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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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Ünnepélyes díjátadó 2017. március 29-én a PPDexpón!
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Most nyugisabb, de az a fránya ördög…

Mintha nyugisabban indulna az év a szokásosnál, de legalábbis optimistább a hangulat.
Beszélgetve a beszállítókkal, úgy tûnik, rendezôdni látszik a nyomdák élete: nyilván van
megrendelésük, merthogy veszik az alap- és segédanyagokat, továbbá fejlesztésekben
gondolkodnak azon cégek is, amelyek – például földrajzi elhelyezkedésük okán – nem
juthatnak pályázati forrásokhoz. Rendre jó évet zárt 2016-ban a beszállítók zöme. 
A nyomdák szemszögébôl nézve kicsit szélsôségesebb a helyzet: egy jelentôs részüknél
valóban nincs probléma a munkaellátottsággal, ugyanakkor a vállalási árak jellemzôen
még messze vannak a kívánatostól. Azon a téren van, lenne mit tenni bôven… 
Ám az is tény, hogy másik részük – hál’ istennek csak a kisebbik – továbbra is küzd az
életben maradásért, vagy már tevékenysége feladására kényszerült. Konszolidálódni
látszik tehát a nyomdaipar, pontosabban konszolidálódni látszott egészen a kiadóknál
kialakult momentán nem kis rumlit okozó Alexandra-bedôlésig. Lapunk nyomdába
adásának napján éppen arról tudósított az egyik hírportál, hogy a kis, jellemzôen
független kiadók tüntetést szerveznek hétvégére az Alexandra Nyugati téri könyvesháza
elé, abban a reményben, hogy a kormányzat megváltoztatva korábbi álláspontját,
mégiscsak valamifajta segítséget nyújt a kulturális élet eme szereplôinek.
Végül is 3,5 milliárd forintról van szó, nagyjából ennyi pénzzel ragadtak be
a könyvkiadók a nagykereskedô Könyvbazár és a kiskereskedelmet bonyolító Rainbow
közötti elszámolási vitába. Ez az összeg alig valamivel több, mint amennyi közpénzt
kapott a magyar kormánytól egy 14 ezer fôs szerb település, Bácska Topolya
harmadosztályban játszó focicsapata… Félreértés ne essék: nem sajnálom én tôlük! 
De tán a honi könyvkultúra – amelynek letéteményesei a kiadók – is megérdemelne némi
„megsegítést”, ha már önhibáján kívül ilyen helyzetbe került. Ebben az esetben lényegi,
hogy valóban önhibájukon kívül szenvedik el a kiadók az eseményeket, nem pedig
valamilyen rossz üzleti döntésük következményeként: nekik ugyanis nincs más
választásuk, mint bizományba átadni a terjesztôknek a könyveket, s ha eltûnik az érte
járó pénz, érdemben nem sokat tehetnek, maximum futhatnak utána…
A kialakult állapot – a dominóelv alapján – persze, rögtön utána a könyvnyomdákat sújtja,
amelyek ilyen formán nem jutnak az amúgy is meglehetôsen hosszú fizetési határidôre
kiállított számláik ellenértékéhez, ami magával vonja, hogy akadozni kezdhet az 
ô kifizetésük a beszállítóik felé, és nagy kérdés, hogy azok miként tudják mindezt
„lekezelni” anyavállalatuk felé… 
Az ügy további folyományaként lefagy(hat)nak a könyvkiadói megrendelések – nagyjából
hatvanmilliárd forintos piacról beszélünk –, aminek következtében a nyomdáknál ilyen
formán felszabaduló kapacitások rázúdul(hat)nak a jó esetben is stagnálónak mondható
nyomdaipari piacra, felszítva az amúgy is alapvetô problémát jelentô árversenyt.
De nem akarnám festeni az ördögöt a falra… Inkább reménykedjünk abban, hogy ennél
optimistább forgatókönyv valósul meg, és – ha némi átmeneti sokk után is – nyugis lesz
az év a nyomdaipar számára.

PRINTinfo
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Hiányszakmává minôsítés
● Kezdjük az eredeti célkitûzéssel! Hogy áll a
helyzet a hiányszakmává nyilvánítással?
– A vonatkozó tapasztalatok azt mutatják, hogy

amennyiben hiányszakmává minôsítenek egy szakmát, akkor
jelentôsen megugrik az érdeklôdés iránta. Szövetségünk már
tavaly év végén teljesítette az ehhez szükséges feladatokat,
azaz budapesti székhelyû tagvállalatait bevonva feltérkép-
ezte, hogy melyek azok a területek, ahol munkaerôhiány van,
és ez konkrétan hány fôt jelent. Az összesített adatokat és az
ezt alátámasztó dokumentumokat és nyilatkozatokat hivata-
los formában átadtuk a BKIK oktatással foglalkozó osztály
vezetôjének, Elek Csabának, aki az abban foglalt tények és
információk alapján, támogatásáról biztosított. De fontos
hozzátenni, hogy a döntési folyamat szigorú protokoll
mentén zajlik: az oktatási osztály továbbítja a javaslatot a
BKIK elnökségének, amely megvitatja, majd támogatás
esetén felterjeszti a végsô döntést meghozó Nemzetgaz-
dasági Minisztériumnak.

● Ez azt jelenti, hogy akár már a 2017/2018-as
tanévben hiányszakmaként bizonyos támogatást
élvezhetnek a gépmesternek, kötészeti
szakmunkásnak jelentkezô fiatalok?
– Ennyire nem megy gyorsan! Márciusban dönt a BKIK

elnöksége, és küldheti el javaslatát a minisztériumnak, amely
viszont csak szeptember végére, október elejére alkotja meg
az ehhez szükséges jogszabályt. Leghamarább a 2018/2019-
es tanév indulására válhat hivatalosan hiányszakmává a
nyomdász szakma bizonyos ága. Jó hír, hogy a kamara által
elôterjesztett hiányszakmává történô minôsítést, ajánlást a
minisztérium nem szokta kétségbe vonni… Pillanatnyilag a
legfontosabb az, hogy a nyomdász szakma egyáltalán
fókuszba kerüljön, központilag irányuljon rá a figyelem,
élvezzen valamifajta elônyt, mert ez nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy a mi célcsoportunk, a továbbtanulás elôtt álló
fiatalok szemében is vonzerôvel bírjon. 

66

A Nyomda- és Papíripari Szövetség Print: a Te jövôd
projektjének egyik célkitûzése, hogy hiányszakmává
nyilvánítsák a gépmesteri, illetve a kötészeti képzést,
mert ezáltal például ösztöndíjat, ingyenes képzést
élveznének azok, akik iskolarendszerû vagy OKJ-s
képzés keretei között tanulnak tovább. Vonzóbbá válik 
a nyomdász pálya, jobban felkelti a fiatalok érdeklôdését
a nyomdász szakma iránt. Ráadásul a hiányszakmákra
jelentkezôknél nincs létszámlimit: az iskolák akárhány
embert felvehetnek. A hiányszakmává való nyilvánítás
elsô körben a kamarák alá tartozik: ez az a szervezet,
amely a javaslatot felterjesztheti a végsô döntést
meghozó Nemzetgazdasági Minisztérium felé. Éppen
ezért a szövetség felvette a kapcsolatot elsô körben 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával (BKIK), 
és már lépett is az ügy érdekében. 
Ám a megbeszélések folyamán kiderült, hogy számos
további olyan lehetôség is van az együttmûködésben,
amely jelentôs mértékben segítheti a nyomdász
szakmára történô figyelemfelhívást a továbbtanulás elôtt
álló fiatalok – legyenek általános iskolások vagy
érettségizettek – körében.
Hogy mi minden, arról dr. Peller Katalinnal,
a szövetség ügyvezetô igazgatójával beszélgettem.

Oktatás és munkaerô-utánpótlás (4.)

Kamarai 
együttmûködések –
konkrét eredmények
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● A BKIK „felségterülete” Budapest, illetve Pest
megye. Mi van/lesz a vidékkel?
– Természetesen célunk, hogy az ország minden olyan

területén kapcsolatba lépjünk a helyi kamarákkal, és közösen
tegyünk az ügy érdekében, ahol valós problémaként
jelentkezik a szakmai utánpótlás biztosításának hiánya.
Egyébként két megyében – az egyik Békés, a másik Hajdú-
Bihar – már jelenleg is hiányszakmaként nyilvántartott
például a gépmester, illetve könyvkötô szakma, és így kiemelt
támogatásban részesülhet, aki ezt tanulja. Ez pedig a helyi
nyomda(k) lobbierejének köszönhetô. 

Szövetségként azonban átfogóan kell elôsegítenünk a
probléma megoldását, és azt valahol el kellett kezdeni. Így
történt, hogy elsôként a BKIK-val vettük fel a kapcsolatot, és
léptünk – úgy tûnik – nagyon is elôremutató együttmûködés-
re. De nemcsak e téren tudnak segíteni, hanem további
minimum két olyan lehetôséggel is bírnak, amelyeket
kiaknázva a szövetségünk által életre hívott Print: a Te jövôd
kampány nagyon célirányosan tudja a fiatalok figyelmét a
nyomdász szakma felé irányítani.

77

Közös kampány a
kamarával: nyomdalátogatás

● Egész konkrétan ez mit takar?
– Nemcsak a nyomdaipari ágazat, hanem más

szakmák is komoly gondokkal küzdenek a szakmai
utánpótlást illetôen. A faipari ágazat, például az
asztalosok, bútorgyártók is közéjük tartoztak, ám
ma már így, múlt idôben! Ugyanis közösen BKIK-
val kidolgoztak egy olyan kampányt, amelynek
eredményeként immáron második éve nincs
gondjuk a szakmai utánpótlás biztosításával. 
A BKIK napi kapcsolatban áll az oktatási
intézményekkel, nyilvánvaló, hogy sokkal
könnyebben éri el náluk, hogy a nyomdaipar, mint
továbbtanulási lehetôség felé is nyitottabbak
legyenek. A mi esetünkben annyival egyszerûbb a
helyzet, hogy már kész a komplett kampány-
anyagunk, és csak azt kell megnézni, hogy hogyan
lehet adaptálni a kamara lehetôségeire. 
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Még mindig a Még mindig a vastagabb BOPPvastagabb BOPP lamináló fóliában hiszünk!lamináló fóliában hiszünk!
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Ez konkrétan azt jelenti, hogy amennyiben
összeállítunk egy olyan nyomdai listát, amely cégek
szívesen fogadnak nyomdalátogatásra általános, illetve
középiskolai diákokat, akkor a BKIK a maga igen erôs
kapcsolatrendszerét felhasználva, szervezett formában
gondoskodik arról, hogy olyan fiatalok vegyenek részt a
programokon, akiknél reális az esély, hogy szakmául
választják a nyomdászatot. Magyarán: a BKIK rendelke-
zésre álló csatornáinak, eszközeinek kiaknázásával a
nyomdaipar számára egy még koncentráltabb lehetôség
nyílik célcsoportjának eléréséhez – és mindez „házhoz
szállítva”. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy egy-egy
alkalommal akár több iskolából összeverbuválva a
fiatalokat, egy a fogadásukra vállalkozó nyomdába viszik
el ôket, hogy elôször a maga valóságában lássák, tapasz-
talják, egyáltalán mirôl van szó, hogy néz ki egy nyomda,
és mi történik ott. Ezt követôen lehet – és kell is – például
egy pályaválasztási órán az ehhez kapcsolódó egyéb
elméleti tudnivalókról felvilágosítani ôket. 

● Tehát a nyomdák részérôl azt a nem kis
energiát kívánó személyes „iskolameggyôzést”
váltja, válthatja ki a BKIK?
– Ezzel együtt, továbbra is szükség van a nyomdák

egyéni aktivitására az egyes iskolák felé. Ahol, és ahogy
csak lehet, népszerûsíteni kell a szakmát! Arról nem is
beszélve, hogy a nyomdalátogatások megvalósításához
nélkülözhetetlen a nyomdák együttmûködése, kell, hogy

vállalkozzanak a diákok fogadására. De nemcsak
fogadniuk kell, hanem ahhoz is segítséget kell, adjanak,
hogy mindazokra a kérdésekre válaszolni tudjunk, például
egy ismertetô füzetben, amikre a fiatalok – és persze a
szüleik – kíváncsiak. Konkrét és nagyon vonzó ajánlatot
kell tenni a bérekrôl és a karrierlehetôségekrôl. Már volt
próbálkozásunk az irányban, hogy összeállítsunk egy
ilyen ismertetôt, de a cégek kvázi üzleti titokra hivatkozva
– finoman fogalmazva is – eléggé zárkózottak voltak a
válaszokat illetôen. Márpedig ezen konkrétumok nélkül
nem tudunk érdemben érvelni amellett, hogy miért
válasszák a fiatalok a nyomdász szakmát! 

