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hétfő

Nap Hét Hónap Munkahét megjelenítése

Minden szerdán Papyrus Digitális Nap

Teljes hét megjelenítése

kedd szerda csütörtök péntek

Papyrus Digitális Nap
Cash & Carry Áruház
H-1139 Budapest
Forgách u. 9/b
Telefon: +36 1 452 9880
Fax: +36 1 329 5265

supporting you

Cash & Carry - Budapest
1139 Budapest
Forgách u. 9/b
Telefon: 06 1 452 9880
Fax: 06 1 329 5265

Cash & Carry – Debrecen
4030 Debrecen

Monostorpályi út 9/b
Telefon: 06 52 470 830

Fax: 06 52 470 830 

Ezúton meghívjuk Önt a Papyrus Hungária Zrt. Cash & Carry 
áruházaiban egész évben, minden hét minden szerdáján elérhető 
speciális digitális akciójára.

A „Papyrus Digitális Nap” akció alkalmanként más és más digitális 
terméket helyez előtérbe, egy kihagyhatatlan ár kíséretében!

Ezen ajánlat csak akkor, csak ott és csak Önöknek érvényes!
A „Nap Termékéről” minden megelőző pénteken e-mailben tájékoztatjuk Önöket.
Amennyiben még nem regisztrált, kérje hírlevelünket az office@papyrus.hu címen.
Ne hagyja ki a lehetőséget, várjuk Önöket Cash & Carry áruházainkban!

Minden szerdán
Papyrus Digitális Nap!

A digitális nap helyszínei

Papyrus Cash & Carry áruházak

Budapest – Debrecen
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MARADANDÓSÁG

Vajon mi marad meg a virtuálisan létezô dolgokból, ha már
keletkezésükkor sem valóságosak? Kétségtelen, nagy dilemma, hogy mi
az, ami érdemes a maradandóságra… Más a történelmi és más az egyéni
megítélés és lépték, ám közös bennük, hogy önmaguk létezésén belül
szükségük van, lételemük része a megfoghatóság, az „igaziság”.
Mennyivel kevesebbet tudnánk a múltról, a történelemrôl, ha nem lennének
írásos, rajzos – fogalmazhatok úgy is: emberi kéz által nyomtatott – konkrétumok
a régmúlt idôkbôl. Az altamirai barlangrajzok megközelítôleg 15 000 évvel
ezelôtt készültek, és fô témája az állatok, illetve maga a vadászat, de ezek mellett
egyéb szimbólumok is találhatók a rajzok között. Konkrét képet, nyomatot
mutatnak arról a korszakról, amirôl az egyéb tárgyi emlékek alapján korábban
csak elképzelések születhettek. Nem sorolnám végig, hogy az évezredek távlatából
fennmaradt írásos és/vagy képi „dokumentumok” milyen jelentôséggel bírnak az
emberiség, illetve egyáltalán az egyén fejlôdésében, életének minôségében.
Természetesen nem állítom, hogy az írásos emlékek a nyomtatás relikviái. Ezzel
együtt, adódik a párhuzam, hiszen mindkettô a maga valóságosságával a
maradandóság eszköze. Továbbá a kultúra része és egyben eszköze. A nyomtatás
feltalálása és elterjedése tette írás-olvasás tudóvá az emberiség jelentôs részét,
ezáltal megteremtve azt is, hogy egyre több és szélesebb körû ismeretre tegyen
szert. A nyomtatás teszi lehetôvé, hogy mindaz a tudás és ismeret, amely az idôk
alatt egyre növekszik és halmozódik, generációról generációra ne vesszen el,
hanem nagyon is maradandó formában az utódok rendelkezésére álljon. Ez a
történelmi lépték maradandóságigénye.
Az egyén, amely önmagát joggal tartja a legfontosabbnak, éppen ugyanígy
törekszik arra, hogy egyrészt saját létezése valamilyen szinten lenyomatot,
megmaradót hagyjon a világban, másrészt mélységesen hozzátartozik – hozzá
kellene, hogy tartozzon – valóságos mivoltához, hogy a valóságos világ
valóságos értéket képviselô dolgait értékelje. Fát nemcsak azért ültet az ember,
hogy a jövô nemzedéke elegendô oxigénhez jusson. Fát ültetni a szó konkrét és
átvitt értelmében is felelôsség és maradandóság, értékteremtés, -ôrzés és -átadás,
konkrétum és valóságosság a magunk és a következô generáció számára is. „Fa”
alatt nagyon sok minden – kultúra, mûvészet, közvetlen emberi kapcsolatok, egy
szál illatozó virág… – értendô, és ide tartozik a nyomtatott termékek egy jókora
része is. Ha mindez virtuálissá lesz, akkor nem marad meg semmi. A cyber-lét az
élet torz színterévé válik, amennyiben fákat áldozunk az oltárán. 

PRINTinfo

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

és megtalál bennünket a Facebookon is.
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Idén ünnepli alapításának 450. év-
fordulóját az Alföldi Nyomda, amely
„születését” az 1561-ben Kassáról, az
ellenreformáció üldözése elôl menekülni
kényszerülô Huszár Gálnak köszönheti.
S noha maga az alapító másfél év múlva
elhagyta Debrecent, a nyomdafelszerelé-
se részben itt maradt, s azóta jószerint
megszakítás nélkül mûködik a nyomda.
Tulajdonosi összetétele az elmúlt 450 év
alatt gyakran változott: hol magánembe-
rek, hol a város, egy ideig a református
egyházzal közösen, hol pedig az állam
tulajdonolta. Az Alföldi Nyomda nevet
az 1948-as államosítást követôen 1949-
ben vette fel. Újkori története 1993-ban
kezdôdött, ám az akkor már részvénytár-
saságként mûködô nyomda elsô privati-
zációja eredménytelen volt. Egy kisebb
kanyart követôen 1998-ban került a cég a
dolgozók, illetve a jelenle-
gi menedzsment tulajdo-
nába.

A nyomda mindig is
kimagasló szerepet töltött
be a kultúra, illetve annak
terjesztése terén. Az elsô
itt készült nyomdatermék
Melius Juhász Péter Szent
Pál apostol leveleinek ma-
gyarázata… címû könyve
volt 1561-ben. Ennek máig
fennmaradó egyetlen ere-
deti és épen maradt példá-
nyát a Kolozsvári Egyetem
könyvtárában ôrzik, ám az
ötödfélszáz esztendôs jubi-
leum tiszteletére rendezett
kiállításra egyrészt a
könyvtár kölcsönadta,
másrészt az Alföldi Nyom-
da reprint kiadásban újra
megjelentette. De nemcsak
eme egyetlen, kultúrtörté-

netileg is jelentôs mû fûzôdik
a 450 éves nyomdához.
1564–65-ben Hoffhalter Rafa-
el, európai hírû tipográfus
gondozásában itt készült
Werbôczy Hármaskönyvének
Weres Balázs-féle magyar for-
dítása, amely egyben a nyom-
da magas mûvészi értékû
kiadványa. 1568-ban pedig
már világi kiadványokat –
például Históriás ének az
felséges Mátyás királyról – is
nyomtattak, amit szépirodalmi
mûvek – Ilosvai Selymes Pé-
ter Toldi, Valkai András Bánk
bán – követtek. 1561 és 1570
között az országban megjelent
összes kiadvány (87 cím) java
része (45 cím) itt készült. De

1703-ban, ami-
kor Debrecen
némi habozás
után a szabad-
ságharcban
Rákóczi pártjá-
ra állt, a fejede-
lem Imádsága
és Manifesztum
címû államel-
méleti könyvét
is itt nyomtatták. 1849-ben
pedig, amikor Debrecen az
ország ideiglenes fôváro-
sa, nyomdája állította elô
az államvezetés tömérdek
nyomtatványát, a Pestrôl
leköltözött hírlapokat, sôt
a Habsburg-ház trónfosz-
tását kimondó Független-
ségi Nyilatkozatot is. (For-
rás: Zentai Csilla: A 450
éves Alföldi Nyomda) 

A 450 éves Alföldi

Nyomdáról méltán elmondható, hogy
fennállásának kezdetétôl a kultúra, a
mûvelôdés szolgálatában állt, és jelenleg
is áll. Az ötödfélszáz esztendô tiszteleté-
re rendezett jubileumi rendezvénysorozat
pedig méltó módon fejezte ki eme külde-
tését. Az ünnepélyes megemlékezések
sora a Kölcsey Központ Bényi Árpád
Termében „Nem pusztán üzletképpen ...
tartatott” – 450 éves a Debreceni Nyom-
da címû könyvtörténeti kiállítás megnyi-
tásával kezdôdött 2011. május 16-án,
délelôtt fél 11-kor, majd még aznap sor
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„…azok az országok boldogulnak, ahol kimûvelt emberfôk
sokasága él, és ehhez elengedhetetlen az olvasás, a könyv.”

450 év450 éves az es az Alföldi NyAlföldi Nyomdaomda
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Környezettudatosság 
és fenntarthatóság. 
Mi hiszünk benne, és Ön?

Budapesti értékesít k: 

Viszota Krisztina +36 20 499 8684 

Gali Tamás +36 20 984 8756

Bayer Krisztina +36 20 966 4122

Hollósy Gábor +36 20 984 8759

Kobza Miklós +36 20 935 1446 

XIII. kerületi raktár: 

Nagyné Horn Erika +36 20 935 1447 

Veres Marianna +36 20 369 4274  

Irodai papír termékmenedzser: 

Arató József +36 20 915 3581  

Könyvpapír termékmenedzser  

Posztós István +36 20 915 4275

Mindig Önökkel és mindig Önökért! 

Központi iroda és raktár: 

1225 Budapest, Campona u. 1.  Harbor Park A3C épület    
Cash&Carry áruház:

1139 Budapest, Lomb u. 31/b

Központi telefon: +36 1 371 7900   |   Központi fax: +36 1 371 7920 
Vev szolgálat: +36 1 371  7950  /  7951  /  7952  /  7953   
E-mail: mail@bppapir.hu   |   Web: www.bppapir.hu 

Packaging termékmenedzser: 

Erki Andrea  +36 20 935 1482 

Kreatív papír termékmenedzser: 

Murai Gabriella +36 20 984 8755 

Vidéki képviseletek: 

Debrecen: Mecsei Gyula +36 20 984 8761  

Miskolc: Branyiczki Péter +36 20 953 4889  

Szolnok: Dr. Farkas János +36 20 984 8760 

Czene Árpád +36 20 953 4959  

Pécs: Brandt Róbert +36 20 984 8758  

Tatabánya: Czégény Imre +36 20 943 7461

Zalaegerszeg: Markó Gábor +36 20 935 1418

Tompos Róbert +36 20 967 4187
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került a Jubileumi
könyv- és nyomdatör-
téneti szimpóziumra,
illetve azon tárlat
megnyitására is, ame-

lyen az Alföldi Nyomdában
dolgozott képzômûvészek mun-
kái kerültek bemutatásra. Az
eseménysorozat május 20-án
folytatódott: délelôtt fél 11-kor
a Vár utcai Zenemûvészeti
Szakiskola falán – amelynek
helyén egykor a nyomda mûkö-
dött – emléktábla-avatásra ke-
rült sor, amelyen dr. Kovács
Zoltán a kormányzati kommu-
nikációért felelôs államtitkár
(Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium) mondott avató-
beszédet. 

A Jubileumi emlékülés fél
12-kor vette kezdetét. Ezzel azonban
még nem értek véget a jubileumi prog-
ramok, számos kapcsolódó rendezvényen
és megemlékezésen – például interaktív
játékos múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok, Huszár Gál szobrának koszorúzása,
valamint a 82. ünnepi könyvhéthez kap-
csolódó látványnyomda felállítása és
mûködtetése – ismerhették meg az érdek-
lôdôk a könyvnyomtatás azon történetét,
amely Debrecen 450 éves nyomdájához
kötôdik.

De térjünk vissza a jubileumi emlék-
üléshez, amely – csakúgy, mint az évfor-
duló alkalmából megrendezésre került
valamennyi rendezvény – mind tartalmát,
mind látványát tekintve méltósággal tük-
rözte azt a tiszteletet és elismerést, amely
joggal illeti a 450 éves Alföldi Nyomdát.
A közel 600 fôs meghívott vendégsereg-
ben helyt kaptak a vállalat dolgozói és

vezetôi, a nyomda beszállítói és megren-
delôi, az állam, a város és a református
egyház jeles képviselôi, valamint a szak-
mai barátok is. A kísérô mûsorban pedig
fellépett a Református Kollégium Kántu-
sa, a Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szak-
középiskola és Zeneiskola rézfúvósai,
Ráckevei Anna Jászai-díjas érdemes mû-
vész, valamint Koroknai Árpád és az Ady
Gimnázium drámatagozatos növendékei. 

Az ünnepi beszédek sorát Halász Já-
nos, a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium államtitkára kezdte, majd dr.
Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke beszélt arról,
hogy milyen jelentôs szerepet töltött be a
nyomda a város életében, valamint a
református egyház kiadványainak megje-
lentetésében. Ezt követôen Somogyi Bé-
la, Debrecen alpolgármestere méltatta az
immáron 450 éves nyomda mindenkori

jelentôségét, és nem
felejtette el megjegyez-
ni, hogy a város ma is
tulajdonrészt tudhat
magának benne. (Tény:
egy darab 10000 forint
névértékû részvény,
amelyet még az alapítá-
sának 445. évfordulóját
ünneplô Alföldi Nyomda
nevében György Géza
adományozott egykori
tulajdonosainak, az egy-
ház mellett a városnak
is, valóban Debrecen
városáé… – a fôszerk.)
Dr. Horváth Csaba, a
Nyomda- és Papíripari
Szövetség elnöke pedig
nemcsak a hazai, hanem
a nemzetközi nyom-

dásztársadalom üdvözletét is tolmácsolta
rövid ünnepi beszédében.

