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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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NEM ÚGY ÉS OTT, AHOGY ÉS AHOL EDDIG

Ha elhangzik az a szó, hogy fejlesztés, a nyomdaiparon belül – amolyan pavlovi reflexként –
jószerint mindenkinek a több werk, a nagyobb formátum, vagy éppen az újabb és okosabb
gépek, berendezések beszerzése jut elsôként eszébe. Pedig nem tévedek nagyot, ha azt
mondom, technológiai és kapacitásbeli felkészültségben egyáltalán nem áll rosszul a hazai
nyomdaipar, ami persze nem jelenti azt, hogy nincs szüksége idôrôl idôre újabb gépekre,
ráadásul a hatékonyság növelésének érdekében egyre automatizáltabbakra. És persze, az is
kétségtelen, hogy fejleszteni muszáj. Az viszont könnyen meglehet, hogy nem úgy és ott, ahogy
és ahol eddig, illetve félig úgy és félig másként. A CEPI kimutatása alapján ugyanis 2016-ban
8 százalékos volt a papírforgalom visszaesése a magyar piacon, ami azt jelenti, hogy nyilván
ennek megfelelôen alakult a nyomdák összmegrendelés-állománya is. Az egy más kérdés, hogy
mivel szûntek meg nyomdák, történtek átrendezôdések, illetve valószínûsíthetôen növekedett
az export is, a regnáló nyomdák döntô többsége köszöni szépen, jól van, és inkább többé, mint
kevésbé van munkája. (Arról meg, hogy milyen áron, most ne beszéljünk – ámbár,
néhányuknak sikerült némileg feljebb tornászni még az árakat is…) Szóval, ott tartottunk,
hogy van megrendelés, ám nincs senki, aki ne törekedne többre, hiszen vannak még
kihasználatlan termelési kapacitásai, amelyeket jó lenne lekötni. Azt gondolom, eljött az idô,
amikor az jelenti a fejlesztés, a fejlôdés egyik leginkább meghatározó útját és egyben eszközét,
ha a nyomda mindennapos gyakorlatként valósítja meg a „piacom piacát segítve növelem a
saját piacom” elvét. (Van már példa rá az ágazatban, ám igen elvétve…!) De legalább a
„piacomat segítve növelem a saját piacom”-ig mindenképpen el kéne jutni.  Tehát, nem
egyszerûen legyártani határidôre, kifogástalan minôségben, kialkudott áron azt a bizonyos
megrendelt terméket – legyen szó könyvrôl, szórólapról, újságról, katalógusról stb. –, hanem
olyan többletszolgáltatást nyújtani, amely konkrét elônyként jelentkezik a megrendelônél. 
A többletszolgáltatás köre igen széles és differenciált lehet, és kell is, hogy legyen, hiszen
megrendelôje válogatja, kinek mi számít értéknek, elônynek. A beérkezett anyagok
ellenôrzésétôl kezdôdôen az ütemezett kiszállításig sok minden ide tartozik, tartozhat. 
Ám a legnagyobb tartalék, azt gondolom, abban van, ha a termékfejlesztéshez technológiai
szempontból nyújt/nyújtana érdemi segítséget a nyomda. A megrendelôk zömének ugyanis
megközelítôleg sincs fogalma arról, hogy „tudásilag” mi mindenre képes a nyomdaipar ma,
és az miként jelentkezik üzleti elônyként egy-egy nyomdatermék esetében. Meglehetôsen
lerögzült reflexek mentén történnek a megrendelések. A megrendelô nem tudja – honnan is
tudná! –, hogy egy adott nyomdatermék elôállításának költségét már a kigyártás módjának
helyes megválasztásával – hagyományos vagy ofszet, vagy épp a kettô együtt – a teljes
termék-elôállításra vetítve csökkenteni lehet. De nem, vagy alig ismeri a felületnemesítések
vagy éppen a kötészeti megoldások különféle lehetôségeit, és a hordozók, a papírféleségek
széles skálájáról, na meg az azokban rejlô elônyökrôl is igen visszafogott a tudása. Márpedig
ezek optimalizálása jelentôsen segíti a megrendelô boldogulását, eredményességét. 
Ám, ha azt írtam az elôbb a megrendelôkrôl, hogy meglehetôsen lerögzültek a vonatkozó
reflexeik, ugyanez elmondható a nyomdákról is: a beérkezô árajánlatkérésekre a megadott
paraméterek alapján, automatikus reflexként készül az árajánlat. Azt követôen pedig
rendszerint kizárólag az árra vonatkozó alkudozás kezdôdik. Nos, még mielôtt erre sor
kerülne, lenne érdemes az adott munkához rögvest egy vagy több alternatív javaslattal is élni,
kvázi szakmai tanácsadást nyújtani. Felhívni a figyelmet arra, hogy miként lehet optimalizálni
például a gyártást, miként emelné esetleg a nyomdatermék eladhatóságát egy másfajta papír,
vagy éppen egy ilyen vagy olyan felületnemesítés. A technológiákat, az alapanyagokat ki
ismerné jobban, mint a nyomdász? Ki tudná ezt az ismeretet közvetlenebbül és szélesebb
körben a megrendelôi és ezáltal a maga hasznára fordítani, mint a nyomdász? 
Hát ideje megtenni!

PRINTinfo 
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Halad az ügy…  

Oktatás és 
munkaerô-utánpótlás (3.)

…Az elôadást követô kötetlen beszélgetés – olykor
szinte parázsló vita – egyértelmûen alátámasztotta,
mekkora és milyen bonyolult feladat a munkaerô-
utánpótlás megoldásának kérdése. Vonatkozólag
szinte mindenkinek vannak elvárásai (jellemzôen
készmegoldásokra, amelyekbôl választhat), szinte

mindenkinek van valamifajta elméleti elképzelése, mire lenne
ehhez szükség (hogy hogyan lehet az ahhoz szükséges
feltételeket meg-, illetve elôteremteni, arra viszont csak
módjával), na meg persze kritikája (ez nem jó, az meg azért
nem jó – ám helyette elôrevivô, konstruktív és a gyakorlat
síkján megvalósítható javaslata nem annyira)… 
És tisztelet a kivételeknek, mert azért belôlük is akad… 

Beszámoló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–8. oldal

44

KözKözinfo

Rendezetten (…) 
– és változásokkal  

Papyrus Hungária Zrt.
„…Elérkezett az idô, hogy a további
növekedés érdekében új megközelíté-
sek is helyet kapjanak a cég életében,
és ennek megvalósítását egy új
menedzsment kapta feladatul. Az új
üzleti stratégiára azért volt/van
szükség, mert fejlôdni muszáj, ám a

papírpiac nem fog növekedni, és ezen belül viszont nagyjából
elértük az elérhetôt…”

Interjú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

CégCéginfo

PNYME
PPD/Sign expo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

Flexó-szimpózium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

Eseménynaptár – 2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

KözKözinfo

Különleges biblia a reformáció
500. évfordulójára  

Alföldi Nyomda
…Egyetlen példányban, kézi
díszkötésû bibliát és hozzá egy
úgynevezett kísérô könyvet –
természetesen egy míves kivitelû,
szintén kézzel készített
díszdobozban – ajándékozott… 

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

CégCéginfo

XEROX-advent
…egyértelmûen azt tapasztalják, hogy
a nyomdák közül egyre többen ma
már komoly profitgenerálási poten-
ciált látnak a digitális…

Beszámoló. . . . . . . . . . . . . . 19. oldal

CégCéginfo
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Helyzet van…  

Interpress
„…az elmúlt évek alatt nagyon
megerôsödött a többi kelet-európai
nyomda, illetve bróker cég, ugyanis
egyrészt „megtanulták kiszolgálni” a
nyugat-európai megrendelôket, tehát
igyekeznek igen széles körû szolgáltatást
is nyújtani számukra, másrészt nyomdai
árfekvésben kedvezôbbek, mint a hazai
nyomdák. S már nem…”

Interjú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15. oldal

CégCéginfo

Dr. Garáné Bardóczy Irén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

Bede Istvánné Ludmilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

Schmidt Gábor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

In In memoriam

„Arra menjen az idô, 
amire igazán kell”  

Scroll, és egyéb lehetôségek
„…összegzi és kontrollálja a feladatokat,
azaz „dolgozik” mindez alapján, amelyre
jószerint egy hús-vér ember nem is képes.
Legalábbis ilyen gyorsan és hatékonyan
biztos nem. Jószerint egyetlen gombnyo-
mással elvégzi a program az operatív

feladatokat, és ebbe beleértendô az árajánlat elkészítésén,
ezen belül a legideálisabb papírféleség kiválasztásától és
esetleges megrendelésétôl kezdôdôen az alvállalkozók
bevonásán, az ideális …”

Interjú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–18. oldal

CégCéginfo
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Elôzô (319.) számunkban a Nyom-
da- és Papíripari Szövetség Fedprint
rovatában már megjelent az a konkrét
cselekvési terv, amelyet a szövetség
dolgozott ki, és amelynek alapvetô
célja, hogy átfogó megoldást nyújtson
az ágazatban égetô szükségletként je-
lentkezô munkaerô-utánpótlásra. Gya-
korlatilag valamennyi szintet érint a
probléma, azon belül – úgy tûnik –
elsôsorban gépmesterbôl, kötészeti
szakmunkásból, illetve gyek-esbôl van
igen nagy hiány. De a felsôfokú nyom-
daipari végzettséggel rendelkezôk
száma is kevesebb, mint amennyire az
iparágnak szüksége van. Ráadásul, a
fiatalok körében nem népszerû a
nyomdászat, ezért jószerint alig akad
egyáltalán tanuló – és ez igaz mind
közép-, mind felsôfokon. A Szilyben
például az idén egyetlen egy kötészeti
szakmunkás sem végez…

A szövetség által kidolgozott pro-
jekt mind az akut munkaerô-hiány,
tehát a rövid távú, mind a közép-, illet-
ve hosszú távú, ezeken belül a szak-
munkás-, és mérnök-utánpótlás prob-
lémájára választ ad. Tavaly november
8-án összeült a szövetség égisze alatt
létrejött Oktatási Bizottság, hogy
meghatározza a terv alapján a konkrét
teendôket, feladatokat és lépéseket. 