● Akkor a következô lépésként kinek, mi a
feladata?
– A szövetség azt vállalta, hogy összeálltja azon

budapesti, illetve Pest megyei nyomdák listáját, amelyek
készek fogadni nyomdalátogatásra az iskolai csoportokat.
A BKIK pedig azt, hogy nemcsak megszervezi az
érdeklôdô fiatalokat, hanem gondoskodik a szállításukról
is. A nyomdáknak pedig az lenne a dolguk, hogy vállalják
fel – lehetôleg minél többen –, hogy egyrészt fogadják a
diákokat az üzemlátogatásra, másrészt azt is, hogy a
szakmát bemutató ismertetôanyaghoz szolgáltatnak
érdemi információt.

És ezzel még mindig nincs vége a kamara által
biztosított lehetôségeknek…

● Bocs, de ez mi?
– Ez a Budapest Fôváros  Kor-

mányhivatala szakmai továbbtanu-
lást, mondhatni, szakmákat népsze-
rûsítô rendezvénye, és elsôsorban
azon érettségizett fiataloknak szól,
akik nem nyertek felvételt valamely
felsôfokú intézménybe, vagy
egyáltalán nincs is szándékuk azok
valamelyikén továbbtanulni. Nekik
kívánják bemutatni, hogy milyen
OKJ-s képzések, szakmák közül
választhatnak. A rendezvényen
képviselteti magát valamennyi
Budapesti és Pest megyei
Szakképzési Centrum – a Szily is! –,
illetve egyéb nappali iskolarendszerû
oktatással foglalkozó intézmény. A
program szervezôje és bonyolítója a
kamara, és ôk a munkaügyi
központokon, illetve a KLIK-en
keresztül elérik azokat az érettségizett
fiatalokat, akik számára ez a rendezvény
különös fontossággal bír. Ez ugyanis egy

olyan pályaorientációs rendezvény,
amelyen vagy az elsô vagy a második
szakmai végzettség ingyenesen történô
megszerzésének lehetôségeire hívja fel a
25. életévüket még be nem töltött

érettségizett fiatalok figyelmét. A
rendezvény helyszíne a MOM, és reggel
10-tôl este 6-ig jöhetnek, és – a korábbi
évek tapasztalata alapján – jönnek is a
fiatalok.

Tanulj SzakMÁ-t rendezvény – Budapest, 2017. március 7. 
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Közinfoinfo

Szövetségként pedig mi is
lehetôséget kaptunk, hogy a Print: a
Te jövôd kampánnyal népszerûsít-
hessük a nyomdász szakmát, sôt az
egész napos rendezvény kísérô
programjaként elôadást tarthassunk,
amolyan panelbeszélgetést folytas-
sunk, kvázi korteskedhessünk a

nyomdaipar területén történô továbbtanulás mellett. Kapunk egy pici standot
is, ahol lehetôségünk van különféle szóró- és ismertetô anyagok elhelyezésére.
És abban is nagyon számítunk a nyomdák segítségére, hogy olyan promóciós
anyagokat biztosítanak, amelyek a mai fiatalok számára figyelemfelkeltôk,
érdekesek vagy éppen mókásak.

De ezzel még mindig nincs vége, ugyanis ôsszel van ugyancsak a kormány-
hivatal égisze alatt, SZAKmázz! elnevezéssel egy hasonló rendezvény, amely
azon fiataloknak szól, akik addigra már tudják, hogy nem vették fel ôket a
felsôoktatásba, tehát megint egy olyan esszenciális célcsoport, akiket a nyom-
daipar nagyon is meg tudna szólítani. Azon is ott a helyünk!

● Ugyan nem kapcsolódik a
kamarához, de mindenképpen
rákérdeznék: hogy áll a
„tûzoltás”, azaz a nyomdaipari
cégek által forszírozott szakmai
alapismereti tanfolyam?
– Jelen pillanatban már folyik a

kompetenciafelmérés, azaz nyomdák
képviselôit kérdezünk meg arról, hogy
milyen elvárásaik vannak a tanfolyam-
mal kapcsolatosan. Ez várhatóan
február elejére kialakul, és az egzakt
elvárások függvényében lehet össze-
állítani a tanfolyami anyagot. 

Az elôzetes tervek alapján az elsô
kurzusra – amelynek témája az ofszet-
nyomdai gépmester alapismeretek –
minden bizonnyal nyár elején kerül sor,
de még a nyomdákkal történô további
egyeztetés kérdése a pontos idôpont,
illetve a tanfolyam ritmusa. 

Azt viszont tudni kell, hogy egy
ilyen tanfolyam teljes körû feltételei-
nek megteremtése nagyon drága dolog.
Elsô alkalommal mindezt megelôlegezi
a szövetség, ám a késôbbieket illetôen
kizárólag piaci alapokra helyezve tud
fennmaradni. És a további tanfolyamok
– például a kötészeti alapismeretek
vagy éppen a gyártáselôkészítés – sorsa
is azon múlik, hogy van-e, lesz-e rá
valós piaci kereslet. A tanfolyam(ok)ra
természetesen bármely nyomdaipari
cég bárkit beiskoláztathat, de az is
nyilvánvaló, hogy a szövetség tagjaként
ezt jóval kedvezôbb feltételek mellett
teheti.

Ahogy mindenben, ebben is a szak-
ma kezében a döntés, a szövetség min-
dig csak a lehetôséget teremti meg. ■

Ilona

Szakma-alapismereti tanfolyam

Március 7.
Az 5.7.1 vAz 5.7.1 verzió újdonságaibólerzió újdonságaiból

• CtP-lemezkészlet kCtP-lemezkészlet kezelés:ezelés:
az ismétlések okainak kimutatása,
igények elôrejelzése, rendelések, 
készletkapcsolat

• Külön számlázandó proofok:Külön számlázandó proofok:
az elôkészítés során felmerülô
költségek nyilvántartása, 
számlázása

• HeidelberHeidelberg webshop interfész:g webshop interfész:
segédanyagok rendelése közvetlen
kapcsolattal

Március 20–22.
ScrScrollMAX KollMAX Kerereskeskedelmi edelmi 
modul – alapismermodul – alapismereteketek

A hárhárom napos tanfom napos tanfolyamolyam során 
a Scroll beállításaitól az ajánlat
elkészítésén át a táska kiszállításig
tartó folyamatokat vesszük át, 
interaktív módon, gyakorlási
lehetôségekkel.
Az oktatás irodánkban kialakított
teremben zajlik, ahol a jelentkezôk
az átadott ismeretekben zavartalanul
mélyedhetnek el.

Március 28.
Árajánlatkészítés – haladóÁrajánlatkészítés – haladó

Fedezze fel, hogy az egyszerû
kalkuláción túl mi mindenrmi mindenree lehetlehet
képes a ScrollMAX rendszer!
Ajánlatok követése, belsô
jóváhagyás folyamata, alvállalkozói
ajánlatkérés, kalkuláció-varázsló,
kimutatások stb.
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Helyzet
Az Alexandra, pontosabban az azon

belül a nagykereskedést bonyolító
Könyvbazár, illetve a kiskereskedelmi
bolthálózatot mûködtetô Rainbow
körüli elmérgesedett helyzet
elsôdlegesen és legnagyobb mértékben
a kiadókat érinti, ám ezzel
gyakorlatilag egy idôben azokat a
nyomdákat, amelyek akár közvetlen,
akár közvetett formában dolgoznak a
könyvpiacra. A terjesztés
koncentrációja miatt – mindössze
három nagy terjesztô cég van: a Libri,
a Líra és az Alexandra – ugyanis
jószerint nincs olyan kiadó, amely ne
lenne kapcsolatban valamelyikükkel,
de rendszerint mindegyikükkel, és e
miatt erôs a kitettsége a terjesztôi
elszámolásoknak és kifizetéseknek.
További tény, hogy akár érintett egy
kiadó, akár nem – vonatkozó
információnk szerint – „lefagytak” a
hír hallatán, és az egyébként
jellemzôen januárra idôzített nyomdai
számlák kifizetését nem teljesítették.
Van olyan könyvnyomda, amelynél
alig két hét alatt a duplájára növeke-
dett a határidôn túli kintlévôség. A
kialakult helyzet miatt, még azok a
kiadók sem fizetnek (tisztelet a
mindenkori kivételeknek), amelyek
kvázi „nem ragadtak be” a kis- és
nagykereskedô közötti elszámolási
vitába. A kiadói szféra alapjaiban
történô megrengésével, és ennek
cunamiszerû hatásával a klasszikus
könyvnyomdák mindegyike kénytelen
szembenézni. Ahogy egyikük vezetôje
fogalmazott: 

„…ebben az ügyben mindenki
sérülni fog, a kérdés csak az, hogy
mekkora sebet kap, és rendelkezik-e
annyi erôvel és tartalékkal, hogy
kibírja…” 

Az is teljesen nyilvánvaló, hogy a
kiadói szféra ilyen formán kialakult
válságos helyzetének következménye
nemcsak a könyvnyomdáknál

csapódik le, hanem érvényesül a
dominóelv, és erôteljesen rázhatja
meg, rendezheti át a tavalyi évben –
legalább a munkaellátottság
tekintetében – éppen egy kicsit
konszolidálódni látszó teljes hazai
nyomdaipart. Egyrészt nemcsak a
nagy könyvnyomdák megrendelôi
között találhatunk kiadót, hanem
szinte minden nyomdában akad ilyen,
és elvesztésük vagy éppen – ha és
amennyiben egyáltalán – isten tudja
mikori, legalább részszámla-kifizeté-
sük, nem kis fájdalmat jelent szinte
mindenkinek. 

További hozadéka az ügynek, hogy
a könyvkiadói megrendelések hiánya
jelentôs kapacitást szabadít(hat) fel a
nyomdákban, amelyet aztán kénytele-
nek rázúdítani az egyébként jó esetben
is stagnáló nyomdai piacra.

A hírt követôen folyamatosak a
válságtanácskozások a kiadók között,
és többféle elképzelés is van arra

Kármentesí tés nem, 
legfe l jebb kárenyhí tés 

Rezeg
a kiadói szféra

…kialakult válságos
helyzetének következménye
nemcsak a könyvnyomdáknál
csapódik le, hanem érvényesül
a dominó-elv, és erôteljesen
rázhatja meg, rendezheti át a
tavalyi évben – legalább a
munkaellátottság tekintetében –
éppen egy kicsit
konszolidálódni látszó teljes
hazai nyomdaipart…
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vonatkozólag, hogy miként
lehetne megoldást találni erre
a gyakorlatilag a teljes kiadói
szférát sújtó óriási problémára.
Alapvetô gond – ahogy azt
évek óta a MKKE is hang-
súlyozza – hogy a rendszer-
váltást követôen nem konszo-
lidálódott az ágazat, és súlyos
tôkehiánnyal küzd. Egészség-
telen az egész könyvpiaci
struktúra: a terjesztôk magas
jutalékért (átlag 50 százalék),
kizárólag bizományosi konst-
rukciókban, utólagos elszá-
molással veszik át a könyve-
ket. A kiadóknak kell(ene)
elôre finanszírozni a szerzôi
díjakat, a kiadási jogokat,
adott esetben a fordítás költsé-
gét, az elôkészítést, és persze a
kigyártást, azaz a nyomdákat.
A tôkeszegény kiadói szféra
ezt egyrészt egyfajta „lavíro-
zással” oldotta meg, ami a
nyomdák szempontjából egye-
bek mellett azt is jelentette,
hogy a hosszú, illetve még
hosszabb fizetési határidôk
alapvetô feltételei voltak a
megrendeléseknek. A szintén
jellemzôen tôkeszegény nyom-
dai vállalkozások pedig kény-
telenek voltak ennek biztosí-
tása érdekében beszállítóikra
támaszkodni: ha sikerült, szin-
tén hosszabb fizetési határ-
idôkben történô megállapodás-
sal, vagy éppen faktorálás
igénybevételével. Mindemel-
lett a kiadói szféra még banki
támogatást is igénybe vett,
hogy finanszírozni tudja a
könyvek meglehetôsen hosszú
forgási idejét.

MKKE-lépések
A kialakult helyzetben folyama-

tosan tanácskozott és egyeztetett az
érintettekkel a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülete
(MKKE), és egyértelmûvé vált, hogy
vagy egy új befektetôre, vagy valami-
fajta állami segítségre, segélyre lenne
szükség a kiadók – és Kocsis András
erôteljesen hangsúlyozta, hogy semmi-
képpen nem a kereskedô – megmen-
tése érdekében. De az esetleges állami

beavatkozás nem járhat azzal, hogy a kiadói szféra kvázi elveszítse függetlensé-
gét. Az EMMI-nek írt levélre meg is érkezett a válasz, ami – mondjuk így –
visszafogott volt bárminemû segítséget illetôen. Annyi azért történt, hogy a
minisztérium kijelölt egy államtitkárt, akivel az ügyben tárgyalhat a MKKE.