Az ünnepi felszólalások sorát György
Géza, az Alföldi Nyomda vezérigazgató-
ja zárta. Rövid beszédében – egyebek
mellett – a következôket mondta: „Az
elôttem szólók az immáron ötödfélszáz
esztendôs Alföldi Nyomdát nagyon sok
aspektusból és joggal méltatták, így én
erre már legfeljebb csak visszautalok…
Debrecen fejlôdése, kiterjedése annyiban
lett más, több, hogy annak idején két
nagy tudásbázist hozott létre: az egyik a
Református Kollégium, a másik a Nyom-
da. Debrecen város ezáltal – Huszár Gál
szavaival élve – »egész Magyarország-
nak és Erdélynek világító lámpása lett«”.
Majd arról beszélt, hogy a nyomda az
évszázadok során milyen folyamatos vál-
tozásokat élt meg, miként tekintette fenn-
állása óta a kultúra terjesztését, elôsegíté-
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sét kiemelt feladatának, illetve miként
felelt meg az adott korszakok kihívá-
sainak. „A nyomda mindig maga mögött
tudhatta a város és az egyház támogatá-
sát, és ez a támogatás biztosította, hogy
ez a nyomda 450 éven keresztül töretle-
nül fennmaradjon, mûködjön és teljesítse
küldetését: a reformáció és a kultúra
terjesztésének szolgálatát… A 19. század
elején Debrecen lakosságának 55–60
százaléka tudott írni-olvasni, ellentétben
a többi várossal, ahol ez az arány nem,
vagy alig érte el a 20 százalékot. A mû-
veltség – és ennek elterjesztésében a
nyomdának vitathatatlan érdemei vannak
– pedig mindenkoron hozzájárul az adott
régió fejlôdéséhez. Akkoriban
olyan igény volt a különbözô
kiadványok és könyvek iránt,
hogy a nyomdának kapacitás-
bôvítés céljából egy új vassajtót
kellett beszereznie, és ennek
fedezetéhez a város járult hoz-
zá. Mindezt figyelmébe ajánla-
nám a jelenlegi városvezetés-
nek…”

A református egyházon pedig
– félig tréfába burkolva – azt a
deklarált elôjogukat kérte szá-
mon – amit egyébként a magyar
király és az osztrák császár jóvá
is hagyott –, miszerint vala-
mennyi zsoltáros- és énekes-

könyvüket, illetve egyéb kiadványukat a
Debreceni Nyomda állíthassa elô. „Sze-
retném jelezni a Püspök úrnak, hogy ez,
immáron 201 év óta sincs maradéktala-
nul teljesítve… De hozzá kell tennem,
hogy Isten malmai nyilván lassan ôröl-
nek…” – hangzott a „szemrehányás”
György Gézától. Folytatva elôadását,
részletesebben beszélt az – úgymond –
viharosnak számító 20. századról, amely
a nyomda életében fôleg a könyvnyom-
tatásról, illetve a technológia fejlôdésé-
nek köszönhetô fejlesztésekrôl szólt. A
nyomda az államosítást követôen köz-
ponti szerepet kapott a könyvgyártásban,
és Magyarország legnagyobb könyv-
nyomdájává vált.  „Az Alföldi Nyomda
ma is a legmeghatározóbb könyvnyomda:
évente mintegy 2100–2200 címszám alatt
több mint 18 millió példányban gyártunk
könyvet, és a termelésünk 20 százaléka
az exportpiacon kerül értékesítésre” –
emelte ki a vezérigazgató. Ezt követôen
felhívta a figyelmet elsôsorban az ott
dolgozó szakembergárdára, illetve tech-
nikai és technológiai felkészültségükre,
amelyek együttes megléte messzemenôk-
ig garantálja a korszerû és hatékony

könyvgyártást. „A könyvnyom-
dákat – és köztük az Alföldit is
– napjainkban komoly kihívá-
sok érik – folytatta György
Géza –, a könyvvásárló lakos-
ság amúgy is szûk rétege egyre
nehezebben engedheti meg magának,
hogy könyvet vegyen. Tovább nehezíti a
helyzetet az internet, illetve a virtuális
világ – benne az e-book – térhódítása. A
könyvpiac tehát jelentôsen csökken. És
mi, könyvnyomdák,  nem tudunk ezekkel
a változásokkal mit kezdeni… Úgy gon-
doljuk, hogy ennek megoldásához társa-
dalmi összefogás és kormányzati prog-
ram szükségeltetik. Minden felmérés azt
mutatja, hogy azok az országok boldo-
gulnak, ahol kimûvelt emberfôk sokasága
él, és ehhez elengedhetetlen az olvasás, a
könyv. Éppen ezért is kérjük, hogy azt a
hosszú évek óta halogatott Márai prog-
ramot ne érjék megszorítások és csökken-
tések, hanem valósuljon meg teljes egé-
szében. Nem tudom, hogy az Alföldi
Nyomda 450 év múlva létezik-e még…
Azt viszont nagyon remélem, hogy 50 év
múlva, az akkor 500 éves nyomda mun-
katáskáiban lesznek még könyvmegren-

delések, az impresszumokban
pedig ott lesz a felirat: készítette
a több száz éve a kultúrát szol-
gáló Alföldi Nyomda”. 

Nos – azt gondolom –, a szak-
ma egésze osztozik azon remény-
ben, hogy a nyomtatott világ nem
válik mindössze a múlt egy ré-
szévé, hiszen – ellentétben a
virtuális világ múlandó, könnyen
elillanó, testetlen létezésével – a
maradandóság egyik jelképe is.
Az Alföldi Nyomda pedig azt
képviseli, amit egy nyomtatott
könyv jelent a maga örök érté-
kével. ■
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– hideg és meleg aranyozó fóliák
– meleg pigmens fóliák
– thermo transzfer festékszalagok
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EDEL UV-lakkok –
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2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz 078/2., telefon: 06-23/340-338, e-mail: sales@lemmaco.hu
www.lemmaco.hu

77

mastertan251 jún-I  06/06/2011  08:25  Page 7



A régióban egyedülálló technológia az
Állami Nyomdánál – Müller Martini
Concepta tekercs-ofszetnyomó gép

Az iparág egyik legkorszerûbb nyom-
dagépét állították üzembe az Állami
Nyomdában, amely tovább erôsíti a tár-
saság vezetô szerepét a biztonsági nyom-
tatás terén.

Az Állami Nyomda Nyrt. folytatva az
elmúlt évtized több milliárdos fejleszté-
seit és beruházásait, 2011. május 19-én
üzembe állította Müller Martini Concep-
ta nyomógépét. A Magyarországon, de
még a régióban is egyedülálló nyolcszí-
nes nyomdagép jelentôsen javítja a biz-
tonsági és üzleti nyomtatványok minôsé-
gét, és nagymértékben bôvíti a társaság
gyártási kapacitását. A több százmilliós
beruházással az Állami Nyomda kiemel-
kedô szakmai színvonalon képes teljesí-
teni a bankok, biztosítók üzleti nyomtat-
ványai mellett az egyik legjelentôsebb
étkezésiutalvány-forgalmazó egyre nö-
vekvô igényét is.

Az ünnepélyes gépavatóra a vállalat
meghívta legfontosabb üzleti partnereit
is, akiket Zsámboki Gábor, az Állami
Nyomda vezérigazgatója üdvözölt, majd
átadta a szót Roland Henn-nek, a gépet
szállító Müller Martini cég képviselôjé-
nek. Roland Henn röviden bemutatta a
céget, és beszélt arról, hogy milyen régi
és erôs kapcsolat fûzi a vállalatot a
magyar cégekhez. Kétségtelen, a Müller
Martini nevet a szakma elsôsorban a kö-
tészeti gépekhez köti, ám 1963 óta gyár-
tanak nyomógépeket is. Mintegy 900
nyomógépük mûködik világszerte, és az
Állami Nyomdánál most üzembe állított
Concepta típusból is több mint 100 üze-

mel. Kiforrott technológiát képvisel tehát
ez a gép, és széles körû felhasználást tesz
lehetôvé. „Minden jót, és sok sikert az
ezzel a berendezéssel elôállított termé-
kekhez!” – búcsúzott végezetül Roland
Henn.

Ezt követôen Bessenyey Bálint, a leg-
jelentôsebb hazai étkezésiutalvány-for-
galmazó cég ügyvezetôje beszélt röviden
arról, hogy a Sodexo immáron 18 éve
alakult magyar vállalata miért az Állami
Nyomdát választotta étkezési-, illetve
egyéb utalványaik gyártójául. „Alapítása
óta vezetem a céget, és kezdetben saját
magam ellenôriztem a nyomtatást is.
Tanúja voltam annak a folyamatos fej-
lesztésnek és innovációnak, amely az
Állami Nyomdát jellemzi. Nagyon jó és
stabil az üzleti kapcsolatunk, ami nyilván
annak is köszönhetô, hogy ugyanazon
alapelveket – csapatszellem, fejlôdés,
szolgáltatás – valljuk magunkénak, és
mindketten e szerint mûködünk. Túl eze-
ken a tényeken, mindenképpen magyar
beszállítót szerettünk volna, hiszen az is
üzletfilozófiánk szerves része, hogy amit
lehet, hazai vállalkozásoktól rendeljünk
meg. Az Állami Nyomda egyébként ma
már nemcsak a magyar, hanem más or-
szágok Sodexo vállalatai számára is ké-
szít utalványokat” – mondta Bessenyey
Bálint. Végezetül sok sikert kívánva visz-
szaadta a szót Zsámboki Gábornak.

A vezérigazgató rövid ünnepi beszédé-
ben – egyebek mellett – a következôket
mondta:  „A május számunka nemcsak
azért volt kiemelkedô, mert sikeres elsô

negyedéves üzleti jelentést tudtunk közre-
adni befektetôinknek, hanem azért is,
mert olyan nyomdagépet állítottunk
üzembe, amellyel sokkal magasabb szín-
vonalon vagyunk képesek a már létezô
ügyféligényeket kiszolgálni, és ezzel a
csúcstechnológiával teret adunk az eddig
lehetetlennek tûnô megoldások teljesíté-
sének is. Ugyanakkor meggyôzôdésem,
hogy az Állami Nyomda tapasztalatát a
biztonságos gyártás és megszemélyesítés
területén nemcsak a nyomdaipari techno-
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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
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lógiák segítségével, hanem
számos más vezetô techno-
lógia honosításával is
kamatoztatni tudja. Ezért a
közeljövôben félmilliárd
forintot is meghaladó in-
formatikai fejlesztéseket
hajtunk végre”.  Majd ar-
ról beszélt, hogy az Állami
Nyomda a kelet-közép-
európai régió egyik (má-
sodik) legnagyobb nyom-
dája, és az elmúlt tíz évben
megduplázták árbevéte-
lüket. A nyolc vállalattal
rendelkezô cégcsoportnál
összességében mintegy
820 fô dolgozik. Papírra és

plasztikra egyaránt nyom-
tatnak. Kapacitásukat jól mu-
tatja, hogy naponta 4 millió
A4-es lap megszemélyesített
nyomtatására képesek, plasz-
tikkártya-kapacitása pedig
már 100 millió darab évente.
Az Állami Nyomda mindig
kifejezetten nagy hangsúlyt
helyez az egyedi kutatás-
fejlesztésre is: okmányfej-
lesztési laborjuk például
egyedülállóan magas felké-
szültséget képvisel. Ezt kö-
vetôen – amolyan ízelítôül –
az új gép néhány valóban

lenyûgözô paraméterét (300
m/perc sebesség, 8 darab 24”-
os nedves -ofszet nyomómû,
elô/hátoldal UV-szárító, írisz-
nyomtatás, Ink-jet feliratozó-
egység két fejjel) ismertette a
vendégekkel. „Ez egy igen nagy tudású
berendezés, amely mind minôségben,
mind biztonságban, mind gyorsaságban
tovább növeli a cégünk által nyújtott
szolgáltatásokat. Sôt, üzenem a 450 éves
Alföldi Nyomdának: háttérkapacitásul
felajánljuk, hogy könyvet nyomtatunk
számukra. És most lássuk a gépet!” –
mondta végezetül Zsámboki Gábor ve-
zérigazgató, és ezzel lehullt a lepel az

Állami Nyomda új Müller
Martini Concepta tekercs-
ofszet gépérôl. Az indító-
gomb megnyomására
Gyergyák Györgyöt, a cég
elôzô, ma már nyugdíjba
vonult vezérigazgatóját
kérte fel, aki – tréfásan
utalva az elsô Holdra-szál-
láskor állítólagosan el-
hangzottakra – a követke-
zô szavakkal indította el az
új gépen a nyomtatást:
„Kis nyomás az én életem-
ben, nagy nyomás az Álla-
mi Nyomdáéban…” ■
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Prime Rate – revolution,
avagy forradalmi megoldásokCC
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Immáron hatodik alka-
lommal került megren-
dezésre a Prime Rate
szokásos tavaszi konfe-
renciája, amelynek min-
denkori célja, hogy part-
nereik, illetve potenciális
partnereik olyan ismere-
tekhez jussanak, ame-
lyek meghatározó, érde-
mi elônyt jelentenek a
sikeres marketingkom-
munikáció terén. Egy-
fajta továbbképzés ez,
amely alkalomból nem a
Prime Rate kívánja „hir-
detni az igét, vagy éppen
fényezni magát”, hanem
a felkért „külsôs” elô-
adók mindegyike az
adott terület elismert és
gyakorlati szakembere.
Az elôadások interaktívak, vagyis lehet
kérdezni, hozzászólni, és kivétel nélkül
minden érdeklôdésre érdemi válasz is ér-
kezik. És természetesen a partnerek egy-
más közötti tapasztalatcseréjének lehetô-
sége is vonzóvá teszi a programot: ugyan
hol és hogyan lenne megoldható például
az, hogy egyik bank kérdezzen egy má-
sik banktól… A konferencián való rész-
vétel nem ingyenes, ezzel együtt – ahogy
az elmúlt években is már – zsúfolásig
megtelt a nagytárgyaló: mintegy 80 cég
képviselôje élt a konferencia nyújtotta
ismeretbôvítés lehetôségével.

