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Nem mondom, hogy nem tölt el büszkeséggel, hogy immáron a PRINTinfo
250. számát tarthatja kezében a nyájas olvasó. 16. évfolyamunkat írjuk,
és ez alatt az idôszak alatt – azt gondolom – teljesítettük önként vállalt
küldetésünket, miszerint naprakészen tudósítunk az ágazat életérôl, az itt
történtekrôl. Megpróbáltunk mindenütt ott lenni, minden érdemi
eseményrôl hírt adni, beszámolni. És mindezt persze kellô frissességgel,
azaz két-háromhetente küldjük Önöknek. S noha – merjük remélni – újságunk
tartalmán, színvonalán nem látszik, hasonlóan iparágunk többi szereplôjéhez, mi
sem kevés nehézséggel küzdünk. Mint minden cég, mi is több-kevesebb sikerrel
vesszük egyrészt a vállalkozások evolúciójának különféle fejlôdési stádiumait,
másrészt az utóbbi jó két év gazdasági válsága okozta drasztikus recessziót.
Mindebben hol barátaink, hol kritikusaink, hol pedig ellendrukkereink voltak
és vannak segítségünkre. Ellendrukkereink kitartásunkat szították: az „azért is
megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek” dacos hozzáállásunk bizony nem
kevésszer adott erôt a folytatáshoz. Ítészeink kritikáikkal szolgáltatják a
mindenkori és folyamatos fejlôdésünkhöz a megszívlelendô észrevételeiket.
A barátok pedig barátok: jól esô elfogultsággal viseltetnek velünk szemben,
szeretetteljes okos tanácsokkal látnak el bennünket, kezüket nyújtják támaszul, ha
éppen nehezebben veszünk egy-egy akadályt, vigasztalnak a nehéz idôszakokban
és velünk örülnek a sikereinkben.
Külön köszönet illeti hûséges hirdetôinket is, hiszen nélkülük – lévén kizárólag
hirdetési bevételekbôl tartjuk fenn az újságot – rendszeresen meg sem
jelenhetnénk. Kétségtelen, esszenciális és célirányos informális csatornát
jelentünk számukra mindazokhoz, akiket szeretnének megszólítani, akiknek
kínálják portékájukat vagy éppen szolgáltatásaikat. Ennél azonban többrôl is szó
van! Ugyanis az egy dolog, hogy marketing szempontból a folyamatos jelenlét –
még egy ágazaton belül is – hatékony eszköz a köztudatba történô mély
beágyazódáshoz, ôk azonban ezt meghaladó mértékben tisztelik meg lapunk
hasábjait. Rendszeres hirdetôink – kimondva vagy kimondatlanul – ugyanis azt is
szeretnék, hogy egyáltalán megjelenjen a PRINTinfo, mert fontosnak tartják,
hogy az ágazat szereplôi tudjanak egymásról, értesüljenek a szakma történéseirôl
és eseményeirôl, továbbá naprakészen jussanak egyéb érdemi információhoz.
Szóval, a nyomdaipar közösségéért érzett egyfajta felelôsségtudat miatt is
vállalják a stabil „támpillérséget”. Tisztelet és köszönet Nekik érte.
És tisztelet és köszönet a Pauker Nyomdának mindazért a megértésért,
türelemért, jóindulatért, bizalomért, segítségért és hosszasan sorolhatnám mi
mindenért, amelyet irányunkban tanúsított és tanúsít. 
Azt gondolom, nem nagyon tévedek, ha azt mondom: nem áll túl jól „az ágazat
szénája”. A gazdasági válság hatásának kényszere jelentôs átrendezôdést,
változást okozott, okoz és fog okozni a hazai nyomdaiparon belül. A virtuális tér
helyüket keresô lehetôségei is erôteljesen cincálják a nyomtatott világot.
Ezzel együtt remélem, hogy belátható idôn belül minden értékére kerül.
Ahogy a múltkori számunkban írtam: a nyomtatott termékek legnagyobb elônye
a valóságosság, a kézben foghatóság, a maradandóság. A virtuális világ
elillanhat egy pillanat alatt. S noha a virtuális térben mi magunk is jelen vagyunk,
ám a PRINTinfo maradandó lenyomata immáron 16 éve, 250 megjelenéssel,
benne több ezer tudósítással, beszámolóval, interjúval és képpel az, amit Önök
most, és még – legalábbis bízom benne – sokáig kézben fognak, foghatnak.

PRINTinfo

A PRINTinfo újság aktuális száma teljes terjedelemben
elektronikusan is hozzáférhetô a www.printline.hu oldalon,

és megtalál bennünket a Facebookon is.
33
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Az idén Gyula adott
otthont a Nyomda- és
Papíripari Szövetség
szokásos tavaszi gazda-
sági konferenciájának,
amelyre 2011. május
5–6. között került sor.

A házigazdai tisztsé-
get a Dürer Nyomda
vállalta fel, s mint ilyen
nemcsak üzemlátogatás-
ra várta az érdeklôdôket,
hanem szívélyes ven-
déglátóként ajándékkal
– stílusosan egy-egy rúd
vastagkolbásszal – is
kedveskedett a résztve-
vôknek. A konferencián
több mint hetven cég
képviseltette magát.

A jelenlévôket dr. Horváth Csaba, a
szövetség elnöke köszöntötte, majd mi-
elôtt elkezdôdtek volna
a program szerinti elô-
adások, átadta a szót
Schuck Istvánnak, a
Prosystem-Siko cégek
ügyvezetôjének, aki egy
igen nemes ügy támo-
gatásához kérte az
ágazat segítségét. (Lásd
kiemelt írásunk!)

A rövid, de megrázó
tényismertetést, illetve a
támogatásra történô fel-
hívást követôen kezdetét
vette a konferencia.
Elsôként a házigazda
Dürer Nyomda ügyve-
zetô-igazgatója, Ko-
vács János mutatta be
a fennállásának het-
venötödik évfordulóját
tavaly ünneplô céget.

A 110 fôt foglalkoz-
tató nyomda elsôsorban
minôségigényes köny-
veirôl híres, valamint
jelentôs volument gyár-
tanak tankönyvekbôl is.
Modern nyomógéppark-
kal és kötészettel rendel-

keznek, és felkészültek a
speciális igények – pél-
dául matt, illetve fényes
acetát fóliázás, aranyo-
zás, speciális hajtás stb.
– kiszolgálására is. A
válság ellenére sikerült
nyereségességüket meg-
ôrizni, és piaci helyzetü-
ket tovább erôsíteni.
Nemcsak belföldre dol-
goznak, hanem – részben
az Interpressen keresztül,
részben közvetlen mó-
don – évrôl évre növelik
az exportjukat is. Termé-
szetesen mind minôség-
biztosítási, mind kör-
nyezetvédelmi tanúsítás-

sal rendelkeznek. A Dürer Nyomdában
készült könyvek minôségigényességét
számos hazai és nemzetközi díj elnyerése

is bizonyítja. Elôadása befejezéseképp
Kovács János mindenkit szívélyesen
invitált a másnapi nyomdalátogatásra.

A következô elôadást ifjabb Keskeny
Árpád a Nyomdászok Baráti Társasá-
ga képviseletében tartotta. Ahogy az
ma már az ágazatban – remélhetôleg –
köztudott, e társulás célja, hogy a nyom-
dászok egymás közötti információcsere
alapján kiszûrhessék a nem fizetô,
link, csaló, mondhatni lopós megren-
delôket. Persze, van néhány feltétele a
társasághoz való csatlakozásnak. Ezek
azonban teljesen ingyenesek, és nem is
bonyolultak, viszont elengedhetetlenek
ahhoz, hogy valaki „kukkolhasson”, azaz
olyan információkhoz is hozzá jusson,
amelyek érdemi felvilágosításul szolgál-
nak adott megrendelô fizetési szokásait
illetôen. Noha igen meghatározó nyom-
dák – mintegy 22 cég, többmilliárd fo-
rintnyi forgalommal – már csatlakoztak a
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Nyomda- és Papíripari Szövetség
Gazdasági konferencia, illetve közgyûlés

Támogatás, segítség nyomdai, ágazati
összefogással
Történt, hogy Schuck István véletlenül látott az RTL Klubon egy
dokumentumhíradást hat, egyedül élô testvér kilátástalan helyzetérôl, és
ez olyannyira megindította, hogy elhatározta: mindenképpen segít
rajtuk. A Kazincbarcika melletti Martonyiban élô Budai testvérek – a
legkisebb 5, a legnagyobb 19 éves – egy olyan szociális támogatásból
épített házfélében laknak, amelyet egy lelkiismeretlen vállalkozó épített,
aki mélységesen figyelmen kívül hagyta az alapvetô építési elôírásokat.
Az egy más kérdés, hogy a helyi önkormányzat ennek ellenére átvette…
A ház gyakorlatilag vízgyûjtô ciszternaként funkcionál: a lakás 90 szá-
zalékát 20 cm magas békanyálas víz borítja, a falak mennyezetig áztak

fel, kívül-belül moha nô az ablakok körül. Mivel a környéken nincs munkalehetôség, a családfô
édesapa több mint 100 km-re dolgozik, s albérletének kifizetése után ugyan hazaküldi szinte a teljes
fizetését, de az igen kevés még a megélhetéshez is, nemhogy a ház rendbehozatalára. A gyerekekre
a 63 éves, valaha bányász, jelenleg rokkant nyugdíjas nagypapa felügyel. Édesanyjuk három évvel
ezelôtt hagyta el ôket, s azóta sem tudnak róla. A gyerekek saját magukat látják el: a nagyobbak
fôznek, mosnak, takarítanak, miközben iskolába is járnak. Ezzel együtt valamennyien megôrizték
életvidámságukat, intelligensek, és mindegyikük négyes vagy annál jobb tanulmányi eredményt
produkál. Nos, mindezt látva, és személyesen is megtapasztalva döntött úgy Schuck István, hogy
még a 2011-es ôszi iskolakezdés elôtt hozzájárul a gyermekek alapvetô életfeltételeinek javításá-
hoz, lakáshelyzetük megoldásához. Ehhez kérte és kéri az ágazat szereplôinek támogatását.
Az ügyet a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke, dr. Horváth Csaba, illetve dr. Peller Katalin
fôtitkár, valamint – túl a híradáson – az RTL Klub és a Viasat3 is felkarolta. Az ágazat és a tévécsa-
tornák közötti megállapodást a szövetség koordinálja. A Print & Publishing nevében Tolnai László,
a PRINTinfo képviseletében pedig jómagam arra vállalkoztunk, hogy szószólói leszünk az ügynek,
illetve korteskedünk mellette. Itt jegyezném meg: kizárólag anyagi támogatásokat várnánk, amely
leszabályozott és ellenôrzött formában egy új lakás építésének költségeit hivatott fedezni a Budai
család számára. Ez ügyben bármelyikünk csak megköszönni tudja a megkereséseket.

Korsós Ilona
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társasághoz, tény,
hogy üdvözlendô
lenne egy széle-
sebb körû érdeklô-
dés, hiszen minél
több helyrôl érke-
zik az információ,
annál nagyobb vé-
delmet jelent a
Nyomdászok Bará-
ti Társasága min-
den egyes tagja
számára. Az alapí-
tók nevében Kes-
keny Árpád arra
hívta fel a nyom-
dák képviselôinek
figyelmét, hogy ha bármilyen fenntartá-
suk, kérdésük lenne a védelmi rendszer-
rel, vagy akár annak tagjaival kapcsolato-
san, ne hezitáljanak: kérdezzék meg,
fogalmazzák meg a gondjukat, biztos,
hogy megnyugtató megoldást nyer a fel-
vetés. Ezzel kapcsolatosan Szentendrei
Zoltán újra arra hívta fel a figyelmet,

hogy a Nyomdászok Baráti Tár-
saságának az egyetlen „hátrá-
nya” csak az, hogy nemcsak
magunknak, hanem a másiknak
is segítünk… De – ahogy fogal-
mazott –: „egy dolog konkuren-
ciának lenni, és egy más dolog
hülyének…” Egyébként elké-
szült a Társaság interaktív hon-
lapja – www.nyomdaszok.hu –,
amely segítségével egyrészt
egyszerûen és nagyon célirányo-
san adhatnak és kaphatnak in-
formációkat a tagok az adott
megrendelô fizetési megbízha-
tóságáról, illetve számos más
hasznos és fontos tudnivalóról
is. A magam részérôl mindenkit
biztatok a csatlakozásra: a
Nyomdászok Baráti Társasága
információs rendszere valóban
„egy esô elôtti köpönyeg”.

A következô elôadás tartalmát
meg sem próbálom megosztani
önökkel, ámbátor egy igen hasz-
nos, minden szavában érdemi és
egyben kitûnô stílusú elôadásról
van szó. Litvai Enikô, az A-
Gemi Könyvvizsgáló és Tanács-
adó Iroda vezetôje ugyanis azt a
gazdasági szabályzókban tör-
tént változásdömpinget ismer-

tette a hallgatósággal, amelyekre 2010
évközben, illetve 2011-ben került sor.
Ezek érintették – egyebek mellett – a
számviteli törvényt, az adózás rendjét, a
különadókat, az  szja-t, a tb-t, az áfát, a
társasági adót stb., úgyhogy csak java-
solni tudom, hogy mindenki a saját köny-
velôjével nagyon-nagyon konzultáljon

ezekrôl a változásokról,
nehogy a „szükségesnél
vagy elkerülhetetlennél”
kellemetlenebb meglepe-
tés érje…

Theoharidis Thália, a YAS
Budapest Zrt. vezérigazgató-he-
lyettese következett az elôadók
sorában. A YAS egy energiakeres-
kedô cég, ilyen formán a hallgató-
ság némileg bepillantást nyerhetett
az ezzel kapcsolatos mûködési
struktúrába. A YAS ezidáig kizáró-
lag vállalatokkal, illetve beszerzési
társulásokkal állt üzleti kapcsolat-
ban, ám ez évtôl kezdôdôen nyit-
nak a lakossági piac felé. Ez abból

a szempontból érdekes a nyomdaipar
számára, hogy egy-egy nyomda saját
dolgozóinak akár kedvezô szolgáltatás-
ként tudja kínálni a csoportos beszer-
zést.