„Ha csak egyetlen százalékos esély is van, azt is megpróbáljuk…” – reagált a
lehetôségre* Kocsis András elnök. Ô az egyébként, aki évek óta hangsúlyozza,
hogy az alapproblémát az jelenti, hogy „…a rendszerváltás óta – amikor elve-
szett a bolthálózat jelentôs része – nem történt meg a szektor konszolidációja, és
nagyságrendileg 7–8 milliárd forint tôke hiányzik az ágazatból”. Véleménye
szerint a kialakult válsághelyzet miatt az erôs kiadói csoportok ugyan kevésbé
sérülnek, ám a tôkehiányos kis és közepes kiadók sorsa kétségessé válhat: bedô-
lésükhöz, tevékenységük felfüggesztéséhez vezethet, és ennek folyományaként
nehéz pénzügyi helyzetbe kerülhet több nyomda is. 

Noha a bizományosi rendszernek kétségtelenül van elônye: nem kell hatalmas
tôke például egy könyvesbolt nyitásához, és nem kell attól tartania a bolttulajdo-
nosnak, hogy adott esetben sok millió forintnyi könyv marad a nyakán, ugyan-
akkor igen széles választékot képes kínálni az olvasni vágyók számára, és ezál-
tal generálja mind a saját, mind a kiadók forgalmát. Legnagyobb hátránya vi-
szont – túl azon, hogy a kiadók utólagos elszámolással jutnak csak a pénzükhöz
–, hogy amennyiben a lánc tetején álló szereplô valamilyen ok miatt „bedôl”,
akkor a tartozási lánc alapjaiban rengeti meg a teljes rendszert, amelybe a
kiadók, a szerzôk és persze a nyomdák is – jó esetben „csak” – beleremegnek. 

Arra a kérdésemre, hogy a könyves szakma esetleg gondolkodik-e a sokat
kárhoztatott, tisztán bizományosi rendszeren alapuló könyvterjesztôi hálózat
megváltoztatásán, Kocsis András elmondta, hogy mindenképpen foglalkoztatja
ôket a probléma, de egyelôre nem látszik olyan megoldás, amely csökkenthetné
a kiadó szféra kitettségét. Most a legfontosabb az, hogy a jelen helyzetbôl a
kiadók a lehetô legkevesebb vérveszteséggel jöjjenek ki. A könyves szakma már
négy nagy válságot is megélt a rendszerváltás óta. 

*(Lapzártánkkor értesültünk: az állam nem vállalja át az adósság kifizetését a kiadók
felé.)
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Alexandra-elôzmény
Jó másfél évvel ezelôtt, 2015-ben például éppen az Alexandra kapcsán az

egyiket. Akkor a kiskereskedelmet mûködtetô Pécsi Direkt került csôdközelbe,
ami, ha bekövetkezik, pusztító hatással söpört volna végig a teljes kiadói
szférán. A kiadói szakma – élén a MKKE vezetésével – azonban összefogott,
mert úgy gondolta, hogy ha sikerül némi „levegôhöz juttatni” a könyvkereske-
dést, akkor az képes lesz talpon maradni, megerôsödni, és ezáltal nem szûkül
tovább a terjesztôi hálózat. Akkor úgy mentették meg a csôdtôl az Alexandrát,
hogy a kiadók kint hagyták a készleteiket, és hosszú lejáratú fizetési haladékot
adtak. A könyvszakma támogatásával pedig Matyi Dezsô a Pécsi Direkt Kft.
felszámolása után átmentette a mintegy 56 üzletbôl álló bolthálózatát a Rainbow
Kft.-be. Ám ez utóbbi felett – meglehetôsen kusza körülmények és történések
közepette – elvesztette az irányítást. Ugyanakkor a kvázi új tulajdonosi összeté-
telû Rainbow és a Könyvbazár közt kialakult egy nagyon komoly elszámolási
vita, amely gyakorlatilag odáig fajult, hogy megszûnt közöttük bármifajta
kommunikáció. A kiadóknak az átvett könyvekért több mint hárommilliárd
forinttal tartozik a Könyvbazár. A Könyvbazárnak viszont a Rainbow nem fizet,
arra való hivatkozással, hogy neki meg a Könyvbazár tartozik. 

A Könyvbazár vezetôje, Matyi Dezsô, a helyzetet enyhítendô, engedménye-
zést ajánlott a kiadóknak, azaz felhatalmazta ôket, hogy közvetlenül a Rainbow
felé érvényesíthessék követeléseiket. Az üzleti életben nem számít ritkaságnak
ez a megoldás, de tulajdonképpen mégiscsak azt jelenti, hogy mindenki fusson a
pénze után. Ráadásul a könyvszakma alapvetôen – és talán joggal – bizalmatlan
a Rainbow irányában, ugyanis a Rainbow Kft.-ben ôsszel megjelent egy rejté-
lyes új tulajdonos, akinek – lapértesülések szerint – szerepe és motivációi nem
világosak, az viszont biztos, hogy a viszonya csúnyán elmérgesedett Matyi
Dezsôékkel. Ez a Wolf-CRS nevû, 2010-ben hárommilliós alaptôkével bejegy-
zett cég, amelynek a könyvszakmához soha, semmi köze nem volt. 

A kiadók megpróbálták visszahívni a könyveiket, ám ez már csak a kialakult
adminisztratív káosz miatt sem járt eredménnyel, de ha vissza is kapták volna,
további igen komoly problémát jelentene a hatalmas árukészlet kezelése.

Megoldásféle –
Central Csoport

Megoldódni látszik a helyzet azzal,
hogy a Central Csoport segítséget nyújt az
Alexandra értékesítési hálózatának
fenntartásához és újjászervezéséhez –
legalábbis a cikkünk írásával egy idôben
megjelent vállalati közlemény szerint.
(Central Csoportról lásd keretes írásunkat
a 15. oldalon – a fôszerk.)

„A Central Csoport kiadói a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése tagjaként folyamatosan részt
vesz a szakmai egyeztetésekben, és minden
lehetséges eszközzel támogatja az elmúlt
napokban nagy médiavisszhangot is
kiváltó könyvpiaci válsághelyzet
megoldását” – írta a cég. A Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése a kialakult helyzet kapcsán
közleményben hívta fel a figyelmet a
helyzet komolyságára: „Egy elhúzódó
válság legnagyobb veszélye, hogy öt-
tízmilliárdnyi fogyasztói árukészlet zúdul
a kiadókra, annak szállítási és raktározási
költségeivel együtt. Ennek következtében
drasztikus leárazási hullám indulhat be,
ami évekre tönkreteheti a rendszerváltás
óta négy nagyobb válságot is megélt
magyar könyvszakmát.”

Szügyi Gergely, a Central Csoport
képviselôje pedig a következôképpen
reagált az mmonline megkeresésére:
„Még ennél is veszélyesebb az, hogy egy
jelentôs értékesítô eltûnése az értékesítési
pontok számának csökkenését, és a piac
hosszú távú zsugorodását okozhatja,
amelynek következtében becsléseink
szerint a kiadók elveszíthetik forgalmuk
akár húsz százalékát is. Ezen felül a
kereskedelmi erôk további koncentráció-
jával a kiadók alkupozíciója és így
nyereségessége is romlana.”

A piaci szerkezetébôl fakadóan az
ellátási lánc egyes szereplôinek mûködési
problémái kihatnak magára a teljes piacra
is. A szereplôknek szembe kell néznie
azzal a ténnyel, hogy a kialakult problé-
mák teljes körû rendezésére nincsenek
kész forgatókönyvek, nincs egyetlen,
minden szempontból jó megoldás. A
könyvkiadóknak komoly terhekkel kell
megbirkózniuk, és a Central Csoport
kiadói maguk is osztoznak ezen terhek
viselésében.
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A Central Csoportról:
A Central Médiacsoport Zrt. a Centrál Csoport tagja,
amely 2004 óta mûködik a magyar pénzügyi piacon.  
A cégcsoport egyik alapítója és elnök-vezérigazgatója 
– egyben a Central Médiacsoport Zrt. vezérigazgatója – 
Varga Zoltán. A cégcsoport konszolidált árbevétele
2014-ben megközelítette a 70 milliárd forintot, és közel
2000 fôt foglalkoztat. 
A Centrál Csoport 2014 májusában vásárolta meg a finn
tulajdonban lévô Sanoma Media Budapest Zrt.-t, amely
Magyarország egyik legnagyobb médiavállalata. 
Az adásvételt követôen a cég Central Médiacsoport Zrt.
néven mûködik tovább, portfóliójában országszerte jól
csengô márkákkal szórakoztató, ismeretterjesztô és
életstílus-magazinok, valamint digitális termékek
szerepelnek. 2016 év végén pedig 100 százalékra növelte
tulajdonrészét az Animus Kiadóban. A Central régi
szereplôje a hazai könyvpiacnak: 2003 óta foglalkozik
könyvkiadással, termékportfóliójába többek között
ismeretterjesztô kötetek, mese- és szakácskönyvek, illetve
szórakoztató irodalmak tartoznak. 

Rainbow-reakció
Információnk szerint a Rainbow együttmûködést mutat, legalábbis ez

tûnik ki közleményükbôl: „A Central Csoport segítségnyújtását a
Rainbow Üzletlánc Kft. mûködésének fenntartásához, köszönettel
vettük. Az üzletlánc szakmai megmentôjeként a Central ajánlatát
komolyan vesszük, velük a kapcsolatot a lehetô legrövidebb idôn belül
felvesszük, és megkezdjük a konkrét tárgyalásokat” – írta az mmon-
line.hu megkeresésére Vass István, az Alexandra boltokat üzemeltetô
Rainbow Kft. ügyvezetôje és Somogyi Ferenc, a kft. átvilágítását és
válságmenedzselését végzô PD Consulting Kft. vezetôje. 

Mint egy másik közleményben fogalmaztak: „Tekintettel arra a
körülményre, hogy a Könyvbazár Kft., mint megbízó a Rainbow-tól,
mint bizományostól a teljes bizományosi készletét visszahívta, valamint,
hogy a kiadók is megtiltották a társaságnál lévô könyvkészleteik
további forgalmazását, a cég gazdasági tevékenységét hosszú távon
nem tudja tovább folytatni. (…) A kialakult helyzetben a könyvszakma
szereplôi-nek, így a Rainbow hitelezôinek érdeke azt kívánja, hogy a
társaság a könyvesboltjai üzemeltetésére megkötött bérleti szerzôdéseit egy
olyan szakmai társaságra ruházza át, amelyik vállalja, hogy megállapodik a
kiadókkal a társaságnál lévô könyvkészletekkel kapcsolatos elszámolásról
(…) Ezzel összefüggésben a Rainbow vállalja, hogy a könyvkészleteket
leltározást követôen átadja a befektetônek (ez a Central Csoport), a

társaság felé lejárt tartozással nem
rendelkezô kiadóknak pedig
megfizeti a januárban eladott
könyveik vételárának negyven
százalékát – nyilatkozták több
helyen is.