2016. december 15-én pedig az
Óbudai Egyetemen sor került a vitafó-
rumra, amely részben arra szolgált,
hogy tájékoztatást adjon, hol is tart az

ügy, továbbá ismertesse
mindazokat a lehetôsé-
geket, amelyek segítsé-
gül szolgálhatnak a
megvalósítás során,
valamint megossza az
érdeklôdôkkel azokat a
gyakorlati tapasztalato-
kat, amelyek már eddig
születtek.

Az akut
munkaerôhiány
megoldása

A vitafórum dr. Pel-
ler Katalin, a szövetség
ügyvezetô igazgatójá-
nak beszámolójával
kezdôdött, aki átfogóan ismertette a
projekt, illetve a megvalósítási terv
egészét, illetve beszámolt a nyomdák
között végzett, munkaerôhiányra
vonatkozó felmérés eredményérôl.
Mint ismeretes, rövid, közép- és hosz-
szú távra is van megoldási javaslat. Az
elképzelés szerint rövid távon, azaz az
akut munkaerôhiány megszüntetése
miatt szakmai alapképzés keretében
tanfolyam fog indulni. Ez nem ad
„papírt” – oklevelet az elvégzésérôl
viszont igen! –, tehát nem minôsül
szakképzésnek, de a cégek meglehetô-
sen széles köre egyértelmûen hang-
súlyozta: annyira küzdenek már most
a munkaerôhiánnyal, hogy számukra

már nem feltétel a „papír” megléte,
sokkal inkább az, hogy legalább némi
elméleti tudást szerezhessen a nyom-
dai ismeretekrôl az, akit alkalmazni
kényszerülnek. Ennek keretéül egy
100 órás, elméleti alapismereteket
biztosító tanfolyam fog szolgálni,
amelyhez a tananyagot a szövetség
állíttatja össze. A gyakorlati oktatást
pedig a delegáló nyomda biztosítja. 

A terv szerint a tanfolyam várha-
tóan május végén, nyár elején el is
indul, mégpedig ofszetnyomdai isme-
retekkel, de az igények szerint a ké-
sôbbiekben bôvíthetô például kötészeti
alapismeretek, GYEK, CTP-operátor,
flexó-gépmester témakörökkel is.

Halad az ügy…

Oktatás és munkaerô-utánpótlás (3 . )

66
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Középfokú szakember-
utánpótlás: közép-,
illetve hosszabb távon

A tûzoltással párhuzamosan foglal-
kozni kell a közép-, illetve hosszú
távú, középszintû szakember-utánpót-
lás biztosításával is, részben nappali
tagozatos iskolarendszer, részben
OKJ-képzés keretei között. Erre a
területre több csatornán keresztül lehet
bevonni embereket: általános, illetve
középiskolák végzôs diákjai közötti
kampányokkal - teljes egészében kész
a vonatkozó, és általános érvényûen
használható kampányanyag! –, vala-
mint együttmûködések kialakításával a
Kormányhivatal Munkaügyi Központ-
jaival, illetve egyéb illetékes intézmé-
nyeivel annak érdekében, hogy állami-
lag támogatott legyen a nyomdaipari
képzés az érettségizett fiatalok, vala-
mint a regisztrált munkanélküliek kö-
rében. Sôt, célszerû lenne – és messze-
menôkig indokolt is! –hiányszakmává
legyen nyilváníttatni például a nyom-
daipari technikus (gépmester), vala-
mint a könyvkötô szakmát, mert ebben
az esetben kiemelt támogatást élvezne, 

és ösztöndíjban is részesülhetne aki
ezt tanulja. A szövetség ezeken a
területeken már minden szinten tett
már lépéseket: felvette a kapcsolatot a
Központi Munkaügyi Hivatallal,
továbbá a Kereskedelmi és Iparkama-
rával is, és tárgyalt az NSZI-vel. 

A középfokú szakemberutánpótlás-
képzés érdemi megoldásához az is
hozzá tartozik, hogy a gyakorlati hely-
szín biztosítása érdekében szükség 
van oktatóhelyként akkreditált nyom-
dákra. (A tannyomda legfeljebb mér-
sékelten alkalmas erre…!) E téren is
van azonban haladás: néhány nyomda
már jelezte, hogy a cél érdekében szí-
vesen akkreditáltatja magát. (A Keres-
kedelmi és Iparkamaráknál lehet intéz-
ni, és – ahogy a vitafórumon Elek
Csaba, a BKIK oktatási igazgatójának
elôadásából leszûrhetô volt – nem túl
bonyolult a folyamat. Feltételrendsze-
rének sem nehéz megfelelni, anyagiak-
ban nem jelent terhet az adott nyom-
dának, mert az állam meglehetôsen
nagyvonalúan dotálja az „inastar-
tást”. Nagyon úgy tûnik, nemcsak ver-
bális szinten fontos a kormányzatnak a 

szakmunkásképzés…
Ugyanakkor ne felejtsük el:
az ördög vagy a részletek-
ben vagy az apró betûkben
lakozik – ám azokat nem
ismerem. És persze, azért
pluszfeladatot jelent az
egyes cégnek – a fôszerk.)

Felsôfokú szakember-
utánpótlás: közép-, 
illetve hosszabb távon

Az ágazat nem áll jól az utánpótlás-
ban a felsôfokú nyomdaipari végzett-
séggel rendelkezôkbôl sem, akiknek
képzése helyszínéül az Óbudai Egye-
tem RKK Kar, Médiatechnológiai
Intézete szolgál. E téren elsôdleges
feladat az érettségizô/érettségizett
fiatalok körében folytatott kampány,
amelynek anyaga szintén rendelkezés-
re áll. További lehetôség a nyomda-
ipari és csomagolástechnológiai mér-
nök/szakmérnöki utánpótlás biztosítá-
sára a már diplomával rendelkezôk
tovább/átképzése, mégpedig a Nyom-
tatott Kommunikáció Akadémia kere-
tei között, amelynek létrejötte – úgy
is, mint az intézet igazgatója és úgy is,
mint a szövetség elnöke – dr. Horváth
Csaba érdeme.

Összességében kijelenthetô, hogy
nem kis és egyszerû feladatot jelent a
munkaerôhiány megoldása, illetve az
utánpótlásnak nemcsak a képzése, ha-
nem pusztán az a része is, hogy legyen
kit képezni. 
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88

Az ügynek „gazdája” már
van: a szövetség. A Nyomda-
és Papíripari Szövetség felvál-
lalta, hogy égisze alatt és fel-
ügyelete mellett megteremti a
személyi feltételeket, ráadásul

ágazati érdekképviseleti szervezetként,
továbbá lobbierejébôl fakadóan messze-
menôkig a legalkalmasabb is rá. Ám –
ahogy azt már többször is megírtuk – a
szövetségben mindössze ketten dolgoz-
nak, dr. Peller Katalin ügyvezetô-igaz-
gató, valamint az asszisztense, és jelen-
leg sem unatkoznak: épp elég munkát ad
számukra a már meglévô feladataik el-
végzése. Mindenképpen szükség van
további emberre, aki viszont kifejezetten
a munkaerô-utánpótlással kapcsolatos,
elsôsorban operatív szintû feladatokat
végzi. Szilágyi Judit személyében azon-
ban már ezt az embert is megtalálták. 

A Print: a Te jövôd kampányt pedig
mindenképpen folytatni kell mind az ál-
talános, mind a középiskolásokat illetô-
en, ugyanis ez tud egyfajta záloga lenni
annak, hogy az utánpótlás biztosítottá
váljon, azaz a fiatalok körében perspek-
tívát jelentsen a nyomdász szakma vá-
lasztása, magyarán: egyáltalán legyen
ember, akit tanítani lehet! Ehhez azonban
elkerülhetetlen a nyomdák aktivitása,
még akkor is, ha ma már van olyan sze-
mély a szövetségen belül, aki kizárólag a
munkaerôhiány, illetve az utánpótlás
megoldásával foglalkozik. Egyszerûen
fizikai képtelenség ugyanis, hogy
Nyíregyházától Zalaegerszegig az isko-
lák döntô többségébe el tudjon jutni, mi-
közben ô az, akinek dedikált feladata a
Print: a Te jövôd kampányanyagának
biztosítása a projektben részt vevô cégek
számára, a cégek tevôleges támogatása a
kampány során, beleértve a környezetük-
ben lévô középiskolai adatbázis összeál-
lítását is, illetve a kapcsolatfelvételt.
További teendôje az oktatóhellyé akkre-
ditált nyomdák szervezése, nyilvántartá-
sa, valamint az operatív szintû kapcsolat-
tartás a Kormányhivatal Munkaügyi Köz-

pontjaival, tájékoztató elôadásokon és
egyéb rendezvényeken való részvétel.
Ezen felül ágazati statisztikák összeállí-
tása, együttmûködés a szakképzô és
egyéb intézményekkel (például NSZI,
kamarák), illetve az oktatással kapcsola-
tos weboldal naprakész mûködtetése stb.
– ezek mind munkájának része.

Az iskolákban történt Print: a Te jövôd
kampány fogadtatásáról, az ezzel kapcso-
latos tapasztalatokról a Prime Rate részé-
rôl Tomcsányi Barbara, a Keskeny
Nyomdától Szatlmajer Adrienn, valamint
Kelemen György, a manroland Magyar-
ország ügyvezetôje is beszámolt. Mint
elmondták, némi szerencsével és nagyon
sok kitartással el lehet érni, hogy hajlan-
dóságot mutasson az iskola a nyomda-
ipari továbbtanulás lehetôségeinek bemu-
tatására. Fôleg a nyolcadikos, de még
inkább a hetedikes osztályfônököket
érdemes megkeresni, becserkészni, mert
ôk sokkal nyitottabbak, mint az iskolave-
zetés. Ugyanakkor az iskolák körében
meglehetôsen rossz híre van a Szilynek,
így különösen felerôsödik, hogy legalább
a gyakorlati képzés színhelyéül inkább
akkreditált nyomdák szolgáljanak, sem-
mint a tanmûhely, és ezt kellô hangsúly-
lyal promótálni is kell. A gyerekeket
pedig fôleg élménynyel lehet megfogni:
ehhez nagyon jó szolgálatot tesz például
a már meglévô rövid videó film levetíté-
se, a lendületes, humorral átszôtt, élve-
zetes és dinamikus elôadás, a fókuszálás
a különféle meghökkentô nyomdaipari
termékek bemutatására, vagy éppen a
nyomtatott és digitális világ összekap-
csolódási pontjaira, és elmaradhatatlan a
jópofa szóró-ajándékok – virtuális sze-
müveg, visszaszedhetô matrica stb. –
osztogatása is. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a nyolcadik osztályosok köré-
ben már jószerint az is késô, ha szeptem-
ber elején-közepén sikerül korteskedni
közöttük, mert addigra bennük már kiala-
kult egy más irányvonal. A hetedikeseket
azonban nagyon is meg lehet fogni: ôk
sokkal nyitottabbak és érdeklôdôbbek.

