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EMBERÁLDOZAT
A hatékonyság növelésének egyik és kétségtelen legcélravezetôbb eszköze
az automatizálás, azaz az emberi munkaerô kiváltása. Egy-egy újabb gép,
berendezés, megoldás kapcsán mást sem hallani érvként, minthogy
használatukkal, mennyivel csökkenthetô az alkalmazotti létszám. Az élet,
pontosabban a termelés valamennyi területén igaz eme tendencia, legyen
szó pékségrôl vagy nyomdáról. De maradjunk a saját „kaptafánknál”!
Alig húsz éve még nem volt ritka, hogy egy-egy nyomdagépet mûszakonként 4–5
ember szolgált ki: volt a fô gépmester, a segéd gépmester, minimum két berakónô,
és jó esetben még egy segédmunkás is ott segédkezett, sertepertélt a gép körül. A
fejlôdés, az automatizálódás azonban feleslegessé tett közülük minimum hármat.
Idáig talán még mondhatnánk, hogy ja, ez a fejlôdés, és rendben is lévô az ügy…
Ám, ha kicsit továbbgondolom eme „fejlôdést”, meglehetôsen sokkoló nemcsak a
jövô, a jelen kép is. Az a vízió ugyanis, hogy a robotok fellázadnak az emberek
ellen, immáron nem fantazmagória, hanem – még ha másként is, mint ahogy
annak idején a sci-fikben elôrevetítették – valóság. Ugyan nem megtámadtak
bennünket az általunk teremtett mesterséges intelligenciájuk önállósodása miatt,
és „átvéve az uralmat rabigájukba hajtottak”, hanem megint mi, emberek nem
tudunk mértéket tartani. Mint mindig a történelem során, most is magunknak
teremtünk olyan helyzetet, amely jó eséllyel visszájára sül el, és amelynek
következményei átcsapnak a fejünk felett, meg- és feloldása pedig – nagyon úgy
néz ki – meghaladja képességeinket. Nagyobbat „markoltunk” a technikai
fejlôdésben, egész pontosan az automatizálás elterjesztésében, mint amekkorára
szükségünk lett volna. Ahogy mondani szokták: a kevesebb több lett volna, mert
valóban élhetôbbé, jobbá tette volna a világot, amelyben létezünk. Az
automatizáció azonban immáron problémák – és nem is kicsik – forrásává is vált,
ráadásul önmaga gerjesztôje: mennél inkább automatizálunk egy folyamatot,
annál jobban automatizálódik a körülötte lévô összes többi.
Az automatizmus kétségtelenül hatékony termék-elôállítást tesz lehetôvé: egyik
végén bemegy az alapanyag, a másik végén pedig kijön a késztermék, amit el
lehet adni. Na, de kinek? Ha nincs szükség fizetésért dolgozókra a termelésben,
mert ezt immáron jóval hatékonyabban lehet nélkülük megoldani, akkor szembe
kell nézni azzal is, hogy ezek az emberek elôbb-utóbb vásárlóerôként sem tudnak
megjelenni. Mibôl tudnának?
Önmagában semmi nem rossz vagy jó: a mértéke határozza meg minôsítését.
A túlzott szeretet („majomszeretet”) éppoly ártalmas, mint a szeretet hiánya
(ridegség). A hiúság teljes hiánya elhanyagoltságot eredményezhet. A túlzott
automatizálás pedig feleslegessé teszi az embert: a termelési oldalon
akaratlagosan, ám ennek kikerülhetetlen és egyenes következménye, hogy
fogyasztóként is eltûnik.
A mértéktelen automatizálás kieszi maga alól a piacot. Kollektív és világméretû e
jelenség. Idestova hét éve, hogy elôször tiltakoztam – itt ezen oldalon is – az
olcsó, tescós dinnye ellen, mondván: visszaüt, mert megöli a hazai termelôket.
Pár év, és a munkájukat vesztett rétegek, akik kezdetben örültek az olcsó
dinnyének, imígyen szembesülnek azzal, hogy önmaguk alól – kvázi – ették ki a
megélhetést jelentô tevékenységüket. És ez a folyamat nem áll meg a
dinnyetermelôknél – írtam annak idején. Nem örülök, de az élet igazolt. Olyan
nincs – legfeljebb átmenetileg –, hogy ugyan olcsón vásárolok, de mindemellett
drágán adok el. És olyan sincs, hogy kizárólag eladni akarok. Ez a fajta
hozzáállás – egyszer – súlyosan megfizetésre kerül. Mindennek ára van: az olcsót
éppen most fizetjük, de nagyon… És a szent hatékonyság érdekében végrehajtott
automatizálás is egyszer – ha már nem jelenleg is – megfizethetetlenül drágává
lesz: az ember elôször a másikat, de végezetül önmagát áldozza be érte.
Értéken kellene mérni, és mértékletességet tanúsítani: ha azt akarom, hogy
megvegyék a termékemet, igénybe vegyék szolgáltatásomat – legyen az bármi –,
akkor engedni kell, hogy a „piacom” – azaz az ember – megkereshesse a rávalót.
Mindemellett kívánok Önöknek kellemes nyarat, inkább igény, mint lehetôség
szerinti elfoglaltsággal, szeptember elején pedig találkozzunk újra!
PRINTinfo
A PRINTinfo újság aktuális száma teljes terjedelemben
elektronikusan is hozzáférhetô a www.printline.hu oldalon.
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„A csomagolást nem lehet virtuálisan csinálni…”