Arról azonban semmilyen
érdemi információnk nincs, hogy
mi várható az év egyik legnagyobb
könyves forgalmát eredményezô
decemberi elszámolással…

Amit a nyomdák
kezdhetnek
a helyzettel

A nyomdáknak – sajnos – nincs
érdemi ráhatásuk az eseményekre,
abszolút elszenvedôi a helyzetnek.
Amit tehetnek, és meg is kell tenniük
a veszteségminimalizálás érdekében,
hogy egyesével ülnek le a kiadók
vezetôivel, és próbálnak valami olyan
egyedi megállapodásra jutni, amely
mindkét fél számára elfogadható
üzleti kimenetet jelent. ■

Az összeállítást készítette:
Ilona

K
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„…megfizeti a januárban eladott
könyvek vételárának negyven
százalékát.”  Arról azonban
semmilyen érdemi információnk
nincs, hogy mi várható az év
egyik legnagyobb forgalmát
eredményezô decemberi
elszámolással…

1155
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Tör tént ,  tör tén ik  
◆ Az elmúlt évek sem voltak feladat
nélküliek, de hiába került jó néhány
„kipipálásra”, mégis egyre több a dolog…

– Ez így igaz. A válságig egy erôteljesen növek-
vô gazdasági közeg és dinamikus fejlôdés volt
jellemzô valamennyi iparágra, természetesen a
nyomdaiparra is. És noha mindig voltak ezzel
kapcsolatosan olyan dolgok, amelyek a
szövetségre, mint ágazati érdekképviseletre
feladatokat róttak, mégis egyfajta nyugalom
uralkodott az ágazaton, és rajtunk is. Fogalmaz-
hatok úgy is: elvoltunk egy állóvízben. A gazda-
sági válság alaposan megrázta az iparágunkat
is, és ezen annyit tudott enyhíteni a szövetség,
hogy például energiabeszerzési társulást
szervezett annak érdekében, hogy az abban
résztvevôk legalább valamilyen szinten optima-
lizálni tudják a költségeiket, illetve elérte, hogy a

tankönyvgyártás Magyarországon maradjon.
Továbbá eredményesen lobbiztunk azért, hogy
a nyomdaipar elôtt újra megnyíljanak a pályá-
zati lehetôségek eszközbeszerzésre. Igaz, csak
részleges sikert értünk el, hiszen a budapesti,
illetve a pest-megyei székhelyû cégek számára
ez továbbra sem adatik meg. Mindemellett
aktívan vettünk és veszünk részt azokban a
nemzetközi projektekben – Two Sides, Print
Power –, amelyek célja a papír körüli tévhitek
eloszlatása, valamint a nyomtatott kommuniká-
ció erôsítése. Sôt, a papír körüli téveszmék
pozitív felülírása érdekében Papírmánia
elnevezéssel saját kezdeményezésû országos
rajzversenyt is szerveztünk és bonyolítottunk az
általános iskolások körében. A gazdasági és
menedzserkonferenciáink témáit pedig mindig
úgy próbáljuk összeállítani, hogy abból a
mindennapokban hasznosítható információkhoz
jussanak a résztvevôk. Tény, az utóbbi jó pár

évben a nyomdaipar számára nehezednek a
piaci körülmények, és szövetségként azon
vagyunk, miként tudnánk ebben még további
segítségre lenni. Azután itt van a
munkaerôhiány, egyáltalán a szakember-
utánpótlás kérdése…

◆ Hát igen! Már tavaly év végén elindult, de
fôleg az idei évben jelent finoman fogalmaz-
va is nem kis feladatot a szakember-, egyál-
talán a munkaerô-utánpótlás megoldása. Az
iparág felôl érkezett kezdeményezés élére a
szövetség állt, és – ahogy a PRINTinfo elôzô
lapszámának 6–8. oldalán, illetve a jelenlegi
6–9. oldalán is olvasható – halad is az
ügyben. Ezzel együtt, „óriási az a fa, amibe a
fejszéjét vágta”…

– Az utánpótlás-, illetve a valamilyen szintû
munkaerôhiány nem most hirtelen jelentkezett:
már jó pár évvel ezelôtt látszott, hogy gond
lesz. Mostanra vált égetôvé széles körben, és

A tavaly novemberi közgyûlésen a szövetség tagsága százszázalékos
támogatás mellett harmadjára is dr. Horváth Csabát választotta meg
elnöknek, aki ilyenformán kilencedik évét kezdte meg ebbéli tisztségében.
Azt igazán nem lehet mondani, hogy az elmúlt (nem „abban a bizonyos”
értelemben vett) nyolc év a nyomdaipar szempontjából könnyû idôszak
lett volna, hiszen akkor kezdôdött a hosszan elnyúló gazdasági válság,
amely jelentôs mértékben tépázta meg és rendezte át az ágazatot.
Jószerint minden egyes cégnek elsôdleges problémájává az vált, hogy
miként tudja egyáltalán életben tartani magát. 
A szövetség – mint érdekvédelmi szervezet – pedig fô feladatául tûzte ki,
hogy lehetôségeit kihasználva tagvállalatai, és ezáltal tulajdonképpen 
a teljes ágazat boldogulását minél jobban elôsegítse.  Mindemellett, mint
a Nemzetközi Nyomdászszövetség, az Intergraf tagja egy olyan
projektben is folyamatosan részt vesz és bonyolítja Magyarországon,
amelynek célja a nyomtatott kommunikáció népszerûsítése a nyomdaipar
potenciális felhasználói körében. 
És akkor még nem esett szó arról az idei évben felvállalt – talán
legnagyobb – feladatról, ami az ágazatban egyre égetôbbé váló
munkaerô-utánpótlás megoldásának elôsegítését jelenti.
Volt mirôl beszélgetnem dr. Horváth Csaba elnökkel.

Most  aztán igazán szükség van ( lenne)  a  nyomdászok közös ere jére

Dr. Horváth Csaba,
a harmadjára 
megválasztott elnök
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mindenki adj uram isten, valami azonnali
megoldást akar… Márpedig némi idô szüksé-
geltetik, hogy az a projekt, amelyet ennek
megoldására a szövetség kidolgozott, egyál-
talán megvalósuljon, majd annak eredményéül
legalább enyhülni kezdjenek a középszintû
munkaerôvel kapcsolatos gondok. De ez csak
az egyik része a dolognak. A másik, hogy hiába
alkalmaz a szövetség külön embert az oktatás-
sal kapcsolatos háttérfeladatok lebonyolítására,
a szakma széles körû támogatása, aktív
közremûködése nélkül nem lehet eredményeket
elérni, ha megfeszülünk sem. Nem pusztán
szólam a szövetség jelmondata, amely szerint:
„együtt vagyunk erôsebbek!” Nagyon remélem,
hogy iparágunk minél több szereplôje kapcso-
lódik be a közös munkába, csatlakozik a
szövetség tagságához – ha másért nem, talán
azért, mert immáron a saját bôrén érzi, hogy
egyedül ezt a problémát nem tudja megoldani.
Hogy úgy fogalmazzak: ráébred a közösség
szükségességére és erejére.

A lexandra-ügy 
– Noha a könyvnyomtatásban érdekelt
nyomdákat – és nemcsak a nagyokat – nagyon
is érinti az elsô körben persze a kiadókat sújtó
probléma, érdemi beavatkozásra sem joga, sem
módja nincs a szövetségnek. Természetesen
támogatjuk, hogy az ügy olyan megoldást
nyerjen, amely a legkevésbé fájdalmas a kiadók
számára, hiszen a nyomdaipar elemi érdeke,
hogy ne omoljon össze ez a szféra. Nyilván
nem fog, de az nem kétséges, hogy minden
érintett – beleértve a nyomdákat is – némi
véráldozatot fog szenvedni. Azt azonban
mindenképpen hangsúlyoznám, hogy a
nyomdaipar nincs olyan helyzetben, nem teheti
meg, hogy lemondjon a kiadók felé fennálló
pénzügyi követeléseirôl. Az ügy kimenetele
szempontjából az lenne a legszerencsésebb, ha
vagy akadna egy új befektetô, aki hosszú távon
gondolkodva konszolidálná a kialakult helyzetet,
vagy éppen az állam vállalná fel, hogy a hazai
könyvkiadók segítségére siet. A magyar könyv-
kiadás ugyanis nem pusztán üzleti vállalkozás –
persze, az is! –, hanem egyúttal nemzeti érték,
amely gyakorlatilag önhibáján kívül most
támogatásra szorulna. És, ha innen nézem,
végül is csak 3,5 milliárd forintról lenne szó… 
De a MKKE, mint a könyvkiadók és -terjesztôk
érdekvédelmi szervezete nyilván minden
lehetôséget fontolóra vesz, hogy miként tudná
orvosolni, de legalább mérsékelni a bajt.

R i tmusvál tás 
◆ Térjünk vissza egy kicsit a Nyomda- és
Papíripari Szövetséghez! Talán soha nem
volt olyan fiatal a szövetség elnökségének
átlagéletkora, mint a mostanié…

– Nagyon örülök az elnökség „fiatalodásának”,
mert ezáltal képviselve van az Y-generáció, akik
már egészen más megközelítésben szemlélik a
világot: nagyon céltudatosak és eredmény-
orientáltak, dinamikusan mennek elôre, és
mélységesen jellemzi ôket az „ide nekem az
oroszlánt”- is attitûd. Ugyanakkor éppen ezen
tulajdonságaik miatt azért némileg türelmet-
lenebbek, nehezebben veszik tudomásul, hogy
vannak korlátok és akadályok, amelyeket le kell
gyôzni, meg kell oldani ahhoz, hogy érdemben
lehessen elôre menni. Az elnökség másik része
viszont már tapasztalt, jobban „két lábon jár a
földön”, tehát pontosabban látja például azt is,
hogy a felmerülô ötletek és elképzelések
megvalósítására van-e elegendô, akár pénz-
ügyi, akár emberi erôforrást illetôen fedezet.
Meg kell mondanom: nagyon szerencsésnek
tartom a jelenlegi elnökség összetételét, mert a
dinamikus tenni akarást és a megfontoltságot
egészséges arányban ötvözi.

Nemzetköz i  kapcsolatok 
◆ Hat évig volt a nemzetközi szövetség
igazgatósági tagja…

– Azt gondolom, ezzel nagymértékben
növekedett a hazai nyomdaipar nemzetközi
ismertsége és rangja. Ez alatt az idôszak alatt
számos rendezvényt tartottunk Budapesten is,
és ez ráirányította a figyelmet a magyar
nyomdákra. A nemzetközi kapcsolatok arra is
igen kiválóak, hogy tapasztalatokat osszunk
meg egymással, lehetôségeket és módszereket
vegyünk át egymástól, illetve közösen
képviseljük és lépjünk fel érdekeinkért az
Európai Bizottságnál. Meg kell mondanom
egyébként, hogy ez – ellentétben a hazai
gyakorlattal – nagyon hatékonyan mûködik,
ugyanis Brüsszelben van konkrét „gazdája”,
felelôse, aki a nyomdaipar felôl érkezô
meglátásokkal érdemben foglalkozik.

Hazai  he lyzet
◆ Itthon nincs felelôse?

– Tulajdonképpen nincs, és ha véletlenül mégis
találunk olyan embert, aki esetleg meghallgat
bennünket, foglalkozik a problémánkkal,
egyáltalán nem biztos, hogy a következô héten
is a helyén találjuk… Nincs dedikált kormányzati
felelôse a nyomdaiparnak. E nélkül viszont
nagyon nehéz bármiben is elôrelépni. Tavaly
augusztusban elôadóként meghívást kaptam a
Dél-Koreai nyomdászszövetségtôl a Word Print
& Communication Forumra. A négynapos
rendezvényen mintegy 400 nyomdász vett részt
a világ valamennyi tájáról, de fôleg Ázsiából, és
a téma elsôsorban a nyomtatott kommunikáció
helyzete és kilátásai volt. Noha mára már
egyértelmû, hogy a nyomtatott termékek a
média-mix fontos részét jelentik, ezzel együtt a
világon mindenütt keresi az útját a nyomtatás,
illetve a nyomdásztársadalom. A Dél-koreai
helyzet ugyanakkor akár példaértékû is lehetne,
ugyanis ott a nyomdák, kiadók, vagy éppen más
nagy nyomdaipari „fogyasztók” szoros
kapcsolatot tartanak, sôt igyekeznek még
földrajzilag is összetömörülni, és kölcsönösen
segítik egymást. Kulturális értékként kezelik a
nyomtatott kommunikációt, nagyon magas
szinten ûzik a nyomdászkodást, miközben
magától értetôdôen támaszkodnak a cross-
médiás lehetôségekre. 

◆ Úgy véli, ez vagy valami hasonló nálunk is
megvalósítható lenne?

– Nem hiszem – legalábbis ami a földrajzi
tömörülést illeti, biztos nem. De egyébként sem
gondolom, hogy a hazai ipar szereplôi ilyen
erôs szimbiózisra képesek lennének. Ez
egyfajta sajátos velejárója a keleti kultúrának.
Azon viszont már érdemes elgondolkodni, hogy
a hazai nyomdaipar ne a gazdasági, hanem a
kulturális tárca alá tartozzon. Meglehet, hogy
akkor végre akadna felelôse is, egy olyan
dedikált személy, akihez megbízható módon
fordulni lehetne a felmerülô problémákkal.

◆ Mekkora esély van erre?
– Azon vagyunk, hogy sikerüljön…

Ilona

„…iparágunk több szereplôje (…) immáron a saját bôrén érzi,
hogy egyedül ezt a problémát nem tudja megoldani…”   

fedprint.hu
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Eddig már egy tucatnyi nyomdaipari cég kapcsolódott a kampányhoz, 
ám még több azon nyomdák száma, amelyek képviselôi még hezitálnak,
ugyanis ennek kapcsán számos kérdés, illetve észrevétel merült és merül
fel bennük. Éppen ezért, a leggyakoriabbakra ezúton is igyekszünk
választ adni. Ez persze nem jelenti azt, hogy amennyiben bárminemû
további információra lenne bárkinek szüksége, ne fordulhatna közvetlenül
hozzánk. Hívjanak csak nyugodtan! 

Kérdések és válaszok a

kampányról

◆ Valójában mi a kampány célja?
A végsô célunk, hogy a cégeknél jelentkezô szakember-
hiányt enyhíteni – és késôbb megszüntetni – tudjuk. 
A nyomdaipar folyamatos fejlesztést igényel.
De a beruházások mit sem fognak érni, ha nem lesz kit 
a gépek mellé állítani.

◆ Miért kell a nyomdáknak is részt venni a kampányban?
A fiatalok általában szinte semmit vagy nagyon keveset (és
többnyire azt is rosszul) tudnak a nyomdaiparról. Csak akkor
tudjuk bebizonyítani a tévhitek ellenkezôjét, és vonzóvá
tenni számukra a szakmát, ha személyesen láthatnak
nyomdát, és valódi nyomdászokkal találkozhatnak. 