Az pedig valamennyi gyerekre nagy
hatással van, ha üzemlátogatáson vehet
szemügyre egy mûködô nyomdát. 

Természetesen egyelôre nincs – nem is
lehet – még semmilyen tapasztalat arra
vontkozólag, hogy például abból a
kilencven gyerekbôl, akiknek Tomcsányi
Barbara ráirányította a figyelmét a nyom-
dászszakmában lévô lehetôségekre,
hányan fognak jelentkezni nyomdász-
tanulónak. Az azonban biztos, hogy ha
kell az ágazatnak szakember-utánpótlás,
nem „megúszható” a nyomdák részérôl a
továbbtanulás elôtt álló diákok – legye-
nek általános, vagy középiskolások – kö-
zötti korteskedés.  

Az elôadást követô kötetlen beszélge-
tés – olykor szinte parázsló vita – egyér-
telmûen alátámasztotta, mekkora és
milyen bonyolult feladat a munkaerô-
utánpótlás megoldásának kérdése.
Vonatkozólag szinte mindenkinek van-
nak elvárásai (jellemzôen készmegoldá-
sokra, amelyekbôl választhat), szinte
mindenkinek van valamifajta elméleti
elképzelése, mire lenne ehhez szükség
(hogy hogyan lehet az ahhoz szükséges
feltételeket meg-, illetve elôteremteni,
arra viszont csak módjával), na meg
persze, kritikája (ez nem jó, az meg azért
nem jó – ám helyette elôrevivô, kon-
struktív és a gyakorlat síkján megvalósít-
ható javaslata nem annyira)… És tisztelet
a kivételeknek, mert azért belôlük is akad
– és úgy tûnik, egyre több! 

Pedig jobb, ha tudomásul veszi min-
denki: csak akkor nyer széles körben is
megnyugtató megoldást a munkaerô-
utánpótlás – akár akut, akár közép, akár
hosszabb távon –, ha közösen próbáljuk
megoldani, és a realitások talaján
maradva, minden ágazati szereplô kiveszi
a részét a feladatokból, és pénzt, idôt,
energiát is áldozva tesz érte. A szövetség,
néhány csatlakozó nyomdával egyetem-
ben, már elkezdte – és halad is az ügy.
Csatlakozni soha – de legalább is még
egy ideig – nem késô. ■

Ilona
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● Pontos volt a prognózisa…
– Annyiban nem, hogy sokkal jobban

csökkent a piac, mint gondoltuk. Mivel
már nincs Papír-nagykereskedôk Egyesü-
lete, ahol látni lehetett a hazai forgalma-
zás szegmensekre vonatkozó összesített
adatát, így a CEPI jelentésére támasz-
kodhatunk, amely szerint 2016-ban nyolc
százalékos volt a hazai piac visszaesése.
Nekünk ebben a nehéz környezetben
sikerült piaci részesedésünket növelnünk.

● A nyomdákat tekintve a tavalyi
évben „estek ki” szereplôk, viszont a
megmaradtaknak jellemzôen több a
munkájuk…
– Ezt mi is így tapasztaljuk. Ám itt is

igaz az, hogy a 20 százalék jelenti a 80
százalékot, azaz nagy vagy nagyobbnak
számító nyomdák – amelyek közül jó-
néhánnyal évek óta igen kitûnô és köl-
csönös megelégedésre szolgáló üzleti
kapcsolatban állunk – erôsödtek a tavalyi
évben. Ennek nyilván több oka is van/le-
het: valószínûleg növekedtek az export-
jaik, illetve a belsô piacon történt átren-
dezôdések következtében pluszmunkák
kerültek hozzájuk, és ezen okok miatt
több papírra lett szükségük, amit aztán
tôlünk szereztek be. 

● Miként alakult a tavaly év elején
beharangozott 5–7 százalékos gyártói
áremelkedés?

– Áremelés nem nagyon volt, illetve
csak kismértékben, és ezt a papírkeres-
kedôk nem is tudták átterhelni a piacra.
Az idén is vannak ez irányú próbálkozá-
sok, de érzésem szerint, ha lesz is, nem
lesz szignifikáns. A gyártói kapacitások
„beálltak”, és tulajdonképpen a felhasz-
nálás is. Tapasztalható ugyan néhány
átrendezôdés: cégeket adnak-vesznek az
anyavállalatok, és az is igaz, hogy példá-
ul a német piac – hol többel, hol keve-
sebbel – folyamatosan csökken, de
összességében inkább egyfajta stabilitás
jellemzô. Ahogy mi, itt a Papyrusnál
látjuk, 2017-ben nem várhatók semmi-
lyen nagy trendbeli változások. 

Ezzel együtt: ha a hazai piacon, amely
egy kis piac, történik egy vagy több
meghatározó piaci szereplô részérôl
stratégiaváltás, vagy valami elôre nem
látott esemény, akkor az azért
alkalmasint fel tudja borítani ezt a kvázi
nyugodt helyzetet, és tud turbulenciát
okozni…

● Mire gondol?

– Semmi konkrétra, csak azért ez
mindig benne van/lehet a pakliban…

● Az viszont jó hír, hogy alapvetôen
nyugodt piaci helyzet van. Az elmúlt
éveket – ha nem is idegesség, de –
valamifajta vibrálás, „majd meglátjuk,
hogy alakul állapot” jellemezte. Most
telnek a napok, mindenki teszi a
dolgát…
– Ez így van: az a legjobb, ha észre

sem veszik, hogy itt vagyunk, mert akkor
nincsen baj. A mi dolgunk, hogy a part-
nereink idôben, jó minôségben megkap-
ják azt a papírt, amire éppen szükségük
van – és ez abszolút evidens, minden-
napos rutin. A piaci idegesség mindig
azon múlik, hogy van-e olyan szereplôje,
akin nagy a nyomás. És ez most nincs. A
Papyruson jellemzôen soha nem is volt,
mostanra meg fôleg nincs is miért. 

● Ezzel együtt: ha a piac csökken,
önök viszont növekednek, akkor
nyilván abban is igazának kell lennie,
hogy egy beszállító csak egy másik
beszállító kárára növekedhet…
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Rendezet ten,  k iegyensúlyozot tan,  megbízhatóan – és vá l tozásokkal

Papyrus Hungária Zrt.
Palkó Roland, a Papyrus Hungária Zrt.
vezérigazgatója tavaly év eleji körkérdésünkre
válaszolva, meglehetôs óvatossággal fogalmazott 
a 2016-os piaci kilátásokat illetôen, noha az azt
megelôzô évben, 2015-ben már megállt a nyomdaipar
zuhanása. A CEPI adatai szerint a hazai össz-
papírforgalom ugyanis 2014-hez képest mindössze
egyetlen százalékot csökkent. Ezzel együtt teljesen
egyértelmû volt számára, hogy a hazai grafikai piac
nem fog növekedni… Igaza lett! 
Ám nemcsak errôl beszélgettünk, merthogy az idei év
hoz néhány változást a Papyrus Hungária életébe…
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– Májusig, a mérlegek közzétételéig
nem tudható, hogy melyikünknél, ho-
gyan alakult az év… De – ahogy tavalyi
beszélgetésünkkor is fogalmaztam – cso-
dák nincsenek. Minden az alapvetô ma-
tematikán alapul: osztasz, szorzol, össze-
adsz és kivonsz… A piac nem nôtt – sôt! 

● Tavalyi beszélgetésünkkor azt is
erôteljesen hangsúlyozta, hogy fejlôd-
ni muszáj. A piac azonban véges…
– A Papyrus éppen tavaly november-

ben jelentett be egy új stratégiát, amely
pont arról szól, hogy azt a fajta rende-
zett, kiszámítható és megbízható mûkö-
dést, ami a csoport egészét jellemzi,
miként lehet még inkább kiterjeszteni,
illetve más területeken, termékcsopor-
toknál is kiaknázni.

Nagyjából tíz évvel ezelôtt került a
cégcsoport a korábbi tulajdonosától, a
StoraEnsótól pénzügyi befektetési ala-
pokhoz, és ez vadonatúj fejezetet nyitott
a vállalat életében, ami egészen mosta-
náig tartott. Új elnöke lett a cégcsoport-
nak, akinek irányítása alatt elsôdleges
céllá vált, hogy mint papírkereskedôk,
hogyan tudjuk mindezt jobban és még
hatékonyabban végezni. Tíz év alatt a
Papyrus csoport eljutott odáig, hogy a
vállalat minden szegmensében nagyon
jól mûködô, pénzügyi szempontból teljes
mértékben adósságoktól mentes, rendkí-
vül stabil, hosszú távon is profitábilis,
rendezett és kiegyensúlyozott céggé vált.
A folyamat lezárult, merthogy a kitûzött
cél maradéktalanul teljesült: ma a Papy-
rus csoport a papír-nagykereskedések
között Európa legstabilabb vállalata.
Elérkezett az idô, hogy a további növe-
kedés érdekében új megközelítések is
helyet kapjanak a cég életében, és ennek
megvalósítását egy új menedzsment
kapta feladatul. Az új üzleti stratégiára
azért volt/van szükség, mert fejlôdni
muszáj, ám a papírpiac nem fog növe-
kedni, és ezen belül viszont nagyjából
elértük az elérhetôt. A fejlôdést tehát az
jelentheti, ha kiaknázva mindazt a tudást
és tapasztalatot, amellyel a nagykeres-
kedelem – mint tevékenység, és nem,
mint egy bizonyos termék forgalmazója
– terén bír, kiterjeszti más termékekre,
termékcsoportokra, esetleg újabb vevôi
célcsoportoknak (is) szóló kínálatra. 