Teszár Jenô

én nemcsak
rácsodálkoztam
a technológiára,
hanem bele is
szerettem…”
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Teszár Jenô neve az
utóbbi közel húsz évben
szinte összeforrt a flexó
technológiával. Ô volt
Magyarországon az
elsôk egyike, aki nyomdászként vette komolyan ezt a technológiát.
A flexónyomtatás
ugyanis, a nyomdaiparban amolyan perifériás
tevékenységnek számított a kilencvenes évek
elejéig, amikor is
„hôsünk” beleszeretett
ebbe a nyomtatási eljárásba, és onnantól kezdve önkéntes prófétája
lett. Olykor ugyan egyik
vagy másik flexónyomógép-gyártó képviseletét is elvállalta, de
alapvetôen és jellemzôen magában a technológiában, és annak lehetôségeiben és nagyszerûségében hitt – és hisz
– mélységesen. Nemcsak elmélyedt a flexó megismerésében,
hanem mindazt a tudást, amit napról
napra és folyamatosan megszerzett, meg
is osztotta az érdeklôdôkkel.
Nevéhez kapcsolódik például a
PRINTinfóban megjelent F-mail-rovat,
amely éveken keresztül vezette be a
szakmát a flexónyomtatás rejtelmeibe.
Késôbb Flexikon címmel kiadott egy
saját, flexónyomtatással foglalkozó szakmai magazint is. Mindemellett folyamatosan szorgalmazta a hazai flexóoktatás
megteremtését, illetve számos cég – köztük nagynevû nemzetközi vállalatok –
felkérésére saját maga is tartott flexó
továbbképzéseket, vagy éppen vállalt
egy-egy beruházás kapcsán tanácsadást,
technológiatervezést, üzembe helyezést,
betanítást.
A június közepén 70. születésnapját
ünneplô Teszár Jenôn nem látszik, és
fôleg nem érezhetô a kora. Most éppen
azon dolgozik, hogy egyrészt mindazt a
tudást és tapasztalatot, amelyek a flexo-