◆ De mégis miért a mi cégünk?
A szakemberhiány az ágazat közös problémája, és 
a problémát csak a nyomdák közös összefogásával
tudjuk megoldani. Ebben a programban mindenkire
szükség van.

◆ A nyomdáknak nincs külön embere a kampányra!
Néhány egészen nagy céget leszámítva sehol nincs erre
külön pozíció. A képzéssel sok helyen a HR, vagy éppen az
ügyvezetô foglalkozik. De ha van akarat a cselekvésre,
ott a megoldást is megtalálják.

◆ És mibe kerül mindez?

Úgy alakítottuk ki a kampány anyagait, hogy a lehetô
legkevesebb költséget jelentse a Szövetség tagjainak. 
Ôk ingyenesen jutnak hozzá minden anyaghoz, 
és többnyire elegendô a grafikai anyagok kinyomtatása.

◆ De mi a garancia arra, hogy megoldódik a probléma?
A tapasztalatok azt mutatják, hogy többéves koncentrált
munkával lehet növelni a beiskolázottak számát.  De az nem
látható elôre, hogy ennek eredményeként mennyivel
növekszik a szakemberek száma. Egy biztos: ha nem
cselekszünk, a helyzet csak rosszabb lesz.

Kampány négy lépcsôben

Ha további kérdése van a kampányról, keresse
munkatársainkat a 06/1/350 7728 telefonszámon, 

vagy a peller@fedprint.hu, illetve 
az oktatas@fedprint.hu email címeken.

Szövetségünk minden támogatást megad!

1.1. 1.1. Döntés a kampányhoz történô csatlakozásról, 
kampányfônök kijelölése.

1.2. 1.2. Bejelentkezés a Szövetségnél 
a fedprint@fedprint.hu email címen. 

1.3. 1.3. Kampányanyagok letöltése Google felhôbôl. 
1.4. 1.4. Levél küldése az általános iskolák kontakt-

személyeinek. A nyomda közvetlen környezeté-
ben lévô általános iskolák adatbázisát 
a Szövetség bocsátja rendelkezésre.

1.5. 1.5. Pályaválasztási óra idôpontjának egyeztetése
az iskolával.

1.6.1.6. Prezentációk aktualizálása a nyomdára, grafikai 
anyagok személyre szabása és nyomtatása.

➧ ➧1. Elôkészítés

➧ ➧2. Iskolai óra

2.1. 2.1. Pályaválasztási iskolai óra megtartása. 
2.2. 2.2. Kampányanyagok (tájékoztató, meghívó

nyomdalátogatásra, szóróajándék) kiosztása 
a résztvevôk között.

3.1. 3.1. Idôpont és a látogatás programjának, egyéb
feltételeinek meghatározása (pl. idôtartam, 
programpontok, csoportok létszáma stb.).

3.2. 3.2. További kampányanyagok (pl. ajándék)
elôkészítése és kivitelezése.

3.3. 3.3. Nyomdalátogatási program lebonyolítása.

Rövid beszámoló (feedback táblázat) a kampány
legfontosabb tapasztalatairól, a további tervekrôl.

➧ ➧3. Nyomdalátogatás

➧ ➧4. Visszajelzés
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Tulajdonképpen már 2012-ben
lépett a digitális könyvgyártás felé a
Stanctechnik, és a kezdetektôl nem-
csak digitális nyomtatásban, hanem
egybôl komplett megoldásban gondol-
kodtak. Az elôkészítéstôl a nyomtatá-
son át, de fôleg a digitális ívekhez való
kötészetre helyezve a hangsúlyt, opti-
malizálták a vonatkozó beruházásukat,
amelyhez persze pályázati forrásokat
is igénybe vettek. 

A Stanctechnik úgynevezett New
Age koncepciójának középontjában
egy olyan gyártósor került üzembeállí-
tásra, amely a meglévô kötészeti gé-
pekkel együtt biztosítja a költségek mi-
nimum 15–20 százalékos, az átfutási
idô 60–75 százalékos csökkentését
100–1500 példányszám esetén, és bármi-
lyen terjedelemben. A digitális könyv-
nyomtatásra és a hatékony kötészeti
feldolgozásra minden tekintetben meg-
felelô rendszer berendezései a követke-
zôk: Canon imagePress C6010 VPS,
valamint Xerox iGEN150 típusú színes
digitális nyomógép, továbbá IBIS
Smart-binder SB-2 hajtogató, össze-
hordó vágó, kirakó kötészeti egység.
Mindemellett a cégnél történt kutatás-
fejlesztés eredményeként egy kifeje-
zetten a Stanctechnik igényei szerint
készült kötészeti gépsort is üzembe
állítottak. Ez a gépsor képes arra, hogy
a kinyomtatott ívekbôl attól függôen,
hogy mire van igény, kész könyvtestet
gyártson: számtalan hajtogatási megol-
dást lehet programozni rajta, természe-

tesen össze is hordja az
íveket, illetve a borító
kötészeti igényének –
keménytáblás, cérnafû-
zött, ragasztó-kötött,
beakasztott stb. – készíti
elô a könyvtestet, de
alkalmas irkafûzésre is. A
kifogástalan minôségen
túl messzemenôik megfe-
lelnek a gyorsaság-rugal-
masság-költségcsökken-
tés hármas elvárásának is.
Tehát oly mértékben vált
hatékonnyá a gyártás,
amely már jelentôsen
kedvezôbbé teheti
magának a könyvnek a
végsô eladási árát is. 

Meg is lett az eredmé-
nye: 2016 nyarára annyira
megnövekedtek megren-
deléseik, hogy „kénytele-
nek” voltak egy újabb
digitális nyomógépet, egy
Xerox Versant 2100
Presst üzembe állítani. Mindennek
köszönhetôen pedig a tavalyi évben
megduplázódott a forgalmuk.  

A megrendelések növekedésének
alapvetôen két oka is van. Ahogy
Hermann Nikolett (egyébként Her-
mann Tibor lánya), a Stanctechnik
digitális részlegének vezetôje elmond-
ta, számtalan kiadóval vették és veszik
fel a kapcsolatot, és mutatják be, hív-
ják fel a figyelmet a digitális könyv-
gyártás elôbbiekben is részletezett
elônyeire. Tapasztalataik szerint ma
már egyetlen potenciális partner sem

Idô kel let t  hozzá, míg beéret t

Digitális könyvgyártás – Stanctechnik

…oly mértékben vált hatékonnyá 
a gyártás, amely már jelentôsen
kedvezôbbé teheti magának a
könyvnek a végsô eladási árát is.

2200
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zárkózik el az általuk bemutatott
lehetôségektôl, és egyre-másra
érkeznek az árajánlatkérések, illetve a
megrendelések. De azért, bôven van
még kit meggyôzni…

Hermann Tibortól pedig – aki a
digitális részleget a „háttérbôl” segíti –
megtudtuk, hogy a nyomdák felôl is
egyre több megkeresésük van kispél-
dányszámú kiadványok, elsôsorban
könyvek készítésére. Nyilvánvaló,
hogy egy csomagmegrendelés része-
ként jelentkeznek hébe-hóba ezeknél a
cégeknél a kispéldányszámú nyomda-
termékek, és ilyen formán nem éri
meg beruházniuk akárcsak egyetlen
digitális nyomdagépre sem. 

„De, ha megtennék sem biztos, hogy
jobb paraméterek mellett tudnák 
legyártani az adott terméket, mint
amennyiért mi, alvállalkozóként meg-
tesszük nekik. Arról meg nem is
beszélve, hogy a nyomtatás csak egy
része a munkafolyamatnak, az íveket
be is kell kötni! A Stanctechnik
„digitáliskötészetileg” is felkészült,
illetve tradicionális gépei is rendelke-
zésre állnak. És ma már a Stanctech-
nik „digitális csapata” – élén Niki
lányommal – olyan gyakorlatra és
tapasztalatra tett szert a digitális
könyvgyártásban, amellyel nem sokan
rendelkeznek. A gépek tudása ugyanis
önmagában nem elég…” – hangsú-
lyozta  a tulajdonos-ügyvezetô. Majd
így folytatta: „A Stanctechnik eddig is
szolgáltatott a nyomdák számára, és
továbbra is szolgáltatni akar. Ugyan-
olyan meghatározó szerepet szeretnénk
betölteni alvállalkozóként a digitális
könyvgyártás terén, mint klasszikus
kötészetként. Gyakorlatilag a nyomdák
velünk a saját portfóliójukat tudják,
tudnák bôvíteni.”

A Stanctechnik is felismerte, hogy a
nyomdaiparban bekövetkezett para-
digmaváltás eredményeként a cégnek
is meg kellett újulnia, és a meglévô
szakmai tudás mellé meg kellett
teremtenie az ehhez szükséges techni-
kai és technológiai feltételeket. És ha
már ez a helyzet, akkor azt a lehetô
legprofesszionálisabb formában
valósította meg. 

„Jó döntés volt, hogy a digitális
könyvgyártás felé fordultunk. Kétség-
telen: idô kellett hozzá, míg beérett –
de úgy tûnik, eljött ez az idô. Persze,
ez közel sem jelenti azt, hogy ne
lennének még kihasználatlan kapaci-
tásaink… Ám – azt gondolom – jól
alakulnak a dolgaink, és még annál is
ígéretesebbek a kilátásaink” – össze-
gezte jelen helyzetüket Hermann
Tibor. Jelenleg 12 fô dolgozik a cég
digitális részlegénél, és – ellentétben a
tradicionális nyomdaipari szakmákkal
– a munkaerô-utánpótlás terén sem
küzdenek gondokkal…

Noha a Stanctechnik továbbra is
független, tradicionális kötészetként is
mûködik, az elmúlt öt év alatt sikerült
egyértelmûen meghatározó szereplô-
jévé válnia a digitális könyvgyártás
piacának. És egyáltalán nem titkolt
céljuk, hogy továbberôsödjenek. ■

Ilona

biztosítja a költségek 
minimum 15–20  százalékos, 
az átfutási idô  
60–75 százalékos
csökkentését 100–1500
példányszám esetén
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Múltkori számunk egyik cikkében írtuk meg, hogy a CEPI
kimutatása szerint a tavalyi évben 2015-höz képest 
nyolc százalékkal csökkent a hazai papírforgalom.
Ugyanakkor a nyomdák munkaellátottsága mintha
növekedett volna… Mivel a hazai nyomdák termelési
volumenérôl nem áll rendelkezésre megbízható összesítô
adat, a beszállítók forgalmának alakulása tud eligazításul
szolgálni arra vonatkozólag, hogy mi is a helyzet a
magyar nyomdaiparban. Nos, a festékeket forgalmazó
hubergroup Hungary forgalma a tavalyi évben nôtt, igaz,
a különféle szegmenseket illetôen eltérô mértékben.
Mile Gáborral, a cég ügyvezetôjével beszélgettem.

● Miközben a hazai össz-
papírforgalom csökkent, 
a festékekbôl több fogyott… 
Ez azért meglehetôsen
ellentmondásosnak tûnik.
– Mi nem érzékeltünk egyáltalán

visszaesést, sôt! Az igaz ugyan, ha
szegmensenként nézem, akkor igen eltérô
mértékben alakult a forgalom. Két
területet különböztetünk meg: a
konvencionális grafikai felhasználást és a
csomagolóanyag-gyártást. S míg az elsôn
stagnálás tapasztalható, legfeljebb
minimális a növekedés, a
csomagolóanyag-gyártáshoz használt
flexó-festékekbôl szignifikáns mértékben
– 8–10 százalékkal – többet adtunk el.
Heat-set tekintetében pedig a hazai piac
átrendezôdése miatt átmenetileg volt egy
nem kis mínusz, ám ismét elkezdett

magához térni, pillanatnyilag pedig azt
tudom mondani, hogy olyan szinten
beindulni látszik, hogy már-már
hiánykapacitással küzd az a pár heat-set
nyomda, amelyik megmaradt. De
igazából társadalmi szinten is érezhetô
egyfajta fellendülés: csak körbe kell nézni
a nagyobb plázák környékén, és látható,
hogy tömve vannak a parkolók. Ezen
kívül  beindult az autópiac, az elektroni-
kai ipar – és sorolhatnám… Az emberek-
nek kicsit visszatért az életkedve, bizako-
dóbbak a gazdasági kilátásokat illetôen,
és ismét elkezdtek vásárolni. Nô a
fogyasztás, és ez magával húzza a csoma-
golóipari termelést, ami a nyomdáknál is
lecsapódik. Igaznak tûnik, hogy letelt a
hét szûk esztendô.