● Ez általános trendnek mondható a
papír-nagykereskedések – de úgy álta-
lában a beszállítók – között… Minden-
ki újabb és újabb terméket vagy profilt
emel a portfóliójába.
– Persze, nem találtuk fel a meleg vi-

zet! A nagy kérdés, hogy ki, hogyan
valósítja meg a vonatkozó elképzelé-
seit… 

● A hogyan, nyilván az üzleti straté-
gia része, tehát rá sem kérdezek… Az
azonban tudható, hogy a Papyrus mely
szegmensek felé „terjeszti ki tevékeny-
ségét”?
– A Papyrus továbbra is elsôsorban

papír-nagykereskedô akar maradni: sem-
mivel sem lett kevésbé fontos számunkra
ez a piac, semmivel nem sorolódnak
hátrébb a grafikai papírok felhasználói,
legyenek azok nyomdák vagy végfel-
használók! Az új, tavaly novemberben
meghirdetésre került új stratégia lényege,
hogy miközben kibôvülnek a termékcso-
portok – például csomagolóanyagok és 
-eszközök, higiéniai termékek, viscom –
új vevôszegmensekre (is) fókuszálunk,
azon belül pedig új megközelítésû és
differenciált stratégiát alkalmazunk,
beleértve a termékek mellé nyújtott
szolgáltatásainkat is. Ennek az a célja,
hogy organikusan növekedjünk. De van
még egy módja, hogy erôsítsük piaci
jelenlétünket, és ezek az akvizíciók.
Persze, a dologhoz az is hozzátartozik,
hogy a Papyrus alkalmasint meg is válik
egy-egy leányvállalatától. A csoporton
belül külön alelnök foglalkozik ezzel a
területtel, és máris érezhetô a pozitív
hatása. Például Franciaországban eladta
az ottani céget az Inapának, ugyanakkor
Svájcban, ahol egyébként is nagyon erôs
a Papyrus pozíciója, az Inapától megvá-
sárolta ottani cégét. De említhetném a
cseh Papyrust is, amelyhez tavaly egy
akvizíció eredményeként került a
PaperLinx ottani cége, az ott piacvezetô
Ospap, és ezáltal nemcsak a grafikai
szegmensen erôsödött tovább, hanem
meghatározó szereplôje lett a csomago-
lóanyag, illetve vizuális kommunikáció
piacának is. A kérdésre válaszolva, hogy
mi itt, a magyar cégnél melyik területen
terjeszkedünk, esetleg milyen új szeg-
mens felé nyitunk, azt tudom mondani,

hogy még némileg nyitott a
kérdés, és az fogja eldönteni,
hogy a vonatkozó hazai piaci
felmérések mit mutatnak.
Okosan, nem kapkodva akarunk lépni
elôre, de csak a meglévô partnerkörünk
mellett, semmiképpen nem annak kárára. 

● A több feladatra több ember is lesz?
– Egyelôre nem szükséges, merthogy

– hála az elmúlt évek szolgáltatásfej-
lesztéseinek és automatizálásának –
meglévô partnereink maradéktalan
kiszolgálása mellett is jut idô a kollégák-
nak arra, hogy az újabb piacokkal is fog-
lalkozzanak. Azután meglátjuk, miként
alakul, és annak megfelelôen természet-
szerûleg bôvítjük a létszámot. 

Nagyon fontos azonban hangsúlyozni,
hogy a Papyrus új stratégiai megközelí-
tése nem arról szól, hogy ami eddig volt,
az most már nem fontos, és teljesen más-
ra koncentrálunk, ez a terület pedig csak
a sokadik lesz a sorban! A papír-nagyke-
reskedés a gyökereinket jelenti, ráadásul
jók vagyunk benne, és éppen ezért egyre
jobbak is akarunk lenni. Az organikus
növekedés érdekében azonban kiterjeszt-
jük a kínálatunkat, hogy a kereskedelem
terén szerzett tudásunkat, tapasztalatun-
kat és kapcsolati rendszerünket más
termékekkel is, és más területen is kama-
toztathassuk. 

Ha össze akarnám foglalni, akkor úgy
fogalmaznék, hogy az új termékeinket és
szolgáltatásainkat meglévô vevôinknek
is, de egyúttal új vevôknek is kínálni
kívánjuk.

● Szóval továbbra is fontosak marad-
nak a nyomdák, illetve maga a grafi-
kai ágazat, beleértve a csomagoló-
ipart is…
– Ez nem kérdés: abszolút! Számunk-

ra a legelsô szempont, hogy a már meg-
lévô partneri körünknél hogyan tudunk
akár termék, akár szolgáltatás szinten
tovább növekedni. Hogyan tudjuk még
jobban elôsegíteni az ô piaci boldogu-
lásukat, hiszen az egyik biztosítékául
szolgál a mienknek is. Hozzáteszem:
ötleteink mindig vannak. A többit pedig,
majd meglátjuk!  ■ 

Ilona
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Különleges b ib l ia  a  re formáció 500.  évfordu ló jára

Alföldi Nyomda
Egyetlen példányban, kézi díszkö-

tésû bibliát és hozzá egy úgynevezett
kísérô könyvet – természetesen egy
míves kivitelû, szintén kézzel készített
díszdobozban – ajándékozott az Alföl-
di Nyomda Zrt. a Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerületnek a reformáció
500. évfordulója alkalmából. 

A 2016. december 19-én a nyomda
tanácstermében tartott ünnepélyes
átadón György Géza, az Alföldi
Nyomda vezérigazga-
tója nyújtotta át az
igazán különleges
ajándékot dr. Fekete
Károlynak, a Tiszán-
túli Református Egy-
házkerület püspöké-
nek. Az ünnepségen
részt vett dr. Galsi
Árpád, a bibliát kiadó
Kálvin Könyvkiadó
igazgatója is, valamint
dr. Pósán László, Deb-
recen fideszes ország-
gyûlési képviselôje,
egyben a parlament
kulturális bizottságá-
nak alelnöke, valamint
a nyomda azon dolgo-
zói, akik részt vettek a
biblia elôállításában,
és természetesen an-
nak dombornyomását
végzô Folkem Kft.
képviseletében Pász-
tor Gyula ügyvezetô
is. Errôl a bibliáról azt is érdemes
tudni, hogy a Kálvin Könyvkiadónak
köszönhetôen már a legújabb protes-
táns fordításban jelenhetett meg. 

A csaknem négy kilogrammot nyo-
mó, 1400 oldalas díszkötésû biblia
egyetlen példányban készült, termé-
szetesen digitális nyomtatással, még-
pedig egy XEROX NUVERA 120
egyszínes digitális nyomógépen. For-
mátuma sem a bibliáknál megszokott,
annál jóval nagyobb: 205x 294 mm,
gerincvastagsága pedig mintegy 125

mm. Egyedi, kézi kö-
téssel készült kemény-
táblás borítója az
Alföldi Nyomda
szakmai felkészültsé-
gének ékes példája,
míg a borító cizellált
dombornyomása –
amelyhez, mint megt-
udtuk, rézvésetet ké-
szíttettek – a Pásztor

Gyula és Kemecsei Sándor vezette
debreceni Folkem Kft. érdeme.  

Az Alföldi Nyomdában így elké-
szült egyedi biblia 2017. január else-
jén vándorútra kelt, és az év végéig
eljut a Tiszántúli Református Egyház-
kerület valamennyi, összesen 414 gyü-
lekezetébe. 

A reformáció 500. évfordulójára
egy példányban készült Szentírásból
elôször az újévi istentiszteleten olvas-
tak fel a Debreceni Református Nagy-
templomban, majd Záhonytól Szege-

dig minden tiszántúli református gyü-
lekezetben továbbolvassák az Ószö-
vetséget és az Újszövetséget is magá-
ba foglaló Szentírást. A kísérôkönyvbe
pedig minden helyszínen feljegyzés
kerül minderrôl. A felolvasás 2017.
december 31-én, a Debreceni Refor-
mátus Nagytemplomban ér véget,
majd a különleges biblia a református
kollégium nagykönyvtárába kerül. 

„Kézbôl kézbe és gyülekezetrôl
gyülekezetre jár majd a díszkötéses
Szentírás, amelyet vinni és fogadni
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kell, amelyre vigyázni és figyelni kell,
amelyet érdemes felnyitni és elolvasni
belôle az aznapra kijelölt verseket” –
mondta az átadó ünnepségen dr. Fe-
kete Károly püspök, aki az elsô felol-
vasás után saját maga vitte át a bibliát

a Debreceni Nagytemplomból a
helyi Református Kistemplom-
ba.

Az Alföldi Nyomda, mint
Magyarország legnagyobb és
legmodernebb könyvgyártó
vállalkozása, igen eredményes
évet zárt. A cég saját termelés-
bôl származó nettó árbevétele
tavaly mintegy 5,5 milliárd
forint volt, amelybôl több mint
700 millió forint az exportpia-
cokon realizálódott.

A jelenleg mintegy 350 fôt
foglalkoztató nyomda 2015 ta-
vaszától kezdôdôen igen ko-
moly fejlesztéseken van túl.

Egy vadonatúj B1-es, nyolcwerkes
Heidelberg nyomógépet, és persze az
ugyancsak új Kolbus frontvágót és
Müller Martini irkafûzôt, továbbá
néhány szintén akkoriban vásárolt
egyéb kötészeti – például melegfóliá-

zó – gépet, illetve az év szeptemberé-
ben egy szintén vadonatúj Heidelberg
CD 102-5+L típusú nyomógépet is
üzembe állítottak. Ezekkel a beruhá-
zásokkal azonban „csak” körülbelül
35–40 százalékkal növekedett a
kapacitásuk, ugyanis néhány régebbi
íves nyomógépüktôl megváltak.
Viszont ennek eredményeként az Al-
földi Nyomda íves gépparkja ma már
kizárólag Heidelberg nyomógépekbôl
áll. Ezzel párhuzamosan 16 oldalas
heat-set gépüket felváltotta egy 32 ol-
dalas, és számos kisebb kötészeti,
illetve kiegészítô berendezés is került
a céghez. 