A rövid kávészünetet követôen foly-
tatódtak az elôadások. Szebeni Márton,
a CYEB Energiakereskedô Kft. ügyve-
zetôje egy olyan energiamegtakarítási
lehetôségre hívta fel a jelenlévôk fi-
gyelmét, amely által – idézem – „a
lehetô legkisebb és ráadásul gyorsan
megtérülô beruházással is megtakarítás
érhetô el”. Tulajdonképpen arról van
szó, hogy az energiafelhasználás – pél-
dául világítás, különféle motorok és
meghajtások, továbbá a rendszerhaszná-
lati díjjal kapcsolatos megoldások stb. –
veszteségeit lehet csökkenteni. A CYEB
mérnökemberekbôl álló társasága arra
szakosodott, hogy ebben segítségére
legyen a vállalkozásoknak. A Magyaror-
szágon és Romániában is tevékenykedô
cégnek mintegy 800 ipari ügyfele van,
közöttük olyan nyomdák is, mint az STI
Petôfi, az Ofszet Nyomda, a Prime Rate,
az InfoPress és sorolhatnám.

Magának az energiabeszerzésnek is
kiemelt jelentôsége van, nem véletlen,
hogy a szövetség felvállalta tagvállala-
tai számára a csoportos beszerzés le-
bonyolítását mind az áram, mind a
földgáz tekintetében. Az ilyen formán
összeadódott mennyiség miatt ugyanis
kedvezôbb áron jut az energiához a cso-
port valamennyi tagja, mintha egyedül
próbálkozna. Ugyanakkor az is tény,
hogy az energiakereskedôk igyekeznek
megtörni egy-egy ilyen egységet, és
valami extra ajánlattal elcsábítani egyik-
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másik tagját. Olykor sikerrel is
járnak, és ennek az a következ-
ménye, hogy kevesebb lesz a
csoport energiaigénye, azaz
kedvezôtlenebbé válnak a be-

szerzési paraméterek. Nagyon nagy szük-
ség lenne arra, hogy amely cég csatlako-
zott a csoportos energiabeszerzési társu-
láshoz, az az adott projektben mindvégig
benne is maradjon. Minden tender meg-
határozott idôszakra szól, tehát a követ-
kezô alkalommal mind a csatlakozásról,
mind a kimaradásról dönteni lehet.
Mindezt dr. Peller Katalin fôtitkár
elôadásából tudtuk meg. A helyzetet
tovább bonyolítja az a tény is, hogy mi-
vel tôzsdei termékekrôl van szó, nagyon
figyelni kell, hogy mikor kerüljön kiírás-
ra az energiabeszerzési pályázat. Topa
Dénes Imre, a szövetség keretein belül
mûködô energiabeszerzési bizottság tagja
– egyebek mellett – arról beszélt, hogy
milyen sokféle tényezô – földrengés,
háborúk, feszültségek a különbözô régi-
ókban stb. – befolyásolják az energiahor-
dozók mindenkori árát, s a lehetô legna-
gyobb körültekintés és alaposság ellenére
sem lehet szavatolni, hogy a tendert kö-
vetô idôszakban nem lesz olcsóbb, vagy
éppen jóval drágább az adott energia. Az
viszont kétségtelen tény, – amivel dr. Pel-
ler Katalin zárta a rövid beszámolót –,
hogy: „a csoportos beszerzésnek nincs
pénzügyileg kedvezôbb alternatívája”.
Az idei beszerzésnél az áram esetében
9,5 millió, a földgáznál pedig 35 millió
forintos megtakarítást ért el a szövetség.

A konferencia három utolsó elôadása a
kiállítások jegyében hangzott el. Elôször
Kiss Zoltán, a DigitalExpót szervezô
Expositor Kft. képviseletében hívta fel
a jelenlévôk figyelmét a 2012 szeptem-
berében megrendezésre kerülô kiállí-
tásukra, illetve idén ôsszel Regionális
Nyomtatási Napok elnevezéssel 4 vidéki
városban – Gyôr, Szeged, Pécs, Nyíregy-
háza – szerveznek bemutatkozási lehetô-
séget az ágazat számára, amelyre szintén
várják az érdeklôdô cégeket.

A másik elôadást a Hungexpo képvi-
seletében Horváth Katalin tartotta, ô

az idén novemberben megrendezésre
kerülô, immáron 15. Printexpo lehetô-
ségeire emlékeztette a hallgatóságot. A
kiállítás megújult koncepcióval, a meg-
újult „G” vásár pavilonban, az elôzô
évekhez hasonló termékkörökkel kíván
az ágazat számára egy igen hasznos be-
mutatkozó fórumot teremteni. 

Harmadikként Máté Szilvia, a Drupa
képviseletét (is) ellátó BD-Expo ügyve-
zetôje számolt be a 2012. május 3–16.
között megrendezésre kerülô kiállítás
legfontosabb tudnivalóiról. Elôadásából
megtudtuk, hogy alapterületben nem nö-
vekedett a Drupa, viszont teljesen „telt-
házas”, azaz minden négyzetcentiméterét
elfoglalják a kiállítók. Új tematikák –
például funkcionális nyomtatás, „zöld-
nyomtatás”, energiatudatos felhasználás,
környezetvédelem – is megjelennek a
számos kísérô programot is felvonultató
kiállításon, amelyen az érdeklôdôk való-
ban megtalálják – idézem –: „a világpiac
kínálatát a nyomdaipar számára”. Az
idei évtôl kezdôdôen kizárólag interneten
keresztül lehet belépôjegyet venni, ame-
lyet ki kell nyomtatni, és amely – az el-
múlt évekhez hasonlóan – egyben közle-
kedési jegyként is szolgál.

Ezzel véget is ért a szövetség idei gaz-
dasági konferenciája, következett az
ebéd, majd folytatódott immáron kizá-
rólag a tagvállalatok számára a prog-
ram, mégpedig a szövetség XXXVI.
közgyûlésével.

A közgyûléssel kapcsolatosan csak pár
dolgot emelnék ki: elsôként azt, hogy az
elôzô közgyûlés óta eltelt idôszak tevé-
kenységét és pénzügyi beszámolóját, to-
vábbá az elôterjesztett 2011-es tervet a
tagság egyhangúan elfogadta, a könyv-
vizsgálói ellenôrzés pedig teljes egészé-
ben rendben találta a mûködést. Érde-
mes megjegyezni, hogy a szövetség
pénzügyileg igen stabil gazdálkodást
folytat, ugyanakkor a tagságnak nyúj-
tott különféle tevékenységeivel – ked-
vezményes részvételi díjak, biztosítási
lehetôségek, csoportos energiabeszer-
zés stb. – összességében több mint 213
millió forint megtakarítást ért el a tag-
vállalatai számára. Napirendi pont volt
az alapszabály az irányú módosítása,
hogy – bizonyos keretek között – magán-
személyek is csatlakozhassanak a szövet-
séghez, de ennek eldöntését – a tagság
akaratának megfelelôen – a következô
közgyûlésig elnapolták. Ami viszont nem
tûrt halasztást, az az idôközi választások,
ugyanis az elmúlt év alatt két fôvel csök-
kent az elnökség létszáma, akik közül
egyikük – Sándorné Szilágyi Katalin –
egyben az elnökhelyettesi tisztséget is
ellátta. A tagságnak tehát dönteni kellett
a megüresedett pozíciókat betöltô szemé-
lyekrôl. A György Géza vezette Jelölô
Bizottság javaslata alapján elôterjesztett
négy személy közül végül is Erdély
Zsoltot (Budapest Papír) és Zsámboki
Gábort (Állami Nyomda) választotta
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– hideg és meleg aranyozó fóliák
– meleg pigmens fóliák
– thermo transzfer festékszalagok

BOPP lamináló fóliák –
Autobond ragasztók –

EDEL UV-lakkok –

The Golden CompanyThe Golden Company

Felületnemesítô anyagokFelületnemesítô anyagok

2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz 078/2., telefon: 06-23/340-338, e-mail: sales@lemmaco.hu
www.lemmaco.hu

titkos szavazással a tagság az elnökség sorába. El-
nökhelyettesi pozíció betöltésére pedig – szintén tit-
kos voksolás mellett – Kovács Jánost (Dürer Nyom-
da) bízta meg a tagság.

Ezzel ugyan véget ért a közgyûlés hivatalos programja, de
immáron hagyománnyá vált, hogy ezen alkalommal kerül sor a
Hess András-díjak átadására is. Ezúttal öt cég – Állami Nyom-
da, Dürer Nyomda, Nyomda-Technika, Pénzjegynyomda,
Szekszárdi Nyomda – hat munkatársa vehette át a kitüntetést.
(Következô számunkban részletesen is bemutatjuk a Hess And-
rás díjazottakat – a fôszerk.)

És még mindig nem ért véget a program, hiszen némi pihe-

nôt követô-
en, követ-
kezett a gá-
lavacsora,
amely egy-
úttal továb-
bi elismeré-
sek és ki-
tüntetések
átadásának
ünnepélyes
keretéül is
szolgált. Az
igazán ele-
gáns esté-
lyen került

átadásra a szövetség érdekében vég-
zett munka elismeréséül szolgáló Pro
Foederato díj, amelyet az idén Sán-
dorné Szilágyi Katalin és dr. Gará-
né Bardóczy Irén kapott. Ágazatunk
legnagyobb megbecsülést jelentô ki-

tüntetését, a Magyar Nyomdászatért életmû díjat a szakma
a 2011-es évben Szikszay Olivérnek ítélte, aki meghatottan
vette át eme elismerést. (Szándékaink szerint Szikszay Olivér
életpályáját is szeretnénk lapunk hasábjain részletesen bemu-
tatni – a fôszerk.) Az est hátralévô részét pedig evéssel-ivással,
szórakozással, tánccal, önfeledt kikapcsolódással töltötte a tár-
saság, másnap pedig a Dürer Nyomda várta üzemlátogatásra az
érdeklôdôket. ■ Ilona
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Sándorné Szilágyi Katalindr. Garáné Bardóczy Irén
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Océ-Hungária – „Stronger Together”
Fennállásának – a szó mind-

két értelmében: mérete és je-
lentôsége – legnagyobb rendezvényét
tartotta az Océ-Hungária 2011. május 12-
én. A budapesti Material Centerben talál-
ható rendezvényteremben, mintegy 1000
négyzetméteren mutatta be mind a négy
üzletágát, illetve workshopok keretében
ismerkedhettek meg alaposabban az
érdeklôdôk egy-egy termék, szolgáltatás
vagy megoldás részleteivel. A délelôtt 10
órakor kezdôdô rendezvény iránt igen
komoly érdeklôdés volt: több mint 200
cég regisztrálta magát az eseményre, de a
számos „beesô” érdeklôdôt is szívesen
látta a házigazda. A résztvevôk harmada
kisebb-nagyobb, sôt igen nagy és megha-
tározó nyomda képviseletében érkezett.

A rendezvény címmondatát a „Stron-
ger Together” kifejezés adta, amely egy-
részrôl a Canon-Océ kapcsolatára, más-
részrôl pedig az Océ négy üzletágának
együttmûködésére utalt. 

A könnyû és célirányos áttekinthetô-
ség miatt az egyes üzletágak egy-egy
„szigeten” helyezkedtek el: a nyomda-
ipar számára kínált megoldásokkal a
zöld, a széles formátumú gépekkel a kék,
az irodai rendszerekkel a piros, a teljes-
körû üzleti szolgáltatásokkal pedig a fe-
kete szigeten ismerkedhettek az érdeklô-
dôk. S míg az elsô három üzletág eseté-
ben természetesen különféle berendezé-
seket is kiállított az Océ-Hungária, addig
az üzleti szolgáltatások bemutatására –
igen szellemesen – masszázs-sarkot ren-
dezett be, ezzel is utalva arra a kénye-
lemre és nyugalomra, amit – egyebek
mellett – ezen üzletáguk kínál ügy-

feleiknek. Az
egész napos
program egy
rövid elôadás-
sorozattal kez-
dôdött.

A nap cere-
móniamesteri
feladatát Béke
László, az Océ-
Hungária szer-
vizvezetôje látta
el. Elsôként Né-
meth Györgyöt,
az Océ-Hungária
ügyvezetô-igaz-
gatóját konferálta
fel, aki miután
köszöntötte a
hallgatóságot, rö-
viden beszélt a cég-
rôl, különös tekin-
tettel a tavaly már-
ciusi akvizícióra,
amelynek eredmé-
nyeképp a Canon
felvásárolta az Océ
részvényeinek 90
százalékát, s szán-
déka szerint – idô-
vel – egyedüli tu-
lajdonossá kíván
válni. A Canon és
az Océ egyesülé-
sének kifejezett
célja, hogy – idé-
zem – „a szakma
legnagyobb játékosává váljon a cégcso-
port”. „És erre minden esélyünk meg is

van – mondta az ügyvezetô –,
hiszen nagyon szerencsésen egé-
szítjük ki egymás portfólióját:
erôs szinergiahatás érvényesül.
És a mi esetükben az 1+1= 2+,

minden bizonnyal messzemenôk-
ig igaz lesz”. Az integráció
tavaly júniusban kezdôdött, je-
lenleg is tart, befejezésére pedig
nincs határidô szabva. Magyar-
országi képviseleteik egymással
együttmûködve, egymás portfó-
lióját felvállalva, ám külön-kü-
lön tevékenykednek a hazai pia-
con – tudtuk meg az elôadás to-
vábbi részébôl.