Hogy a festékforgalom, és ebbôl
következôen a nyomdák munkaellátott-

sága nem korrelál a papírosok adatával,
annak két oka is lehet. Egyrészt a flexó-
nyomdákban készülô csomagolóanyagok
jelentôs többsége nem papíralapú
hordozóra készül. 

A másik ok, hogy a klasszikus nyom-
dák közül egyre többen dolgoznak az
exportpiacra, jellemzôen alvállalkozó-
ként, és ez azt is jelentheti, hogy nem
itthonról szerzik be a papírt, hanem adott
esetben a fôvállalkozó biztosítja
számukra, és ilyen formán nem jelenik
meg a hazai papírforgalom alakulásában.
A festéket viszont itthonról szerzik be.
Azt tapasztaljuk egyébként, hogy azoknál
a nyomdáknál, amelyekkel mi kapcsolat-
ban állunk, az utóbbi években meghatá-
rozó mértékben nôtt az exportmunkák
száma.

„Úgy tûn ik ,  
vége a hét  szûk esztendônek”

hubergroup
Hungary

C
ég

C
ég

in
fo

„ – a szó pozitív és negatív értelmében
egyaránt – leginkább a „nem gondoltam
volna” fejezi ki legjobban a történéseket”
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● A hazai nyomdáknak tehát
még mindig kitörési pontot
jelenthet az exportpiacra
dolgozni?
– Feltétlenül, de – eltekintve

néhány kivételtôl – jellemzôen nem
direkt módon a végfelhasználóval
állnak kapcsolatban, és sok esetben
nem is egy nyugat-európai brókercég-
gel, hanem közvetlenül egy nyomdá-
val. Szakmai felkészültséget tekintve
tudják teljesíteni az elvárásokat,
ugyanakkor a munkabérek még
mindig jóval alacsonyabbak itthon,
mint mondjuk Németországban.
Amíg ez fennáll, addig versenyképe-
sek tudnak maradni. Kétségtelen,
verseny azért van, merthogy a többi
kelet-közép-európai ország nyomdái
– élükön a lengyelek és a csehek –
komoly konkurenciát jelentenek.

● Miként alakul a festékek
forgalma a nyugat-európai
piacon?
– Nyugat-Európában a grafikai

szegmens – ha nem is nagyot, de –
egyértelmûen csökkenést mutat, és
ugyan a csomagolás növekszik, ám
ennek mértéke mindössze 2–3 száza-
lék. Ennyivel járnak elôttünk, a kelet-
közép-európai piacban azonban még
van növekedési potenciál.

● Ma már „fûtenek, zenélnek,
világítanak és persze, illatoz-
hatnak” a festékek… Van-e
hova tovább fejlôdni, van-e
valamifajta új „trend”?
– Mindig mindent lehet továbbfej-

leszteni, de alapvetôen az alapfestéke-
ken van azért a hangsúly. A többi
inkább érdekesség, „kis színes”… 

Az úgynevezett alapfestékek ma
már tényleg majdnem minden elvárás-
nak megfelelnek: a nyomda részérôl
igény például, hogy a gyártás során a
megnyomott íveket minél hamarabb

fel lehessen dolgozni, ugyanakkor
ennek azért vannak technológiai
korlátai. A huber-festékek azonban
ezeket a korlátokat feszegetik… És
persze, az is alapelvárás részükrôl,
hogy bármilyen festékre van is hirtelen
szükségük, az rendelkezésre álljon.
Ennek sincs akadálya: a hazai leány-
vállalat már egy jó ideje mérethaté-
konysága okán egyrészt komoly rak-
tárkészlettel rendelkezik, másrészt
naponta jönnek a kamionok, tehát nem
kell várni a legspeciálisabb festékre
sem. A festékkonyhánk pedig bármi-
lyen színkeverési igényt rövid idôn
belül teljesít. Ezek a mindennapjaink.
Pontosan olyan szolgáltatást tudunk
nyújtani a hazai partnereinknek, mint
az anyavállalatunk Münchenben a né-
met piac számára.

A fejlesztések legerôteljesebb irá-
nyát pedig az élelmiszer-csomagolás-
hoz használatos festékek jelentik, és a
nagy kihívás az, hogy mentsük meg az
élelmiszereket, ugyanakkor kevesebb
csomagolóanyag menjen veszendôbe.
Ehhez festékoldalról úgy tudunk
hozzájárulni, hogy a festékmigrációt
tovább minimalizálva, olyan festékeket
gyártunk, amelyekkel megnyomtatva a
csomagolóanyag egyik oldalát, nincs
szükség még egy belsô védôcsomago-
lásra, merthogy jószerint egyáltalán
nem migrál a festék. És mivel az élel-
miszer-biztonsági törvények és elôírá-
sok folyamatosan szigorodnak, ezek-
nek a fejlesztéseknek gyakorlatilag
soha nincs, nem is lesz vége. A nagy
multinacionális élelmiszeripari cégek-
kel karöltve dolgozunk a minél jobb
megoldásokért.

● Volt valami, ami nehézséget
jelentett a tavalyi évben a hazai
piacon?
– Alapvetôen optimista ember

vagyok, de egyébként sem tudnék
ilyet mondani: rendben mentek a

dolgok. Szerencsére a partnereink
szeretnek és bíznak bennünk, elége-
dettek a kiszolgálással, volt munkájuk,
mi pedig szállítottuk hozzá a festéke-
ket… És ez már több mint húsz éve
így van! Érdekes dolog egyébként
vissza-visszanézni akár erre a húsz
évre, de akár csak egyetlen egyre is,
hogy mit gondoltunk akkoriban róla,
és milyen várakozásokkal néztünk a
következô elé, és ahhoz képest mi
történt… Azt hiszem – a szó pozitív és
negatív értelmében egyaránt –, leg-
inkább a „nem gondoltam volna”
fejezi ki legjobban a történéseket. Ez
társadalmi, gazdasági és persze a
nyomdaipart tekintve egyaránt igaz.
Csakhogy ez utóbbinál maradva: ki
gondolta volna, hogy olyan nyomdák
tûnnek el, mint a Kossuth, az Athenae-
um, a Révai… És jó tíz évvel ezelôtt
mi meg még csak álmodoztunk arról,
hogy döntôen meghatározó mértékû
festékbeszállítók leszünk a hazai
piacon. S lám, így lett!

● Alapvetôen minek
köszönhetô, hogy sikerült?
– Kitartó, alapos munka, vevôink

felé belsônkbôl fakadó elkötelezett
segítô hozzáállás, fantasztikus csapat,
kiváló termék, és persze, a külsô
körülmények szerencsés együttállása.
Mindegyikre szükség van – kár is
lenne tagadni… A fentiek közül külön
kiemelném a csapatmunka fontossá-
gát. Bármilyen kifogástalanul is végzi
az egyén a munkáját, elengedhetetlen
a jó csapat. Fontos, hogy a kollégák jó
hangulatban, szívvel-lélekkel végez-
zék a munkájukat, hogy hétfô regge-
lente örömmel, jókedvûen, a kihívá-
sokat várva jöjjünk be dolgozni. Ez az
emberi hozzáállás segít abban, hogy
megteremtsük és meg is ôrizzük a
vevôk bizalmát, mert az nem pusztán
üzleti alapokon múlik.  ■

Ilona
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Gyaníthatóan tényleg igaza van Mile Gábornak, aki jelen
lapszámunkban a vele készült interjúban úgy fogalmazott,
hogy „vége a hét szûk esztendônek”. 
Sándor Tiborral, a Müller Martini hazai leányvállalatának
ügyvezetôjével való beszélgetésünk teljes mértékben
megerôsíteni látszik e tényt: kifejezetten jól alakult a tavalyi
évük, és több mint reményteli kilátásokkal néznek az idei
elé. Ezúttal azonban nemcsak vele, hanem Román Tamás
szervizvezetôvel hármasban beszélgettünk.

● Milyen évet zártak tavaly?
S. T. – A várakozásoknak megfelelôen

alakult az évünk. Minden területen hoz-
tuk a tervet: 2,5 millió euró értékben
adtunk el új, illetve használt berendezé-
seket, a szervizórákat, valamint az alkat-
részek, illetve kellékanyagok forgalmát
tekintve is teljesítettük a kitûzött célt. 

● Mennyire játszott ebben
szerepet, hogy – leszámítva
Budapestet, illetve Pest megyét –
ismét megnyílt a pályázati
lehetôség a nyomdák elôtt?
S. T. – Egyetlen egy olyan projektünk

volt csak, amely pályázati forrásra
támaszkodott. Az idén viszont – nagyon
úgy tûnik – nagyban fogja segíteni a
gépeladásainkat az eszközbeszerzésre
elérhetô pályázat.

● Az idei évre az anyacég felôl
növekedtek az elvárások?
S. T. – Nem. A Müller Martini „egy

konzervatívabbnak mondható családi
cégként” nem támaszt irreális elváráso-
kat, és pontosan tisztában van azzal,
hogy mekkora és milyen irányú növeke-
dés van/lehet egy adott piacon. 

Azt viszont elvárja, amit évek óta
teljesítünk is: nagyon konszolidált,
ugyanakkor eredményes a mûködésünk.

● Az anyavállalatot tekintve is igaz ez
a megállapítás?
S. T. – Teljes mértékben! A konszoli-

dáció véget ért, igaz, fájdalmas idôszak
volt, hiszen az „aranykor” négyezer
kollégája helyett ma 1900 alkalmazottja
van világszerte a cégnek… De – úgy
tûnik – ez már stabil marad: hozzáalakul-
tunk a piaci igényekhez. 

● Abszolút nyugodtan tekint
az idei év elé?

S. T. – Az éves eladás, tehát
az aláírt és kifizetett szerzôdé-
sek a leszállított gépek tekin-
tetében – azt szoktam mondani
– szeptembertôl szeptemberig
tart, merthogy az utolsó három
hónap már a valós üzembe
állítással telik. Amit szeptem-
ber után kezdünk el tárgyalni,
annak a letelepítése várhatóan
csak a következô év elején fog
megtörténni, tehát már annak
az évnek az eredményéhez
tartozik. Nos, azt kell monda-
nom, hogy ezen logika alapján,
mi már teljesítettük minimum
a félévet. 

A folyamatban lévô projekt-
jeink pedig már a jövô évet is
eredményesnek ígérik… És
alkatrész-értékesítés, illetve
szerviz tekintetében sincs

miért idegeskedni, hiszen a nyomdaipar
termel, beruház, tehát nyilván a korábbi
évekhez hasonlóan – ha nem jobban! –
alakul a helyzet. De errôl inkább Tamás
tud beszélni. 

● Szervizvezetôként sok a
feladat?
R. T. – Mivel nemcsak a hazai gépek

tartoznak hozzám, ezért aztán mindig
akad, akinek valamilyen gondja van,
vagy valamilyen alkatrészre van szük-
sége. Amolyan „villámhárítóként” is

„Már  nagyon »for ró« a vonatkozó pro jekt…”

Müller MartiniC
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mûködök, hiszen ha probléma merül fel
egy kötészeti géppel, akkor a nyomda
illetékese tulajdonképpen joggal válik
„zaklatottá” az esetleges termeléskiesés
miatt… Persze, azután megnyugszik,
mert gyorsan intézkedünk: gyakorlatilag
24 órán belül képesek vagyunk orvosolni
a problémát, illetve behozatni az
alkatrészt.

● Említette, hogy nemcsak
Magyarország tartozik önhöz…
R. T. – A Müller Martini szerviz szem-

pontból 29 régióra osztotta fel Európát, és
ennek összesen három szervizvezetôje
van, akik közül az egyik én vagyok. Min-
den országban vannak szerelôk, ám mi
hárman koordináljuk a munkákat annak
megfelelôen, hogy éppen mi a feladat,
melyik szerviztechnikus a legfelkészül-
tebb azon az adott területen. Ez a rendszer
nagyon bevált, a partnereinknek pedig
kifejezetten megnyugtató.

● Térjünk vissza egy kicsit a
gépeladásokra! A Müller Martini
kötészeti berendezéseirôl az
ágazat szereplôiben sokáig az élt,
hogy kifejezetten a nagypéldány-
számú könyvekhez valók, holott az
utóbbi pár évben ez már közel sem
igaz. A fejlesztések eredményeként
van olyan kötészeti gép, illetve
konstrukció, amellyel akár az
egypéldányos könyvek gyártása is
gazdaságosan és hatékonyan
végezhetô…
S. T. – Ez teljes mértékben így igaz! A

Müller Martini újkori sikeréhez két meg-
határozó dolog is hozzájárult: egyrészt
2015-ben, megegyezve a Heidelberg
nyomdagépgyártóval, átvette a postpress
részlegének jelentôs részét, majd folytat-
va a már megkezdett fejlesztéseket, meg-
alkotta a digitális kötészet terén a „4.0
ipari forradalmat”, ami azt jelenti, hogy
bejön a pdf-állomány és kimegy a kész-
termék, és mindez full automata módon.
2015-ben debütált a Vareóval, amely a
tavalyi drupán is természetesen bemuta-
tásra került, és óriási sikert aratott: elké-
pesztô mennyiségû megrendelés szüle-
tett. Ezzel együtt, a Müller Martininek
továbbra is megvannak a nagyobb vagy

éppen igazán nagy gépei: a 4000-es
Panthera, a 6000-es Allegro, és így
tovább szépen fölfelé… De visszatérve
az újonnan bemutatott konfiguráció
sikerére: nemcsak a nyugat-európai
piacon, hanem Lengyelországban is
üzembe állítottunk már több ilyen
rendszert.