Információink szerint tavaly továb-
bi fejlesztésekre, beruházásokra ke-
rült sor az Alföldi Nyomdában, de
ezek kapcsán György Géza elnök-
vezérigazgató késôbbre ígért egy
interjút… ■

Ilona
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Az elsôsorban nemzetközi kiadók könyveinek
hazai nyomdáknál történô legyártatására, de még
inkább a teljes körû „lemenedzselésére”
szakosodott Interpress tavaly ünnepelte
alapításának 25. évfordulóját. A Kovács Juli
alapította céget immáron hét éve Szilágyi Ákos
vezeti. Ám ez a hét év, de fôleg az utóbbi idôszak
egyéb téren is alapvetô változásokat hozott a cég
életében – és ezeknek még közel sincs vége…
Hogy ez kis örömöt vagy nagyot jelent, azaz mi 
a helyzet könyves fronton manapság, meg úgy
egyébként is – ezekrôl beszélgettünk.

● „Sír vagy nevet” a nemzetközi
könyvpiac?
– Sír!

● Joggal?
– Félig… Az igazán meghatározó nyu-

gat-európai nagy kiadók forgalma emel-
kedik, tehát ôk nem sírnak, viszont a
közepes és kis kiadók helyzete neheze-
dik. Igazából azonban nem organikus
oka van a nagyok növekedésének, hanem
abból fakad, hogy a kisebbek egyre in-
kább szorulnak ki a piacról. És nekünk
elsôsorban ez utóbbiak közül kerülnek ki
a partnereink… Ugyanakkor nagyon
szeretjük ezt a szegmenst, mert ôk azok,
akik a mi hozzáadott értékeinket értékel-
ni tudják. Számukra komoly értéket
képvisel – és ezt egy bizonyos szintig
hajlandók is megfizetni –, hogy mi egy-
egy könyv megjelentetésénél az elôzetes
szaktanácsadástól, a kézirat kezelésétôl
az egyes gyártási fázisok szervezésén és
ellenôrzésén át a logisztikáig a teljes
folyamatot optimalizáljuk, és le is
bonyolítjuk, mindezt garanciával.

A nagy kiadóknál mindehhez azonban
egy elképesztô mûszaki apparátus áll
rendelkezésre, tehát „házon belül” meg-
oldják, és mivel náluk összességében
igen nagy volumenrôl beszélhetünk,
kizárólag egyetlen dolog érdekli ôket: az
ár. Az Interpress, mint bróker, ebbe nyil-
ván nem fér bele. 

Egy hazai nyomda
pedig azért nem tud
náluk direkt módon beszállító lenni, mert
egész egyszerûen nincs akkora kapacitá-
sa, vagy éppen technológiailag – például
nincs inkjet gépe – nem felkészült, hogy
képes legyen megfelelni az igazán „na-
gyok” elvárásainak. Tehát nekik is, ne-
künk is maradnak – mint meglévô, illetve
potenciális partnerek – a kisebb kiadók.
Ôk viszont egyáltalán nincsenek könnyû
helyzetben…

● Akkor akár önök, és ebbôl kifolyó-
lag az önökkel beszállítói kapcsolat-
ban álló hazai nyomdák is sírhatná-
nak?
– Tulajdonképpen igen is, meg nem is,

merthogy ennél összetettebb a helyzet.
Kétségtelen, hogy a tavalyi évben a ko-
rábbi évekhez képest elég komoly vissza-
esést éltünk meg, ám ennek több oka
van. Ezek közül a legmeghatározóbb,
hogy a forgalmunk jelentôs részét kitevô
orosz piac – a világpolitika miatt kiala-
kult helyzet, illetve a gazdasági embargó
okán – nagyot zuhant: a korábbi évek
közel egymilliárdos orosz forgalma
visszaesett negyedmilliárdra. És ezt a
kiesést csak mérsékelten tudtuk pótolni a
nyugat-európai piacról, aminek szintén
többes oka van. Németországtól a Skan-
dináv országokon keresztül Svájcig,
Ausztriáig mintegy 350 nemzetközi part-

nerrel állunk kapcsolatban, és az a
tapasztalatunk – fôleg a kisebb nyelvte-
rületet jelentô észak-európai országokban
–, hogy nagyon erôsen koncentrálódik
mind a kiadói szféra, mind a nyomdaipar.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
mamutvállalkozások jönnek létre, így a
fentiekben említett helyzet áll elô, azaz:
sem mi nem tudunk, sem direktben a
hazai nyomdák nem képesek a beszállí-
tóik lenni. A „nagy” – német, angol –
nyelvterületeken pedig az elmúlt évek
alatt nagyon megerôsödött a többi kelet-
európai nyomda, illetve bróker cég,
ugyanis egyrészt „megtanulták kiszol-
gálni” a nyugat-európai megrendelôket,
tehát igyekeznek igen széles körû szol-
gáltatást is nyújtani számukra, másrészt
nyomdai árfekvésben kedvezôbbek, mint
a hazai nyomdák. S már nem heti három,
hanem napi tíz keresi meg közülük az
egyes kiadókat. Noha ez a folyamat nem
új keletû, ám az utóbbi 2–3 évben az
egyébként is szûkülô piac miatt nincs
elegendô megrendelôi „utánpótlás”. 

Ráadásul a hazai könyvnyomdák dön-
tô többsége megemelte az árait. Megte-
hették, és tulajdonképpen érthetô is
részükrôl, ugyanis érezhetôen megnôtt a
hazai piaci igény. Ám az exportpiac – az
elôbb említett konkurens kelet-európai
nyomdák erôsödése miatt – ezt nem

Helyzet  van…

Interpress
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akceptálja. Még akkor sem, ha a ma-
gyar nyomdák igen komoly szakmai
presztízzsel bírnak nemzetközi szin-
ten is. Meglehet, hogy mégis csak
szerencsésebb lenne, ha differenciál-
nák a vállalási áraikat, mert igaz
ugyan, hogy a hazai kereslet lehetôvé
tette és talán teszi, hogy most kevés-
bé fontos számukra az exportpiac, ám
nagy kérdés, hogy meddig… De, a
világért sem akarnék beleszólni –
nem is tehetem! – az üzletpolitikájuk-
ba! Ám, ha valaki exportálni akar –
akár direkt módon, akár ügynökségen
keresztül –, nem lehet nem tudomásul
vennie, hogy mit visel el az a piac. 

● Mit tud kezdeni ezzel a helyzettel
az Interpress?
– Ki kell egyensúlyoznunk! Erre

többféle megoldás lehetséges: az
egyik például, hogy felhagyunk az
eddigi gyakorlatunkkal, hogy min-
dent, amire csak felkészültek a hazai
nyomdák, itthon gyártatunk, és min-
den bizonnyal nemzetközi szinten is
széjjelnézünk a nyomdai kínálaton.
Hozzáteszem: egyáltalán nem örü-
lünk neki, hiszen egyrészt évtizedes
és kiváló kapcsolataink vannak a
magyar nyomdákkal, másrészt azt a
komplex szolgáltatást, amelyet mi
biztosítunk a kiadóknak, és amelynek
szerves része, az ellenôrzés, a napi
szintû közvetlen kapcsolattartás a
gyártókkal is, sokkal nehezebb lesz
egy külföldi helyszínen megoldani…
De természetesen, megoldjuk. 

● Az e-book mennyire zavar bele a
klasszikus könyvpiacba?
– Semennyire! Nagyon úgy tûnik,

hogy kialakult a fogyasztói rétege,

beállt egy szintre, ami nem emelke-
dik. A vonatkozó adatok alapján nyu-
godtan kijelenthetô, hogy nem veszé-
lyezteti a papír alapú könyveket. Sôt,
a magam részérôl kicsit reményked-
tem is, hogy jobban elterjed, ugyanis
azzal az Interpress és a hazai nyom-
daipar, akár jól is járhatott volna.

● …?
– Egy könyvet egy kiadó nyilván

nem kizárólag e-bookon ad ki, hanem
megmaradna a papíralapú is, csak
kevesebb példányban. Alacsonyabb
példányszámok esetében nagyobb az
esély, hogy egy kelet-európai, azon
belül magyar cégre bízzák a teljes
körû kivitelezését, semmint egy –
mondjuk német – nyomdára, amely
adott esetben el sem vállalja… 

● Visszatérve a jelen helyzethez:
nem gondolkodtak esetleg azon,
hogy megtartva a jelenlegit is,
kibôvítik a profiljukat?
– De igen! Könyves profilunkat

természetesen mindenképpen meg-
tartjuk – legalábbis szeretnénk! –,
hiszen az Interpress meglévô nemzet-
közi ismertsége és referenciái tovább-
ra is elônyt jelentenek a könyvkiadók
körében. Ugyanakkor kerestünk és
keresünk is olyan új piaci területeket,
ahol nyitottak az általunk kínált több-
letértékkel bíró tevékenységre. Ilyen
például a csomagolóanyag-gyártás
bizonyos szegmense, vagy éppen az
exkluzív, magas hozzáadott értékkel
bíró nyomdatermékek elôállítása. 