A résztvevôket ezúttal is dr. Tomcsá-
nyi Péter, a Prime Rate tulajdonos-ügy-
vezetôje köszöntötte, majd a program
rövid ismertetése után átadta a szót az
elsô elôadónak, Gyarmati Jánosnak, a
Budapest Bank CRM és árazási vezetô-
jének, aki A hatékony  értékesítés és kap-
csolatápolás a CRM rendszer segítségé-
vel címmel tartott elôadást. Gyarmati Já-
nos 1998 óta dolgozik a Budapest Bank-
nál, és 2009 óta vezeti a cég CRM, illet-
ve árazási osztályát. „A CRM nem DM! –
hangsúlyozta elöljáróban az elôadó –, a
CRM az ügyfélkapcsolatok menedzselé-
sét, befolyásolását jelenti – kis túlzással

– a bölcsôtôl a sírig. És minden erre for-
dított 1 forint 14 forint nyereséget gene-
rál.” Persze, csak akkor, ha ezt kellô át-
gondoltsággal, körültekintéssel és alapos
partnerismerettel teszi az adott cég. A
CRM rendszer hatékonyságában ki-
emelkedôen nagy szerepe van az ügy-
felek szegmentációjának, azaz annak,
hogy az egyes célcsoportok igényeit,
szükségleteit elôzetesen jól mérjék fel,
mert kizárólag ebben az esetben lehet
olyan termékkel/szolgáltatással „meg-
kínálni”, amelyre igenlô válasz érke-
zik. A Budapest Bank 12 féle taktikai
szegmenst alakított ki, amelyekhez kü-
lönbözô „hívószavakat” társított. Az így
kialakult csoportok egyes tagjainak el-
éréséhez különféle csatornákat – telefon,
e-mail, levél, esetleg személyes találkozás
– vett igénybe. Az ilyen formán szofisz-
tikált ügyfélmenedzselés messzemenôkig
beváltotta a reményeiket, és így vált va-
lóságossá a bevezetôben elhangzott ered-
mény, miszerint minden ráfordított 1 fo-
rint 14 forint nyereséget generál. Kreatív
területen mûködnek együtt a Prime Rate-
tel, hiszen a Prime Rate messzemenôkig
felkészült, mind a szegmensre vagy sze-
mélyre szabott ajánlatok, mind a transz-

promós lehetôségek
adatbázis-kezeléssel
összekötött teljes körû
kivitelezésére.

A következô elôadó a
világ ötödik legnagyobb
médiakonszernéhez, a
Reed Elsevier-hez
tartozó LexisNexis
Kiadó képviselôje volt.
Mag. Klaus Baier a
cégen belül a tartalom-
és termékfejlesztési
igazgató, és hozzá tar-
tozik az online keresési
ágazat is. Az elsôsorban
jogi, gazdasági és mun-
kaügyi könyvek
megjelentetésével fog-
lalkozó kiadó képviselô-
je elôadásában arról
beszélt, hogy milyen

elônyöket jelent számukra a digitális
könyvnyomtatás, mit várnak el a
nyomdától, illetve a jövôt illetôen merre
megy a fejlôdés. Elônyökként természe-
tesen mindazokat sorolta fel – rugalmas-
ság, igény szerinti mennyiség, piactesz-
telés, cserélhetô ívek, update-elés stb. –,
amellyel ma már szinte mindenki tisztá-
ban van. Az elvárásokat illetôen pedig
legjobb, ha szó szerint idézem Mag.
Klaus Baiert: „Kiadóként teljes egészé-
ben elvárjuk, hogy nekünk minél keve-
sebb dolgunk legyen egy-egy kiadvány-
nyal kapcsolatosan!” A trendekrôl
szólva pedig elmondta, hogy várható a
digitális megoldások további elôretörése,
és ugyan véleménye szerint szükség lesz
az ofszetre is, de mindenképpen a kétféle
technológia együttmûködése lesz a
jellemzô. A partner kiválasztásánál pedig
a középpontban az úgynevezett Total
Cost of Ownership elv, azaz a minden –
gyártás, raktározás, expediálás stb. –
együttes kockázat- és költségelemzése áll.
Ezen felül kitért a környezetvédelemre
is, az ennek való megfelelés, vagyis a
különféle tanúsítások megléte szintén az
alapelvárások közé fog tartozni, még-
pedig rövid idôn belül.
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Czakó Péter, az Ogilvy Group Zrt.-hez
tartozó Redworks Budapest Kft. kreatív
igazgatója volt a következô elôadó. „A
print nem szûnik meg, csak átalakul. A
kulcskérdés az, hogyan tud jól integrá-
lódni” – kezdte az eCzakó Péter. Ezt
követôen egy igen pörgôs és szellemes
elôadás keretei közt részletesen is ki-
fejtette, hogy az utóbbi években, sôt
hónapokban, de az sem túlzás, hogy
hetekben vagy napokban, milyen fejlô-

dési sza-
kaszokat

élt és él meg folyamatosan a reklám-
evolúció. Ma már kizárólag személyre
szabott interaktivitással lehet bármilyen
reklámot a célközönséghez juttatni, és
ehhez mind a kommunikáció hangnemét,
mind az alkalmazott eszközöket és
csatornákat gondosan kell megválasztani.
Az eszközök és csatornák köre erôtelje-
sen bôvül, például a közösségi oldalak-
kal, az okostelefonokkal, a tabletekkel
stb. „És naponta születnek új technoló-
giai lehetôségek” – hívta fel a figyelmet
az elôadó, majd hozzáfûzte azt is, hogy

ugyanak-
kor a klasz-
szikus
printmeg-
oldások-
nak is
megvan a maguk he-
lye és nagyon fontos
szerepe. „A siker
receptjét a jól integ-
rált kampányok hor-
dozzák” – hangzott a
végsô konklúzió.

A délelôtt utolsó
elôadást dr. Tomcsá-
nyi Péter, a Prime
Rate ügyvezetôje tar-
totta, és arról be-

szélt, hogy a cégnél történt nagyará-
nyú technológiai fejlesztések miként
teszik lehetôvé partnereik számára,
hogy marketingkommunikációjukban
mások, egyediek legyenek. Ahogy arról
május 4-i (249.) számunkban mi is ír-
tunk, ez évben egy újabb Xerox digitális
nyomdagép, mégpedig egy iGen4 EXP
típusú, továbbá két Océ VarioPrint 6320-
as, egy Horizon BQ470-es ragasztó-kötô
gép, egy Laminátor féle fóliázó, és egy
Müller Martini keménytábla-készítô
berendezés került az amúgy is jelentôs
gépparkba. Ez a beruházás lehetôvé teszi,
hogy a Prime Rate a digitális nyomdai
szolgáltatások iránti igényeket technoló-
giai szempontból is a lehetô legátfogób-
ban, leghatékonyabban és leggazdaságo-
sabban elégítse ki, azzal együtt, hogy –
ahogy azt Tomcsányi Péter is tartja–: „az
üzleti kapcsolatokban és folyamatokban
továbbra is a legfontosabb az ember”.
Ezt követôen mindenkit szeretettel meg-
hívott ebédelni, illetve arra is lehetôség
nyílt a délutáni elôadások elôtt, hogy
akiket érdekelt – meglehetôsen sokakat
–, azok a nyomdát is megtekinthették.

A délutáni program Rafi Albo elôadá-
sával kezdôdött. Rafi Albo Tel-Avivból
érkezett, az ottani Segmarketing cég ügy-
vezetôje, és immáron nyolc éve elkötele-
zett híve a VDP-nek. 

C
é

g
in

fo
in

fo

mastertan251 jún-I  06/06/2011  08:26  Page 11



1122

„A VDP
nem egy egzo-
tikus nyava-
lya – bár-
mennyire is

úgy hangzik –, hanem a
Variability Digital Prin-
ting rövidítése, az 1:1
marketing hatásos esz-
köze. Lényege a minden
egyes ügyfélnek más és
más üzenet eljuttatása,
alapja pedig egy na-
gyon pontos és kellôen
árnyalt információt
tartalmazó adatbázis.
Nagyon sok és eltérô
profilú cég él ezzel a
módszerrel, egy valami
azonban közös bennük:
mindannyian kiemelke-
dô sikereket érnek el
vele” – kezdte elôadását
Rafi Albo. Ezt követôen rendkívül erôtel-
jesen ecsetelte, hogy a cégek jelentôs
többsége ma még nem, vagy legfeljebb
rosszul él a rendelkezésére álló adatbá-
zisok lehetôségével, pedig a jól alkalma-
zott, érzelmi hatást kiváltó és valójában
kreatív – és nagyon nagy hangsúly van
mind a jól, mind a kreatív jelzôn, mind
az érzelmi hatáson – ötleteket tartalmazó
1:1 marketing elképesztô sikert eredmé-
nyez. „A nagy titok az, hogy az emberek
szeretik és értékelik a személyes figyel-
met, de annak valóban messzemenôkig
és részleteiben is személyre szólónak
kell lennie!” – mondta az elôadó, majd
jó és rossz példák sokaságával bizonyí-
totta állítását. (Rafi Albóval kapcsolato-
san nem állom meg megjegyezni, hogy
rendkívül szuggesztív egyéniség, és oly
mélyen hisz az 1:1 marketingben, és oly
erôvel tudja mindezt a másikra átsugá-
rozni, hogy – szerintem – nincs olyan
ember, akit ne gyôzne meg, ha csak egy-
szer is szóhoz engedi jutni – a fôszerk.)

Dr. Freidler Gábor ügyvédet, adatvé-
delmi szakértôt a résztvevôk döntô több-
sége igen jól ismeri, hiszen állandó elô-
adója a Prime Rate konferenciáinak. Ez-
zel együtt mindig szolgáltat olyan infor-
mációkat az adatok marketing célra törté-
nô felhasználásával kapcsolatban, ami
egyrészt nagyon megszívlelendô, más-
részt mégis lehetôséget nyújt arra, hogy a
cégek éljenek a személyre szabott rek-

lámüzenetek lehe-
tôségével. „Óvato-
san a rendelkezésre
álló adatokkal,
mert nagyon szigo-
rú a hazai adatvé-
delmi szabályozás,
és nagyon drága a
bírság” – kezdte az
elôadását, majd
részletesen is is-
mertette, hogy mi-
kor, milyen megol-
dások lehetnek, és
mire kell különö-
sen ügyelni.
Összességében
úgy foglalható
össze a vonatkozó
rendelkezés, hogy magánszemély ese-
tében mindig és mindenhez meg kell
szerezni az „adatalany” hozzájárulá-
sát, céget viszont lehet „bombázni”.
Egyébként változás várható az adatvéde-
lemmel kapcsolatban: az elsô, hogy 2012
januárjától az adatvédelmi biztos helyett
adatvédelmi hatóság fogja ellátni a fel-
adatot. A további változásokról egyelôre
még nem tudható semmi konkrétum.

A konferencia utolsó elôadója, Klaus
Schantz szintén jól ismert a hallgatóság
körében, hiszen szemkamera-kutatással
kapcsolatos elôadásai visszatérô témái a
szimpóziumoknak. Minden alkalommal

azonban új információk-
kal is szolgál az elôadó,
és most is – mint mindig
– konkrét kiadványok
vizsgálatán keresztül
mutatta be, hogy miként
lehet a megfelelô tipog-
ráfiai elhelyezéssel az
üzenetet a leghatásosab-
ban célba juttatni. És ez
nemcsak a nyomtatott
kiadványok esetében
igaz, hanem az interne-
tes weboldalak szerkesz-
tésénél is. „Egy jó törde-
lés, komoly forgalom-
növekedést eredményez”
– hívta fel a jelenlévôk
figyelmét Klaus Schantz.
Ezt követôen arról is
beszélt, hogy a marke-
tingkommunikációban
igen nagy változások
történtek. A legfonto-
sabb, hogy messzeme-
nôkig elôtérbe került az
ember, mint individuum.
Ráadásul új fogyasztói
szokások és elvárások
jelentek meg, amelyek-
hez új megközelítésben
és új stílusban kell szól-
ni, ellenkezô esetben
nem ér célba az üzenet.
Az egyes célcsoportok
nagyon eltérôek, és en-
nek megfelelôen kell
kiválasztani a kommuni-
káció tartalmát és for-
máját is. Elôadása befe-
jeztével sor került az
elôzetesen leadott anya-

gok szemkamera-vizsgálattal történô
értékelésére, amely egyben hasznos taná-
csul is szolgált nemcsak az adott, hanem
bármilyen egyéb kiadvány jobbítására.

Ezzel be is fejezôdött a Prime Rate
idei tavaszi konferenciája, amelyrôl ezút-
tal is joggal elmondható, hogy érdemi to-
vábbképzésül, gondolatébresztésül szol-
gált. ■
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A két nyomda között pedig ott egy egész élet…

Szikszay OliSzikszay Olivérvér
A nyomdász szakma az idén Szik-

szay Olivérnek ítélte az ágazat legran-
gosabb elismerését, a Magyar Nyom-
dászatért életmûdíjat. E kitüntetés –
amelyet a Nyomda- és Papíripari Szö-
vetség alapított – hivatott jelképezni a
teljes szakma elismerését és tisztelet-
teli fôhajtását mindazért, amit a díja-
zott a hazai nyomdaipar érdekében
tett. Szikszay Olivér is ezen emberek
közé tartozik.