Ezt követôen Szalai Istvánt,
a  Nagy teljesítményû nyomtató

rendszerek üzletág vezetôjét kérte fel a
szakterület rövid bemutatására. Az elô-
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ZÁRT POLYURETHÁN TECHNOLÓGIÁVAL
MÛKÖDÔ AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA

KÖNYVKÖTÔGÉPEK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE

AA  RRIIGGOO  KKFFTT..--TTÔÔLL..AA  RRIIGGOO  KKFFTT..--TTÔÔLL..
Vállaljuk továbbá meleg ragasztós hot-melt
könyvkötôgépek ZÁRT POLYURETHÁN egységgel
történô felszerelését is!

rriiggookkfftt@@rriiggookkfftt..hhuu
wwwwww..rriiggookkfftt..hhuu

mastertan250 máj-II  19/05/2011  08:37  Page 8



99

adó elöljáróban hangsúlyozta az Océra
mindig is jellemzô felelôs és környezet-
tudatos gondolkodást, amelynek része,
hogy gazdasági szempontból is kifogás-
talan megoldásokat kínáljanak: termé-
keiknél, szolgáltatásaiknál a 3P – People-
Planet-Profit – elvét tartják szem elôtt,
éppen ezért  az üzletág zöld színe nem
véletlen választás volt. Valamint arra is
felhívta a jelenlévôk figyelmét, hogy

nemcsak ô és hazai kollégái, hanem az
Océ regionális igazgatója, Peter Szonn is
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt,
és szívesen válaszol a felmerülô kérdé-
sekre. Ezt követôen rátért az üzletágon
belüli egyes szegmensek rövid ismerte-
tésére. „A ma technológiája az inkjet” –
kezdte, majd elmondta, hogy a 2008-as
megjelenése óta igen intenzíven terjed
alkalmazása, és az Océ ezen a területen a

maga 30 százalék
feletti piaci része-
sedésével piacve-
zetô. A 2012-es
Drupára pedig
olyan új fejlesztésekkel
jelentkeznek, amelyek mind
minôségben, mind gyorsa-
ságban újabb áttörést fog-
nak jelenteni. Ezután rövi-
den beszélt az újságnyomta-
tásnál alkalmazható megol-
dások, valamint a tranzak-
ciós és ehhez kapcsolódóan
a transzpromós nyomtatás
lehetôségeirôl. Végezetül
pedig rátért zászlóshajójuk,
az Océ VarioPrint 6000 Ult-

ra bemutatására, amely túl azon, hogy
egy igen kitûnô digitális nyomdagép,
környezetvédelmi szempontból is egye-
dülálló tulajdonságokkal rendelkezik.
Gemini-technológiájának köszönhetôen
100 százalékban felhasználja a benne lé-
vô tonert, tehát nem keletkezik semmine-
mû festékhulladék, a mûködtetése során
felhasznált energia csupán 45 százaléka
az utána következô legjobb energia-fel-
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Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez
➢ 17 éves tapasztalattal 

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu

Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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használású gépnek,
az általa okozott
zajterhelés rendkí-
vül alacsony, ózon-
kibocsátása pedig

az EU-által megengedett érték
mindössze egy(!) százaléka.
Majd átadta a szót Eszes Mi-
hálynak, az irodai rendszerek
üzletág vezetôjének. Az Océ
ezen a szegmensen – ahogy
fogalmaznak – a XXI. század
legmodernebb irodatechni-
kai megoldásait kínálja, és
igen jelentôs piaci pozíciót tudhat ma-
gáénak. Legmeghatározóbb partnereik
az államigazgatási szervek, a közép- és
felsôoktatási intézmények, valamint a
kkv-k, illetve az úgynevezett TOP 1000
cégek. A Canonnal való egyesülés legin-
kább ezt az üzletágat érintette, hiszen
ezen a területen egyrészt meglehetôsen
nagy az átfedés a termékek között, más-
részt igen eltérô az értékesítési metodika.
„Ugyan nem túl egyszerû az átállás, de
úgy tûnik, hogy mûködik” – hangsúlyozta
az elôadó, majd részletesebben is bemu-
tatta, milyen berendezéseket, szolgáltatá-
sokat és megoldásokat kínálnak partnere-
iknek.

Jantay Zoltán, a
mérnöki üzletág, azaz
a mûszaki dokumentá-
ciók széles formátumú
nyomtatásának üzlet-
ágvezetôje volt a kö-
vetkezô elôadó. Elô-
adásában elsôsorban
azt a tévhitet igyeke-
zett eloszlatni – és
mondanám sikerrel –,
hogy a technikai do-
kumentációk színes-
ben történô nyomta-
tása „az ördögtôl va-

ló”. Nagyon nyomós érveket – például
57 százalékkal javítja az érthetôséget, és
ráadásul egy fillérrel sem drágább a fe-
kete-fehér nyomatnál – sorakoztatott fel
annak érdekében, hogy miért érdemes
ezen a területen is „színesben” gondol-
kodni, majd elôadása befejezéseképp
mindenkit meginvitált a workshopra.

A bemutatkozó elôadások sorát az üz-
leti szolgáltatások vezetôje, Fülöp Ta-
más zárta. Ez az Océ azon tevékenysége,
amikor a megrendelô helyszínén végez-
nek teljeskörû dokumentumkezelôi
szolgáltatást. Túl azon, hogy ezáltal
mentesítik az adott céget az ezzel kap-

csolatos feladatoktól,
ráadásul anyagilag is
megéri partnereiknek az
Océ ezen szolgáltatását
igénybe venni, hiszen
ezáltal már nagyon rövid-
távon 10 százalékos, 5–7
éves távlatban pedig akár
30 százalékos költség-
megtakarítás érhetô el.

Az ebédet követôen
kezdôdtek a workshopok,
amelyek keretében az
egyes üzletágak képvise-

lôi felváltva tartották bemutatóikat, és
amelyeken az érdeklôdôk nemcsak
alaposabban ismerkedhettek meg az
egyes szegmensek berendezéseivel és
lehetôségeivel, hanem minden felmerülô
kérdésre érdemi választ is kaptak.

A figyelmes házigazdák a szakmai
programon túl szórakozásról is gondos-
kodtak: a center gokart pályáján minden
jelentkezô kipróbálhatta képességeit a
száguldozás terén is. Nos, itt sem volt hi-
ány a vállalkozó szellemûekbôl…

A program vége felé alkalmam volt
beszélgetni Németh György ügyvezetô-
vel, aki elégedettségét fejezte ki, hiszen

az Océ-Hungária
NAGY szakmai ren-
dezvényét széles körû
és célirányosan esszen-
ciális érdeklôdés övez-
te, bizonyítva ezzel azt
is, hogy az ilyen típusú
rendezvények segítik
elô a legérdemibb mó-
don a partnerek közötti
kapcsolatok kialakítá-
sát, illetve megerôsíté-
sét. ■

Ilona

CC
é

g
é

g
in

fo

M. NYOMDAELLÁTÓ-PAPÍR KFT. ● H-4025 Debrecen, Salétrom u. 1/a
Tel./fax: +36 (52) 348-512, 431-814, 446-389 ● Mobil: 06 (30) 9430-637

E-mail: m-nyomdaellato@m-nyomdaellato.hu Honlap: www.m-nyomdaellato.hu

● NNyyoommóóppaappíírrookk  ● NNyyoommddaaii  aallaapp--  ééss  sseeggééddaannyyaaggookk  mmaaggaass--,,  ooffsszzeett--,,
ééss  fflleexxóónnyyoommttaattáásshhoozz  ● FFiillmmnnyyoommóó,,  ggrraaffiikkaaii  ddeekkoorráácciióóss  aannyyaaggookk ● IInnggyyeenneess

sszzaakkttaannááccssaaddááss ● EExxppoorrtt--iimmppoorrtt ● TTeekkeerrccssppaappíírrookk  íívvrree  vváággáássaa ● DDííjjttaallaann  hháázzhhoozz
sszzáállllííttááss ●  EEllffeekkvvôô  íívveess  ééss  tteekkeerrccsseess  ppaappíírrookk  ffeellvváássáárrlláássaa..EEllffeekkvvôô  íívveess  ééss  tteekkeerrccsseess  ppaappíírrookk  ffeellvváássáárrlláássaa..

1992 ÓTA A NYOMDÁSZOK SZOLGÁLATÁBAN!

M.
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Az idén fennállásának ötvenedik évfordu-
lóját ünneplô német Cewe Color 1997 óta
van jelen leányvállalattal a magyar pia-
con. Fô profilját tekintve elsôsorban
fotószolgáltatással foglalkozik a cég.
Kezdetben ez – természetesen – analóg
fényképek elôhívását jelentette. Ám –
ahogy azt valamennyien tapasztalhattuk –
az analóg fényképek ideje lejárt, s helyét
nemcsak, hogy átvette a digitális, de
egyúttal új lehetôségeket is nyitott. Megje-
lentek az egyéni fotókönyvek, fotóalbu-
mok, naptárak és ezenkívül számtalan
más individualizált termék. A Cewe
nagyon is idôben ismerte fel a digitali-
záció térhódítását, illetve a benne lévô új
piaci lehetôségeket, s hozta létre azt a di-
gitális gyártói hátteret, amelynek követ-
keztében ma 12 csúcstechnikával felsze-
relt üzemben – ha tetszik: digitális nyom-
dában – történik a digitalizáció eme új
termékei iránti igények kiszolgálása. A Cewe Color Magyarország Kft. egyike ezen üzemeknek.
Ács Tibor mûszaki vezetôvel (balra) és Baranyák Zoltán informatikussal (jobbra) beszélgettem.

C
é

g
C

é
g

in
fo

Digitálist digitálissal digitálisra
Cewe Color Magyarország

● Az analóg világ – kvázi – tovatûnése
nem rázta meg a Cewe Colort: idôben
lépést váltott, és „ezerrel” fordult a digi-
tális világ vadonatúj lehetôségeinek kiak-
názása felé…

Á. T. – Ez pontosan így van. A Cewe
Color egy észak-németországi cég, és üz-
letfilozófiájában az innovációra mindig
különösen nagy hangsúlyt helyez. Emiatt
még mielôtt egyáltalán érezhetôvé vált
volna az analóg szolgáltatások iránti igény
csökkenése, lépett a digitális alapokon
mûködô szolgáltatások felé, és vált Euró-
pa vezetô fotószolgáltatójává ezen a téren.
24 országban van jelen, és mintegy 12
gyártói központot alakított ki. Munkatár-
sainak száma közel 3000, és 45 000 keres-
kedelmi partnerrel áll kapcsolatban. Alap-
vetôen fotókidolgozással, valamint a
Cewe Fotókönyvek gyártásával foglalko-
zik. Ez utóbbiból több mint 3,6 millió
darabot állított már elô, s ezen termékével
rangos díjakat – TIPA, EISA – is nyert.
Ezenkívül pedig az egyedi fényképpel
ellátott reklám ajándéktárgyak – például
bögrék, kulcstartók, pólók, vászonfotók
stb. –- gyártása is a portfóliójukba tarto-

zik. Mivel a cég folyamatosan visszafor-
gatta a nyereséget, valamennyi üzemét
csúcstechnológiával szerelte fel, illetve
saját informatikai és logisztikai hátteret
alakított ki. A magyarországi cég is a kez-
detekben analóg filmek kidolgozásával
foglalkozott, azt követôen a digitálisan
készült fotók elôhívására fókuszált. 2008-
ban két HP Indigó digitális gép, valamint
jó néhány kötészeti gép – például a speci-
álisan kis példányszámú keménytáblás
könyvek készítésére fejlesztett Schmedt –
került hozzánk, és beindult a Cewe Fo-
tókönyvek gyártása. 

● Ugyan a virtuális világ igyekszik –
és nem is kis sikerrel – egyre nagyobb te-
ret hódítani, mondhatnám, minden egye-
bet „kitúrni”, azért – hála istennek – a
maradandóság iránti igény megmaradt.
Ami igazán fontos számunkra – legyen az
levél, szerzôdés, könyv, újság vagy fény-
kép –, azt nem kockáztatjuk azzal, hogy
kizárólag digitális fájlként ôrizzük, ha-
nem a maga anyagi valóságában, „testi”
mivoltában is szeretnénk megfogni, birto-
kolni vagy éppen ajándékozni.

Á. T. – Az az immáron 3,6 millió meg-

rendelt Cewe Fotókönyv azt mutatja,
hogy ez bizony így van! Ráadásul rend-
kívül egyszerû az elôkészítése: mindenki
letöltheti otthon, a saját számítógépére a
szükséges szoftvert, megszerkesztheti az
albumot, kiválaszthat a betûtípustól kez-
dôdôen a papírféleségeken át a kötészeti
megoldásokig mindent, majd egyetlen
kattintással megrendelheti a gyártást. S
bármelyik országban teszi is ezt meg,
biztos lehet abban, hogy minôségében
ugyanazt a kifogástalan terméket fogja
kézhez kapni.

● Ezek szerint szigorú elôírás mentén
történik a gyártás.

Á. T. – Természetesen: a Cewe Fotó-
könyvek HP Indigó digitális nyomógép-
pel és kizárólag digitális papírra, karton-
ra készülnek. 

● Ez némileg meglepô, hiszen a HP
Indigó az egyetlen olyan digitális nyom-
dagép, amely maradéktalanul alkalmas
az úgynevezett klasszikus grafikai papí-
rok nyomtatására…

B. Z. – Tulajdonképpen ez igaz, ezzel
együtt léteznek kifejezetten a HP-hez
fejlesztett – és porzásmentesen méretre
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vágott – digitális papírok, illetve karto-
nok, és vitathatatlan, hogy a legtökélete-
sebb eredményt ezek használatával lehet
elérni. Magyarországon egyébként az
Antalis Hungary szállítja számunkra ezt
a papírt. 

Á. T. – A minôségellenôrzés a cégcso-
porton belül nagyon erôs: minden termék-
féleségbôl valamennyi üzemnek tesztet
kell gyártani, és azt jóváhagyásra kikül-
deni a német központba. És ezt hétrôl
hétre újból ellenôrzik. A Cewe Color Ma-
gyarország a német sztenderdet követi,
amelyet az anyavállalat dolgozott ki: ebbe
a papírféleségektôl kezdve a kötészetig
minden pontosan rögzítve van. Ettôl
eltérni nem lehet! Amellett, hogy digitális
papírt használunk a digitális gépekhez,
ezek a papírok FSC-tanúsítottak is, hiszen
a Cewe Color üzletfilozófiájának tradicio-
nális eleme – túl az innováció melletti
elkötelezettségén – a társadalmi felelôs-
ségvállalás, ezen belül a vízvédelem, az
energiahatékonyság és az újrahasznosítás,
vagyis a környezetvédelem.

● Ezek szerint kizárólag digitális pa-
pírt használnak?