gráfia mûvelése kapcsán eddig összegyûltek, és amelyeket kvázi tankönyvként már rendszerezett is, valamint a
naponta bôvülô ismereteit az internet
segítségével – amolyan speciális FlexóWikipédiaként – hogyan tehetné közkinccsé.
„A családi »hagyomány« szerint már
tíz éve nem élhetnék – kezdi beszélgetésünket, – ugyanis a Teszárok hatvanéves
korukig élnek. Nagyapám, Teszár Lipót,
valamint édesapám és apai nagybátyám,
de unokaöcsém sem érte meg a hatvanat.
További közös vonásuk, hogy mindegyikük nyomdász volt: nagyapám tördelôszerkesztôként, apám gépmesterként,
nagybátyám gépszedô-oktatóként, unokaöcsém ofszetgépmesterként dolgozott.
Még babakocsis korú voltam, amikor
elôször bevittek a Hungária Nyomdába…” Annak idején tehát nem is volt
kérdés, hogy Teszár Jenô folytassa a
nyomdász hagyományt.
Az érettségit követôen nem volt kedve
a felsôfokú tanulmányokhoz, nyomdászszakmát választva elment síknyomófényképész tanulónak. „A mai generációnak ez a szakma már nem mond semmit,
hiszen ez még az ofszetfényképészet elôdje volt. Ma meg jószerint ofszetfényképész
szakma sincs…” A gyakorlati oktatás
helyszínéül, majd elsô munkahelyül a
Kossuth Nyomda szolgált, ahol 1959ben, amikor Teszár Jenô odakerült, még
csak egyetlen tekercsnyomó ofszetgép
volt, azon nyomtatták például a Lúdas
Matyi címû vicclapot. Ám mielôtt
munkába állt volna, két évre behívták
katonának. „Mi voltunk a katonaságnál
az elsô olyan évfolyam, akiket – lévén
érettségizettek – beválogattak tartalékos
tiszti iskolába. Az újonckiképzést
követôen került sor erre a hét hónapig
tartó képzésre, amelynek végeztével
fôtörzsôrmester, majd híradós tiszt
lettem. A kellemetlen csak az volt, hogy
hét hónapig egyetlenegyszer sem engedtek eltávozásra. A váci laktanya helyett a
fegyházban talán könnyebb lett volna az
élet… Utána persze lényegesen úribb
dolgom lett: Budapesten kiképzô lettem,
és otthonról jártam be a laktanyába.”
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volt az egyetlen hivatalos munkahelyem
1989-es felmondásomig. 25 évig dolgoztam ott, és végigjártam a teljes ranglétrát: szakmunkásként kezdtem, azt követôen csoportvezetô, késôbb osztályvezetô,
majd fôosztályvezetô lettem, és mint az
intézet igazgatója léptem ki. Én voltam
egyébként a kutató utolsó igazgatója,
ugyanis kilépésemmel egyidejûleg meg is
szûnt az intézet.” Ez az idôszak a rendszerváltás környékére esik, amikor nagy
átalakulások zajlottak a nyomdaiparban is.
A kutató a Nyomdaipari Egyesülés keretei
között mûködött, és pénzhiányra hivatkozva egy igazgatótanácsi határozat értelmében meg akarták szüntetni az intézetet.
„Nagyon megsértôdtem ezen, és ezért
mondtam fel. Nem vártam meg, hogy megszüntessék alólam a céget… Én voltam
egyébként az elsô nyomdászigazgató, aki
felmondott” – emlékszik Teszár Jenô.
Pedig – ha jól belegondolunk – akár ki is
privatizálhatta volna… De eszébe sem jutott sem akkor, sem késôbb, hogy beszálljon a privatizációba. „Nem ment az nekem, nem nekem való volt. Hülyéztek is
miatta épp eleget…” – kommentálja a
kvázi elszalasztott lehetôségeket.
1989-ben tehát ott állt munkahely és
elfoglaltság nélkül, ám nem sokáig.
„Nyakamba esett egy idegenbe szakadt
hazánkfia, aki nyomdaipari gépekkel
akart kereskedni, és felajánlotta, hogy
dolgozzunk együtt. Egy évig dolgoztam
ott, de mivel rendkívül »jó« kereskedôi
hozzáállásom van – nevezetesen: bármikor rábeszélem a vevôt az olcsóbbra, ha
az is megfelelô megoldást jelent számára
–, elváltak útjaink. Ezt követôen egy
Amerikába szakadt hazánkfia talált meg,
akinek az volt az elképzelése, hogy beindít egy flexóüzemet Magyarországon,