Ha össze akarnám foglalni az új,
addicionális „célpiacunkat”, akkor
leginkább úgy tudnám megfogalmaz-
ni, hogy elsôsorban olyan cégekkel

szeretnénk kapcsolatba kerülni, ame-
lyeknél a print nem termékként jele-
nik meg, hanem eszköz, ami vagy
szükségszerû velejárója az általuk
gyártott terméknek – ilyen terület a
csomagolás, használati utasítás –,
vagy éppen a cég imidzsének emelé-
sét hivatott szolgálni. Ez utóbbira
példa lehet akár a katalógus, az éves
jelentés, a legkülönbözôbb papíralapú
marketinganyagok, de említhetném
az exkluzív, relatíve kispéldányos
díszdobozokat is. Nem véletlen, hogy
az idén elsôsorban olyan kiállításokra
látogatunk el, amelyek ugyan kap-
csolódnak, kapcsolódhatnak a nyom-
daiparhoz, ám azon belül nem a
könyvekhez… 

● Egy új piacra betörni nem kis
kihívást jelent…
– Igazából már vannak vonatkozó

tapasztalataink, és pontosan érzékel-
jük, hogy nem egyszerû… És nem
szakmai, nyelvi vagy éppen szolgál-
tatásbeli felkészületlenség miatt,
merthogy azzal bizonyítottan nincs
gond. Az viszont kétségtelen, hogy
vonatkozó piaci ismerettel – például a
csomagolóanyagokat tekintve – csak
módjával rendelkezünk… Ám még-
sem ez jelenti a legnagyobb gondot,
hanem az, hogyan tudjuk elérni is-
meretlenül, egyelôre releváns refe-
rencia nélkül egy vadonatúj piacon,
hogy egyáltalán lehetôsége legyen az
embernek megmutatni, elmondani,
mit tud, mit is kínál – na, az a legne-
hezebb feladat. A feladatok azonban
azért vannak, hogy elvégezzük, meg-
oldjuk… ■

Ilona
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anyag és gyártástechnológia nyomdai,
csomagolóipari és egyéb ipari gumihenger-gyártás

sleevek, gumikendôk széles választéka hagyományos
ofszet-, valamint UV-nyomtatáshoz, lakkozáshoz

segédanyagok, mosó-, tisztító- és egyéb anyagok

40 országban a világon
Csatlakoztunk a csapathoz

Betaroll Böttcher Magyarország Zrt.
www.beta-roll.hu

mastertan320 jan  2017/01/19  15:55  Page 15



1166

Meglehet, hogy ha azt mondom, KellEgyRendszer.hu Kft., nem cseng annyira ismerôsen, ám ha azt, hogy
Scroll, illetve Szabó László, akkor az ágazat igen széles köre pontosan tudja, mirôl, kirôl beszélek. Szabó
László nevéhez fûzôdik ugyanis a nyomdaiparban leginkább elterjedt és leginkább kedvelt nyomdaipari
vállalatirányítási rendszer, a Scroll.
A ZeusSoft Bt.-ként indult vállalkozás majd’ 20 éve hozta ki elsô számítógépes nyomdaipari GYEK-es,
kalkulációs rendszerét, amelyet az elmúlt közel két évtized alatt természetesen folyamatosan fejlesztett. 
A kezdetben moduláris felépítettségû, egy jó ideje azonban folyamatokon alapuló program magába
foglalja a gyártás-, illetve a vállalatirányítás valamennyi területét – kifejezetten az ágazati, illetve szakmai
sajátosságok és specifikációk figyelembevételével. Nem egy vállalatirányítási rendszer, amelyet 
a nyomdaipar is tud használni, hanem dedikáltan a nyomdaipar számára lett fejlesztve. Abszolút komplex
megoldást nyújt az ágazatban mûködô cégek számára, mérettôl (kicsi, közepes vagy nagy) és profiltól
(nyomda vagy beszállító) függetlenül.
A rendszernek azonban ez idáig volt – igaz, csak egyetlen – „Achilles-pontja” is: mivel a helyszínen, adott
számítógép(ek)re került letelepítésre a program, annak betanítása, felügyelete, frissítése, a szerverrel
kapcsolatos esetlegesen felmerülô gondok elhárítása, vagy éppen az egyéni igények, illetve változtatások
beépítése is csak az adott cégnél történhetett személyesen, és ez rendkívül idôigényes volt. Szabó László
küzdelme az idôvel „legendássá” vált az ágazatban… És bár bôvült csapatának létszáma, alig gyôzték
kiszolgálni a partnereiket. Eddig! Ugyanis „felhôalapú” lett a Scroll. Ám nem ez az egyetlen változás vagy
újdonság a rövidesen már részvénytársaságként mûködô cégnél… 
Szabó Lászlóval beszélgettem.

…és egyéb lehetôségek
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„ A r r a  m e n j e n  a z  i d ô ,  a m i r e  i g a z á n  k e l l ”  „ A r r a  m e n j e n  a z  i d ô ,  a m i r e  i g a z á n  k e l l ”  
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Scroll 5.0
● A Scroll-programokra mindig is
jellemzô volt, hogy nemcsak megfelelt
az iparági igényeknek, hanem túl is
mutatott azokon. Az 5.0 verzió miben
több, miben más, mint az elôzôek?
– A számítógépes programok világa

és ezen belül a vállalatirányítási rend-
szerek is kifejezetten az a terület, ahol
elképesztô a fejlôdés. A mindenkori
fejlesztések újabb fejlesztéseket generál-
nak, és ezek azt eredményezik, hogy
még egyszerûbbé, átláthatóbbá, követhe-
tôbbé, kontrollálhatóbbá, egyben
hatékonyabbá válnak a munkafolyama-
tok és így a cég mûködésének egésze. A
Scroll 5.0 olyan „körültekintôen” veszi
figyelembe az adott cég lehetôségeit,
szokásait, felépítettségét, továbbá a
törvény vonatkozó elôírásait, a megren-
delés paramétereit, ezzel együtt követi a
munkafolyamatokat, „írja elô”, összegzi
és kontrollálja a feladatokat, azaz „dol-
gozik” mindez alapján, amelyre jószerint
egy hús-vér ember nem is képes.
Legalábbis ilyen gyorsan és hatékonyan
biztos nem. Jószerint egyetlen gombnyo-
mással elvégzi a program az operatív
feladatokat, és ebbe beleértendô az ár-
ajánlat elkészítésén, ezen belül a leg-
ideálisabb papírféleség kiválasztásától és
esetleges megrendelésétôl kezdôdôen az
alvállalkozók bevonásán, az ideális
nyomógép kiválasztásán, a kötészeti
beosztáson, a logisztika megszervezésén
át a számlázásig minden. Természetesen
az egyes folyamatokhoz különféle
jogosultságokat lehet és kell is beállítani.
Ennek nemcsak azért van jelentôsége,
mert természetszerûleg egy cégen belül
nem szükséges mindenkinek mindent
látnia, hanem fôleg azért, hogy a felada-
tokkal járó felelôsség is pontosabban
meghatározható legyen. 

● A Scroll 5.0 tudása tehát jóval több,
ugyanakkor alkalmazása egyszerûbb,
használata pedig olcsóbb…
– Alapvetôen azzal, hogy felhôalapok-

ra helyeztük a rendszert, mentesít ben-
nünket attól, hogy helyszínrôl helyszínre
rohangálva telepítsük és felügyeljük.

Bármilyen kérdés, kérés esetén online
tudunk segíteni, legyen az az ország
bármely pontján is, nincs szükség arra,
hogy személyesen elautózzunk a céghez.
És pontosan azért, mert nem visz el idôt
és energiát – ami persze, egyben pénzt is
jelent – a személyes kiszállás, megtehet-
jük, hogy a felhasználás függvényében
abszolút megfizethetô áron – monda-
nám, kifejezetten olcsón – tudjuk kínálni
a rendszer használatát. Ma már ugyanis
nem kell megvenni a programot, kizáró-
lag a használatáért kell fizetni. És, hogy
melyik cég, mit szeretne a rendszerbôl a
saját vállalkozásában használni, hol
szeretné ezzel hatékonyabbá tenni, azt ô
maga határozza meg. Nyilván, egy kis
nyomdának kevesebb területen van
szüksége rá, mint egy nagynak: és ezt
abszolút differenciálni tudjuk a haszná-
lati díjnál is.

● A Scroll annyit tud és olyan szofisz-
tikáltan, hogy például a gyek-es napi
tevékenységébôl eddig alapvetônek
tekintett feladatok kerülhetnek ki… 
– Pontosan az volt a cél, hogy az ope-

ratív szintû rutinfeladatok – fogalmazha-
tok úgy is: széklábfaragás – alól mente-
sítsük az élô munkaerôt. Ilyen például az
árajánlatok készítése, a termelésszerve-
zés, a különféle kimutatások elkészítése
és sorolhatnám tovább. Ezeket a felada-
tokat a Scroll-lal sokkal hatékonyabban,
pontosabban és biztonságosabban lehet
elvégezni, sôt ez anyagiakban is konkré-
tan mérhetô. A felszabaduló emberi
erôforrást pedig azoknál a feladatoknál
kell kiaknázni, amelyek számítógépek-
kel nem megoldhatók: a meglévô meg-
rendelôkkel való kapcsolattartásban, az
új lehetôségek feltérképezésében, így
arra marad idô, amire igazán kell! És
ennek a pozitív hozadéka szintén
konkrétan mérhetô!

● Mi van azokkal, akik a Scroll vala-
melyik korábbi, adott vállalkozásnál
még úgymond letelepítésre került
verzióját használják? Gondolok
például a 3-asra, amely nem felhô-
alapú… (➝)
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A Scroll 3-as verzió
támogatottsága végleg
megszûnik…

…és legkésôbb ez év július elsejé-
vel a program is elavul. Túl azon,
hogy mára már elavulttá vált az az
operációs rendszer is, ami alatt fut,
de a jogszabályi változások miatt –
be kell kötni a számlázó rendszereket
a NAV-hoz – nem lesz arra alkalmas,
hogy eleget tegyen a törvényi elôírá-
soknak. Tehát, mindenképpen muszáj
lesz lecserélni! 

Tudjuk, hogy jó néhány cégnél
mûködik ilyen rendszer, úgyis, hogy
nem legitim… De nincs semmi prob-
léma, aki cserélni akarja újra, annak
biztosítjuk az „amnesztiát”!