Több mint 53 éve, egész pontosan
1958-ban tette be elôször a lábát
nyomdába, és ma is hol máshol, mint
egy nyomdában beszélgettem vele. A
két nyomda között pedig ott egy egész
élet…

Szikszay Olivér Budapesten szüle-
tett a háború elôtt. Édesapja a háború
után – amikor visszatért – nem tudott
elhelyezkedni. Azt megelôzôen ugyanis
tisztviselôként dolgozott, és mivel
ilyen formán se a munkásosztályhoz,
se a parasztsághoz nem tartozott, az
akkori érában ez meglehetôs hátrány-
nak minôsült. Végül is a család egy
barátja segítségével a katolikus egy-
háznál talált munkát, ahol idôvel
édesanyját is alkalmazták. Noha a
háború elôtti életformához képest ez
jelentôs visszaeséssel járt, soha egy
szóval nem panaszkodtak e miatt.
„Csodás gyerekkorom volt, kiegyensú-
lyozottan, boldogan és nagy szeretet-
ben éltünk. Az iskolában néha prob-
lémát okozott ugyan, hogy a szüleim
az egyház alkalmazásában álltak,
hiszen annak idején nem volt ritka,
hogy a tanárok a hétfôi órákat
számonkéréssel kezdték, miszerint: ki
volt elôzô nap misén… És persze jött
a büntetés: például nem mehettünk
táborba. Helyette megalakítottuk a
biciklis szakkört, és szerveztünk ma-
gunknak országjáró túrákat” – em-
lékszik a korai gyermekévekre Szik-
szay Olivér.

A könyvekkel nagyon korán és na-
gyon bensôséges kapcsolatba került.
Keresztapjának ugyanis 1945 elôtt
saját könyvkereskedése volt, ahol

könyvkötészettel is foglalkoztak.
Édesapjával gyakran tettek ott látoga-
tást. Az államosítás a boltot és a mû-
helyt is elsöpörte. A könyvek iránti
vonzalom azonban a család valameny-
nyi tagjában megmaradt, és megma-
radt néhány eszköz is, amivel kereszt-
apja késôbb –- alkalmasint a konyha-
asztalon – gyönyörû könyveket kötött.
„Még ma is érzem a frissen kötött
könyvek illatát!”

Ezzel együtt egészen az érettségi
utánig fel sem merült, hogy Szikszay
Olivér olyan pályát válasszon, amely-
nek köze van a könyvekhez, egyálta-
lán a nyomdászathoz. Igaz, az sem
merülhetett fel, hogy egyetemre vagy
fôiskolára menjen, ehhez hiányzott
ugyanis a megfelelô származás…

Meglehet, hogy a gyermekkorban
kapott, gyönyörû metszetekkel díszí-
tett történelmi és útikönyvek, atla-
szok, térképek is hatással voltak arra,
hogy végül is valami kalandos hivatás
felé kacsingatott, ám a sors a nyomda-
ipart szánta neki. Történt ugyanis,
hogy egy félreértés miatt „elúszott”
eme kalandos pálya lehetôsége, he-
lyette – keresztapai tanácsra – jelent-
kezett a nyomdaipari szakközépisko-
lába, ám – szintén keresztapai tanács-
ra – nem könyvkötônek, hanem sze-
dôtanulónak. Mivel érettségije volt,
két éves volt az iskola, amibôl a
második évet szakmai gyakorlaton a
Szikrában töltötte. „Az iskolai tanmû-
helyben és a Szikrában is kitûnô mes-
terek voltak, akik nemcsak ismerték a
legapróbb részletekig a szakmájukat,
hanem nagyon szerették is.”

A szakmunkásvizsgát követôen
Szikszay Olivér a Szikrában kezdett el
dolgozni elôször kéziszedôként, majd
kitanulta a linógépszedést is. Egy év
munkaviszony után behívták katoná-
nak. „Szerencsém volt a katonásko-
dással, mert az alapkiképzést köve-
tôen egy olyan parancsnokom lett,
akinek mélységes emberségét a mai
napig tisztelem. Neki köszönhetem,
illetve köszönhettük a csapatban töb-
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„…nemcsak ismerték
a legapróbb részletekig
a szakmájukat, hanem
nagyon szerették is.”
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ben, hogy hivatásos jogosítványunk lett,
és azt is, hogy jó néhányan – köztük én is
– felvételizhettünk felsôfokú intézmény-
be.” A katonaság alatt tehát elkezdte a
felsôfokú könnyûipari technikumot, majd
a leszerelést követôen, visszatérve a
Szikrába folytatta tanulmányait. Közben
az intézménybôl fôiskola lett.

„A Szikrában nem igazán nézték jó
szemmel, hogy tanulok, de megakadá-
lyozni nem tudták… S noha nem volt
egyszerû összeegyeztetni a munkát és az
iskolát, életemnek ez mégis egy nagysze-
rû idôszaka. A fôiskolán – bocsánat, ak-
kor még felsôfokú technikumon – vala-
mennyien valamilyen nyomdaipari szak-
mával rendelkeztünk, és egymás nyomdá-
jába jártunk szakmai továbbképzésekre.
Jószerint egymástól tanultunk, ami azért
volt különösen értékes, mert mindannyi-
an gyakorlati ismeretekkel rendelkeztünk
az adott területen, és ezt osztottuk meg
egymással. Késôbb erre alapozva szüle-
tett meg a Mérnök-Technikusi Találkozók
gondolata, amelybôl azután idôvel
Nyomdász Vándorgyûlés lett… Az egye-
sületnek egyébként is óriási jelentôsége
volt a rendszerváltás elôtt abban, hogy
egyáltalán hozzá juthassunk a legújabb
mûszaki, szakmai ismeretekhez. Utazni
nem nagyon lehetett, Nyugatra meg fôleg
nem. Az egyesületen keresztül azonban
elértek hozzánk az információk a leg-
újabb technológiai fejlesztésekrôl, anya-
gokról, ilyen formán lépést tudtunk tarta-
ni a fejlôdéssel. Ha pedig valaki kijutott,
az egyesületen belül megosztotta a többi-
ekkel a látottakat, tapasztaltakat.” Éppen
ezért az egyesület, egész pontosan a szak-
mai közösség kezdetektôl fontos szerepet
töltött és tölt be a mai napig is az életé-
ben. Nem véletlen, hogy 2000 óta hol,
mint az egyesület nyomdaipari szakosz-
tályának elnöke, hol, mint titkára aktívan
vesz részt a különféle szakmai rendezvé-
nyek szervezésében, bonyolításában.

De kanyarodjunk vissza a majdnem
kezdetekhez!

Elvégezve a fôiskolát, továbbra is a
Szikrában dolgozott. Közben meg is nô-
sült, és 1965-ben megszületett fia, Olivér,
1968-ban pedig lánya, Júlia. Ezekre a
szikrás évekre így emlékszik: „Szenzá-
ciós kollégáim voltak, fôleg az idôsebb
generáció. Túl azon, hogy szakmájukat
kimagasló szinten ûzték, remek humoruk
is volt, és mûszaktól függetlenül erôs

összetartás jellemezte a nyomdát: egy-
mást érték az ugratások, és amikor csak
lehetett, közös programokat szerveztünk.
Kirándulások, mûsoros estek, bálok, gye-
reknap, üdülés, természetesen családos-
tul. Szóval, nagyon jó volt így dolgoz-
ni…” Szikszay Olivér felsôfokú végzett-
sége idôvel jól jött a Szikrának is, és
kinevezték  gyártás-elôkészítônek, majd
azt követôen mûvezetôi feladatokat
bíztak rá. Abban az idôben, három mû-
szakban több országos napilap – Népsza-
badság, Népsport, Esti Hírlap –, valamint
folyóiratok, üzemi újságok sokasága ké-
szült az akkoriban kizárólag magas-
nyomtató technológiával rendelkezô
Szikrában. Feszes, de jól szervezett mun-
karend szerint dolgoztak, hogy minden
idôben elkészüljön. Sôt, nemcsak a
nyomdán belül volt minden összehangol-
va, hanem a különféle szerkesztôségek-
kel és az expediálókkal való együttmû-
ködés is.

Minden rendben is mûködött, de a
nyomdaipari technológiák fejlesztésének
kényszere idôvel a Szikrát is elérte. A 70-
es évek közepe-vége az ofszettesítésrôl,
és ezzel szinte párhuzamosan a szedés,
elôkészítés korszerûsítésérôl szólt. „Így
részese lehettem a legnagyobbnak tartott
hazai ofszetberuházásnak. Az átállás
persze nem ment döccenômentesen. Bár-
mennyire is igyekeztünk felkészülni, az
elsô napokban, hetekben bizony többször
voltak problémáink. Munkaidônk sokszor
meghaladta a napi nyolc órát, de végül
sikerült beállni a megszokott kerékvágás-
ba.” És utána máris jött az új feladat: a
fényszedés. „Mivel a szerkesztôségekkel
való kapcsolattartás mindig is a felada-
taim közé tartozott, és a szedés-tördelés,
elôkészítés területén dolgoztam, lehetôsé-
gem nyílt, hogy kollégáimmal együtt én is
szétnézzek a világban, hogy e téren mi-
lyen megoldások jöhetnek szóba. Kiállí-
tásokra utazhattunk, ahol persze vagy
szóba álltak velünk, vagy – tekintettel a
COCOM-listára – nem. Nyomdákat,
szerkesztôségeket látogattunk meg. Végül
is megszületett a döntés. A feladatom lett
az is, hogy a kollégákkal együtt részt ve-
gyek a külföldi betanításon. Három ilyen
csoporttal utaztam ki, és aztán itthon ôk
tanították be a többieket.  Azt viszont
megrendítô volt látni, ahogy az ólomhoz
szokott szedôk – és az átállásban érintett
szerkesztôk! – a kéziszedés eltûnését fo-

gadták… Idôközben a Népsza-
badság Rt. is lépéseket tett az
akkor még mindig ólomszedés-
sel készülô lap szerkesztôségi
rendszerre való átállítására.
Az elôkészítô csoportba engem
delegált a Szikra. Piackutatást
végeztünk, már ezzel a tech-
nológiával dolgozó szerkesztôségeket,
kiállításokat látogattunk meg, és végül
letettük a javaslatunkat az asztalra. 1991
áprilisában megkerestek a Népszabad-
ságtól, hogy vállaljam el a szerkesztôségi
rendszer telepítését, vezetését, illetve a
nyomda felé való koordinálást. Elfogad-
tam a felkérést, ám 1992 végén közös
megegyezéssel elváltak útjaink. Ennek
nem volt más oka, minthogy egy új rend-
szer bevezetésének járatlan és tüskés út-
jain mindketten sebeket kaptunk.”

Ezt követôen több nyomdától is érke-
zett különféle pozícióra felkérés, és Szik-
szay Olivér már éppen javában tárgyalt a
részletekrôl az egyikkel, amikor az akkor
Marquard Nyomda néven „újrainduló”
nyomdától termelésvezetôi pozícióra
kapott ajánlatot. 1992 végétôl egészen
nyugdíjba vonulásáig, azaz 2000-ig ennél
a cégnél dolgozott. Az iskoláktól sem
szakadt el teljesen, a szakközépiskolában
évekig érettségi társelnökként, a fôisko-
lán végzôs hallgatók konzulenseként,
opponenseként tevékenykedett.

Közben a gyerekek is felcseperedtek.
Élete nagy ajándékának tartja, hogy gye-
rekkorától mind a mai napig, a családi
háttér biztonságára mindig számíthatott.
Fia is és lánya is apjuk nyomdokaiba
lépve nyomdász lett. Sôt, ifjabb Szikszay
Olivér elôször társakkal, majd késôbb
kiválva tôlük, létrehozta saját nyomdáját,
a Szó-Képet. „Nem befolyásoltam a
lányomat a pályaválasztásában, aki
szintén ezzel a szakmával kötelezte el
magát. És nem beszéltem rá a fiamat,
hogy nyomdász legyen: ô döntött így. A
késôbbiekben sem szóltam bele a vállal-
kozásába, csak ha kérdezett, és mindig
csak abban segítem, amire megkér.” 

Idôsebbik – vagy, ahogy inkább hasz-
nálja, senior – Szikszay Olivér ugyanis
immáron itt, a fia nyomdájában dolgozik,
és aktívan dolgozik. Ott jártamkor csak
arrébb tolta elintézendô feladatainak hal-
mát, és bizony a telefonja sem maradt
csendben… ■
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Agfa – Új irányok (is), avagy:
InkJet ínyenceknek, és egyéb ügyek
Beszélgetés Blaskó Mariann-nal

● Kezdjük a beszélgetést azzal a terü-
lettel, amelyet a hazai szakma elsôsorban
köt az Agfához: különféle anyagok, leme-
zek, CTP-berendezések. Milyen volt a
tavalyi év, és hogyan indult az idei?

– A gazdasági válság ellenére az anya-
gok és lemezek forgalmára nem lehet
panaszunk: kifejezetten eredményes évet
zártunk tavaly. Lemezforgalmunk 43 szá-
zalékkal nôtt 2009-hez képest, de még a
2008-as sikerévet is 27 százalékkal múl-
tuk felül, és ezzel méltán vagyunk piac-
vezetôk! Az idei év elején éreztünk
ugyan némi megtorpanást, de április óta
„helyre állt a rend”, azaz: hozzuk a ter-
vet. CTP-bôl viszont tény, hogy a koráb-
bi évekhez képest kevesebbet adtunk el
2010-ben, és a 2011-es kilátások – leg-
alább is, ahogy az most látszik – is mér-
sékeltek. Ennek – szerintem – két oka
van: egyrészrôl nyilvánvaló, hogy a vál-
ság visszafogta és visszafogja a beruhá-
zási hajlandóságot, másrészrôl viszont
némileg telítôdött is a piac. Mindezek
ellenére idei CTP-eladásunkból kiemel-
kedik a HM Térképészet VLF méretû
berendezése, amelyet májusban helyez-
tünk üzembe. 