● A Müller Martini számára ezek
szerint kifejezetten eredményes a
kiállításokon való részvétel…
S. T. – Igen: legközelebb február

végén Luzernben vesz részt kiállításon,
azt követôen pedig a 2017. április 4–6.
között megrendezésre kerülô bécsi X-
fair-en, ahol  egy igen impozáns,104
négyzetméteres standon várjuk az
érdeklôdôket. Csak megjegyezném:
mellettünk pedig a Heidelberg állít ki,
amely céggel igen szoros az együttmû-
ködésünk. Az X-fair-en egyébként hazai
képviseletként mi is kint leszünk, és
remélhetôleg legalább olyan eredménye-
sen zárjuk, mint az elôzôt, amikor egy
cérnafûzôt adtunk el…

Az X-fair-en természetesen a teljes
rendszer kerül bemutatásra, amelynek
elsô része az adott esetben a letekercse-
lést is elvégzô Heidelberg-hajtogatógép
(stratégiai partnerünk a Hunkeler is, így
mindkét gyártó berendezései illeszked-
nek a rendszerbe: kinek, melyik a meg-
felelôbb), errôl egy robotkar helyezi át a
hajtogatott íveket a Vareóba, amelynek
garantált, tehát üzemszerû teljesítménye
1000 ütem/óra. Itt történik a ragasztás-
kötés, a préselés, majd a hûtôfázist köve-
tôen automatikusan kerül át a könyvtest a
legújabb fejlesztésû háromkéses vágó-
gépbe. Mindez Connex-rendszerrel
irányított. Ez a konfiguráció akár az
egypéldányos digitális könyvgyártáshoz,
akár az ofszettel készülô kis- vagy
közepes példányszámú könyvekhez
egyaránt alkalmas. Ráadásul nem inline,
hanem úgynevezett near-line megoldás,
ami miatt nagyon rugalmas alkalmazást
tesz lehetôvé, arról meg nem is beszélve,
hogy „invesztícióilag” is meglehetôsen
kedvezô az árfekvése… Nem véletlen,
hogy digitális és tradicionális nyomdák
egyaránt nagyon érdeklôdnek iránta! 

Nem akarom elkiabálni, de meglehet,
hogy rövidesen Magyarországra is kerül
belôle: már nagyon „forró” a vonatkozó
projekt… ■

Ilona 
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„Ez a konfiguráció akár az
egypéldányos digitális
könyvgyártáshoz, akár az ofszettel
készülô kis- vagy közepes
példányszámú könyvekhez 
egyaránt alkalmas.”
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Rotatek és a „kenyérágazat” ,  továbbá beszál l í tó i  együttmûködések

Prosystem
Jó évet zárt tavaly a Prosystem Cégcsoport: egy 
32 oldalas tekercsofszetgépet, valamint több
kisebb-nagyobb kötészeti berendezést is üzembe
állítottak, és a szervizcsapatuk sem unatkozott. 
Az idei évet tekintve is igen ígéretesek a kilátások,
több nyomdánál van ugyanis olyan fejlesztés,
amely a Prosystem által forgalmazott gépek
valamelyikén alapul. Vitathatatlan, hogy ebbe az  
is közrejátszik, hogy a vidéki nyomdák számára
újra megnyílt az eszközbeszerzési pályázat.
Talányosnak mondható eme felvezetés – de tartjuk
magunkat ahhoz, hogy ne igyunk elôre a medve
bôrére! És még nem tudható, hogy kinél, mi valósul
meg… Ott jártamkor viszont szóba került még
néhány téma – például együttmûködés más
beszállítóval, valamint a csomagolóanyag-gyártás
–, amelyekrôl nagyon is nyíltan beszélgettem ifjabb
Schuck Istvánnal, aki ma már operatív szinten
vezeti a céget.

● Tényleg vannak együttmû-
ködéseik más gépbeszállítóval?
– Persze! Az egyik ilyen terület a

digitális nyomtatás, a digitális nyom-
dai berendezések, amelyekhez mi
kevésbé értünk, és megvannak a hazai
képviseletei és forgalmazói. Ugyanak-
kor a digitális ívek feldolgozásához
szükséges különféle kötészeti beren-
dezések tekintetében nagyon is felké-
szültek vagyunk. Ám a KBA tekercses

digitális berendezése, a Rotajet sorozat
gépei megtalálhatóak a palettánkon.

● Dedikáltan egy márkához
kötôdnek, vagy általánosak az
együttmûködések?
– A nyomdák ma a fejlesztéseik

során nem igazán egy bizonyos
márkájú gépben, hanem komplett
megoldásban gondolkodnak. Éppen
ezért egy olyan viszonteladói csapattal

„Meglépik már azokat a beruházá-
sokat, amelyekre szükség van 
a hatékonyabb munkavégzéshez, 
és akkor is, ha éppen nincs rá
pályázati pénz”

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
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állunk jó kapcsolatban, amely több
digitális nyomdagépgyártót képvisel,
és ilyen formán optimális konstruk-
ciót tudunk összeállítani az ügyfél
igényeinek megfelelôen. Az íves
ofszet nyomdagépek esetében a KBA
gépek élveznek abszolút elsôbbéget.
Ugyan nem mi képviseljük a gyártó-
kat, és nem is mi forgalmazzuk sem a
digitális, sem a tradicionális gépeket,
abban viszont aktívan veszünk részt,
hogy az ügyfél számára a legideá-
lisabb konstrukció kerüljön össze-
állításra. Tulajdonképpen arról
szólnak ezek az együttmûködések,
hogy az ügyfelek érdekében „össze-
adjuk a tudás-bázisunkat” ahhoz,
hogy a lehetô legjobb megoldással
szolgáljunk

● A tavalyi évben már mozgoló-
dások voltak tapasztalhatók a
fejlesztések terén…
– Az meglehet, hogy a tradicionális

nyomdaipar nem számít „kenyérága-
zatnak”, és mint ilyen, rendkívül
érzékeny a gazdaság mindenkori
helyzetére, ám ezzel együtt ismét
érezhetô, hogy a nyomdák zömének a
munkaellátottsága jobb. Meglépik
már azokat a beruházásokat, ame-
lyekre szükség van a hatékonyabb
munkavégzéshez, és akkor is, ha
éppen nincs rá pályázati pénz. Azok a
nyomdák pedig, amelyek beemelték
tevékenységeik közé a csomagoló-
anyag-gyártást, kifejezetten erôsöd-
nek. Mondhatni: a csomagolóanyag-
gyártás kenyérágazatnak számít. Két

cég is – mindkettô Dél-Magyarorszá-
gon – vett például Rotatek gépet, és
mindkettôjüknél egy nagyon jó
döntésnek bizonyult.

● Mit tud a Rotatek, hogy rög-
vest kettô is üzembe állításra
került Magyarországon?
– Ez egy spanyol gyártó gépe,

tulajdonképpen tekercses ofszet
technológián alapuló kombinált
berendezés, amelybôl különféle
szélességûek – 350-tôl 870 millimé-
terig – léteznek. Elképesztô elônye,
hogy igény szerint különféle techno-
lógiájú nyomó-, felületnemesítô-,
illetve feldolgozó tornyokból lehet
összeállítani, és mivel a felépítettsége
moduláris, bármikor bôvíthetô. Ép-
pen ezért a „legmunkásabb”, legbo-
nyolultabb kivitelezést igénylô cso-
magolóanyagokat, például címkéket,
egymenetben képes kigyártani. Elöl
bemegy a nyomathordozó (papír
vagy éppen a fólia), hátul kijön az
ofszettel és/vagy szitával és/vagy
flexóval és/vagy mélynyomással,
esetleg digitális fejekkel megnyo-
mott, lakkozott, aranyozott, dombor-
nyomott, riccelt, stancolt, hajtogatott
vagy éppen ívre vágott késztermék.
Igen hatékony gyártást tesz lehetôvé. 

● Gondolom, az árfekvése is a
tudásához igazodik…
–  Valóban, egy ilyen beruházás

sajnos nem félmillió eurónál áll meg.

● De nyilván etetni kell ahhoz,
hogy „forintosodjon” a haté-
konysága… Fogalmazhatok
úgy, hogy ha van munka rá,
nagyon megéri, ha nincs: nem
biztos, hogy ez az irány a jó?
– Ez egy pontos megfogalmazás.

De hozzáteszem, ha sikerül rá
elegendô munkát szerezni, akkor
nagyon versenyképes és rugalmas
lesz a nyomda, amelyik Rotatek
gépen gyárt csomagolóanyagot,
annyira hatékonnyá és gazdaságossá
teszi az elôállítást. Csomagolóanya-
gokra fókuszáltunk, de a nyomtatvá-
nyoktól kezdve a könyvekig, minden-
féle nyomdatermékre igaz ez: kiváló
lehetôség a piac „meglepésére”.

● Milyen elképzelésekkel
vágnak neki az idei évnek?
– Azt remélem, ez az év nyugi-

sabb, kiegyensúlyozottabb lesz, mint
a korábbiak. Mintha nem lenne annyi
vibrálás a levegôben, és nyugodtabb
lenne – beleértve a nyomdákat is –
mindenki: teszi a dolgát, végzi a
munkáját. Évek óta most látom elô-
ször így januárban, hogy ha össze-
jönnek azok a dolgaink, amelyek
nagyon is kilátásban vannak, akkor
egy minden szempontból nyugodt,
kiszámítható és eredményes évünk
lesz. Azt gondolom, az ágazat
valamennyi szereplôjére ráfér már,
hogy ilyen-olyan okok vagy éppen
hektikus történések miatt ne ideges-
kedésekkel teljenek a napjai, hanem a
jövô tervezésére koncentrálhasson. ■

Ilona
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● Vad vágya volt, hogy egyszer
egy nyomdát irányítson?
– Korán találkoztam a nyomdászattal:

nagymamám, nagypapám is nyomdász
volt, és a szüleimnek is volt egy saját kis
cégük, ahol nyaranta dolgoztam. De nem
mondanám, hogy különös kötôdésem
alakult ki a nyomda iránt. 

● Mi szeretett volna lenni?
– Orvos! Kisgyermekként arról álmo-

doztam, hogy egyszer az leszek: a lényeg
az volt, hogy valami olyat csináljak,
amivel segíthetek.

● Hát, ez nincs túl közel ahhoz,
hogy ma üzletasszony, és egy
nyomdát irányít…
– Az igazsághoz hozzátartozik, hogy –

ellentétben a húgommal – nem voltam
valami nagyon-nagyon kitûnô tanuló,
ámbár a reáltárgyak mindig kifejezetten
jól mentek. Ráadásul korán elkerültem
otthonról: egy kéttannyelvû gimnázium-
ba vettek fel, és emiatt 14 éves koromtól
kollégiumban laktam, és kiszabadulva a
családi fennhatóság alól, nagyon is éltem
a szabadság – pozitív és persze negatív –
lehetôségével. Inkább érdekelt az élet
minden más része, semmint, hogy azon
törjem magam, hogy egy bizonyos célt
kitûzve magam elé, hajtsak érte.

● Az érettségit követôen mégis-
csak a nyom-daipari fôiskola felé
vette az irányt…

– Nem is tudom igazán,
miként alakult, hogy végül is a
nyomda felé fordultam: azt
gondolom, valahogy magától
értendô volt, vagy ha volt is a
szüleim részérôl némi
indíttatás, azt úgy csinálták,
hogy nem vettem észre… Mivel a
reáltantárgyakból mindig is erôs voltam,
és én voltam, aki a családban mindig apu
körül nyüzsgött, adta magát, hogy
nyomdamérnöknek tanuljak. Akkoriban
kevés nô jelentkezett egyébként mûszaki
pályára, de bennem mindig is volt valami
fiús habitus, amolyan fiús életrevalóság.
Lehet, hogy azért, mert a szüleim elsô
gyerekként annyira fiút vártak, hogy a
születésem elôtt egy hónappal még nem
is gondolkodtak lánynéven… Azután
megjöttem én… A nevemet pedig az
anyai dédnagymamámról kaptam, akivel
édesanyámnak nagyon szoros kapcsolata
volt, és aki az ô terhessége alatt halt meg.