B. Z. – A Cewe Fotókönyvek gyártá-
sához igen, ott szigorúan ez az elôírás.
Vannak azonban olyan megrendeléseink
is, amikor a vevô másfajta papírt választ,
vagy éppen egy adott minta alapján kéri
elkészíteni. Természetesen ez is megold-
ható, hiszen a HP Indigó – festékezési
technológiájának köszönhetôen – alkal-
mas a hagyományos grafikai papírok,
kartonok nyomtatására is. Ugyanakkor
tény, hogy amennyiben nem kifejezetten
digitális papírra nyomtatunk, nagyon is-
merni kell azokat az apró beállítási
„finomhangolásokat”, amelyekkel a
tökéletes végeredmény elérhetô. E tudás

és körültekintô odafigyelés nélkül bizony
vagy elfogadható lesz a nyomat, vagy
nem, és itt nagyon sokba kerül a
makulatúra… Ezzel együtt, nem
mondom, hogy alkalmasint nem élvezem
ennek kihívását…

● Önök ugyan gyártanak, de csak egy
– elsôsorban populáris – szolgáltatás
részeként, és gyakorlatilag nincs két egy-
forma termékük: jószerint mindenbôl
egyetlen darab készül. A közös nevezô ki-
zárólag az, hogy az önök szolgáltatásá-
nak alapját képezô valamennyi termék-
nek köze van valamifajta nyomtatáshoz…

Á. T. – Az emberekben megvan a ma-
radandóság iránti igény. Nagyon tûné-
kenynek és gyorsan változónak érzik – és
szerintem, joggal – a virtuális világot. Ha
csak abba gondolunk bele, hogy – mond-
juk – egy floppy-n meg is ôrzött informá-
cióhoz, képhez ma mekkora nehézségek
által tudnánk hozzáférni, akkor nagyon is
érthetô, hogy ragaszkodunk a kézzel fog-
ható dolgokhoz. Ha valamit kinyomta-
tunk, az megmarad, mondhatnám: az
állandóság részévé válik. A nagyszüleim
fényképe a falon lóg bekeretezve, és nem
a számítógépen nézegetem… És nem
kizárólag én vagyok ezzel így: ami fon-
tos, azt nemcsak virtuálisan, hanem a
valóságban is szeretnénk. Ezért is bôvítet-
te a Cewe Color szolgáltatását az egyedi
fotókkal ellátott reklám ajándéktárgyak,
vászonportrék készítésével, illetve egyéb,
nyomtatási technológiával készülô indi-
viduális termékek elôállításával.

● Hogy mennyire jól látják az igénye-
ket, arra bizonyíték, hogy folyamatosan
növekszik a megrendelésállomány.

Á. T. – A Cewe Color egyrészt nem
egyszerûen kiszolgálja az igényeket – bár
az is tevékenysége része –, hanem innova-

tív cég lévén olyan új, nyomta-
tással kapcsolatos termékeket
„talál ki”, amelyekre várhatóan
fogékonyan reagál a piac. Más-
részt arra is ügyel, hogy árfek-
vésben is képes legyen alternatí-
vákat kínálni.

● Hány fô dolgozik az üzemben?
Á. T. – Jelenleg több mint húsz fô dol-

gozik a termelésben, ami mögött termé-
szetesen egy nagyon erôs értékesítési,
illetve informatikai és logisztikai támo-
gatottság van. 

● Önök igazából egy digitális
nyomda, ám elsôsorban nem digitális
nyomdai szolgáltatást kínálnak a piacnak
– bár azt is –, hanem olyan „nyomta-
tottan szolgáltatott terméket”, amelyek
elôállításához eszközként alkalmazzák a
digitális nyomtatást. 

Á. T. – A megrendelôinket igazából
nem is érdekli a technológiai háttér: nekik
csak az a fontos, hogy azt a fotóalbumot,
vászonportrét vagy éppen kulcstartót, ame-
lyet személyre szabottan megrendeltek, azt
hibátlan minôségben, elfogadható áron, a
megadott határidôre elkészítsük és
leszállítsuk. Hogy ezt mi mivel és hogyan
gyártjuk le, érjük el, számukra érdektelen.
Nekünk azonban nagyon is fontos, hogy
magához a gyártáshoz a lehetô legoptimá-
lisabb feltételeket – megfelelô gépek,
papírféleségek stb. – biztosítsuk, hogy a
vevôi igényeket maradéktalanul teljesít-
hessük. Nem véletlen anyacégünk szigorú
elôírása: digitális nyomtatási technológiá-
hoz digitális papírokat kell használni. Az a
3,6 millió darab megrendelt és legyártott
Cewe Fotókönyv, továbbá saját napi szintû
tapasztalatunk, gyakorlatunk is igazolja,
hogy igazuk van. ■
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Befejezôdött a két és fél milliárdos fejlesztés

Marzek Kner PMarzek Kner Packagingackaging
A Marzek Kner Packaging Kft. 2011.

május 5-én átfogó fejlesztési program-
jának utolsó állomásához, a Heidelberg
CX-102-6LYYL típusú nyomógép üzem-
be állításához érkezett, és ezzel befejezô-
dött az az összességében mintegy két és
fél milliárd forintos fejlesztés, amelyet
még a 2005–2006. években kezdett, és
amely Kelet-Közép-Európa egyik legmo-
dernebb íves ofszet technológiával ren-
delkezô nyomdájává tette. Van is mit ün-
nepelni a békéscsabai cégnek!

Az immáron 90 éve csomagolóanya-
got gyártó cég életében hat évvel ezelôtt
kezdôdött az átgondolt, lépcsôzetes fej-
lesztési terv megvalósítása. Az elsô ütem
500 millió forintos értékét kétszer is
megduplázta a békéscsabai nyomda.

A 2005-ben kezdett projekt elsô részé-
ben a vállalat általános mûszaki állapotá-
nak javítása volt a cél. A nyomó- és
stanckapacitások megújítása egyértel-
mûen a dobozgyártás újbóli beindítását
célozták. Köztudottan Magyarország
egyik legnagyobb hajlítottdoboz-gyártója
volt a békéscsabai Kner Nyomda 2000
elôtt. Ebbôl az idôszakból sikerült sok,
jól felkészült helyi szakembert ismét
megnyernie a cégnek a fejlesztési cél ér-
dekében. A technológia fejlesztése azon-
ban önmagában nem elegendô a siker-
hez. A dobozgyártás újbóli indításának
hírére több, régi nagy ügyfél tért vissza a
megrendelôi körbe. A termékek minôsé-
ge és a kiszolgálás színvonala ismét von-
zóvá tette a Kner Nyomdát, mint beszál-
lítót.

A második fejlesztési lépcsôben már a
különleges, magas színvonalú termékek
hatékony elôállítását szolgáló kapacitás-
bôvítés történt. Az új kihívásoknak meg-
felel a nagy ívméreteket is fémfóliázni
képes fémfóliázó berendezés, amelyet
fôleg a minôségi pezsgô és más italcím-
kék elôállításához használnak. A címke-
gyártás fejlesztésének fontos állomása
volt a formázott címkék kivágására alkal-
mas gyorsjáratú sor üzembe helyezése,
amellyel a söripari megrendelôk igényeit
lehet teljes mértékben kielégíteni.
Ugyanilyen megfontolásból vásárolt a
vállalat speciális védôlakk-réteg felhor-

dására alkalmas
gépet a vegyipar-
ban használatos
címjelzések gyár-
tására. Mindez per-
sze, nem valósul-
hatna meg a termé-
kek nyomtatására
szolgáló adatállo-
mányok feldolgo-
zását lehetôvé tévô
digitális géppark
nélkül.

A Heidelberg
Suprasetter-R CTP
berendezés közvet-
len kapcsolatban
áll a nyomógép-
parkkal, és auto-
matikusan elvégzi
a gyártási értékek
harmonizálását.

A GOP-2.1.1-
09/C-2009-0036
szám alatt futó támogatási programban a
vállalat 301 627 818 forint vissza nem
térítendô támogatást nyert a gyógyszer-
ipari beszállítói pozíciója erôsítése érde-
kében. Az egymilliárd forintos projekt
fôképpen a különleges igényekkel fellé-
pô egészségipar hatékony és korszerû
kiszolgálására készítette fel a Kner
Nyomdát.

Az új Heidelberg CX-102-6LYYL
nyomókapacitása a legmagasabb mûsza-
ki színvonalon áll. A nyomógép a beépí-
tett off-line minôségellenôrzô rendszeré-
nek (Prinect Press Image Control®) kö-
szönhetôen önmagában alkalmas a ter-
mékek kötelezô nyomatelemeinek folya-
matos ellenôrzésére, és szükség esetén a
korrekciókat is automatikusan végrehajt-
ja. Egyedülállóan nagy elônye, hogy nem
egy festéksávban ellenôriz, hanem az ív
teljes felületén, ezáltal a legkisebb betû-
vagy jelhiányosságot is képes észrevenni
és korrigálni. Egyes speciális lakkozási
és felelületkiemelési eljárások nyomtatás
közbeni alkalmazásával a csomagoló-
anyag még jobban segítheti a termék ér-
tékesítését. Ezzel a géppel új megrende-
lôi körként jöhet szóba a kozmetikai ipar

minôségigényes termékeket gyártó felsô
szegmense is.

Ennek a célpiacnak fontos az új fej-
lesztésû csomagolóanyag-modelleket
elôállítani képes kivágóberendezés, ami
2009-ben került a gyártói sorba. Végül,
de nem utolsó sorban mindezeket a spe-
cialitásokat a korábbi gépek sebességénél
20 százalékkal gyorsabban képes gyár-
tani az új nyomókapacitás, ami a meg-
lehetôsen erôs árversenyben fontos té-
nyezô. A gyógyszeripar kiszolgálása
természetesen a nyomtatásnál nem feje-
zôdik be. Az újonnan vásárolt svájci
gyártmányú nagyteljesítményû Bobst
dobozkivágó berendezés üzembe helye-
zése csökkenti az átfutási idôket, és biz-
tonságosabbá teszi a gyártást.

A gyógyszerdobozok kötelezô eleme a
braille-írás. Ennek érdekében szintén
Bobst márkájú, speciálisan ezeknek az
elemeknek biztonságos és állandó
minôséget biztosító felvitelére alkalmas
Accubraille egységgel ellátott ragasztó-
kapacitást állított üzembe a Marzek Kner
Packaging Kft. 2011 januárjában.

A Kner Nyomda cégfilozófiája szerint
a megrendelôi igények mind szélesebb
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körû, hibátlan minôségû kiszolgálására
kell törekedni. Ennek érdekében a beteg-
tájékoztatók gyártására specializált hajto-
gató gépet állítottak üzembe, ami a meg-
növekedett méretû dokumentumok elké-
szítésére alkalmas. Ezáltal a gyógyszer-
gyárak nem kényszerülnek a dobozok
méretének növelésére, ami jelentôs költ-
ségmegtakarítást eredményez.

Hat év, ami a számok tükrében egy fej-
lôdô, erôs nagyvállalat képét rajzolja fel,
hiszen a beruházások összegének emel-
kedésével az értékesítés árbevétele is
arányosan nôtt. 2005-ben a nettó árbevé-
tel megközelítôleg 2,6 milliárd, 2010-ben
pedig 4,6 milliárd forint volt. Üzemi
eredményben pedig ennél is jobb az
arány. És ami hasonlóan fontos: a jól
képzett, elkötelezett szakembergárda lét-
számát 60 százalékkal sikerült növelni.

2005-ben az átlagos
dolgozói létszám 121
fô volt, 2010-ben vi-
szont már 185 fô. A
békéscsabai Marzek
Kner Packaging Kft.
termékösszetételének
megoszlása pedig a
következô: 49% dobo-
zok, 8% tekercses cím-
ke, 43% ívben nyomta-
tott címke.

A fejlesztések azon-
ban nem állnak meg, a
közeljövô újabb kihívá-
sai között nagy szerepet
kap a megrendelôk lo-

gisztikai rendszeréhez történô csatlakozás,
ami lényeges költségmegtakarításokat
okoz majd a teljes ellátási láncot illetôen.
Néhány megrendelôjükkel már ma is léte-
zik és mûködik ez a rendszer, de szeretnék
minél szélesebb körben kiterjeszteni.

De térjünk vissza egy kicsit a most le-
zárult, igen nagy lélegzetû fejlesztés ün-
nepségéhez! Az eseményen részt vett dr.
Johannes Michael Wareka, a cég több-
ségi tulajdonosa, és természetesen Frau
Marzek is – aki egyébként az osztrák
borcímke piac mintegy hetven százalékát
uralja –, és aki szintén tulajdonos. Sôt,
Békéscsaba megyei jogú város polgár-
mestere, Vantara Gyula is megtisztelte
jelenlétével az ünnepélyes avatót.

Kása István Zoltán, a Marzek Kner
Packaging ügyvezetôje 2005. január else-
jével vette át a cég igazgatását, így a tel-

jes projekt kidolgozása, illetve
a megvalósítása is az ô irányí-
tása mellett zajlott. Sôt, magát
a pályázatot sem bízták külsô
pályázatíró cégre, azt is házon
belül oldották meg, és kifogás-
talanul. Az ünnepséget követôen a cég
további elképzeléseirôl beszélgettünk.
„Elsôsorban az osztrák és a dél-német
piac felé szeretnénk nyitni, hiszen az a
technológiai felkészültség és tudás,
amely a teljes beruházást követôen létre-
jött, messzemenôkig képessé tesz bennün-
ket a nagyon igényes exportmunkák el-
végzésére is. Noha az elmúlt öt évben az
alig 2 százalékos exportunkat sikerült 25
százalékra növelni, azt gondolom, mos-
tanra nagyon jó esélyünk lett rövid idôn
belül ezt megduplázni. Persze, továbbra
is fontos számunkra a hazai piac, de két-
ségtelen, hogy a hazai megrendelôk je-
lentôs többsége igen-igen árérzékeny,
tehát messze nem él azokkal a lehetôsé-
gekkel, amit összességében nyújtani tu-
dunk. Technológiailag egyébként nincs
hova tovább fejlôdnünk: elértük a csú-
csot, merthogy maguk a technológiák is
elérték. A fejlôdést innentôl kezdve nem
egy új technikai megoldás jelenti, hanem
a termék mellé nyújtott hozzáadott érték,
amely a rugalmasan ütemezett kiszolgá-
lástól a logisztikán át a speciális igények
teljesítésig igen sok mindent foglalhat
magába. Nos, mi mostantól arra fókuszá-
lunk, hogy ezen a területen is a legtöbbet
adjuk.” ■
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Helyzet a csomagolóanyagokkal

Beszélgetés Nagy Miklóssal,
a CSAOSZ fôtitkárával

Ha van olyan terület, amelyrôl évek óta mást sem hallani, csak azt,
hogy fejlôdés és piaci bôvülés elôtt áll, az a csomagolóipar, illetve
a csomagolóanyag-gyártás. Persze, nagyon sokféle csomagolóanyag
és -eszköz létezik, s természetesen az egyes féleségeket tekintve igen
különbözôek a kilátások is. Bennünket a nyomtatással, illetve
feldolgozással kapcsolatos szegmens érdekelt, amikor lehetôségünk
nyílt errôl a témáról Nagy Miklóssal, a Csomagolási és
Anyagmozgatási Országos Szövetség nemrégiben megválasztott új
fôtitkárával beszélgetni.