A CTP-forgalom csökkenésének to-
vábbi oka lehet, hogy a nyomdák jelentôs

része – ahova jellemzôen kerülnek a
CTP-k – a korábbi években már meglép-
ték ezt a fejlesztést, és még nem minden-
hol következett el az idô, hogy esetleg
egy újabbra cseréljék. 

● Ezért került a fókuszba most az
InkJet kínálat?

– Részben igen, de a nyomósabb ok
az, hogy az InkJet nyomtatás növekvô
piaci lehetôségeket hordoz mindazoknak,
akik a reklámdekoráció felé nyitnának,
vagy azon a területen dolgoznak. És per-
sze emiatt számunkra is, akik a gépet
forgalmazzuk. Ugyanakkor az elsôsorban
akcidens kiadványokat elôállító nyomdák
is nagyon jól tudják ezzel a technológiá-
val bôvíteni szolgáltatásukat, a stúdiók
számára pedig egy „újabb lábat” jelent-
het. 

● Ezek szerint, meglehetôsen széles
kör figyelmére tarthat számot az InkJet
nyomtatás…

– Ez így van. Persze, fôleg azok érdek-
lôdnek iránta, akik korábban – esetleg
más technológiai alapokon – a reklám-
dekoráció területén tevékenykedtek,
hiszen az Agfa portfóliója új és korszerû
megoldást jelent. Ez a rendezvényünk –
amelyen egyébként rövid elôadást tartott
a hazai képviseletünk vezetôje, Wilhelm

Nemec úr, a regionális fônökünk Moritz
Rogger úr, illetve az Agfán belül magáért
az InkJet ágazatért felelôs regionális ve-
zetô, Moataz Salah Elin úr – is azt hiva-
tott szolgálni, hogy felvillantsuk vonat-
kozó kínálatunk igen széles skáláját.
Nem volt célunk – és bele sem fért volna
az idôbe –, hogy a legapróbb részletekig
bemutassuk termékportfóliónk minden
egyes tagját, amolyan „ínyenc ízelítôt”
szerettünk volna csak adni. Ezzel együtt
nem ismeretlen a hazai piacon például az
Agfa Anapurna InkJet nyomtatója, de ez
idáig csak viszonteladón keresztül for-
galmaztuk. A Jeti, a másik InkJet termék-
család viszont újdonságot jelent a ma-
gyar piac számára.

● Mi a különbség az Anapurna és a
Jeti között?

– Az Anapurnához – úgymond – a
kisebb formátumú, egyszerûbb, kizárólag
UV-technikával mûködô InkJet nyomta-
tók tartoznak, a Jeti a professzionális
megoldások berendezése. Mindkettô
sajátja viszont, hogy a nyomatképek igen

1166

Az Agfa cég termékeit természetesen nem kell bemutatni a hazai
szakmának: berendezéseit – kezdetben szkennerek,
filmlevilágítók, majd a CTP-k –, illetve alap- és segédanyagait –
filmek, vegyszerek, valamint hagyományos és CTP-lemezek –
igen régóta használja a hazai grafikai ágazat. És noha az Agfa
kínálatában igazából nem jelent újdonságot a különféle InkJet
berendezések forgalmazása sem, a hazai képviselet most látta
eljönni az idôt ennek szélesebb körû bemutatására. Éppen ezért
2011. május 18-ára a Hemingway Étteremben InkJet
ínyenceknek elnevezésû rendezvényével egy olyan prezentációt
szervezett, amelynek keretei között meghívott partnereik
egyrészt átfogóan megismerhették az Agfa vonatkozó
termékpalettáját, másrészt élvezhették a hely méltán híres
gasztronómiai kínálatát.
Ennek kapcsán, de nemcsak errôl beszélgettem Blaskó
Mariann-nal, a hazai képviselet munkatársával.
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magas minôséget képviselnek. Az Ana-
purna elônye, hogy felszereltségtôl füg-
gôen tekercses és íves hordozó is bele-
helyezhetô, és a hagyományos grafikai
hordozókon kívül igen sokféle anyagra –
például fára, mûanyagra, üvegre, textilre
stb. – is képes nyomtatni. Mindehhez
hozzájön még, hogy tekercsszélességben
és formátumban is igen széles az Ana-
purna termékcsalád palettája. Most jelent
meg az Anapurna 2050-es típus, amely
több mint két méter szélességben nyom-
tat. Az Agfa Jeti a hordozók sokféleségén
(külön gép textilnyomtatáshoz), valamint
a formátumok és szélességek változatos-
ságán kívül (5 méter széles tekercsnyom-
tatásig) technológiájában is kínál válasz-
tékot: van UV, oldószeres és vizes bázisú
kivitelben is. Hogy kinek, melyik ter-
mékcsaládból, melyik típusra van szük-
sége, az tényleg attól függ, hogy mit sze-
retne gyártani. Az teljesen biztos, hogy
mindenhez tudunk olyan berendezést
kínálni, amelyik ahhoz a bizonyos ter-
mék elôállításához a legmegfelelôbb.

● Ezzel együtt, nem beszélhetünk
arról, hogy hiánypiacra léptek be…

– Tény, a grafikai kommunikációnak
nem egy új ágazata Magyarországon sem
az InkJet nyomtatás, és természetesen
olyan versenytársakból sincs hiány, akik
kínálnak hozzá berendezést. Viszont
növekvô piaci szegmensrôl beszélhetünk,
és az is vitathatatlan tény, hogy az Agfa
által forgalmazott nyomtatók minôsé-
gileg kifogástalan nyomatokat eredmé-
nyeznek.

● Nyilván árfekvésük is ehhez igazo-
dik…

– Kétségtelen: nem a legolcsóbbak. A
minôségnek mindig ára van, de mindkét
oldalon. Igaz, hogy a gépeink drágábbak,
viszont a rajtuk készült nyomatok minô-
sége is szignifikánsan magasabb minôsé-
get képvisel, és ez érvényesíthetô a vég-

termékek árában. Ráadásul a grafikai
iparág ezen szegmense – ellentétben a
hagyományos nyomdaipari tevékenység-
gel – kevésbé árérzékeny, és jóval kisebb
hányadot képvisel a termékek árában az
alapanyagár. Éppen tegnap találkoztam
az egyik szervizes kollégámmal, és ô
mondta, hogy az egyik Anapurna kap-
csán beszélgetve az üzemeltetôvel, döb-
bent rá, hogy milyen elképesztô „arany-
bányát” jelent egy ilyen gép.
Kétségtelen, meg kell találni a piacot, de
ha az megvan, akkor a megrendelés kizá-
rólag a minôségen, nem pedig az árfek-
vésen múlik… Meglehetôsen tisztességes
nyereség érvényesíthetô. 

● A finanszírozáshoz is tudnak alkal-
masint valamifajta megoldást biztosíta-
ni?

– Az Agfának vannak házon belüli,
kvázi saját pénzügyi megoldásai, de
természetesen nyitottak vagyunk külsô
finanszírozó céggel való együttmûködés-
re is. Nagyon fontos, hogy – igazodva
partnereink lehetôségeihez és körülmé-
nyeihez – mindenki számára egyedi
konstrukciókat tudunk kialakítani.

● Beszélgetésünk elején említette,
hogy némi megtorpanás után, de az idén
sem lehet okuk panaszra, fôleg ami az
anyagforgalmat illeti. Ez két dolgot felté-
telez: egyrészt elégedettek a vevôik az
önök termékeivel és kiszolgálásával,
tehát nincs okuk váltásra, másrészt olyan
vevôik vannak, akiket nem vetett vissza a
válság…

– Azt gondolom, mindkettô igaz. A
termékeink jók, és emellett mindig is
ügyeltünk arra, hogy a kiszolgálást a
vevôink igényéhez igazítsuk. És azt is
elmondhatom, hogy partnereink döntô
többsége stabil szereplôje a piacnak. A
forgalomemelkedésnek azonban ez csak
egyik tényezôje, a másik – és talán ez a
jelentôsebb –, hogy mivel csökkennek a

fajlagos példányszámok, a
címszámok viszont növeked-
nek, ezért fogy több lemez,
illetve egyéb anyag. 

Ezzel együtt nagyon éles a
beszállítók közötti konkuren-
ciaharc, és ami meglehetôsen szomorú,
hogy ez leginkább az aláígérgetésekben
nyilvánul meg. Az Agfa erôs pénzügyi
háttért jelent számunkra, mindazonáltal
mi mérsékelten élünk ezzel a „módszer-
rel”, ugyanis ez hosszabb távon biztos
öngyilkossághoz vezet.

● Kintlévôségek…
– Mint az iparág valamennyi szereplô-

jének, nekünk sem problémamentes ez a
terület. Meglehetôsen szigorúan tartjuk
kézben a kintlévôség-kezelésünket, de
minden esetben olyan megoldásra törek-
szünk, hogy senki mûködését azért ne
lehetetlenítsük el. Csak a nyilvánvalóan
„galád” cégek ellen indítunk felszámo-
lást, velük szemben viszont nincs pardon.
Szerencsére azonban nem számottevôek
– legalábbis a mi partnereink között – az
ilyen vállalkozások.

● Ön alapjaiban jó kedélyû, vidám és
optimista beállítottságú. Ha az év hátra-
lévô részére tekint, sem felhôsödik el a
homloka?

– Nem! Azt gondolom, hogy mindig
van arra megoldás, hogy az ember boldo-
guljon, még akkor is, ha a körülmények –
például a gazdasági válság, erôs verseny-
helyzet stb. – ezt nehezítik. Ehhez azon-
ban az új lehetôségeket – például, amit
az Agfa InkJet nyomtatói jelentenek, és
nemcsak nekünk, hanem elsôsorban a
partnereinknek – feltétlenül észre kell
venni. ■

Ilona
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Ami egy két és fél milliárdos fejlesztés mögött van
Beszélgetés
Kása István Zoltánnal,
a Marzek Kner Packaging
ügyvezetôjével

Ahogy arról elôzô (250.)
számunkban beszámoltunk,
a békéscsabai Marzek Kner
Packaging-nél befejezôdött az az
összességében mintegy két és fél
milliárd forintos fejlesztés,
amelynek eredményeként Kelet-
Közép-Európa egyik legmodernebb
ívesofszet-technológiájú
nyomdájává vált a cég. Persze –
mondhatnák – ennyi pénzzel,
melyik cégbôl ne lehetne
kiemelkedôen korszerû vállalatot
létrehozni? Nos, kétségtelen
ugyan, hogy a „pénz beszél”, ám
az is kétségtelen, hogy a „pénz
nem minden”!
Kása István Zoltánnal, a Marzek
Kner Packaging ügyvezetôjével
beszélgettem.

● 2005. január elsejével vette át a
cég igazgatását, azaz a projekt kidol-
gozása és megvalósítása is az ön irá-
nyítása mellett zajlott…

– A békéscsabai Kner Nyomda 2000
elôtt Magyarország egyik legnagyobb
hajlítottdoboz-gyártója volt, viszont
2005-re elvesztette ezt a pozícióját.
Mivel nem történtek fejlesztések, a
gépparkja meglehetôsen kicsi maradt,
ráadásul elavulttá is vált, és ez rányom-
ta bélyegét az egész cég hangulatára,
helyzetére, kilátására. Az új tulajdono-
soknak, a Marzek családnak azonban
hosszú távú terveik voltak a céggel,
ezért született a döntés, hogy egy min-
den tekintetben korszerû nyomdává kell
fejleszteni a Knert. Igazából nem is tud-
nám megmondani, melyik jelent
nagyobb kihívást: a semmibôl egy
vadonatúj céget létrehozni, vagy erôsen
renoméját vesztett, öreg gépparkkal
rendelkezô nyomdából egy minden
tekintetben korszerû, ügyfélorientált
nyomdát teremteni. Mindenesetre
sikerült ez utóbbit megvalósítani, és
ennek a folyamatnak értünk el most az
utolsó vagy majdnem utolsó állomásá-
hoz azzal, hogy üzembe állt a Heidel-
berg CX-102-6LYYL típusú nyomógép.
Ennek a gépnek a felszereltsége – bele-
értve természetesen a piacon elérhetô,
legfejlettebb off-line minôségellenôrzô
rendszert – a piac számára olyan szintû
dobozgyártást tesz lehetôvé, amely túl a
minôségigényességen messzemenôkig
megteremti a biztonságos termelést. A
gép további elônye, hogy egymenetben
képes a különféle és akár exkluzív
felületnemesítésekre, amely hozzáadott
értéket jelent a végtermékben is. A
fejlesztést innentôl kezdve már nem egy
új technológiai megoldás jelenti.

Ahogy azt a múltkor is említettem:
technológiailag nincs hová fejlôdni:
elértük a csúcsot, merthogy maguk a
technológiák is elérték. A fejlesztés,
fejlôdés irányát mostantól a termékek
mellé nyújtott hozzáadott érték növe-
lése jelenti, amely a rugalmasan üteme-
zett kiszolgálástól a logisztikán át a
speciális igények teljesítéséig igen sok
mindent foglalhat magában, és gyakor-
latilag soha nincs vége.

● Most, hogy befejezôdött a fejlesz-
tés – legalábbis annak nagy értékû
beruházásokat jelentô technológiai
része –, milyen elvárásokat fogalmazott
meg a Marzek?