● A fôiskolán nemcsak nyomda-
mérnöki végzettséget szerzett,
hanem másoddiplomaként mûsza-
ki menedzserit is, sôt gazdasági
diplomája is van…
– Mondhatni, hogy amit a középisko-

lában, tanulásban ellazsáltam, azt felnôtt-
ként bepótoltatta velem az élet. A diplo-
mák kézhezvételét követôen visszamen-
tem Szekszárdra a nyomdába, ahol
minôségügyi vezetôként kidolgoztam és
bevezettem a minôségirányítási rend-
szert. Közben pedig levelezôn elvégez-

tem a Számviteli fôiskolát is. Azután a
szerelem némileg más irányba vitt…

● Ha jól tudom, meglehetôsen
hosszú idôszakra…
– Gimnáziumi szerelmem, aki egyben

a gyermekeim apukája is, Budapesten
helyezkedett el, én pedig otthagyva a
nyomdát, vele együtt felköltöztem a
fôvárosba.

● Mit szólt hozzá a papája?
– Azt láttam rajta, hogy fájó pont neki,

de akkor még ô is nagyon messze volt
attól, hogy ne a Szekszárdi Nyomdában
aktívan dolgozva képzelje az életét.
Ezzel együtt, volt némi sértôdés a
részérôl: na jó, akkor menjél, keressél
magadnak munkát, mutasd meg, hogy
mit tudsz, hogyan boldogulsz egyedül…
Egyáltalán nem segített abban, hogy
bárhol is elhelyezkedjek. De azért meg-
beszéltük, hogy talán jó, ha máshol is
szerzek munkatapasztalatot. Azután több
mint nyolc év lett belôle… 

Egyébként életem egyik legjobb dön-
tése volt, hogy más területen is kipróbál-
tam magam! „Vidéki lányként” a fôváro-
si kollégák kvázi fônökeként kellett ki-
küzdenem az elfogadást és az elismerést,

Sar jak,  u tódok (4 . )

Vadász Kata
Vadász Kata hat éve a Szekszárdi Nyomda ügyvezetôje, és már 
a nagyszülei is nyomdászok voltak, akárcsak édesapja, Vadász
József. Ezzel együtt azok közé a sarjak közé tartozik, akik némi
„csavart” követôen folytatták a szakmát, és vették át a családi
vállalkozás irányítását. Mindezt ráadásul egy cseppet sem könnyû
gazdasági helyzet közepette: 2010-ben, amikor ô lett a cég
ügyvezetôje, a válság már javában tartott, sôt, akkoriban „húzott
bele” igazán. Igaz, nem érintette váratlanul a helyzet, hiszen elôtte
egy évig már ügyvezetô-helyettesként dolgozott.
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és ha sikerül – márpedig sikerült! –, az
az embert elképesztô jó érzéssel tölti el. 

● Hol dolgozott?
– Egy Magyarországról ma már kivo-

nult német kiadó hazai leányvállalatánál
kaptam megbízatást termelési-mûszaki
vonalon. Nem igazán tudtuk pozicionálni
a titulusomat, az volt a lényege, hogy én
feleltem az összes kiadványuk nyomdai
gyárttatásáért, továbbá a raktározásért,
illetve a vevôk megrendeléseinek logisz-
tikájáért, amely postázást és futárszolgá-
latokkal történô kiküldést is jelentett.

● Közben kétszeres anyuka is
lett…
– Így igaz: nagylányom, Kata ma már

13 éves, a fiam, Márk pedig 10 múlt.
Mindketten Budapesten születtek, és
nagyon szerencsés helyzetben voltam,
mert a kiadó egyrészt engedte, hogy
otthonról dolgozzak, vagy ha mégis be
kellett mennem, akkor rendelkezésemre
bocsátottak egy „babaszobát” is, ahol
bébiszitter is vigyázhatott a gyerekekre.

● De mégis visszatért Szekszárd-
ra…
– Nagyjából kétéves volt Márk, ami-

kor apu direktbe bejelentette: vagy
elgondolkodom azon, hogy átveszem a
nyomdát, vagy kénytelen valami más
megoldást keresni… E miatt is – meg
egyébként is úgy gondoltam, hogy a
gyerekek szempontjából jobb lenne a
család közelében élni – döntöttem a
visszatérés mellett. És persze, hátul az
agyamban, azért mindig ott volt, valahol
készültem rá, hogy egyszer esetleg át
kell vennem, tovább kell vinnem a
céget. Eljött az idô, és apu nagyon rövid
idôn belül teljesen ki is vonult a cég
napi szintû mûködtetésébôl. 

● Nem lehetett azért könnyû a
helyzete: a harmincas évei köze-
pén járó, kétgyermekes anyuka-
ként, a nyomdaipart kifejezetten

sújtó gazdasági válság közepette
egy teljes nyomdáért való felelôs-
ség szakadt a nyakába. Ráadásul
az eltelt hat év sem volt túl egy-
szerû…És most hagyjuk az idei év
kiadók körüli rumliját…
– Kicsit úgy is éltem meg kezdetben,

hogy magamra hagyott… Pár éve be-
szélgettünk errôl, és akkor megéreztem,
hogy ez inkább egy hatalmas gesztus
volt a részérôl. Kétségtelenül egy nehéz
idôszakot élt akkoriban minden nyomda,
mi is. Mivel szociálisan mindig érzé-
keny voltam, ügyvezetôként a legnehe-
zebb, legfájdalmasabb azoknak a dönté-
seknek a meghozatala volt, amelyek az
ott dolgozókhoz kapcsolódtak. Ugyan
igyekeztem senkit nem elbocsátani, de
néhány területen azért elkerülhetetlen
volt, és a nyugdíjba vonulók helyére
sem vettünk fel senkit, továbbá a koráb-
bi szokástól eltérôen, nem foglalkoztat-
tuk vissza a nyugdíjasokat. 

A lelkemet hiába rázták meg ezek a
dolgok, mint üzletasszony kénytelen
voltam meglépni a cég egészének érde-
kében, hiszen közel 100 fô dolgozik itt.
És bármilyen nehézség is merült vagy
merül fel, ugyanilyen felelôsségteljes
racionális döntést kell hoznom minden
alkalommal. 

● Az imént úgy fogalmazott: „szo-
ciálisan érzékeny volt”… Ma is az?
– Igen, de – talán a korosztályom

sajátossága – képes vagyok az érzékeny-
séget és empátiát félretéve racionális
szempontok alapján megközelíteni a
kérdéseket, és az alapján dönteni.
Persze, azért a távolságtartó, hideg üzleti
szellem továbbra sem jellemez. Ez a
kétféle attitûd komolyan vitatkozni
szokott bennem…

● Hogyan élik meg a gyerekek,
hogy a mamájuk ilyen elfoglalt
üzletasszony?

– Igyekszem minél több idôt
velük tölteni, például ki nem
hagynám, hogy a fiamért ne én
menjek el az edzése után. Ezzel
együtt alapvetôen tudomásul vették,
hogy nekem ez a munkám, és ez azzal
jár, hogy sokat dolgozom, sokat utazom.
Ahogy nônek, okosodnak, egyre megér-
tôbb partnerek ebben.

● Mi az, amiben az édesapja
példaadó az ön számára?
– Sok minden! Az elsô helyen talán

az ô végtelen alázata, tisztessége, kor-
rektsége, az adott szó iránti elkötelezett-
sége, amely olykor már-már naivitásként
nyilvánult meg. Tény, ez a jelen „kapita-
lista” közegében nem feltétlenül
elôny… De nekem mégis ez az emberi,
ez a példaadó. És akkor is, ha én már
kénytelen vagyok kifejezetten racionális
megközelítések mentén intézni a dolgo-
kat, jobban tudomásul venni a „farkas-
törvényeket”, és ennek megfelelôen
reagálni. 

● Képes nem a nyomdával
foglalkozni?
– Nem: az mindig velem van! Sôt,

olykor még a karácsonyt is a nyomdával
töltöm…

● Nem ad magának szabadságot?
– Elmegyek olykor szabadságra –

legalábbis fizikai értelemben, ám a tele-
fonom folyamatosan be van kapcsolva,
még éjjel is. Jó, az utóbbi idôkben éjjel-
re azért lenémítom…

Ezzel együtt, én is érzem: szükség
van arra, hogy teljesen kikapcsoljak,
ezért tavaly szeptember óta elkezdtem
rendszeresen edzôterembe járni. Alap-
vetôen jól érzem magam: van két remek
gyermekem, képes vagyok ma már ön-
magamra is idôt fordítani. De azért azt is
be kell vallanom, én kifejezetten élve-
zem a munkámat is, és nagyon is a he-
lyemen érzem magam a nyomdában. ■

Ilona

Sarjin
fo

in
fo

mastertan321 febr  2017/02/16  15:34  Page 29



3300

T ö b b  m i n t  2 0 0 0  m2 –  m a j d’ 1 0 0  k i á l l í t ó  

Budapest  Budapest  
Ol impiai  KözpontOlimpiai  Központ

SportcsarSportcsar noknok
(korábban Syma)

2017. március 28–30.
A PRINTinfo lapzártájának pillanatá-
ig a PPDexpóra 43 regisztrált fôkiállí-
tó cég jelentkezett, és összesen mint-
egy 1 448 m2-t igényelt, a SignExpo
területén pedig egyelôre 27 kiállítóval
találkozhatunk, akik 820 m2-nyi stan-
dot foglalnak el. Ugyanakkor ebben
nincsenek benne a nevesített társkiál-

lítók, továbbá az iskolák, a sajtó és egyéb szervezetek. Az elôzetes várakozásokat is meghaladóan, de mérföldkônek
mutatkozott a 2016-os drupa a nyomtatott információkat elôállító és a reklámdekorációs iparágakban, mert a bemutatott új
technológiák, anyagok, kreatív megoldások új keresleteket támasztottak, és ezzel új lendületet adtak az iparágnak. Óvatosan,
de mégis egyértelmûen pozitívan nyilatkoznak az ágazati szereplôk a várható itthoni hatásokról, ami már abban is megnyil-
vánul, hogy szinte minden korábbi kiállító ismét a megjelenés mellett döntött.  Nyilván ebben az is közrejátszott, hogy
reménytelinek tûnnek a beruházási pályázati lehetôségek is. Több kiállító elmondta, hogy mivel nagyjából egybeestek a
PPDexpo és SignExpo jelentkezési határidôi a beruházási pályázatok beadási határideivel, így rögtön nagyon intenzív
munkával kezdôdött számukra az új év. Az expók szervezôi is érzékelve ezeket az örömteli „nehézségeket”, azzal segítenek a
kiállítóknak, hogy akik még idôben a kedvezményes feltételeket nyújtó határidôn belül bejelentkeztek, azoknak lehetôvé
teszik a jelentkezéseik késôbbi, határidô utáni korrekcióit ugyanazokkal a kedvezményes feltételekkel. A szervezôk ezzel a
gesztussal azt szeretnék támogatni, hogy a kiállítók bátran alkalmazhassák azt a kombinált lehetôséget, hogy a legkorszerûbb
gépeket az Expón bemutatva azokat lényegesen olcsóbban, az úgynevezett vásári kedvezményeket érvényesítve ajánlhassák.
Az idén is 1-1 nap fesztiválprogramját szervezi a három nagy szakmai szervezet a partnereik bevonásával. Az egyik nap
témája a nyomtatott csomagolás és minden, ami ezzel összefügg. Ennek gazdája a Csomagolási és Anyagmozgatási
Országos Szövetség. A másik nap témája napjaink egyik legégetôbb és szinte kivétel nélkül mindenkit nagyon is érzékenyen
érintô kérdés, a képzett szakemberek hiánya és a szakmai utánpótlás problémaköre. Ennek gazdája a Nyomda- és Papíripari
Szövetség. A harmadik nap programját a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület tölti meg elsôdlegesen mûszaki/tech-
nológiai tartalmú szakmai programokkal. A fesztiválprogram legrangosabb eseménye most is a Best Print Hungary verseny
díjkiosztója lesz.
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Igény esetén „háztól házig”  megszervezzük egyéni utazását!
A csomagolóanyag-ipar idei legnagyobb attrakciója vitathatatlanul az interpack. Az
interpacknak pedig talán a legnagyobb eredménye, hogy a Save food program
köztudatba emelésével a csomagolóanyagokat és gyártóikat kiszabadította a „csak a
haszontalan, sôt káros hulladékot termeltek” ellenséges közbeszéd skatulyából.
A csomagolós szakma kiállításához egyesületünk a szakmai utazások szervezésével
nyújt segítséget.

Egyéni kiutazással, a jól bevált Landal de Lommerbergen parkban történô elhelyezéssel vagy szállodákban. A szállásajánlatok
a korábbi Interpack, drupa és más, Messe Düsseldorf programok idején kipróbált és bevált szálláslehetôségek. 

Konkrét elképzeléseihez a titkarsag@pnyme.hu címen kérjen egyedi ajánlatot!

Fotó: Faludi Viktória
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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

3311

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kis.geza@t-online.hu
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