● Visszatérve az „új” Scrollhoz: a
második legkeresettebb szakma az
ágazaton belül a gyártmánygaz-
dáé, ezen belül pedig lassan alap-
elvárás a „Scroll-alapismeret”…

Scroll-alapismereti
tanfolyam, Scroll-
tréning, Webinárium

– Igazi róka fogta csuka helyzet,
hiszen Scroll-ismereteket leginkább
nyomdában lehet szerezni, viszont
akkor vesznek fel valakit gyártás-
elôkészítônek, ha rendelkezik ezzel…
Fôleg az utóbbi idôkben számtalan-
szor fordultak hozzánk is, hogy
tudunk-e olyan embert ajánlani, aki
ismeri a Scrollt, merthogy szükségük

lenne egy ilyen gyártmánygazdára.
Ám eddig éppen az idôhiány akadá-
lyozott meg bennünket, hogy esetleg
foglalkozzunk kvázi „utánpótláskép-
zéssel”, mindig csak a rendszert
használó adott cégnél tanítottuk be az
ott már egyébként is dolgozó embere-
ket. Ettôl az évtôl azonban felvállal-
juk, hogy idôszakos rendszerességgel
– meglátjuk, hogy milyen sûrûséggel
– Scroll-alapismereti tanfolyamokat
indítunk, amelyek alkalmanként elô-
reláthatólag három napot vesznek
igénybe. Erre jelentkezhet bárki, illet-
ve a cégek akár egy frissen felvett
kollégát is delegálhatnak. A tanfolya-
mok helyszíne a Váci úti irodánk
oktatóterme lesz, ahol minden szá-
mítástechnikai felszereltség is rendel-
kezésre áll. A tanfolyamkezdések
pontos idôpontjai, a részvételi ár még
most kerülnek meghatározásra, de az
biztos, hogy a velünk szerzôdésben
álló Scroll-rendszer használók szá-
mára az nem jelent külön költséget,
ha egy vagy akár több kollégát elkül-
denek rá.

Ezzel párhuzamosan végre arra is
nagyobb hangsúlyt tudunk helyezni,
hogy a már egyébként is Scrollt hasz-
nálókat tovább képezzük, azaz egy-
fajta tréninget tartsunk nekik annak
érdekében, hogy a lehetô legjobban
tudják kiaknázni a program „tudá-
sát”. Erre azért van szükség, mert
nem egyszer fordul elô, hogy felhív-
nak bennünket, hogy jó lenne, ha ezt
vagy azt tudná a program… Miköz-
ben tudja, sôt annál többet is! A
Scroll-tréning helyszíne szintén a

Váci úti irodánk lesz. Azoknál a
cégeknél, amelyek nagy felhasználói
a programnak, arra is van mód, hogy
náluk tartsuk.

További tervünk, ami már el is
indult: a szeminárium mintájára
„webinárium” szervezése. Ennek az a
lényege, hogy havonta egy-két elôre
meghirdetett napon, elôre meghatáro-
zott témában, nagyjából 30 perces
idôtartamban, „élôben” fogunk egy
újdonságot, folyamatot, speciális
„know-how”-t bemutatni. E mellett
szeretnénk egyfajta „tanácsadásnapo-
kat” is tartani: ez amolyan videókon-
ferenciaként mûködne, amelyen
mindenki hall és lát mindenkit. Bárki
bekapcsolódhat majd ebbe a fórum-
ba, és tehet fel kérdéseket, kérhet
útmutatást.

● Bt.-ként indultak, ám rövidesen
részvénytársaságként fognak
mûködni…
– Valóban így van. Ennek alapve-

tôen az az oka, hogy szó szerint
„kinôttük magunkat” – ma már nem
én jelentem a Scrollt, hanem egy
egész csapat –, és ezt „cégformailag”
is jelezni szükséges. Arról meg nem
is beszélve, hogy több nemzetközi
hátterû nyomdaipari vállalkozással
állunk kapcsolatban, vagy mûködünk
együtt, ráadásul terveink között van a
nemzetközi piacra történô kilépés, és
sokkal szerencsésebb, ha ezt rész-
vénytársaságként tesszük.  ■

Ilona
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A Xerox Ma-
gyarország ezút-
tal 2016. decem-
ber 14-én, a
Szent István Ba-
zilika tövében, a
karácsonyi vásár
kellôs közepén
tartotta szokásos
évzáró rendezvé-
nyét, amelyre
meghívást kaptak
legfontosabb partnerei, akik között a
partnerhálózat képviselôit éppúgy
megtalálhattuk, mint digitális nyom-
tatással foglalkozó cégekét, vagy
éppen nagyvállalati megrendelôket. A
vendégeket a Xerox a Bazilika elôtti
tér meghitt hangulatában, az ez alka-
lomra kibérelt zártkörû adventi hütté-
ben hagyományos karácsonyi vacso-
rával, finom forralt borral, illetve
egyéb jófajta nedûvel várta. A hangu-
latot pedig tovább fokozta az idôrôl
idôre vetített fényfestés.

A Xerox 2016-tal egy igen jó évet
tudhat maga mögött, ám az idei még
ennél is jobbnak ígérkezik. A cég
erôssége, hogy a kis, belépô kategó-
riás színes és fekete/fehér gépeiktôl a
felsô kategóriás vágott lapos berende-
zéseiken keresztül az inkjet technoló-
giás vágott lapos gépeken át egészen
a tekercses inkjet gyártógépekig,

minden kate-
góriában jelen
van, és meg-
oldási javas-
latot tud nyúj-
tani az érdek-
lôdôk számára.
A tavalyi dru-
pát követôen
egyértelmûen
azt tapasztal-
ják, hogy a

nyomdák közül egyre többen ma már
komoly profitgenerálási potenciált
látnak a digitális nyomtatásban,
nyomdai szolgáltatásban, és ennek
megfelelôen a nagy teljesítményû és
hatékonyságú eszközökben gondol-
kodnak. Ugyanakkor azok száma is
emelkedik, akik egyelôre belépô szin-
tû (low end, 45–69 lap/perc sebes-
ségû), vagy éppen középkategóriás
(mid end, 70–90 lap/perc sebességû)
berendezések üzembe állítását fontol-
gatják, sôt, már a döntés küszöbén
állnak… S azzal, hogy idén január-
ban végre kiírásra került az eszközfi-
nanszírozási EU-pályázat, nyilván
sorra fognak születni a vonatkozó
beruházások.

A Xerox nyomdaipari üzletága
eredményességéhez nem kis mérték-
ben az is hozzájárul, hogy a központ
erôteljes támogatása mellett a Nyom-

daipari Partnerhálózat
is jelentôsen megerô-
södött, és nemcsak az
értékesítés területén,
hanem a háttértámo-
gatást illetôen is. Ma
már az ország gyakor-
latilag minden pont-
ján azonnal elérhetô-
vé váltak. Ennek leg-
nagyobb élvezôi ter-
mészetesen az ügyfe-
leik, akik ilyen for-
mán – bárhol is le-
gyenek az országban
– „Xeroxhoz méltó”
ügyféltámogatást
élveznek, professzio-

nális kiszolgálásban részesülnek.
Ugyanakkor megmaradt a direkt
ügyfél-kezelés is, hiszen, fontosnak
tartják a „gyártói jelenlétet”, fôként a
kiemelt ügyfeleiknél.

Az idei évet tekintve is legfôkép-
pen az ügyfeleik támogatását tartja a
Xerox szem elôtt, így ennek megfele-
lôen alakítják a stratégiájukat. És az
is kiemelten fontos számukra, hogy a
hazai nyomdaipar értesüljünk a leg-
újabb nyomdaipari fejlesztésekrôl,
információkról, üzleti lehetôségekrôl.
Éppen ezért folytatják a már két éve
futó Xerox Roadshow rendezvényü-
ket, amelyen a nyomdászok, szakem-
berek a gyakorlatban próbálhatják ki
nyomdagépeiket, mindezt exkluzív
környezetben és színes, érdekes prog-
ramokkal tarkítva. Mindemellett
továbbra is részt vesznek kiállítóként,
elôadóként egyaránt minden fontos
nyomdaipari eseményen – például a
PPDexpón is –, ahol további újdonsá-
gaikról tudnak beszámolni.

És nem titkolt céljuk természetesen
az sem, hogy tovább növeljék piaci
részesedésüket. Mivel azonban ez
jelenleg is igen magas, azzal is pon-
tosan tisztában vannak, hogy minden
újabb százalékért keményen meg kell
küzdeniük. De – mint mondják –,
meg is fognak! ■

Ilona

XEROX-advent
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F l e x ó s z i m p ó z i u m  –  2 0 1 7
2017. február 23–24., Hévíz, Zalaegerszeg

Program:

Február 23., csütörtök:
10.00–13.00: Regisztráció Hévizen 

a Hotel Panorámában
12.00–13.45: Ebéd a hotel éttermében
14.00–19.00: Szakmai elôadások a hotel 

konferenciatermében 
(Részletek folyamatosan a honlapon)

20.00 órától: Bankett, baráti találkozó 
a hotel éttermében

Február 24., péntek:
9.00–12.00: Egyéni transzfer Zalaegerszegre, 

üzemlátogatás a Helikon Nyomdában
12.30-tól:     Ebéd Zalaegerszegen, hazautazás

Jelentkezési határidô: 2017. február 10.

További felvilágosítás: szervezési kérdésekben a
titkárság (Fodor Erzsébet 1/783-0347, 30/632-3344),
a szakmai tartalommal kapcsolatban Szabó Szabolcs
(30/288-6555) a nyomdaipari szakosztály társelnöke.

Ú j r a
e g y ü t t !