– Elsôsorban az osztrák és dél-német
piacon szeretnénk jelenlétünket erôsí-
teni, hiszen ott képesek és hajlandók is
megfizetni azokat az extra felületneme-
sítéseket, amelyekre ezzel a géppel
képesekké váltunk. Ezzel együtt nem
lesz egyszerû bejutni ezekre a piacokra,
mert például az osztrákok meglehetôsen
nacionalisták, és természetszerûleg vé-
dik a helyi vállalkozásaikat. Van olyan
hazai versenytársunk, amely ugyan az
osztrák határtól alig pár kilométerre
van, mégsem tud egyetlen eurocent
bevételt sem elérni errôl a piacról.
Nekünk a tavalyi évben 1,5 millió euró
volt az osztrák megrendelôktôl szárma-
zó bevételünk. Kétségtelen, hogy mivel
a Kner tulajdonosa osztrák, ez némi
elônyt jelent. Dél-Németországban, a
bajorok nyitottabbak a külföldi beszállí-
tókkal szemben, viszont ennél mesz-
szebbre nem nagyon terjeszkednénk,
hiszen a szállítási költség nagyon
megnövekedne.

● A hazai piac nagyon árérzékeny?
– Igen, ráadásul ötletérzékenysége

sincs igazán. Meglehetôsen szûk azon
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megrendelôk köre, akik nyitottak a
termékfejlesztésekre. Önmagában az ár
dönt el mindent. Pedig, mivel a felületne-
mesítés in-line módon történik, nem is
jelentene árban kardinális különbséget.
Ezzel együtt azt gondolom, hogy idôvel a
hazai cégek is megengedhetik maguknak,
hogy egyrészt jobban éljenek a felületne-
mesítés különféle lehetôségeivel, más-
részt ne pusztán a termék ára alapján
döntsenek, hanem számítsák bele azt is,
hogy a mellé nyújtott szolgáltatások
milyen költségcsökkentést eredményez-
nek a büdzséjükben. Nem kell raktározni,
a kívánt mennyiség idôre hívható le, az
éves vagy negyedéves megállapodások
volumene miatt kedvezôbb árfekvésben
tudjuk elôállítani a kisebb szériákat is –
és hosszasan sorolhatnám azokat a
nagyon is pénzre lefordítható elônyöket,
amelyeket az általunk nyújtott hozzá-
adott érték számukra jelent.

● Ön szerint tehát ma már – illetve
elôbb-utóbb – igazából nem a technoló-
giák, illetve a termékek minôsége, hanem
a nyomdák által nyújtott szolgáltatások
döntik el a megrendelések sorsát. És
most egy kicsit hagyjuk figyelmen kívül
az árakat, tételezzünk fel egy mindkét fél
számára elfogadható, egészséges
árfekvést.

– A technológiák a termék-elôállítás
minôségének, gazdaságos és hatékony
elôállításának elengedhetetlen feltételei,
és meglétük nem kérdéses szinte egyet-
len nyomdánál sem. Tulajdonképpen kis
túlzással nyugodtan kijelenthetô, hogy
ezen a területen nincsenek szignifikáns
különbségek, és amennyiben a józan ész
mentén történnek az egyes nyomdák
árképzései, azon a téren sem lehet nagy
eltérés. Csodák nincsenek… A hozzá-
adott érték, a kiszolgálás mélysége és
minôsége azonban igen eltérô lehet – és
az is! – az egyes nyomdák között. 

Noha – ahogy említettem – a fejlesz-
tésünk erre a területre fókuszál, termé-
szetesen nem most kezdünk el ezzel
foglalkozni. Azt gondolom, hogy ahhoz a
tényhez, miszerint a Kner Packaging az
elmúlt öt évben közel megduplázta árbe-
vételét, ezen belül pedig ezt meghaladó
arányú nyereséget produkált, nagyon
nagy mértékben járult hozzá, hogy a
termékek elôállításán kívül mi valóban
szolgáltatunk is, vagyis igen komplex
kiszolgálásban részesítjük partnereinket.
Csakhogy egy konkrét példát is említsek:
néhány vegyipari megrendelônk logiszti-
kai rendszeréhez csatlakozva, levettük
róluk a raktározás és az ütemezett szállí-
tás gondját, ezentúl pedig igen komoly
költségmegtakarítást értünk el a teljes
ellátási láncot illetôen. A 2006-ban
bevezetett vállalatirányítási rendszerünk
(Microsoft SAP) – amelyet mi magunk
cégünkre is szabtunk – pedig megrende-
lôink számára on-line teszi lehetôvé,
hogy a nálunk készülô munkáikat egy-
részt nyomon követhessék, másrészt,
amennyiben jogosítványt adnak rá, bo-
nyolítsuk – akár úgynevezett zárt idôho-
rizonton belül – a teljes folyamatot, azaz
az ütemezett gyártástól kezdôdôen a
kiszállításig, mindent. Gyakorlatilag ez
azt jelenti, hogy képesek vagyunk a fel-
használás üteméhez igazodva a töltôsor
mellé pontosan akkor letenni és azokat a
dobozokat, amelyekre és amikor azokra
éppen szükség is van. Persze, ez nem
kevés felelôsséget is jelent számunkra,
hiszen abból súlyos következményekkel
járó nem kis probléma lenne, ha doboz-
hiány miatt megállna egy csomagológép,
vagy keveredés lenne a különbözô
dobozféleségek között… De miattunk ez
biztos nem következik be!

● Szóval, technológiafejlesztés helyett
szolgáltatásfejlesztés.

– Pontosan! És minél inkább teher-

mentesítjük megrendelôinket,
vagy egyszerûsítjük feladatai-
kat, annál erôsebben fognak
kötôdni hozzánk. A termékek
kifogástalan minôségét csak
azért nem említem külön, mert
az alapelvárás, illetve alapfeltétel – ahon-
nan éppen nézzük. És a Marzek Kner
Packagingnál a reklamáció nem éri el az
egy százalékot!

Az árkérdés persze mindig is egy érzé-
keny pontja az üzleti kapcsolatoknak, és
nyilvánvaló, hogy minden megrendelô
arra törekszik, hogy a lehetô legalacso-
nyabb árat érje el a nyomdánál. A korsze-
rû géppark hatékonyabb, ezáltal gazdasá-
gosabb gyártást tesz lehetôvé, ennek
következtében akár lefelé is mozdulhat-
nak az árak, de azonos árfekvés mellett is
a termékek mellé több hozzáadott értéket
tudunk nyújtani. Tapasztalataink szerint
ez viszont tovább erôsítheti az osztrák és
dél-német piacon a jelenlétünket. Jelen-
leg a termelésünk mintegy 25 százaléka
kerül exportra, terveink szerint ez rövide-
sen el fogja érni az 50 százalékot.

● Gondolom, a tulajdonosi kör elége-
dett a Kner Packaging teljesítményével,
és kilátásaival…

– Elégedett, de ez nem azt jelenti,
hogy egy percig is pihenünk a babérjain-
kon. Június elején például egész napos
konferenciát szervezünk Pharma-logisz-
tikai nap elnevezéssel, amelynek célja,
hogy a gyógyszergyárak képviselôivel
megismertessük mindazokat a lehetô-
ségeket és megoldásokat, amelyekkel a
Marzek Kner Packaging nemcsak minô-
ségigényes, hibátlan termékeket gyárt
számukra, hanem azok mellé magas
hozzáadott értéket képviselô szolgáltatást
is nyújt. ■

Ilona
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A nyomdaiparban 12–14 nappal hosszabb a pénz-
hez jutási idô. A DUNTrade® programban részt vevô nyomda-
és papíripari cégek számlainformációi alapján elmondható,
hogy a szolgáltatók átlagosan 36 napos fizetési határidôt
szabnak, a pénzhez jutási idô azonban ennél átlagosan 17
nappal több (53 nap), a számlák késve történô kiegyenlítése
miatt. A számok jóval magasabbak, mint az országos cégát-
lag! A nyomda-, és papíripari cégek átlagosan 7–8 nappal
nagyobb fizetési határidôket engednek megrendelôiknek, mint
a többi magyar cég. A számlafizetési késedelmek is általában
5–6 nappal nagyobbak az iparág megrendelôinél. Azaz: egy
nyomdaipari cég megrendelôi „fegyelmezetlensége” miatt, akár
12–14 nappal is késôbb jut pénzéhez, mint a magyar cégátlag.
Az utolsó hónapban – a nyomdaipari DUNTrade® program-
ban résztvevô cégek adatai alapján – jelenôsen csökkent a
megrendelôk fizetési késedelme, és az országos 20 napos átlag
alatt volt 3 nappal. A javulás egyik oka, hogy a DUNTrade®

programban résztvevô cégek már nagyobb hangsúlyt helyez-
nek arra, hogy a rosszul fizetô, megbízhatatlan megrendelôk-
kel ne szerzôdjenek, vagy szigorítsanak a fizetési feltételeken.
Remélhetôleg a tendencia tovább folytatódik, elindul a nyom-
daiparban egy javulás, és az országos átlaghoz viszonyítva is
kiemelkedôen magas fizetési határidôk és késedelmek csök-
kennek. A Magyarországon jegyzett társas vállalkozások szá-
ma 3 százalékkal növekedett az elmúlt egy évben, míg a
nyomda- és papíripari cégek száma 0,4 százalékkal emelkedett.
A nyomdaiparban a cégalapítások száma és a cégbôvülés ala-
csonyabb, azonban a fizetésképtelenné váló cégek aránya
magasabb, mint a magyar gazdaságban.

Az országos átlagnál magasabb nyomdaipari fizetésképtelen-
ségi arány óvatosságra int. A nyomdaipari cégek profitabilitása

jelentôsen növelhetô a késve fizetések akár néhány nappal
történô csökkentésével, nem is beszélve arról, hogy egy-egy
csôd alá kerülô megrendelô akár több milliós kárt is okozhat.
Kisebb nyomdaipari szereplôk esetén egy nagyobb megrendelô
nem teljesítése, akár cash flow problémákat, vagy fizetéskép-
telenséget is eredményezhet.

A DUNTrade® program – amelyhez a csatlakozás INGYE-
NES – kiváló eszköz a megrendelôk fizetési fegyelmének
nyomon követésére, és a rosszul fizetô megrendelôk okozta
veszteségek csökkentésére. Az azonos iparágból származó
minél több fizetési tapasztalat elônye, hogy az iparág vevôkö-
rének fizetési fegyelme átláthatóvá válik, beazonosíthatók a
rosszul fizetô vagy „csaló” megrendelôk. Kiszûrhetôvé válnak
azok a cégek, amelyek egyik nyomdáról a másikra vándorolva
kifizetetlen számlákat hagynak maguk mögött, vagy csak
jelentôs késéssel fizetik ki tartozásaikat. Ezeket a megren-
delôket csak elôrefizetés esetén érdemes kiszolgálni. 

Minél több cég csatlakozik a nyomdaiparból, annál átlátha-
tóbb lesz a piac, és annál jobban elkerülhetôk a rosszul fizetô
megrendelôk okozta veszteségek.

A programhoz jelenleg már 28 nyomdaipari cég kapcsoló-
dott, amelyek havi rendszerességgel küldenek számlainformá-
ciókat megrendelôikrôl. 

A DunTrade® programhoz való csatlakozási igényét jelezze
telefonon a 1/347-6700-ás telefonszámon vagy az

info@dnbhungary.hu email címen.

A Trade-programban való részvétel a belépôjegy a Nyom-
dászok Baráti Társasága belsô, bizalmas adatokat tartalmazó
információs rendszeréhez! ■

Nyomdászok Baráti Társasága

NyNy omdászok Barát i  omdászok Barát i  Társasága Társasága ((6.)
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EEzz  vvoolltt  ––  eezz  lleesszz
Hírek a Papír- és Nyomdaipari 
Mûszaki  Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.
Tel.: 202-0256, 457-0633, fax: 780-6460
www.pnyme.hu

NYNYOMDÁSZ OMDÁSZ VÁNDORGYÛLÉSVÁNDORGYÛLÉS
NyírNyíregyháza, 2011. október 6–7.egyháza, 2011. október 6–7.

Az idei vándorgyûlést a Papírfeldolgozó Napok eseménnyel
összevontan rendezzük. A nyomdaiparon belül egyre nagyobb
arányt képviselnek a papíralapú csomagolóanyagok gyártá-
sába is bekapcsolódó nyomdák. Így az alapvetôen a csomago-
lóanyag-gyártásra koncentráló, hagyományos, Papírfeldol-
gozó Napunkon is egyre bôvült a nyomdász résztvevôk ará-
nya. Ezért elnökségünk úgy döntött, hogy erôinket is koncent-
rálva a két hagyományos szakmai találkozónkat együtt, egy
helyen és idôben, de két szekcióban rendezzük meg.

CsomagolásokCsomagolások
körkörnynyezetvédelmi megfelelôsség értékezetvédelmi megfelelôsség értékeléseelése

Szakmai továbbképzés a Csomagolási és Anyagmozgatási
Országos Szövetséggel (CSAOSZ) együttmûködésben

Idôpontja: 2011. június 15., szerda, 10.00–14.00 óra között
Helyszín: PNYME Tahi Center Irodaház tárgyalója (fszt.)

A tanfolyam programja: 
– A csomagolások környezetvédelmi szabályozása, elôírások,
az ezekben egységesen használt fogalmak 

– A megfelelôség-értékelések elôkészítésének és végrehajtá-
sának lépései 

Az alapismeretek után kerül sor a vonatkozó szabványok
áttekintésére, sok-sok kép, minta és példa felhasználásával. 
A tanfolyamot Nagy Miklós, a CSAOSZ fôtitkára tartja.

Részvételi díj: tag-számlacímzetteknek: 16 000 Ft +
áfa/résztvevô (nem tagoknak 22 000 Ft + áfa/résztvevô) 
Azonos cégtôl érkezôknél a 2. személy 10%, a 3. résztvevô
további 15% kedvezményt kap.

A jelentkezések határideje: S.O.S.
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Hogyan tegyük hatékonyabbá csomagolásunkat?
A válasz nagyon egyszerû: a megfelelô csomagológép használatával.

Az Antalis bemutatja csomagológép-portfólióját, amely szinte teljes
mértékben lefedi a nyomdák igényeinek megfelelô gépeket.