● A gazdasági válság erôteljesen
visszafogta a fogyasztást, emiatt lépten-
nyomon azt lehetett hallani, hogy jelen-
tôsen mérséklôdtek a csomagolóanyag-
megrendelések is, jószerint mindenki a
meglévô raktárkészletét élte fel. Jelent-
kezik egy erôteljesebb igény a csomago-
lóanyagok iránt, azaz vége a válságnak?

– A csomagolóipar – legalábbis a sta-
tisztikai adatok szerint – ugyan 2009-ben
visszaesett, de könnyebben élte meg a vál-
ságot az ipari átlagnál. 2010-ben pedig a
2009. évi 12 százalékos visszaesést meg-
haladó, mintegy 16,2 százalékos növeke-
désrôl beszélhetünk. A legfrissebb ada-
taink szerint a 2008-as volument mintegy
8 milliád forinttal haladta meg a csomago-
lóipar forgalma. Persze, ezek az adatok a
teljes csomagolóiparra vonatkoznak, az
egyes szegmenseket tekintve igen komo-
lyak az eltérések. Az autóiparnak, illetve a
nagy értékû háztartás elektronikai eszkö-
zöket gyártó cégek doboz megrendelései
nagyot zuhantak, viszont ez év elejétôl
jelentôsen megnövekedtek – például az
autóipar felôl – a vonatkozó igények. Az
élelmiszeripari csomagolóanyag-gyártók
megrendelésállománya – mondhatni –
egyáltalán nem csökkent a válság idôszaka
alatt sem. Ugyanakkor, ôk nem számoltak
be arról, hogy az utóbbi idôben változtak
volna a mennyiségi igények. 

● A csomagolóanyag iránti igé-
nyek növekedése – és most az ön
által említett autóiparra gondolok –
azt mutatja, hogy talán tényleg vége
a válságnak, megindult a gazdaság,
még ha nem is érezzük…

– Pontosan fogalmazott: megin-
dult a gazdaság. Azt azért nem mon-
danám, hogy teljes egészében túl
vagyunk a válságon, de az biztosnak
tûnik, hogy kezdünk kifele jönni.
Sôt, bizonyos területeken határozot-
tan megindult, és egyre növekvô
megrendelésállományokról számolnak be
a kollégák. Ezzel párhuzamosan persze
az alapanyagár-emelkedések – papír,
mûanyag – is beindultak. 

● A klasszikus nyomdaipar nem iga-
zán tudja átterhelni a megnövekedett
alapanyagköltségeket a megrendelôi felé,
fôleg nem, ha éves szerzôdése van. A
csomagolóanyag-gyártók „ügyesebbek”?

– Nem igazán! Ôk is vagy nem, vagy
nagyon nehezen tudják továbbhárítani az
áremelkedéseket, és már az nagy ered-
ménynek számít, ha legalább részben
sikerül. Általában csak az új munkáknál
van lehetôség arra, hogy beépítsék az
árakba a megnövekedett költségeiket. 

● Örök probléma – legalábbis a ha-
gyományos nyomdaipari termékeket
gyártók között – a gyilkos, olykor öngyil-

kos árverseny. Adódik a kérdés: az önök
szegmensében is így van?

– Én igazából csak a csomagolási se-
gédanyagok – például tapadószalagok –
kereskedelmével foglalkozó cégek, azaz
a disztribútorok között tapasztalom ezt a
fajta kiélezett versenyt. Ezek a vállalko-
zások jellemzôen viszonteladói egy-egy
külföldi vagy éppen hazai gyártónak, és
mivel nagyon sokan vannak a piacon, kö-
zöttük beindult egy negatív árverseny: a
kicsi azért viszi le az árait, hogy életben
maradjon, a nagy pedig azért, hogy egyre
nagyobb piaci részesedéshez jusson. A
csomagolószer-gyártók – például doboz-
gyártók, flexósok – is keményen küzde-
nek egymással, de talán nem ennyire
gyilkos módon. Ôk sokkal jobban tisztá-
ban vannak az áraikkal, és azt is tudják,

E R Ô S S É G Ü N K  A  M I N Ô S É G !
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hogy idôrôl-idôre fejleszteniük kell, ami-
hez meg kell teremteniük a szükséges
alapokat. Ha csak egy flexónyomdát
nézünk: több százmillió forintos nagy-
ságrendet jelent egy új gép, de egy rasz-
terhenger sem az olcsó kategóriába tar-
tozik… Ôk nagyon is figyelembe veszik
a valós költségeiket, és beleépítik az
áraikba. Persze – ahogy korábban emlí-
tettem – közöttük is van árverseny, de azt
nem a valós költségek figyelmen kívül
hagyásával akarják megnyerni, hanem a
termelés, a gyártás optimalizálásából fa-
kadó megtakarítás alapján. Józanabb,
ésszerûbb belátás mentén versenyeznek.
Sokkal inkább fókuszálnak az általuk
gyártott termékek minôségére, a határ-
idôre, a rugalmasságra, illetve a logiszti-
kára. És még egy fontos dologra: az igen
eltérô mennyiségi igények teljes körû
kiszolgálására. Ugyanis a csomagoló-
anyag-gyártásnál ma már nem ritkán
fordulnak elô a kis sorozatok, és erre is
felkészültnek kell lennie annak, aki ezen
a területen dolgozik. Ez azt is jelenti,
hogy már nem elegendô egyetlen techno-
lógiát – például flexó – használni, hanem
szükség van többféle nyomtatási megol-
dásra – például mélynyomtatás, digitális
nyomtatás –, hiszen csak így lehet opti-
malizálni a gyártást. Ezáltal válik lehetô-
vé, hogy egy gyártó a megrendelô vala-
mennyi igényét kielégítse, ráadásul a le-
hetô leggazdaságosabban. Aki erre tech-
nológiailag nem tud felkészültté válni, az
vagy kénytelen veszteséggel gyártani –
amit egy másik termék vagy egalizál,
vagy nem –, vagy megpróbálhatja drágán
adni, de akkor meg elôbb-utóbb elveszíti
azt a megrendelést.

● A fogyasztókért való küzdelem a
csomagolóipar megrendelôit arra kény-
szeríti, hogy meglehetôs gyakorisággal
változtasson a piacra kínált termékén, de
legalábbis annak csomagolásán. Csök-

kennek tehát az egyes termékféleségek
csomagolásának fajlagos darabszámai.

– Ez így van. A nyugat-európai trend
is ezt mutatja, illetve általában átalakuló-
ban vannak a fogyasztói szokások. Hogy
mást ne említsek: csökken a családok
lélekszáma, és egyre több az egyszemé-
lyes háztartás. Ennek egyik következmé-
nye, hogy a korábbi nagyobb megrende-
lés, adott esetben sok kicsire aprózódik
fel. Megfigyelhetô tendencia az is, hogy
például a felvágottak esetében olyan cso-
magolást alkalmaznak, amely alapnyo-
mata valamennyi felvágottféleségnél
egyforma, ám a termék egyedi azonosítá-
sát már egy tapadócímke felvitelével
végzik. A dobozgyártás terén is hasonló
tendencia figyelhetô meg: például egy
televíziót gyártó cég igen sokféle, ám
kisebb szériákat gyárt egy-egy típusból,
és azok csomagolását egy nagy szériában
legyártott alapdoboz egyediesített címké-
zésével, vagy éppen az altípusnak megfe-
lelô ívkasírozással oldja meg. A megren-
delônek az a legkényelmesebb, egyben
leghatékonyabb, és minden bizonnyal
árfekvésben is a legkedvezôbb, ha mind-
ezt egyetlen gyártótól tudja beszerezni. A
csomagolóanyag-gyártó ezeket az újfajta
csomagolási igényeket csak akkor képes
megfelelôen kielégíteni, ha technológiai
alternatívákban is felkészült. 

● Az azért egy nagyon „drága mulat-
ság”, hogy minden egyes csomagoló-
anyag-gyártó rendelkezzen valamennyi
szóba jöhetô technológiával… Kézenfek-
vô megoldást jelenthetnek viszont az
együttmûködések, már ha egyáltalán
megvalósítható. Hogyan állnak ezen a
téren egymással a „csomagolósok”?

– Ugyan hallani együttmûködésekrôl,
de mindenki nagyon ôrzi a saját piacát,
és emiatt nem jellemzô, és – szerintem –
nem is lesz jellemzô, hogy valamifajta
klaszterbe tömörüljenek. Mindenki ma-

gának oldja meg a versenyké-
pességét. Alvállalkozói kons-
trukciók jelenleg is vannak,
hiszen a megrendelôi kör el-
várja a komplex szolgáltatást,
és közel sem biztos, hogy az a
bizonyos csomagolóanyag-gyártó vala-
mennyi termék gyártására felkészült. Az
viszont tény, hogy minél inkább az, annál
erôsebb piaci pozíciót tud elérni.

● Milyen a csomagolóanyag-megren-
delôk fizetési fegyelme?

– Sajnos, a mi ágazatunkban is komoly
gondot jelent, hogy a csomagolóanyag-
gyártók nehezen jutnak hozzá a jogos pén-
zükhöz. Hosszúak a fizetési határidôk, és
sok a kintlévôség. És – sajnos – vannak
rosszindulatú megrendelôk is, akik hátra-
hagyva kifizetetlen számláikat, egyik gyár-
tótól, vagy éppen kereskedôtôl vándorol-
nak a másikhoz, a végén pedig eltûnnek. 

● Tényleg egy folyamatosan bôvülô
piaci lehetôséget jelent a csomagoló-
anyag-gyártás?

– Összességében tekintve: igen is, meg
nem is! Bizonyos területei – például az
üveg – sajnos zsugorodik, más csomago-
lási megoldások – például mûanyag –
viszont egyre nagyobb teret hódítanak. A
hajlékonyfalú csomagolóanyag-gyártás
iránt növekvô igényrôl beszélhetünk, és a
dobozgyártás is hasonló tendenciát mutat,
ugyan kisebb mértékût. Azt azonban nem
gyôzöm hangsúlyozni, hogy csak azon
vállalkozások számára jelent bôvülô piaci
lehetôséget a csomagolóanyag-gyártás,
amelyek a különféle technológiákat ille-
tôen felkészültek, költséghatékonyan mû-
ködnek, ami az áraikban is tükrözôdik,
rugalmasak, és képesek az egyre minô-
ségigényesebb elvárásokat maradéktala-
nul teljesíteni, továbbá – hogy kicsit
könnyedebb hangvételben fejezzem be –,
ha CSAOSZ tagvállalatok. ■
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Abszolút környezetbarát, ráadásul lényegesen olcsóbb is 

Utánégetô helyett Pure Air Solutions –
VVocus biorocus bioreaktoreaktor
A környezetvédelem ma már nem hangzatos szólam, hanem
közös felelôsség, amely szemléletváltozást és feladatot is jelent
az egyes ember számára. Környezetünk óvásában a legkisebb
odafigyelésnek is jelentôsége van, hát még a nagyobb
lélegzetûeknek. Az ipari tevékenységet végzô cégek egy jelen-
tôs része mûködésével összefüggésben káros vagy szennyezô
anyagokkal terheli, pontosabban terhelné a környezetet,
amennyiben nem fordítana kiemelt figyelmet a környezetvéde-
lemre. Teszi ezt vagy belsô indíttatása, felelôsségteljes
gondolkodása okán, vagy éppen a vonatkozó és – nagyon
helyesen! – egyre szigorúbb hatósági elôírások miatt. A nyom-
daipari technológiák között is van olyan eljárás – például
a mély-, illetve a flexónyomtatás –, amely esetén szigorú
szabályok rendelkeznek – egyebek mellett – a káros anyag
(VOC) kibocsátásával kapcsolatosan, s kötelezik a nyomdát
a keletkezett illékony szerves anyag megsemmisítésére. Ez –
eleddig – utánégetéssel történt. Most azonban van már egy
sokkal jobb megoldás: a Vocus bioreaktor. Túl azon, hogy ez
a berendezés kompromisszumok nélkül környezetbarát, rá-
adásul mind a beszerzése, mind az üzemeltetése egy utánége-
tônél lényegesen olcsóbb. A Vocus rendszert gyártó Pure Air
Solutions hazai és egyben közép- és kelet-európai képviselôjével, Horváth Dániellel beszélgettem.

● A csomagolóipar és a csomagolás-
technika igazán nagyon közel áll önhöz,
hiszen édesanyja, a többszörösen kitünte-
tett csomagolástervezô Nagy Alexandra –
aki egyben a PAQart Design stúdió tulaj-
donos-ügyvezetôje – mellett évekig
dolgozott ezen a területen. Gyártói mély-
ségekig ismeri mind magát a technológiát,
mind az ezzel foglalkozók körét. Majd rö-
vid ideig a csomagolástechnikával foglal-
kozó Amco kötelékéhez tartozott. Közben
megismerkedett a Vocust gyártó Pure Air
Solutions cég igazgatójával, aki viszont
felkérte arra, hogy vállalja el a cég teljes
kínálatának önálló képviseletét. Noha a
holland cég portfóliója a biofilterektôl
kezdôdôen az ipari bûz és por kezeléséig
igen széles spektrumon helyezkedik el,
bennünket igazán a nyomdaiparban hasz-
nálatos utánégetôket kiváltó Vocus bio-
reaktor érdekel. Az viszont nagyon…

– Ez év elején történt, hogy a gyártó
cég, a holland Pure Air Solutions olyan
partnert keresett Magyarországon, amely

felvállalná az általuk fejlesztett és gyár-
tott szûrôrendszer értékesítését. Mivel
mindig is rendkívül fontosnak tartottam a
környezetvédelmet, azonnal „beleszeret-
tem” a Vocus bioreaktorba, és óriási
vehemenciával vetettem bele magam
abba, hogy minél szélesebb körrel ismer-
tessem meg ennek nagyszerûségét. Mert
nemcsak, hogy messzemenôkig környe-
zetbarát megoldást jelent a VOC meg-
semmisítésére, hanem ráadásul mind a
beszerzése, mind az üzemeltetése, sokkal
olcsóbb az utánégetôkénél. Februárban
ültem le elôször beszélgetni a cég igaz-
gatójával, és április elején már sikeresen
értékesítettem az elsô ilyen berendezést a
hazai piacon, mégpedig a Harsona Fólia
Printnek. Ezt követôen kért fel a holland
cég, hogy foglalkozzak kizárólag én a
képviseletükkel, ráadásul a kizárólagos-
ságot biztosító megbízatásuk nemcsak
Magyarországra szól, hanem – beleértve
Ausztriát és Szolvákiát – a környezô
országokra is. Elvállaltam, és így szü-

letett meg a Pure Air Solutions közép- és
kelet-európai képviselete. 