Budapest Olimpiai Központ Sportcsarnok
(korábban Syma)

2017. március 28–30.
PPDExpo – Minden, aminek a nyomdaiparhoz és 
a csomagoláshoz köze van

Signexpo – reklámdekorációs alap- és segédanyagok,
gépek, berendezések gyártása, forgalmazása

Elôzetes kiállítói információkért keressék:
Pesti Sándor kiállításigazgatót (titkarsag@pnyme.hu)
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Eseménynaptár – 2017
Hazai rendezvények:
Február ??? Restaurátor szakmai program OSZK (Bp.) 
Február 23–24. Flexószimpózium Hévíz, Zalaegerszeg 
Március 28–30. PPD/Sign expo Budapest
Április 20–23. XXIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budapest
Április 27. PNYME-közgyûlés Dunaújváros
Április ??? Restaurátor szakmai program ???
Május 3. PIV-dolgozók találkozója Budapest
Június 9–13. Ünnepi Könyvhét + Gyermekkönyvnapok Országosan
Június 15–16. Vándorgyûlés/papírfeldolgozó-napok ???
Június 24. János-ünnep Kamaraerdô (Bp.)
Szeptember 21–22. Nyomtatott csomagolás szimpózium ???
Szeptember ??? Papíros nyíltnap (Hamburger Hungária) Dunaújváros
Október 19. Cs + P és Hungaropack díjkiosztó Budapest
Október 26–27. (?) Print & Finishing konferencia ???
Október ??? Fórum a minôségrôl ???
Október ??? GPwA díjkiosztó és minikonferencia Tótfalusi tannyomda (Bp.)
November 16–17. (?) Biztonságos üzemeltetés (Karbantartói) ???
December 1. Andor napi szakmai találkozó Békéscsaba
December 7. Nyugdíjas találkozó Budapest
December ??? Magyar Grafika évzáró Budapest

Külföldi rendezvények, kiállítások (szélesebb körû érdeklôdésre számottartók):
Április 4–6. X-Fair Wienna Bécs
Május 4–10. Interpack Düsseldorf
Május 8–12. Fespa Hamburg
Szeptember 9–14. PRINT 17 Chicago
Szeptember 11–13. Iarigai konferencia Frieburg (Svájc)
Szeptember 14–16. InPrint München
Szeptember 25–28. Labelexpo Brüsszel
Szeptember 26–29. Print & Sign Bukarest
Október 10–12. World Publishing Expo (ex IFRA) Berlin
Október 11–15. Frankfurti Könyvvásár Frankfurt
Október 31–novovember 3. IPEX Birmingham
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DrDr. Garáné. Garáné
Bardóczy Irén Bardóczy Irén 
(1942–2016)(1942–2016)

Életének 74. évében, 2016. december
22-én hosszan tartó betegség után
elhunyt dr. Garáné Bardóczy Irén.

Bardóczy Irén 1942. április 30-án
Kolozsváron született. Érettségi után

zenemûvészeti fôiskolára jelentkezett, de a „gyökerei” miatt
nem vették fel. Egy ismerôs segítségével jutott el a nyomdaipari
szakmunkásképzôbe, ahol betûszedô szakmunkásnak tanult.
Gyakorlati képzésre az Athenaeum Nyomda fogadta be, ahol
kitûnô eredménnyel tett betûszedô szakmunkásvizsgát. Az
Athenaeum akkori vezérigazgatója gyôzte meg, hogy tanuljon
tovább. Kitûnô eredménnyel (vörös diplomával) végzett a
Felsôfokú Könnyûipari Technikumban, majd a Könnyûipari
Mûszaki Fôiskolán különbözeti vizsgát tett. Végzettségét
tekintve nyomdaipari üzemmérnök, valamint másoddiplomája
okán mûszaki-tanár volt.

Munkahelyei: Athenaeum Nyomda (1960–1985, majd
1997–2003), ahol végighaladva a ranglétrán, az utolsó öt évben
elnöki, illetve elnök-vezérigazgatói tisztségét töltött be, amellyel
egyidejûleg a Szikra Lapnyomda kereskedelmi vezérigazgató-
helyettese is volt. 1985–1992 között az Interpress Külkereske-
delmi Vállalatnál mûszaki és nyomdai vezérigazgató-helyettes-
ként dolgozott. Nyugdíjazásakor családi céget alapított. Mind-
emellett tizenöt éven át a nyomdaipari szakközépiskola, majd
egy gazdasági fôiskola óraadó tanáraként is tevékenykedett.  

Számos szakmai szervezet – PNYME, Mérnöki Kamara,
Magyar Igazságügyi Szakértôi Kamara – tagja volt. 2002-tôl
részt vett a Magyar Grafika szerkesztôbizottságának munkájá-
ban is, a Nyomda- és Papíripari Szövetségben pedig ô látta el az
Athenaeum Nyomda képviseletét, valamint több éven keresztül
ô volt a Pro Typographia zsûrielnöke. Szakmai pályafutása elsô
huszonöt éve alatt hat tankönyve jelent meg, részt vett a Nyom-
daipari Enciklopédia elsô és második kiadásának írásában és
szerkesztésében, valamint a Magyar Nagylexikon mûszaki
tudományos munkatársa volt. Tizenkét szakmai publikációja
jelent meg, majd a Magyar Grafika szerkesztôbizottságának
tagjaként számos cikk szerzôjeként is jegyezhették. 

Pályája során – sôt, azt követôen is – több kitüntetéssel ismer-
ték el munkásságát: hat alkalommal volt Kiváló Dolgozó, és
megkapta a Könnyûipar Kiváló Dolgozója, valamint a Kiváló
Munkáért állami kitüntetést is. 2002-ben pedig a szakma neki
ítélte az ágazat legrangosabb díját jelentô Magyar Nyomdászat-
ért kitüntetést, majd 2011-ben megkapta a Szövetség Pro Foede-
ratio díját is. Szakmai pályafutását illetôen a legbüszkébb arra
volt, hogy az elsô perctôl tevôlegesen részese lehetett az Athe-
naeum Nyomda ’60-as évek végétôl induló többlépcsôs fejlesz-
tésének. Számára az Athenaeum volt a kezdet és a vég. És rend-
kívül büszke volt a szakmától kapott kitüntetésére. 

Dr. Gara Miklóssal 1990-ben kötött házasságot.
Dr. Garáné Bardóczy Iréntôl a család, a rokonok, ismerôsök

és barátok, valamint a szakma képviselôi 2017. január 17-én
vettek végsô búcsút a Kelenföldi Szent Gellért Templomban.

Bede IstvánnéBede Istvánné
Ludmilla Ludmilla 
(1945–2016)(1945–2016)

Fájdalommal értesültünk
arról. hogy régi barátunk, kollégánk
Bede Istvánné, Ludmilla 2016.
december 23-i elhunyt.

Ludmilla 1945. május 12-én szüle-
tett Petrozavodszkban (Szovjetunió). Bede Istvánnal még
Moszkvában házasodtak össze, és ott született elsô lányuk,
Viki, majd 1969-ben haza jöttek Budapestre. Második
lányuk, Szilvi már itt született.

Luda Moszkvában szerezte nyomdamérnöki diplomáját,
munkásságát pedig a Kossuth Nyomdában kezdte, ahol a
kötészetben fômûvezetô-helyettes lett. Onnan került a
Nyomdaipari Egyesülés nemzetközi osztályára, ahol orosz
nyelvtudását is kamatoztathatta. Emellett oktatóként is dol-
gozott a Könnyûipari Fôiskolán: a kötészettel ismertette
meg a hallgatókat. A rendszerváltást követôen nyugdíjba
vonulásáig a Nyomda- és Papíripari Szövetség csapatához
tartozott. Sôt, azt követôen is aktívan vett részt a Printex-
pók, valamint a Pro Typographia versenyek szervezésében,
lebonyolításában. Munkásságát 2010-ben Hess András-
díjjal is elismerték. 

Magánéletét kitöltötte a családja, öt unokájára nagyon
büszke volt. Tartotta a kapcsolatot régi munkatársaival,
valamint az egykori moszkvai egyetemista barátaival is.
Családját és barátait váratlanul érte halála.

Bede Istvánné Luda végsô búcsúztatására 2017. január
26-án került sor a Farkasréti Temetô Makovecz-termében.

Schmidt Gábor Schmidt Gábor 
(1946-2016)(1946-2016)

Hetvenedik születésnapja elôtt,
2016. november 23-án hunyt el
Schmidt Gábor, akit sokan ismertek
és kedveltek az ágazatban. Fia, Dani
kérésére azonban csak röviden
emlékezünk meg róla, és álljanak itt
az ô szavai: „…nem szeretnénk

hosszadalmas nekrológot, a szívünkben gyászolunk.
…Apám valóban ismert volt a nyomdászok között. Ô volt a
Cerberus, a Cerbi, ahogy mindenki ismerte… A rendezvé-
nyeken vidámságával, meséivel (fôleg utazásairól) és
barátságosságával nagy ismeretségi körre tett szert. Sok
nyomdának megrendelôje és korrekt fizetôje volt, de soha
nem voltunk a nagyokhoz mérhetôek. Mi egy kis családi
vállalkozást irányítottunk, de porszemek maradtunk, és el-
vesztünk a fejlôdés útján… S bár mindenki azt jósolta
neki, hogy a nyomdából fogják majd egyszer elvinni, nem
így történt: betegségben, ám nyugodt nyugdíjas korában,
kórházban érte a halál. Sajnos, nincs már Ô sem…, 
és nincs már a Cerbi sem…”
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VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph

gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.
Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

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

www.rcontact.hu

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

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

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszziittaa--
ffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa

––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

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

TAMPON-MIX Kft.
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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.

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

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

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

iinnffoo@@ddppddssttaannccuuzzeemm..hhuunn

3300//222211  77777700
3300//333300  22994466

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

RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
c s a k  n á l u n k !c s a k  n á l u n k !

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

Tel./fax: 061-264-3819

Digitális nyomdák részére:Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,

Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus

vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
IINNVVEENNCCIIÓÓ®® KKfftt..

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

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher

drótfûzôgépek, fejek.

Sorszámozás, perforálás
Morgana FSN

sorszámozógéppel.

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562

2222

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

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

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001177

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 vagy KERETES
176 000 Ft

1/5 OLDAL

40 000 Ft

1/2 OLDAL
92.000 Ft

1/4 OLDAL

52 000 Ft

1/3 OLDAL

66 000 Ft

1/8 OLDAL

20 000 Ft

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk!  Amennyiben a fekete
hirdetésben embléma vagy logó szerepel, akkor szintén digitális állományt kérünk!
(formátumféleségek: tiff, pdf, 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

7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2017-ben:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 26. ((0011..1166..))
február 22. ((0022..1111..))
március 20. ((0033..1100..))

április 13.((0044..0033..))
május 9. ((0044..2299..))
június 1. ((0055..  2222..))
június 29. ((0066..  1199..))

– nyári szünet –
szeptember 12. ((0099..0011..))

október 5. ((0099..2255..))
október 31. ((1100..2200..))

november 23. ((1111..1133..))
december 18. ((1122..0088..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
28–36 oldal terjedelemben

cca 2500 példányban

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

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

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

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon/fax: 226-1944

(8–9 óra között)
E-mail:

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

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya
KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001177--bbeenn  iiss!!
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