A Masterline márka biztosítja a kiváló minôséget versenyképes
áron. Kínálatunkban találhat kétféle pántológépet, kézi akkumulátoros
pántológépet, kamrás zsugorfóliázót, kétféle sztreccsfóliázó gépet és
postacsomag-fóliázó berendezést is.

Csomagok, kötegek, dobozáruk lezárásához választhatja az
egyszerûbb asztali pántológépet, amivel percenként 5 pánto-
lás végezhetô, vagy a nagyobb teljesítményre képes keresetes
pántolót, ami 35 pántolás/perc mutatóval rendelkezik. Az egy-
szerûbb, asztali pántológép, Masterline 410T elônyei közé tartozik az egyszerû tekercscsere,
fokozatmentesen állítható szalagfeszesség, hordozható, zajszegény zárófej, egyszerû telepítés
és használat. Mivel nem rendelkezik kerettel, így szinte bármilyen méretû doboz kötegelhetô
vele. A használható szalagszélesség széles skálán mozog (5–13mm). A Masterline 410A egy
nagyobb teljesítményû pántológép, amely esetében a nagy teljesítmény gazdaságossággal
párosul. Teljesen automatikus szalagbeállítása, egyszerû tekercscseréje, egyszerû befûzôrend-
szere révén újság kötegelésére a legjobb választás. 

A Masterline 480 egy
akkumulátoros gépi pántoló
raklap pántolásához, amit ha

egyszer kipróbál, nem érti, hogyan létezhetett eddig nélküle.
Kérésre az Antalis munkatársai az önök telephelyén
bemutatják a gépet mûködés közben. 

A Masterline 650R kamrás
zsugorfóliázó gép nyomdaipari
termékek fóliázásához a legjobb
ajánlat a piacon. Maximum 300 da-
rab/óra teljesítményt várhatunk el
tôle. A fóliahegesztést és zsugorítást
egyetlen lépésben teszi. 10 külön-
bözô program közül választhat a
felhasználó.

A sztreccsfóliázást géppel ajánlott végezni napi 5–6 palettányi áru cso-
magolása esetén. A Masterline 710S változat mechanikus fékkel felszerelt,
elônyújtási funkció nélkül. Ha 5–6 palettányi árut csomagolnak naponta, ezt
a típust ajánljuk. Ha viszont ennél többet szeretnének, akkor az elônyújtóval
ellátott Masterline 710P gépet javasoljuk, amelyik akár 12 palettát csoma-
gol be egy óra alatt. Maximális nyújtás
akár 250% is lehet megfelelô fólia
alkalmazása esetén.

A Masterline 610P PE fóliával von-
ja be az egyedileg csomagolható nyomdatermékeket, postázásra készen a papírboríték he-
lyett. Kisebb anyagfogyasztásának köszönhetôen költséghatékony megoldás a papírboríté-
kolás helyett. Rendkívül jól használható újságok, folyóiratok, kezelési útmutatók stb. fóliá-
zására, illetve reklámlevél-küldô cégek, nyomdák, másolóüzemek számára.

Az alábbi linken magyar nyelven minden fontos mûszaki paraméter megtekinthetô,
illetve a gépek mûködés közben láthatók: www.masterline-machines.com

Árajánlatokat kérhet üzletkötôjétôl! 

csomagológépek
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„Fûtsön, zenéljen vagy világítson!?” 

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

A HSB 10000 S típusú irkafûzô auto-
mata gép fôbb jellemzôinek ismertetésé-
nél hagytam abba, amelyet most befeje-
zek, ezt követôen pedig rátérek a Kolbus
„Finishing Days” rendezvényén látottak
ismertetésére.

HSB 10000 S,  az irkafûzô automata
Fôbb jellemzôk (folytatás):

A berakóegység
• Horizontális és vertikális berakóegy-

ségek alkalmazása, amelyek 12 állomás-
ig bôvíthetôek, valamint speciális egysé-
gek (mellékletkezelô) beillesztését is
lehetôvé teszik.

Minden bizonnyal felvetül a kérdés,
hogy vajon miért választható mindkét
lehetôség a Hohnernél?

Nos, a vertikális berakó kevesebb le-
húzódást eredményez, és nagyobb köte-
gek berakását teszi lehetôvé, emellett a
horizontális berakó kisebb kapacitással
rendelkezik, viszont vékonyabb papírok
kezelését is könnyebbé teszi. 

• Az ívellenôrzô rendszer a gép teljes
egészén, amely lehetôvé teszi a hibás
termékek kiszûrését 

• A vonalkódolvasó egység és az Optic
Control System (OCS) rendszer biztosít-
ja a nagy pontosságú produkciót

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

tôvé teszi a leszívó levegô állomáson-
kénti beállítását. Ez a fejlesztés kizárólag
a Hohnernél létezik, és egyedülálló lehe-
tôséget biztosít a különféle négyzetmé-
tertömegû papírok kezelésére a berakóál-
lomásokban.

• Vastagság-, sarok- és hosszellenôrzô
rendszer

• A finombeállításokat a berakók mel-
letti érintôképernyôkrôl tudjuk elvégezni

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

A fedélberakó
•   A fedélberakónál lévô pozitív/nega-

tív kések kicserélhetôek egymással a
fedél-, valamint a nyomat minôségétôl
függôen (szálirány, felületnemesítés)

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

lítésre kerülnek
• A szállítószalagok megállnak a vágás

közben
• A trimmerkések gyors cseréje
• Duplaprodukció beállítása az érintô-

képernyôrôl
• 12 mm maximális vágási vastagság

(standard terméknél)

„Finishing Days”
a Kolbusnál

A Kolbus és Schmedt gépgyártó cégek
a Rahdenben megrendezett „Finishing
Days” kötészeti rendezvény keretében,
együttesen mutatták be a digitálisan
nyomtatott ívek hagyományos kötészeti
gépeken történô továbbfeldolgozásának
lehetôségeit.

A bemutató során a résztvevôk meg-
nézhették a lapokból történô könyvtest-
készítést, valamint a könyvtábla és
keménytáblás könyvkészítést, egyenes
gerinccel, többféle formátumban. Ez
alkalommal az ipari keménytáblás
könyvkészítés került bemutatásra a
Kolbus nagyteljesítményû gépein, össze-
hasonlítva a Schmedt félautomata tábla-
készítô és beakasztó gépén történô
gyártással. Ez az összehasonlítás világo-
san megmutatta, hogy melyik mûszaki
megoldás a leginkább alkalmas a külön-
bözô példányszámokhoz és napi terme-
lési mennyiségekhez. 

A nagyszámú munkák esetén gyorsan
megmutatkozik az igényes gyártáshoz
szükséges automatizáltsági fok igénye.

Egyik legjelentôsebb elônye a nagytelje-
sítményû gépsoroknak abban mutatkozik
meg, hogy az átállítás percek alatt meg-
történik, a minôség állandó színvonalú és
egy átfogó munkafolyamatban csekély
emberi munkaerôvel rövid átfutási idôt
biztosítanak. 

A digitális nyomdák automatizált
gyártás iránti növekvô érdeklôdése meg-
magyarázza a hatalmas növekedést a
digitális nyomtatás és a fotókönyv piaci
szegmensében. Mióta 2006-ban belépett
a kiadói üzletágba, azóta értékesíti és
gyártja termékeit 30 európai gyártóüzem-
ben a mostanra legnagyobbá vált európai
fotókönyvgyártó. Sikeresen támaszkodik
a magasan automatizált, ipari gépso-
rokra, saját nyomó- és továbbfeldolgozó
kapacitással.

Egyre több és több szolgáltató és gyár-
tó követi a digitális trendet, és kezdenek
bele „ágazattól függetlenül” a könyv-
gyártásba. A perszonalizált szortimentek
gyártása – összehasonlítva a standard
termékekkel, valamint a kis példányszá-
mokkal – megköveteli az állandó minô-
séget és a lehetô legrövidebb átfutási
idôt. Bérmunkát igénybe venni legtöbb-
ször bonyolult, a kézi gyártás pedig,
részben félautomatákkal támogatva, csak
korlátozottan garantálja az állandó minô-
séget és pontosságot, valamint szezo-
nálisan sok emberi munkaerô szükséges
hozzá. A csúcstermelés, több ezer ter-
mékkel naponta, és a példányszámok
extrém, folyamatos növekedése megkö-
veteli az ipari termelési módot megfelelô
gépekkel, amelyek kiemelkedôen gazda-
ságosak a többmûszakos üzemelés miatt.
(Folyt. köv.) ■

Kiss Nóra
kiss.nora@prosystem.hu
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Ott tartottunk
legutóbb, hogy
változtatni kell,
és most ott foly-
tatom, hogy
állandóan. 

A VÁLTOZÁS ÁLLANDÓSÍTÁSA 

A legnagyobb veszélyt egy vezetôre –
és minden magánemberre is – az jelenti,
ha a döntéseit csupán az érzelmeire
alapozza, és nem a tényekre. A gyakran
gondolt, hallott gondolatokat, vélemé-
nyeket egy idô után tényként kezeljük,
pedig nem feltétlenül azok.

Fontos kérdés a tényszerûségre való
törekvés és a tények hitelességének a
biztosítása. Ennek érdekében minden
elérhetô adatot regisztrálni kell.
Gondolok itt arra, hogy ki, mikor, mit
csinál, milyen anyagokat, eszközöket
használ. Ennek érdekében kialakítottuk,
hogy a dolgozóink a feladataikat a
vállalatirányítási rendszerünkbôl kapják
meg, abban regisztrálják a munkafázis
megkezdését-, végzését. Ennek teljes
kialakításáig minden adatot regisztrál-
tunk termékenként a munkalapokra, és
személyenként egyéni tevékenység-
nyilvántartó lapokra. Fontos szempont
volt, hogy ezeket az adatokat folyamato-
san, a keletkezés ütemében feldolgoz-
tunk, értékeltük.

Fontos volt azért, mert ezek elemzésé-
vel szembesültünk azzal, hogy mi történt,
mi az, ami nem tetszik, hol vannak a
problémák. Továbbá fontos volt abból a
szempontból is, hogy a kollégák érezzék:
van egy folyamatos vezetôi etikai jelenlét
akkor is, amikor nincs vezetô a közelben,
mert utólag, az értékeléskor kérdések
lesznek feltéve minden olyan esetben,
amikor az elért „termelési fajlagos” eltér

az elvárttól. Mindennek az az alapja,
hogy legyen az elért eredmények alapján
termelésiadat-fajlagos, és hogy ezeket
értékeljük. Ennek alapján lehet szembe-
sülni a tényekkel, problémákkal. Ez az
alapja mindennek, meg az, hogy ezeket a
fajlagosokat, és az ez alapján felismert
problémákat, felhasználjuk-e.

Ha felhasználjuk, akkor valami meg
fog változni. Ha rendszeresen felhasznál-
juk, és emiatt rendszeresen megváltozta-
tunk valamit, akkor fog a változás állan-
dósulni.

A céges túlélés alapja, hogy a cég
képes-e folyamatosan reagálni és változ-
ni a környezeti ingerekre.

A kis- és közepes vállalkozások legna-
gyobb erényének annak kellene lennie,
hogy közvetlen a kapcsolata a vevôivel,
és hogy gyorsan tud reagálni mindenre.
Ez evidensnek tûnik, meg az is, hogy a
legnagyobbak a multik, amelyek ugyan
nagyon jól szervezettek, ám nehézkesen
reagálnak. No, nézzük csak meg, hogy a
multik ténylegesen milyenek a változás,
a reagálás képessége szempontjából!

Az elmúlt hetekben meglátogattam és
megnéztem, hogyan mûködik az AUDI
Gyôrben, a JABIL Tiszaújvárosban, az
SCA Gyôrben és Nagykátán, és még jó
néhány nemzetközi mûködésû céget is.
Az AUDI a legnagyobb magyar exportôr,
a JABIL  a legnagyobb foglalkoztató –
több mint 8000 fô –, az SCA az egyik
legnagyobb európai csomagolóanyag-
gyártó. A legfeltûnôbb az volt, hogy ezek
a szervezetek mind tények alapján
dolgoznak, és folyamatosan változnak. A
változás szinte ijesztôen nagy mértékû és
nagyon gyors is. Ráadásul hatalmas
forrásokat használnak fel a változások
menedzselésére. Biztos vagyok benne,
hogy emiatt növekedtek és váltak multi-
vá, és nem amiatt, hogy egyszer valaki
sok pénzt vitt be a mûködtetésbe.

Nos, akkor a teendô adott.  Csak má-
solni kell. Szinte egyszerû a recept:

1. Meg kell határozni azt, hogy mit
akarunk csinálni, hogyan akarjuk csi-
nálni. Menedzselni kell a tudást.

2. Tényeket, adatokat kell létrehozni.
3. Értékelni kell az adatokat.
4. Az értékelés alapján változásokat

kell létre hozni, bevezetni a mûködési
rendszerbe.

1. A tudás menedzselése annyira
magától értetôdô, hogy nem vesszük
komolyan. Magától értetôdô az, hogy
tudunk valamit, és elvárjuk, hogy a
kollégák is tudják és felhasználják azt.
Magától értetôdô az is, hogy ha a kollé-
gák tudják és használják, akkor minden
rendben van, és ez így is fog maradni. Mi
lesz akkor, ha személycsere következik
be? Az új kolléga is fogja majd tudni azt,
amit a jelenlegi? Konkrét példát mutatok
be. Az egyik legnagyobb magyar energe-
tikai termelônél megbízás alapján fel-
mérték, hogy milyen személyeknél van a
tudás legnagyobb része. Megállapították,
hogy 5 személynél van, és ebbôl 3 nyug-
díj elôtt áll. Azóta az történt, hogy az a
bizonyos 3 személy nyugdíjba ment, és
elvitte magával a tudását. Elmaradt a
tudásuk menedzselése.

