
szokták fogalmazni – elindítottuk az
életbe, és biztos egzisztenciával bírnak. Mi pedig a feleségemmel együtt
most még tudjuk és szeretnénk is élvezni az utazásból fakadó örömöket.

Nyomdászokcivilben

legyen. Ennek eredménye, hogy a kezdetben 30 munkatárssal induló Mizsepack mára egy 100 fôt foglalkoztató,
stabil, és piaci pozícióját tekintve
meghatározó céggé fejlôdött. Saját
tulajdonú, zöldmezôs beruházásban
épült telephelyünk van, ahol jelenleg
négy csarnokban, összesen 4800 négyzetméteren folyik a termelés. És akkora további területtel rendelkezünk,
hogy akár több csarnokot is építhetünk, és még akkor is megmaradna a
kiserdônk! És nagyon büszke vagyok
arra is, hogy azon kevés vállalkozás
közé tartozunk, amelyek senkinek
nem tartoznak, nekik viszont igen.
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● Képes teljes egészében kikapcsolni, eltávolodni a cég mindennapjaitól?
– Majdnem… De azért mindig a
kezem közelében van egy „okos eszköz”, és nemcsak fotózásra használom… ■
Ilona
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Napjaink hazai nyomdaipari vállalkozásait, amelyek jellemzôen magyar magántulajdonban lévô családi cégek,
lassan – sôt, nem is olyan lassan – eléri a generációváltás kényszere. A többségében 20-25-30 évvel ezelôtt alapított
nyomdák és kereskedészetek „ôsatyáiban és -anyáiban” rendre felmerül, hogy ki viszi tovább a járatlan út minden
keservével – és persze, örömével – felépített vállalkozást. Szerencsésnek érezheti magát minden alapító, ha van sarja,
aki egyben az utódja is tud lenni. Bár akkor sem egyszerû a helyzet – és egyiküknek sem…
Most induló rovatunkban olyan „sarjakat” mutatunk be, akik vagy egyben utódok is, vagy ha nem, akkor is eleik
nyomdokába lépve ebben az ágazatban, jellemzôen ugyanazon a cégen belül gondolják jövôjüket, boldogulásukat.

Sarjak, utódok – Rusin Tamara
Rusin Mihály, az Igepa Paper Hungary ügyvezetôjének és egyben
résztulajdonosának lánya immáron hét éve dolgozik együtt
édesapjával a cégnél. Azok közé a sarjak közé tartozik, akiknek
eredetileg esze ágában sem volt követni az elôdöt, ám mégis úgy
hozta számukra az élet, hogy a cégben kötöttek ki. Sôt, nemcsak
kikötöttek, hanem még szeretik is azt, amivel foglalkoznak.
Rusin Tamara speciel a papírt, illetve mindazt, ami ehhez tartozik.
● Gyermekkorában mi szeretett volna
lenni?
– Elôször ügyvéd, de Belgiumban! De
elég gyorsan rájöttem, hogy ez az álmok
irreális kategóriájába tartozik. Azután
vadászgéppilóta: a felvételi vizsgán a
végére a húsz jelentkezôbôl már csak
ketten maradtunk, de a szimulációs játék
idôeredményén végül is elbuktam… Így
aztán a Közgázra mentem, ahol pénzügyés marketingszakon szereztem diplomát.

● És az édesapjával jól kijöttek a
munkában?
– Hú, nagyon nem: ég és föld vagyunk
egymáshoz képest, abban viszont nagyon
egyformák, hogy mindketten ragaszkodunk a saját meglátásunkhoz! Ez aztán
olaj a tûzre! Egy jó darabig elég komoly
konfliktusaink voltak, azután az utóbbi
pár évben összecsiszolódtunk, pontosabban megtanultuk a másikat elfogadni
olyannak, amilyen.

● Most mégis az Igepánál dolgozik,
mint kereskedô…
– 2009-ben végeztem az egyetemen,
és a gazdasági válság akkor már erôsen
éreztette a hatását: senkinek nem volt
szüksége egy erôsen túlképzett, nyelveket – angolul, németül felsôfokon, spanyolul középszinten és kicsit oroszul is –
beszélô kezdôre. A családi cégnél viszont
adódott egy munkalehetôség.
A munka mellett pedig az Óbudai
Egyetem RKK karán tanultam és szereztem másoddiplomát, mint nyomdaipari
mérnök.

● Mi az, amit a munka során feltétel
nélkül csodál az édesapjában?
– A kitartását, a munkához való hozzáállást.

● Hogyan fogadták a kollégák a
„fônök lányát”?
– Egészen addig gyanakvóan, amíg
nem mutattam fel én is eredményeket. Az
irodai- kommunikációs papíroknál kezdtem, és ez soha nem minôsült könnyû
pályának…
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● És mi az, amit nem akar úgy csinálni, ahogy ô?
– Az is ehhez kapcsolódik: ugyanis ô
akár a saját egészsége kárára is dolgozik,
nem ismer mértéket, és ezt nem lenne
szabad. Kell tudni megállni, kikapcsolódni!
● Kikapcsolódás. Ha jól tudom,
meglehetôsen extrém hobbiknak hódol,
kedvenc autója – és azzal is jár – egy
közel ötven éves VW-kisbusz, de van
egy igazi „bogara” is…
– Nagy kedvencek a régi Volkswagenek, a kisbusz már régebb óta megvan, a
bogárhátú pedig csak pár hónapja. Úgy
gondolom, hogy a mai felgyorsult vilá-

gunkban mindenkinek szüksége van egy
úgymond „lassító faktorra”, és nekem ez:
a hétvégi túrák az autókkal. Az egyetlen
alkalom, amikor valóban úgy tudok kikapcsolni, hogy még a telefonomra sem
nézek rá.
És talán tényleg nem egészen szokványosak azok a hobbik sem, amelyeket
ûzök – bár nekem egyáltalán nem minôsülnek extrémnek: wake- és snowboardozok, illetve szörfözök.
● Nemrégiben jött haza a németországi Igepa leányvállalatainál eltöltött
féléves továbbképzésnek is minôsülô
kiküldetésébôl. Tapasztalat?
– Túl az ottani üzleti kultúra és szokások megismerésén, két dolog tett rám
alapvetôen meghatározó benyomást. Az
egyik, hogy látva a német nyomdákat, az
ott folyó munkát és kilátásokat, messzemenôkig megerôsödött bennem, hogy a
nyomdaiparnak nagyon is van jövôje.
A másik, hogy legyek igenis büszke
arra, ha dinasztia tagjaként dolgozom, és
folytatom azt a munkát, amit a felmenôm
elkezdett. ■
Ilona
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2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.
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30/221 7770
30/330 2946

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

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

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás
Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph
gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

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

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher
drótfûzôgépek, fejek.
Sorszámozás, perforálás

Morgana FSN
sorszámozógéppel.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

Meleg síkfóliázás,
stancolás,
szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés
Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.
UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.
2142 Nagytarcsa, Naplás út 16.
Tel.: 06-1/9-200-026, 9-200-027
Mobil: 06-70/385-6507
e-mail:
bzsstanckft@bzsstanc.hu
web: www.bzsstanc.hu

REACTO

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

TAMPON-MIX Kft.

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

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

TAMPOPRINT cég képviselete

mastertan314 július

2016-ban még:
szeptember 9.,
október 3.,
október 25.,
november 18.,
december 13.
Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser
bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,
Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus
vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562
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