● Egy pillanatig sem csodálkozom,
hogy beleszeretett a Vocusba, hiszen
tényleg minden szempontból kifogástalan
berendezésrôl van szó – legalábbis a
flexószimpóziumon elhangzottak alapján
nagyon úgy tûnik. Tényleg ennyire töké-
letes a Vocus?

– Tényleg! Ez egy hatalmas horderejû
innováció: tökéletesen környezetbarát, és
ellentétben az utánégetôkkel, nemcsak
részmegoldást jelent a környezetvéde-
lemben, hanem kompromisszumok nél-
küli teljeset. Mert igaz ugyan, hogy egy
utánégetôvel kvázi megsemmisül a
gyártás során kibocsátott illékony szerves
vegyület (VOC), viszont technológiájá-
ból fakadóan egyrészt egyéb káros anya-
gok – például nitrogénoxid, szénmo-
noxid – továbbra is a levegôbe jutnak,
tehát itt a másodlagos környezetszennye-
zés nagyobb, mint az elsôdleges szeny-
nyezés. Másrészt egy utánégetô mûköd-
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tetése igen drága és meglehetôsen bonyo-
lult. A Vocus mûködése viszont kizárólag
a természetben fellelhetô természetes
biofolyamatokon alapul: úgy szünteti
meg a légszennyezést, hogy semminemû
káros mellékhatást – úgymond másodla-
gos szennyezést – nem produkál. Ráadá-
sul egyszerû a telepítése is, nincs szükség
speciális elôzetes kiépítettségre, mûköd-
tetése rendkívül egyszerû és rugalmasan
változtatható, magának a rendszernek a
mûködési költsége pedig töredéke – alig
3–5 százaléka – egy utánégetôéhez ké-
pest. Ha a két eljárást összehasonlítom,
akkor fogalmazhatok úgy is, hogy az
utánégetô az életciklusa végén van ebben
az iparágban, a bioreaktor az elején. A
jövôt, sôt már a jelent mindenképpen az
olyan bio-szûrôrendszer jelenti, amilyen
a Vocus.

● A környezet védelme akkor is fontos,
ha pénzbe kerül. Egyre több olyan cég,
megrendelô van, akik éppen ez irányú
felelôsségteljes gondolkodásuk okán dön-
tenek környezetbarát papírok használata
mellett, vagy éppen ragaszkodnak ahhoz,
hogy általuk megrendelt nyomdatermé-
kek az FSC minôsítésnek megfelelôen
készüljenek. És ezért hajlandóak akár
többet is fizetni. A Vocus azonban nem-
csak „szép, hanem okos is”, azaz nem-
csak messzemenôkig környezetbarát, ha-
nem jóval olcsóbb megoldást is jelent.

– Pontosan így van. A Vocus rendszer-
nek azonban nemcsak a mûködtetési
költsége lényegesen kedvezôbb, a be-
szerzési ára is legalább 30 százalékkal
olcsóbb, mint egy utánégetôé. Flexó-
nyomda esetében egészen biztos, hogy
így van, hiszen az alacsony és fluktuáló
oldószer-koncentráció miatt egy viszony-
lag kisebb rendszer képes maradéktala-
nul ellátni a nyomtatás során keletkezett
káros anyag semlegesítését. Egy mély-
nyomtatással foglalkozó nyomdánál né-
mileg nagyobb rendszert kell kiépíteni,
emiatt ott a bekerülési költség nagyjából
megegyezik az utánégetôével, viszont a
mûködtetési költség ebben az esetben is
kevesebb, mint huszadára csökken. A
differenciát a biológiai folyamat lezajlá-
sának idôigénye okozza, hiszen az oldó-
szerek más-más idôtartam alatt kötôdnek
meg a vízoldatban. Mivel kiemelten kör-
nyezetbarát technológiáról van szó, 35
százalékos vissza nem térítendô EU-s
pályázati pénzforrást is igénybe lehet

venni a beszerzéshez. De e nélkül is két
éven belül mindenképpen megtérülô
beruházást jelent a Vocus egy utánégetô
kiváltása esetében. Ugyanakkor azt is
érdemes megjegyezni, hogy a rendszer
modulárisan bôvíthetô, tehát minden bo-
nyodalom és elôkészület nélkül állítható
üzembe a második, harmadik, negyedik,
ikszedik szûrôtartály. Ez óriási elôny a
nehezen méretezhetô utánégetôvel szem-
ben.

● Hogyan mûködik, és mitôl annyira
„zöld” a Vocus?

– Ahogy beszélgetésünk elején emlí-
tettem, ez a rendszer teljes egészében a
természetben fellelhetô természetes bio-
folyamatokon, egész pontosan a biotrick-
ling elven alapul. A biotrickling egy egy-
szerû és hatékony eljárás a bûz és az
illékony szerves vegyületek megsemmi-
sítésére. Az egész rendszer lényege, hogy
a nyomtatás során kibocsátott VOC a
levegôvel együtt bekerül a magas páratar-
talmú reaktorban lévô biomasszához, ahol
olyan mûanyag elemek vannak elhelyezve,
amelyeknek felszíni struktúrája lehetôvé
teszi a biomassza hatékony kötôdését és
szaporulatát, illetve biztosítják a levegô
szabad áramlását. A biomasszát állandóan
nedvesen kell tartani, mivel a VOC a vízol-
datban kötôdik meg, a mikroorganizmusok
pedig onnan képesek „kienni” azt, vagyis a
biomassza gyakorlatilag „illékony szerves
vegyületet eszik”, megköti azt, illetve le-
bontja vízzé és széndioxiddá. A vizet
visszaforgatjuk a rendszerbe, legfeljebb
idônkét kell friss vízzel pótolni, de ennek
a mennyisége hetenként nem éri el az
egy köbmétert. A tökéletes hatékonyság
érdekében csekély mennyiségû tápszert
is kell adagolni a visszaforgatott vízhez,
illetve ellenôrizni kell a víz sótartalmát,
valamint pH értékét: mindezt azonban a
PureControl automatikus vezérlés elvég-
zi. Tehát a Vocus gyakorlatilag vízzel és
biomasszával mûködik, legfeljebb a
levegôvel keveredett illékony szerves
vegyületek reaktorba való jutását kell egy
kis teljesítményû – tized akkorával, mint
amekkora az utánégetôkben van – ventil-
látorral elôsegíteni. Nincs drága földgáz-
használat, nincs aktívszénszûrôbetét-
csere, és ami nagyon fontos: nincs sem-
minemû másodlagosan kibocsátott szeny-
nyezés sem. Az is garantált, hogy a jövô-
ben szigorodó elvárásoknak is meg fog
felelni. Nem fenyegeti a széndioxid-adó. 

● Mindez annyira tökéletes-
nek tûnik, hogy már-már gya-
nús… Mi a helyzet a szervizzel,
karbantartással?

– 2008-ban állították
üzembe az elsô Vocus szûrôrendszert, és
azóta egy ujjal sem kellett hozzányúlni,
már ami a szervizelést illeti: fennakadás
nélkül hibátlanul mûködik. És ugyan-
ilyen tapasztalatok vannak a késôbb
telepített rendszerekkel is. Európa jó
néhány országában rendelkezünk már
referenciával, például Hollandiában,
Németországban, Belgiumban, sôt
Romániában is. A Vocus egy igen idôt-
álló beruházás, mert rendkívül egyszerû,
továbbá korrózióálló anyagból készül, és
gyakorlatilag nincs benne semmilyen
forgó, mozgó, kopó alkatrész. Bármikor
leszerelhetô a rendszer, és két héten belül
egy új helyen – minimális költség mellett
– újra üzembe állítható. A Vocus bioreak-
tor további elônye, hogy feleslegessé
teszi a technológiaváltást. 

● Ezt hogyan érti?
– Meglehetôsen köztudott, hogy kör-

nyezetvédelmi szempontok miatt az
Európai Unió igyekszik visszaszorítani
az oldószeres festékek használatát. És ez
jogos is, hiszen élettani szempontból jó-
val károsabbak, mint a vizes bázisú festé-
kek. Mivel ez a szûrôrendszer teljes mér-
tékben képes „megenni” a kibocsátott
illékony szerves vegyületeket, azaz nincs
károsanyag-kibocsátás a környezetbe,
bármennyire is szigorodik az oldószeres
festékek használata, a nyomdának még-
sem kell átállnia a vizes bázisú festékek-
re, sem UV-re, azaz nem kell technoló-
giát váltania. Maradhatnak tehát a jól be-
vált oldószeres festékek. Ez pedig nem
kevés elônnyel jár: egyrészt az oldósze-
res festékek kétségtelenül gyorsabban
száradnak és szebb nyomatképet eredmé-
nyeznek, másrészt maga a technológia-
váltás meglehetôsen „drága mulatság”
lenne, márcsak az új, vizes alapú festékre
történô átállásra fordított idô – érzésem
szerint, minimum fél év – miatt is. 

Nos, az elmondottak alapján talán egy-
értelmûen bebizonyosodott mindenki
számára, hogy nemcsak az utánégetôkkel
összehasonlítva, hanem önmagában is
milyen hihetetlenül környezetbarát, inno-
vatív és egyben gazdaságos megoldást
jelent a Vocus bioreaktor. ■

Ilona
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„Ha a józan észt felülírja bármi is, abból baj van…”

Érdi Rózsa Nyomda
Az Érdi Rózsa Nyomda idén május elsején ünnepelte
alakulásának 10. évfordulóját. S noha a kerek évforduló
akár önmagában is ajándékot érdemelt volna, mégsem
ennek tiszteletére került egy új, négywerkes KBA Rapida
75C nyomógép, továbbá egy szintén új Horizon BQ 460-
as kötészeti gép a céghez. Sôt, az üzemépület mintegy
50 százalékos bôvítésének sincs köze a születésnaphoz.
Juhász László, a cég tulajdonos-ügyvezetôje ugyanis
a beruházásokkal kapcsolatos döntéseiben kizárólag
gazdasági szempontokra hagyatkozik: akkor fejleszt
és pontosan olyan tudású és felszereltségû berendezések
beszerzése mellett dönt, amikor és ami szükségessé
válik. Mondhatnánk, hogy ez így természetes, ám – mint
azt valamennyien gyakran látjuk – a nyomdák
fejlesztéseiben gyakran lépi túl a presztízs az elégségest,
a szükségest… 
Juhász Lászlóval  beszélgettem.

● Az elsô, ami találkozásunkkor fel-
tûnt, hogy jól érzi magát: öröm és ki-
egyensúlyozottság sugárzik önrôl. Ma-
napság – illetve már egy jó ideje – ezt
kifejezetten ritkán tapasztalom a nyom-
datulajdonosokon…

– Legutóbb 2008 tavaszán beszélget-
tünk az akkor frissen beszerzésre került
Duplo System 5000 kapcsán, ami elsô-
sorban azért került a céghez, hogy javít-
sunk a hatékonyságunkon, vagyis gaz-
daságosabbá tegyük a termelésünket.
Nem mondom, hogy mi már akkor láttuk
a gazdasági válságot, de azt igen, hogy a
versenyképességünk megôrzése érdeké-
ben fejlesztenünk kellett. 2008 ôszére
erôteljesen beköszöntött a gazdasági
válság, ami visszafogta a nyomdatermé-
kek iránti keresletet, ebbôl következôen
lényegesen erôsebb lett a nyomdák kö-
zötti verseny, és szó nem lehetett bármi-

nemû áremelésrôl, miközben
növekedtek a rezsiköltségek.
Ez a helyzet ismételten arra
szorított, hogy még alaposab-
ban átgondoljam a mûködésünket. Mivel
alakulásunk pillanatától grafikonos
kimutatást vezetek a különféle költség-
nemek alakulásáról – és ebbe beleérten-
dô a kollégák munkaidejének táskaszám-
ra történô levetítése is –, ez nagy segít-
ségemre volt és van abban, hogy nagyon
pontosan lássam, mi mibe kerül, mire
mennyit költünk, és ebbôl következôen
arra is eligazításul szolgál, hogy hol
lehetne esetleg költségmegtakarítást
elérni. A mi esetünkben az egyik legna-
gyobb gondot a helyszûke okozta, mert
emiatt sokkal több idôt kellett fordíta-
nunk arra, hogy ide-oda pakoljuk az
anyagokat, mert nem fértünk el. Sok volt
a termelés szempontjából holt idô. Egy-

értelmûen látszott, hogy nagyobb üzemre
van szükségünk. Tekintettel arra, hogy a
cég rendelkezik Sóskúton egy saját ipari
területtel is, kézenfekvônek látszott zöld-
mezôs beruházásban egy új nyomdát épí-
teni. A válság azonban kétségeket éb-
resztett bennem, hogy szabad-e egy ek-
kora beruházásra vállalkozni. Végül is –
mivel az ingatlanbesorolás változása
miatt lehetôség nyílt erre – a jelenlegi
üzem bôvítése mellett döntöttem, amely
egy lényegesen kisebb terhet jelentett,
ugyanakkor ez a mintegy 50 százalékos
alapterületbôvülés egy jó idôre megoldja
a helyhiányunkat. 

Visszatérve az észrevételéhez: tényleg
jól érzem magam. Tudja, 10 éve alapítot-

A DUPAREC Kft., mint a

legnagyobb papírhulladék-

kereskedô és -gyûjtô,

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

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662

2200

mastertan250 máj-II  19/05/2011  08:38  Page 20



2211

tam a céget két Romayorral, azután volt
egy erôteljes felfutásunk, amelynek ered-
ményeként viszonylag gyorsan beálltunk
olyan 200-240 millió forintos árbevételû
nyomdává, kialakítottuk az ügyfélkörün-
ket, és háromszor nyolc órában dolgoz-
tunk… De valahogy úgy éreztem nincs
hova tovább fejlôdni, mert fizikai és
kapacitásbeli korlátaink voltak. Kicsit
úgy megálltunk, elfáradtunk, elfásultunk
– ez igaz volt a gépekre és az emberekre
is: elillant az a fajta jó értelemben vett
pezsgés, amit a kihívás okozta erô- és
energialendület jelent. Az épület bôví-
tése, a gépek beszerzése, illetve az új fel-
tételekhez és körülményekhez kialakítan-
dó új mûködési struktúra friss energiával
tölt fel valamennyiünket. Megújultunk,
megújulunk – ezek a legjobb szavak rá. 