2. A tények, adatok létrehozásához
rendszer kell. Rendszer, amely automa-
tikusan elôállítja és regisztrálja az adato-
kat. Ez a második legfontosabb dolog a
személyi erôforrás mellett. Ennek az alap-
jainak a lerakása és a folyamat elindítása
nehéz dolog. Nehéz azért, mert hamar
szembesül a vezetô azzal, hogy nem gon-
dolhat bármit szabadon, érzelmi alapon
úgy, mint eddig. A tények kényszerítik.
Nehéz azért, mert ezekkel az adatokkal
valamit kezdeni kell. (Folyt. köv.) ■

Bodnár Sándor (www.lcm.hu)

A vállalkA vállalkozás eozás evvolúciója,olúciója,
aavvagy a felsôfagy a felsôfokú mûködés okú mûködés (7.)(7.)
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1970-ben végeztem az egyetemet
Moszkvában, nyomdaipari technológia
szakon. Pár év nyomdamérnöki munka
után szereztem másoddiplomát munka-
védelembôl. Az elmúlt 35–40 év alatt a
nyomdaipar és annak munkavédelme
jelentôsen megváltozott. Nem telt el
egyetlen olyan év sem, amikor ne kellett
volna szakismereteimet felújítani, újat
tanulni és azt alkalmazni munkám során.

Ám bármennyire is nagy a változás,
nemcsak gazdasági-társadalmi vonalon,
hanem a technológiában is, tudomásul
kell vennünk, hogy van, ami nem válto-
zott a nyomdaipari munkavédelem
területén. Ismeretfelújítási, szellemi és
gyakorlati rögzítés céljából cikkemben
errôl szeretnék a vezetôknek és a munka-
vállalóknak néhány dolgot megemlíteni.

Elsôsorban a munkavégzô ember,
habár ismeretei jócskán megváltoztak,
mint munkavégzô szervezet, talán Guten-
berg óta változatlan, kézzel dolgozik,
szemével lát, fülével hallja a hangokat, a
gépzajt, és bôrén érzi az anyagok hatását,
illetve a hideg-meleg hôhatást munka
közben.

Az egyéni védelem hatásos és kényel-
mes megvalósítását a gépek és anyagok
változásának, illetve a fentiek változat-
lanságának figyelembevételével kell
kialakítani. A maró és savas anyagok
társadalmi rendszertôl függetlenül bôr-
és egyéb károsodást okoznak. Ezért
továbbra is elô kell írni, be kell szerezni,
a dolgozóknak ki kell adni, a használati
módozatot ismertetve, az érintett testrészt
veszélyeztetô anyagok, mûveletek ellen
az egyéni védôeszközt. 

Az idô múlásával az anyagok, veszély-
források változhatnak, de a velük kap-
csolatos kötelezettségek változatlanok:

– A kiadásért, használatért felelôs az
ügyvezetô vagy cégvezetô, a munkavé-
delmis és tûzvédelmis, az üzemorvos és
az egyes mûveletek helyén a helyi
vezetô.

– Az üzemek kötelessége meghatároz-
ni az egyes mûveletekhez beszerzendô
védôeszközöket, ezt szabályzatban rögzí-
teni, amelyet a felhasználó dolgozóknak
ismerniük kell. A munkavédelmis és a

helyi vezetô gondoskodik a védôeszköz-
fajta használatának oktatásáról, elhaszná-
lódás esetén a cserérôl, és az ellenôrzés-
rôl a megfelelô használatot illetôen.

– Az ügyvezetô vagy cégvezetô gon-
doskodik az eszközök beszerzésérôl,
valamint annak költségtérítésérôl.
Figyelemmel kíséri, hogy a szükséges
dokumentációt, leírást, prospektust is
mellékeljék a beszerzéshez. Biztosítja a
beszerzett eszközök megfelelô elhelye-
zését, a kiadást és az átvétel igazolható-
ságát az átvevô dolgozók részérôl. Figye-
lemmel kíséri és kísérteti a megfelelô
használatot, és azt, hogy a munkavégzés,
ahol szükséges, csak védôeszköz
használata mellett történjék. Megteremti
és megteremteti annak a lehetôségét,
hogy az eszközt a dolgozók ne vigyék
haza, csak a munkájukhoz használják, és
kijelöli a személyt, akinek azonnal jelez-
hetik, ha cserére van szükségük. Jogosult
arra, hogy figyelmeztetést adjon ki hely-
telen használat vagy a használat elmu-
lasztása esetén. Ha a figyelmeztetés
(írásban!) nem hozza meg a kívánt ered-
ményt, akár rendkívüli felmondást is
alkalmazhat!

– A munkavédelmis az egyéni védô-
eszközzel kapcsolatos baleset esetén
kivizsgálja, mi történt. Megítéli, hogy
megfelelô volt-e a használt eszköz, illet-
ve kellett volna-e használni, és kinek a
hibájából történt meg az egyéni védôesz-
köz használatának elmulasztása. (A cég
nem biztosította, vagy a dolgozó a ki-
adott eszközt nem használta stb.) Köteles
egyéni vagy csoportos oktatás formájá-
ban kioktatni és eligazítani a dolgozókat
a használatról, és figyelembe venni
esetleges panaszaikat. Minden egyéni
védôeszköz átvételekor gondoskodik az
aláírásról az átvétellel kapcsolatban. Az
elveszett, tönkrement eszköz pótlásáról
értesíti az illetékes személyt, és addig
nem hagyja jóvá a munkavégzést, amíg
az új védôeszköz rendelkezésre nem áll.
A használat során a dolgozók részérôl
érkezett panaszokról a vezetôt értesíti, és
ha az jogos, akkor együttesen intézked-
nek. Javaslatot tehet a figyelmeztetésre,
büntetésre az eszköz használatának 

elmulasztása kapcsán, és egyidejûleg
felhívja a figyelmet az ebbôl következô
balesetveszélyre és a következményekre.

– Az üzemorvosnak ismernie kell az
adott veszélyeztetettséget, helyszíni
tájékozódás, a biztonsági adatlapok és
kezelési utasítások alapján. A veszélyes
munkára kijelölt dolgozót e szempontok
figyelembe vételével vizsgálja, és adja ki
számára a munkaalkalmassági engedélyt.
Ha az üzemorvos valamely veszélyes
munkára nem javasolja az engedélyt –
például allergiaveszély miatt –, akkor
abban a munkakörben a dolgozót alkal-
mazni tilos! Ha mégis alkalmazzák, a
dolgozónak joga van a munkaügyi bíró-
sághoz, illetve a munkavédelmi hatóság-
hoz fordulni. Ilyen esetben elszenvedett
baleset vagy egészségkárosodás esetén a
cég részérôl kártérítésre jogosult.

– Ha a dolgozó nem tartja be az elôír-
takat, nem viseli a védôfelszerelést, vagy
nem az elôírt módon, és abból lesz bal-
eset, a 100 százalékos baleseti táppénzt
akkor is kötelezô kiadni neki, de a válla-
lat kártérítést követelhet tôle az okozott
kár arányában.

A technológia és a gépek ugyan jelen-
tôsen megváltoztak az elmúlt évek alatt,
de a használattal, a termeléssel kapcs-
olatos balesetvédelmi szabályok, eljárá-
sok közül sok ugyanúgy érvényes, és
betartásuk a munka folyamán kötelezô.

– Az elektromos áram rendszerváltás-
tól függetlenül baleseti sérülést, illetve
tûzveszélyt okozhat. Tehát a szigetelés, a
rendszeres méréses és vizsgálati ellenôr-
zés, elektromos szakember közremûkö-
désével, az új technológiában is kötelezô.
Ha hiányosságot észlel és jegyzôkönyvez
a vizsgáló, továbbra is azonnal intézked-
ni kell, és a hiba elhárításáig a mûködte-
tés nem megengedhetô!

– Az elektromos kapcsolószekrények
jó hozzáférhetôségét, megfelelô zárható-
ságát és feliratozását (kapcsolókarok
rendeltetése, tilalmak kiírása) továbbra is
kötelezô biztosítani. A szekrény ajtajában

Ami változott, és ami nemV
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mindig el kell helyezni egy olyan kapcsolási vázlatot, amely az
ellenôrzô, javító szerelônek megfelelô tájékozódást nyújt, lett
légyen akármilyen évjáratú gépekrôl is szó.

– A mûködô gépek, bármilyen modernek, az ôket kezelô,
használó személyre továbbra is veszélyt jelentenek. Legfeljebb
ma nem az ólommérgezés ellen, hanem például a szerves oldó-
szer párolgása ellen kell védekezni. Továbbra is legyen a gépe-
ken csukható védôburkolat, lehetôleg kényszerkapcsolattal,
tehát nyitott burkolat mellett a gép ne, vagy csak lassú alapjá-
ratban legyen mûködtethetô.

– Fontos a zajos gépek lehetôség szerinti zaj elleni védelme,
szigetelése, a zajos kompresszoroknak a kezelôtérbôl való
kihelyezése. A kezelési helyeket, kapcsoló- és kezelôtáblákat
lehetôleg nem a zajforrás közelében kell kialakítani.

– A gépeket mai korunkban is kapcsolókkal, kezelôelemek-
kel mûködtetjük. Ezek a kapcsolók szennyezésmentesek, (ma-
gyar!) felirattal ellátottak legyenek. A különös veszélyt elhárító
stopkapcsolók még a korábbiaknál is jobban hívják fel a figyel-
met magukra a könnyebb kezelhetôség érdekében. Például
ezért van újabban sárga csík is a vörös színû, gomba kiképzésû
kapcsolók körül. Az elhelyezés továbbra is jól elérhetô magas-
ságban legyen, és a mûködtetést mozgó géprész, vegyszer érin-
tése ne veszélyeztesse!

– Változatlanul biztosítani kell a gépek biztonságos áramköri
bekötését, és szükség esetén (munka vége, javítás, szerelés,
beállítás stb.) a teljes áramtalanítás lehetôségét. Ezért továbbra
is szükséges a fali leválasztó kapcsoló, és a gép áramtalanító
fôkapcsolója, szintén megfelelôen feliratozva és kivitelezve.

A felsoroltakkal, amelyet hosszan folytathatnék, remélem,
sikerült bebizonyítanom azt, hogy az új és modern ismeretek
mellett nem árt emlékezetben tartani mindazokat a régi, bevált
biztonsági elôírásokat, amelyek – kivéve persze az idejétmúlta-
kat – továbbra is biztosítják a biztonságos munkavégzést a
legmodernebb technológia alkalmazása esetén is. ■

Nagy Veronika
munkavédelmi szakmérnök

(06-1/351-5565, 06-20/9311-329)
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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

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

A CNI Kft. munkatársakat keres
a következô termékek
hazai értékesítéséhez:

• Íves ofszet festékek • UV ofszet és flexó festékek 
• Diszperziós és UV-lakkok • Prégelô és hideg fóliák

valamint:
• TTR fóliák vonalkódos nyomtatókhoz

• Nyomatlan címkék • Gumi- és törlôkendôk
A jelentkezésnél elônyt jelent a megjelölt területen szerzett

értékesítési tapasztalat. Angol vagy német nyelvtudás és
vezetôi jogosítvány szükséges. Életrajzokat és motivációs

leveleket a cni@cni.hu mailre várjuk.

• DDoommiinnaanntt  884466PP  (7 MFt)
• DDoommiinnaanntt  771155  (2,8 MFt)
• RRoommaayyoorr  331133,,  331144  

(50–450 EFt)
••  MMaaxxiimmaa  5588--aass

(350 EFt)
••  MMaaxxiimmaa  8800--aass  ggééppeekk

(400 E–1,2 MFt)
••  MMaaxxiimmaa  111155--ööss  ggééppeekk

(600 E – 950 EFt)
••  KKRROOLLLL  bbííggeellôô--ppeerrffoorráállóó

(350 EFt)
••  PPáánnttoollóóggéépp  (250 EFt)
••  VViiccttoorriiaa  BB33--aass

ttééggeellyyssaajjttóó  (550 EFt)
••  MMuullttii  EEffffeecctt

hhaajjttooggaattóóggéépp  (500 EFt)
••  LLeevviilláággííttóókk,,  ttûûzzôôggééppeekk

A gépek telephelyünkön
megtekinthetôk, kipróbálhatók

és azonnal szállíthatók.
Az árak irányárak,

és az áfát nem tartalmazzák.

Telefon:
06 30 9420 037
06 30 9484 204

ELADÓ HASZNÁLT
NYOMDAGÉPEK

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

• POMA 705
aranyozó

• VIKTÓRIA 820
gyorssajtó

• Pántológép
Ár: megegyezés

szerint.

Érd.: 06-20/9436-810

Eladó 250 + 100 mEladó 250 + 100 m22-es ház-es ház
a XV. kerületa XV. kerület

kertvárosi részén, kitûnôkertvárosi részén, kitûnô
közlekedésnélközlekedésnél

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

Háromszintes, Háromszintes, vállalkozásra vállalkozásra és/vagy és/vagy lakhatásralakhatásra egyarántegyaránt
alkalmas, korszerû és szépen karbantartott,alkalmas, korszerû és szépen 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

AAAAzz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  eerrôôssssééggee  ==  zz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  eerrôôssssééggee  ==  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGEEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Antioxidáns-mérésAntioxidáns-mérés
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22. III./3.

Bejelentkezés: +36-1/787-3534, 06-20/941-2048
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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

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

↔

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

A névjegytôl a B1B1 --es ívig
– automata üzemmódban,

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.
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KKiivváállóó  mmiinnôôsséégg,,  ggyyoorrss  ááttffuuttáássii  iiddôô!!
KKlliisséékkéésszzííttééss::KKlliisséékkéésszzííttééss:: 0066--3300//221122--66445577
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.

T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu
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