● Félig-meddig emocionálisnak tûnik
a fejlesztés indoka, pedig – akár az épít-
kezést, akár a gépi beruházásokat tekint-
ve – abszolút gazdaságossági számítások
alapján hozta a döntést.

– Másként nem is lehet! Leültem és –
a már említett kimutatások alapján –
megvizsgáltam, hogy hol lehetne még
hatékonyabbá, gazdaságosabbá tenni a
cég mûködését, illetve melyik az a terü-
let, ahol szûk a kapacitásunk. Nos, ko-
rábban kizárólag A2-es formátumú nyo-
mógépekkel rendelkeztünk, ami erôsen
leszûkíti a nyomtatási
lehetôségeinket, így
mindenképpen szüksé-
günk volt egy B2-es
gépre. Továbbá nagyon
hiányzott egy beakasztó
gép is, a hozzávaló hûtô-
toronnyal, valamint
háromkéses vágógéppel,
illetve rövidesen egy
fóliázó és egy új egyenes-
vágó is kerül majd a cég-
hez. Tekintettel arra, hogy
éppen mostanában jár le
két lízingünk is, úgy lát-
tam, hogy vissza nem
térítendô pályázati támo-
gatást is igénybe véve,

ennek az összegnek az erejéig biztonság-
gal vállalkozhatunk beszerzésre. A gépek
kiválasztásánál alapvetô szempont az
volt, hogy egyrészt tudja azt, ami a mi
termékpalettánk elkészítéséhez messze-
menôkig elegendô, másrészt árfekvésé-
ben beleférjen a nagyon is józan ész által
meghatározott keretek közé. 

● Vagyis: nem csábul el… 
– Nem bizony! Számomra nem elfo-

gadható az a gondolat, hogy veszek egy
nagy, vagy egy opcionálisan nagyobb
felszereltségû gépet, és az majd meghoz-
za a munkát. – Nem hozza meg! Egyet-
len partner sem azért hoz új megrende-
lést, mert „jé, neked van egy ilyen gé-
ped!”… A most beszerzésre került KBA
Rapida 75C tökéletes számunkra. Termé-
szetesen mielôtt e mellett döntöttem
volna, alaposan körülnéztem a kínálat-
ban, és szinte valamennyi nyomdagép-
beszállítóval tárgyaltam. Az összes para-
métert – beszerzési és mûködtetési költ-
ség, nyomatminôség stb. – figyelembe
véve a KBA Rapida 75C volt az, amely a
legoptimálisabb ár–érték arányt nyújtja
számunkra. Persze, lehetett volna kvázi
nagyobb tudású, több opcionális lehetô-
séggel felszerelt, vagy esetleg másik
gyártó gépe mellett dönteni, és akkor az
ember büszkélkedhetne, hogy ezt is
tudja, meg azt is…

De számomra az eldöntendô
kérdés mindig az, hogy gazda-
ságilag indokolt-e, szükségem
van-e rá. És ha nincs, akkor
pusztán presztízs vagy hiúsági
okokból nem veszem meg. Ha a józan
észt felülírja bármi is, abból baj van.
Szóval, az egész projektet úgy próbáltam
megszervezni, hogy nem jelent plusz-
terhet a cégnek, ugyanakkor jelentôsen
megnövekedett a hatékonyságunk, tehát
lényegesen javult a gazdaságosságunk,
ennek következtében áremelés nélkül is
nyereségesebbek tudunk lenni. Üzem-
biztosan elketyeg az egész beruházás. És
ez akkor is igaz – merthogy nem emel-
kedtek a terheink –, ha a megnövekedett
kapacitásunk nem eredményez több meg-
rendelést. Egyébként meg eredményez…

● Nem mondja, hogy az üzembe állí-
tás óta eltelt alig két hét alatt leterhelte
az új KBA-Rapidát…

– Június végéig közel teljes kapacitás-
kihasználtság mellett fog mûködni, és a
régebbi gépeink sem fognak állni. Pedig
jelentôsen megnôtt a kapacitásunk: van
ugye a négywerkes B2-es, új KBA Rapi-
da, egy szintén négyverkes, ám A2-es
Polly, és két darab kétwerkes, ugyancsak
A2-es formátumú Dominant, illetve Pol-
ly gépünk. A kapacitásnövekedés mellett
további elônyt jelent, hogy a különbözô

formátumok okán optima-
lizálhatjuk a gyártást. 

● A gazdasági válság
– nagyon kevesek kivéte-
lével – erôsen megtépáz-
ta, megtépázza az ágaza-
tot. Önöket mintha nem
érintette volna…

– A válság hatására
nem esett vissza a meg-
rendelés-állományunk.
Amit éreztünk és érzünk,
az az eredményesség
csökkenése. A megnöve-
kedett költségeket – pél-
dául a papíráremeléseket
– nem tudtam a megren-
delôk felé érvényesíteni,
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vagyis a nyereségtartalom
rovására „le kellett nyelni”:
azonos árbevétel mellett a
felére csökkent a nyereségünk.
Ezért volt szükség arra, hogy

más költségpontokon érjünk el megtaka-
rítást, vagyis hatékonyabb mûködési
feltételeket teremtsünk, és hatékonyabb
eszközöket állítsunk üzembe. Kétségte-
len: volt min javítani, és ebbôl a szem-
pontból szerencsésnek mondhatom
magamat azokkal szemben, akik már
korábban megtették ezeket az intézkedé-
seket, mert ôk már nem tudnak hova hát-
rálni: a falnál vannak. Ahogy – többé-ke-
vésbé – ma már mi is.

● Minek köszönhetô, hogy nem esett
vissza a megrendelés-állományuk?

– Azt gondolom, ennek több oka is
van. Egyrészt olyan termékeket állítunk
elô – például tankönyvek –, amelyekre a
válság ellenére is szükség van, másrészt
meglehetôsen nagy megrendelôi körrel
állunk kapcsolatba, és a legnagyobb
megrendelônk sem jelent 10–13 száza-
léknál többet a portfóliónkban, tehát,
amennyiben – ne adja a sors – kiesik,
viszonylag könnyen pótolható. Harmad-
részt pedig mi mindenféle nyomdai mun-
kát elvállaltunk és elvállalunk: ha csak
5000 darab A5-ös, egyoldalas szórólap
kell, akkor azt is kinyomtatjuk, illetve
teljes egészében levesszük a partnereink
válláról a nyomdai termékekkel kapcso-
latos valamennyi gondját. Nekünk nem
volt úgynevezett „kapcsolati tôkénk”, mi
magunknak építettük, alakítottuk ki a
munkakapcsolatainkat, amelynek alapjá-
ul a megbízhatóság, a pontosság, a minô-
ség és a rugalmasság szolgál. És ezek
olyan erôs támaszok, hogy a megrendelô
alkalmasint hajlandó akár némileg maga-
sabb összeget is fizetni. Fordult már elô,
hogy noha 5 forinttal drágább ajánlatot
adtunk, mégis mi kaptuk a munkát, mert-

hogy – idézem –
„megéri az a nyu-
galom, hogy tudom,
jó minôségben,
határidôre, rendben
elkészül, nem lesz
vele gond”. Rend-
kívül fontosnak
tartom, hogy az
ember egészen
pontosan pozicio-
nálja magát és üze-
mét a termékelôál-
lítás rendszerében.
Pontosan kell tud-
nom, hogy a partnerem sikere az én sike-
rem (is). Ez egy egymásra épülô láncolat.
Nem lehetek sikeres a partnerem sikere
nélkül, mi hozzásegítjük termelésünkkel,
hogy ô sikeres legyen, és így kialakul –
mert hosszú távon egészen biztosan
kialakul – egy kölcsönösen gyümölcsö-
zô, akár egymásra épülô gazdasági
együttmûködés. Közös érdekek mentén
alakul ki a legerôsebb „kapcsolati tôke”.
Nekünk sok ilyen partnerünk van, akik-
kel ha úgy tetszik együtt sírunk és – rit-
kán, de elôfordul – együtt nevetünk.

● Hány fô dolgozik jelenleg a cégnél?

– Az állományi létszám 14 fô, akiknek
döntô többsége már régóta itt dolgozik,
illetve két fôvel most gyarapodtunk.
Mindazonáltal, nagyon növekedni nem
szeretnék: nem akarok abba a hibába es-
ni, hogy „túlnôjön” rajtam a cég. 

● Ezek szerint, egy ideig vége a fej-
lesztéseknek?

– Ebben az évben a fóliázó és a vágó-
gép beszerzésére biztos sor kerül, hiszen
a hatékonyságunk emelése érdekében
mindenképpen szükségünk van rá. Az azt
követô idôszakra is már megvannak a
nagyon konkrét elképzeléseim, de ez ma-

radjon még titok.
Annyit azonban
elárulok nem
tettem le arról
sem, hogy pár
éven belül mégis-
csak megépítem
egy zöldmezôs
beruházás keretei
között az új nyom-
dát… ■

Ilona
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Legutóbb ott
fejeztem be,
hogy a személy-
cserék megvaló-
sítása egy nehéz
és felelôsségtel-
jes döntés, fel-
adat. 

(Mibôl gondolod, hogy ha új embert
fogsz felvenni annak a helyére, aki már
évek óta dolgozik itt a cégnél, az itt is fog
maradni sokáig? És fôleg: mibôl gondo-
lod, hogy ha felveszel új embereket, ak-
kor azok megfelelôen lesznek kiválasztva
– nem úgy, mint az eddigiek?)

A legsürgôsebb feladataim jelen
helyzetben:

1. A személyi állománnyal elhitetni,
hogy változások vannak, várhatóak, és
hogy ezek jó hatással lesznek a cégre,
illetve a dolgozókra.

2. A dolgozókkal meg kell értetni, hogy a
továbbiakban a cégünknél sokkal na-
gyobb hangsúlyt fog kapni a személyügy,
mint korábban.  Azt, hogy a legfontosabb
a cég forrásai közül a személyi állomány.

3. A termelési folyamatot stabilizálni és
kontrollálni kell.

4. Át kell vészelni azt a három hónapot,
ami a következô felmérésig eltelik, és
közben a rosszul megítélt dolgozókkal
folyamatosan törôdni kell.

5. Fel kell készülni a személycserére és a
munkaerô-keresésre, -kiválasztásra.

Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy
csökkentsem a dolgozói félelmet és ag-
godalmat a várható változások miatt.
Emberi tulajdonság, hogy az emberek
többsége jobban együtt tud élni a jelen
problémáival, gondjaival, mint a változ-
tatás miatti bizonytalanság érzésével.

Folyamatos feladatom a biztató jövôkép
bemutatása és a személyi állománnyal
való kiemelt törôdés.

Különbözô fontos fejlôdési események
történtek és forradalmak is voltak a világ
ipari termelési fejlôdésében. Ilyenek az
eke feltalálása, az egyszerû gépek, a gôz-
gép megalkotása, az ipari forradalom, a
repülôgép-használat elterjedése, a számí-
tógép feltalálása, az internet és „e-világ”
megjelenése. Jelenleg a HR (human
research – emberi erôforrás) forradalma
zajlik.

Ez azt jelenti, hogy a technokrata szem-
lélet helyett egy emberközpontú szemlé-
let kerül az elôtérbe. Már nem a techno-
lógiát és a technikát tekintem elôbbre
valónak a cég értékei közül, hanem az
emberállományt. Jelen helyzetemben
több dolgot kellene egyszerre sürgôsen
és párhuzamosan elvégezni. A személyi
állomány fejlesztése mellett a termelési
folyamatot is stabilizálni kell.
Hú, ez nagy feladat, óriási kihívás! 

Hogyan is fogjak hozzá?

Elôször nézzük meg azt, hogy mit csiná-
lunk, és hogyan! Utána értékeljük ezt,
majd határozzuk el, hogy hogyan szeret-
nénk csinálni!
Elsô lépésként felvettem egy kollégát,
akinek azt a feladatot szántam, hogy a
cég belsô rendszerét, szervezetét fej-
lessze.
Ezzel párhuzamosan átgondoltam, hogy
hogyan lehetne a termelés minden
területérôl adatokhoz jutni. Egy cég
mûködésében a legfontosabb kérdések
egyike, hogy a termelés, mûködés során
keletkezett primer adatok megôrzésre
kerülnek-e, vagy csak egy-egy ember
személyes tudása marad, és késôbb ezek
elfelejtôdnek, elvesznek. Átgondoltam,
hogy milyen adatokra lenne szükségem,
mint vezetônek. Olyanokra, mint vevô-
kapcsolati, belsô kommunikációs, fel-
használható technológiai, gyártásközi,
ráfordítási, tényleges cselekvési, a körül-
mények, problémák, lassulások tényét,
okát leíró adatokra. Ezek tényleges
meghatározása után az elsô lépés volt
ezen adatok rögzítésének a kötelezôvé
tétele.

Ehhez utasításokat kellett írni, azokat ki-
adni, oktatni, ellenôrizni azok betartását,
majd hiányosság esetén újra oktatni és
tovább ellenôrizni az alkalmazást.
Az új kolléga ezekkel mindjárt megfele-
lôen elfoglalhatta magát, sôt még a mun-
kaerô-keresés, -kiválasztás szempontjait
is kialakítottuk, és ennek alapján létre-
hoztunk egy folyamatot. 
A fentiek egy folyamatos elfoglaltságot
és feldatot adtak nekem, valamint a
rendszerszervezet-fejlesztônek. Észre
kellett vegyem, hogy ebben könnyû
elmerülni és belefeledkezni. A folyama-
tos teendôk mellett azért is könnyû ebbe
elmerülni, mert eredendôen mégiscsak
mûszaki ember vagyok, és a szakmát
értem, szeretem. Nem azért hoztam létre
a céget, hogy személyi ügyekkel, jogi,
adózási, könyvelési, pénzügyi és számvi-
teli dolgokkal foglalkozzak. Erôt vettem
magamon, és elkezdtem a pénzügy rend-
behozásának az alapjait is lerakni. Itt is
az elsôdleges információ megôrzése volt
az elsô feladat. Ezen a területen megint
jelentôs változást kellett végrehajtani.
Nemcsak az volt a probléma, hogy ez a
terület nem tervezetten, nem kontrollálva
mûködött, hanem ösztönösen, egyéni
zsenialitás alapján volt vezetve.
Ezen változtatni kellett. Az is probléma
volt és egyben kényszer is, hogy a cégbôl
kilépô vezetôtársam ezt a területet is sze-
mélyesen irányította, és nagyrészt a mun-
kát is végezte.
Fontos lépés volt egy igazi levél, szállító-
levél- és számlaforgalom-ellenôrzés,
kontírozási rendszer bevezetése. A tény-
leges adatok ellenôrzésének, elemzésé-
nek, és ez alapján a tervezési folyamat
kialakítása gyakorlatának a kitalálása.
(Folyt. köv.) ■

Bodnár Sándor
www.lcm.hu

A vállalkA vállalkozás eozás evvolúciója,olúciója,
aavvagy a felsôfagy a felsôfokú mûködés okú mûködés (6.)(6.)
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„Fûtsön, zenéljen vagy világítson!?” 

Nyomdaipari gépek, berendezések
ismert és ismeretlen lehetôségei (VI.)

Új termékcsoporthoz érkeztünk: most
a német Hohner cég termékeinek bemu-
tatására térek rá.

A német Hohner név a nyomdaipari
továbbfeldolgozó gépek tekintetében
azon gyártók közé sorolható, amelyek
kevésbé szorulnak bemutatásra, hiszen a
Hohner által gyártott tûzôfejeket elôsze-
retettel alkalmazzák más gyártók is drót-
fûzô és irkafûzô gépeikben, az adott
gyártmányoknak megfelelô kiszerelés-
ben. Érdemes tudni azonban, hogy a
Hohner termékpalettáján a következô
termékek és berendezések is szerepelnek:

● Tûzôfejek
(Universal 52/8, HSS 40/6, stb.)
● Drótfûzô gépek
(Economy, Exact, Exact Plus)
● Irkafûzô sorok
(HSB 8000, HSB 10000 S)
A továbbiakban a felsorolás két leg-

utóbbi szereplôjérôl, a HSB 8000 szer-
szám nélkül állítható, valamint a HSB
10000 S automata irkafûzô gép jellem-
zôirôl, elônyeirôl, újdonságairól olvas-
hatnak felsorolásszerûen.

HSB 8000, a szerszám nélkül
beállítható irkafûzô gép

Fôbb jellemzôk:
• 8000 termék/óra
• Egy referenciapont a gép teljes egé-

szére vonatkozólag
• Legmagasabb technológiai színvonal

a kezelôi felületen is
• Universal 52/8 S tûzôfejek
• Moduláris rendszer
• Minden beállítás a kezelôi oldalról

történik
• Hibadiagnosztika az érintôképernyôn

keresztül 
• Különbözô megoldású kirakóegy-

ségek
• Duplaprodukció
• Tûzésellenôrzô rendszer
• 4 db Universal 52/8S tûzôfejig bôvít-

hetô rendszer, természetesen omega-
megoldásban is

• A 360 mm x 350 mm-es maximális

formátum (vágatlan) lehetôvé teszi spe-
ciális munkák elvégzését is.

•   Az érintôképernyôn megjelenô szá-
mos hasznos információ (berakóegység
ki/be, levegô ki/be, hibadiagnosztika,
termékszámláló, sebességkijelzô stb.)

A berakóegység
• Vertikális berakóállomások, amelyek

8 egységig bôvíthetôek
• Ívellenôrzô rendszer a gép teljes

egészén, amely lehetôvé teszi a hibás ter-
mékek kiszûrését 

• Az Optic Controll System (OCS)
rendszer biztosítja a nagy pontosságú
produkciót

• Papírtorlódást ellenôrzô rendszer
• 2 + 1 produkció
• PIAB vákuumrendszer, amely lehe-

tôvé teszi a leszívó levegô állomásonkén-
ti beállítását. Ez a fejlesztés kizárólag a
Hohnernél létezik, és egyedülálló lehetô-
séget biztosít a különféle négyzetméter-
tömegû papírok kezelésére a berakóállo-
másokban.

• Vastagság- és hosszellenôrzô rendszer
A berakódob
• Dupla méretû berakódob, amely pél-

dául a KBA nyomógépekben alkalmazott
ívtovábbítási technológiához hasonlóan
oldja meg az ívek finom szállítását, így
lehetôvé téve a vastagabb ívek lehúzó-
dásmentes kezelését is.

• A berakási pozíció változtathatósága
(fel/le, elôre/hátra)

• A méretbeli állításokat, a greifernyitási
lehetôségeket, valamint ezek beállításait
szerszámok nélkül végezhetjük a gépen,
csakúgy, mint az alkatrészek cseréjét. 

• A moduláris felépítésnek köszönhe-
tôen további állomások késôbbi idôpont-
ban is installálhatóak 

A fedélberakó
•   A fedélberakónál lévô pozitív/nega-

tív kések kicserélhetôek egymással a fe-
dél, valamint a nyomat minôségétôl füg-
gôen (szálirány, felületnemesítés)

A trimmer
• A fix pozíciójú kés (fejvágás) miatt

nincs szükség további beállításokra a fô
hajtásláncot, illetve a trimmert illetôen

• 50 mm fej-, láb- és homlokvágás
• A termékek a trimmelô elôtt kiegyen-

lítésre kerülnek
• A szállítószalagok megállnak a vágás

közben
• A trimmerkések gyors cseréje
• 10 mm maximális vágási vastagság

(standard terméknél)

HSB 10000 S,  az irkafûzô automata
Fôbb jellemzôk:
• Rendkívûl gyors átállítási idô a köz-

ponti beállításoknak köszönhetôen
• Legmagasabb technológiai színvona-

lat képviselô kezelôi felület, amely lehe-
tôvé teszi, hogy a gépkezelô „last mi-
nute” beállításokat is elvégezzen a
termelés közben is.

• Moduláris felépítés
• Szervomotor-vezérelt beállítások a

gép minden komponensén, beleértve a
tûzôfejek beállítását is

• Hibadiagnosztika és elhárítás távkar-
bantartás segítségével 

• A referenciabeállítás automatikusan
történik

• A munkabeállítás, a berakóállomások
beállítása, a greifernyitások, a tûzôfej be-
állítása, a hibadiagnosztizálás, a sebes-
ség, a számláló, a minôségellenôrzô egy-
ség, a trimmer, a fô hajtás trimmerhez
történô szinkronizálásának beállítása, a
kirakás, a keresztkirakó beállítása mind
az érintôképernyôrôl történik

• Duplaprodukció
• Tûzésellenôrzô rendszer
• 4 db HSS 40/6 típusú tûzôfejig bôvít-

hetô rendszer, természetesen omega-
megoldásban is.

• Különbözô megoldású kirakóegységek
• A 460 mm x 320 mm-es maximális

formátum (vágatlan) lehetôvé teszi
speciális munkák elvégzését is.

• A tûzôegységben alkalmazott kétlép-
csôs motor a tûzôdrót hosszát és a tûzô-
fejek nyomását állítja.  (Folyt. köv.) ■

ifj. Schuck István
schuck.istvan@prosystem.hu
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KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,
akire Ön mindig számíthat.

HAHATÁRIDÔBENTÁRIDÔBEN és MINÔSÉGBEN,MINÔSÉGBEN,
keménytáblás könyvkötésben (hajtogatástól a cérnafûzésen

át a zsugorfóliázott csomagolásig); ragasztókötésben
(cérnafûzve is); lapozós és leporellós mesekönyv
készítésében; épített és bígelt borított dobozok

készítésében; valódi, illetve mûbôrös, gerincbordázással
készülô, aranyozott, exklúzív könyv készítésében; 

kis példányszámú, egyedi iktatókönyvek
1+0 színben történô nyomásában, kötésében.

1106 Bp., Jászberényi út 47/D
Tel./fax: 3422 340, 352-1001, Mob.: +36 20 423 8636

E-mail: konyvkoto.kft@freemail.hu

SS TT AA NN CC OO LL ÁÁ SS
((BB22--eess  mméérreettiigg))

KK ÖÖ TT ÉÉ SS ZZ EE TT
dosszié ragasztás,

hajtogatás, összehordás,
borítékolás, duplózás,
wobbler-szárazás stb.

SSZZEERRSSZZÁÁMMKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS

GGÉÉPPII
DDOOBBOOZZRRAAGGAASSZZTTÁÁSS

MM EE LL EE GG FF ÓÓ LL II ÁÁ ZZ ÁÁ SS
((BB11--eess  mméérreettiigg))

– Tüske Kft.
2049 Diósd,
Vadrózsa u. 17.

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

www.dpdstancuzem.hu

• •

••

Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés
GUBEK Kft. 1106. Fehér út 10. 30/9445-847, e-mail: gubek314@t-email.hu

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal

11004499  BBuuddaappeesstt,,  SSzzéécchheennyyii  ttéérr  99..

KREATÍV KARTONOK
KKIIÁÁRRUUSSÍÍTTÁÁSSAA

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

Tel./fax: 061-264-3819

Kasírozás
(B1-es méretig)
Stancolás

(B2-es méretig)
Gépi sorszámozás

rövid határidôvel,
valamint teljes körû

nyomdai szolgáltatás.
Gléda Print Kft.

1161 Bp., Ságvári u. 21.
T./f.: 405-3905, 405-3906
Mobil: 06-30/9291-745

E-mail: info@gledaprint.hu
www.gledaprint.hu

Kállai Kállai TTechnik Bt.echnik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,

perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami aminden, ami a
stancszerszám-stancszerszám-

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.

Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

www.kallaitechnik.hu
E-mail:

kallaitechnik@t-online.hu

JJubileumi árubileumi árengedmény!engedmény!
–10%–10% 2011.06.30-ig2011.06.30-ig

Vacuumatic
ívszámlálógépek

Morgana sorszámozó,
bígelô-, hajtogatógépek

EBA vágógépek
Drótfûzôfejek

INVENCIÓ® Kft.
T.: 260-0562

invention@t-online.hu

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. 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  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  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.

T
A

M
P

O
P

R
IN

T
 c

é
g

 k
é

p
v
is

e
le

t
e MAYA STANC 

1165 Bp., Zsemlékes u. 26.

STANCOLÁS
Heidelberg Cylinder gépen
40 x 57 cm méretig, vala-
mint bígelés, perforálás,

formariccelés   4 Ft/ív

SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
30 Ft/cm

T.: 407-4199, 70/242-9407

MI ÖNÉRT VAGYUNK!

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 10 500 partner-
rel világszerte! 

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

2481 Velence, Fô u. 72.
Tel./fax: 22/474-391

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu
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Tanfolyam cégeknek!
Angol, orosz – nyelvtanítás, szinten tartás
(Felnôttoktatásban való jártasság, megbízhatóság, titoktartás,

rugalmasság, helyszíni oktatás, számlaképesség.)
Óradíj: 3500 Ft/45 perc + áfa

T.: +36 20 960 9286, e-mail: szigabo@t-online.hu

ANGOL, ORANGOL, OROSZOSZ
ffordítás,ordítás,

tolmácsolástolmácsolás
Fordítás:

magyarra: 2,30 Ft/karakter;
idegen nyelvre:

2,50 Ft/karakter;
idegen nyelvrôl idegen

nyelvre: 2,90 Ft/karakter
Tolmácsolás:

2500 Ft/15 perc + áfa
T.: +36 20 960 9286,

e-mail: szigabo@t-online.hu

Sokrétû nyomdaipari
tapasztalattal kkerereses

egy 56 éves, egészséges,
nemdohányzó nyomdász

munkahelymunkahelyet.et.
Dolgozom – tipográfiai igé-
nyességgel – a korszerû nyom-
dai programokkal. Több év-
tizedes tapasztalatom van
az átlagos nyomdai techno-
lógia állomásain. Ismerem a
digitális nyomtatók beállítá-
sát, kezelését. Angolul alig,
németül jobban beszélek.
Elérhetôség: Radó István

06-20/931-8084

Csepeli nyomda kkerereskeskedelmi vedelmi vezetôtezetôt
és kkerereskeskedelmi ügyintézôtedelmi ügyintézôt felvesz.

Tel.:06-30/501-0202

Eladó
Heidelberg THeidelberg TOKOK
ofszet nyomdagép,
újszerû állapotban.

Fordulatszám:
8 millió

Ár: 250 000 Ft + áfa
T.: 231-0983

nyomda@poremba.hu

SSEELLFFNNEESSSS

SELFNESS-SELFNESS-
tréningtréning

1111 Bp., Karinthy Frigyes út 22.
Bejelentkezés: +36-1/787-3534,

06-20/941-2048

Eladó 250 + 100 mEladó 250 + 100 m22-es ház a XV. kerület-es ház a XV. kerület
kertvárosi részén,kertvárosi részén,

kitûnôkitûnô
közlekedésnélközlekedésnél

(az M0-ás és az(az M0-ás és az
M3-as is közel.).M3-as is közel.).
Háromszintes,Háromszintes,

vállalkozásra vállalkozásra és/és/
vagy vagy lakhatásralakhatásra

egyarántegyaránt
alkalmas,alkalmas,

korszerû és szépenkorszerû és szépen
karbantartott,karbantartott,

a kert 540 ma kert 540 m22-es. -es. 

Ára csak: 62,9M HUF62,9M HUF
Érdeklôdni:

06-30/932-071006-30/932-0710

Nyomdaipari szoftverek fejlesztésével foglalkozó
cég iparági tapasztalatokkal rendelkezô

programozó kollégát keres. (Delphi, PHP,  SQL)

kepes@zs.hu
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001111

1/1
KIFUTÓ

200 x 285 mm
(vágott)

Tükörméret:
184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm

fekvô
184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

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

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

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

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

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

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2011-ben:
cca. két-három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 24. ((0011..1144..))
február 15. ((0022..0055..))
március 8. ((0022..2277..))
március 28.((0033..1188..))
április 15. ((0044..0055..))
május 4. ((0044..2244..))
május 23. ((0055..1133..))
június 10. ((0066..  0011..))
június 30. ((0066..  2200..))

szeptember 9. ((0088..3300..))
szeptember 29. ((0099..1199..))

október 18. ((1100..0088..))
november 7. ((1100..2277..))
november 25. ((1111..1155..))
december 13. ((1122..0033..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
3600 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–6 alkalom:      –5%
7–9 alkalom:   –10%

10–12 alkalom: –15%
13–15 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

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

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001111--bbeenn  iiss!!
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