Portréinfo

A katonaság ideje alatt meg is nôsült,
a leszerelést követôen pedig természetesen visszament dolgozni a Kossuthba.
„Nem sokáig dolgoztam a Kossuth
Nyomdában, ugyanis elcsábítottak a
Nyomdaipari Kutatóintézethez. Igazából
azért vállalkoztam a váltásra, mert addigra »megjött az eszem«, azaz elhatároztam, hogy mindenképpen tovább
akarok tanulni. Az intézetnél lehetôség
nyílt, hogy munka mellett megtegyem. Ez
volt az egyik ok. A másik nem kicsi vonzerôt pedig az jelentette, hogy a kutatóban
piszok jó volt a meló. Mint a reprodukciós fényképészeti csoport tagja, mindenféle korszerû dologgal kísérletezhettem:
mi próbálgattuk a legújabb filmnyersanyagokat, lemezeket, valamint ipari
kutatásokat, teszteléseket végezhettünk.
Egy éven belül már saját szabadalmam is
volt, mégpedig az érintkezôrácsokkal
kapcsolatosan…”
Teszár Jenô közben felvételt nyert a
Mûszaki Egyetem vegyészmérnöki
karára, majd az elsô évet követôen a
Könnyûipari Mûszaki Fôiskola elôdjén
folytatta tanulmányait. „A kutatóban
elkezdtek fûzni, hogy mivel vegyészbôl
amúgy is sok van, menjek át inkább a
felsôfokú technikum – akkoriban még
csak második évfolyamát indító – nyomdászképzésére, Gara tanár úrhoz.” Az
iparban elhíresült „Gara-istálló” kifejezést egyébként – tudomásom szerint –
Teszár Jenô használta elôször. Elvégezte
a felsôfokú technikumot, majd késôbb,
amikor az intézménybôl fôiskola lett,
újra beiratkozott, és további két év tanulással megszerezte a nyomdamérnöki végzettséget is. Közben mindvégig a Nyomdaipari Kutatóintézetnél dolgozott.
„1964-ben mentem át a kutatóhoz, és ez
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illetve hozna eladásra flexógépeket is, és ehhez kérte a segítségemet. Mondtam, hogy persze, nagyon szívesen, de elôször ismertessen meg a technológiával alaposan, merthogy
nem nagyon ismerem. Így is
történt: végigvitt Európa különbözô
flexóüzemeiben, és én nemcsak rácsodálkoztam a technológiára, hanem bele is
szerettem. Magyarországon – akkoriban
– ugyanis nem így nézett ki a flexónyomtatás, és egyszerûen lenyûgözött mindaz,
amit Nyugat-Európában láttam. Azt gondoltam: igen, ezt itthon is meg lehet és
meg is kell valósítani. Ráadásul, valahol
visszaköszönt ifjúkorom kihívása: akkor
ofszetesítettem, most pedig íme, itt egy
újabb technológia, a flexó, amelynek a
hazai megismertetésében, elterjesztésében újra úttörô szerepet vállalhatok.”
Így történt, hogy 1991-ben – 50 évesen – rátalált élete „második egzisztenciális” szenvedélyére, a flexóra. Akkoriban nagyon gyerekcipôben járt Magyarországon a flexónyomtatás. Egyetlen
korszerû üzem, sok-sok mûanyag-feldolgozó szövetkezet, papírfeldolgozás.
Ahogy Teszár Jenô jellemezte: „A legtöbben lehajszolt gépeken nyomtattak,
maximum egy vagy két színnel. Oktatni
meg végképp nem oktatták ezt a szakmát
sehol”.
Szóval, nagyon volt mit tenni e téren,
és Teszár Jenô bele is vetette magát a
tennivalókba. Egyrészt elvállalta egy
nagynevû flexógépgyártó hazai képviseletét, másrészt ezzel párhuzamosan nemcsak megtanult a technológiáról mindent,
amit csak lehetett, hanem ezt a tudást
igyekezett minden érintetthez el is
juttatni.

Gépi sorszámozás és perforálás
nagy mennyiségben is (5 példányosig)
új MORGANA géppel BARÁTI árakon.
Napi teljesítmény: kb. 200 000 pld. A4-es méretben.

Próbáljon ki bennünket, kérjen előzetes árat!!!!
Raszter Nyomda Kft.
Tel.: 1-350-0521
www.raszternyomda.hu
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„Nyugat-Európában már
akkoriban is nagyon fejlett
technológiát képviselt a flexó,
maguk az üzemek pedig igen
tiszták és rendezettek voltak.
Azt is láttam, hogy a hajlított
falú csomagolóanyagok iránt
mekkora igény van, és az is nyilvánvalónak tûnt, hogy ez az igény egyre nôni
fog”. Erre lapunk hasábjain, az F-mail
rovatban a kétezres évek elején a következôképpen hívta fel az olvasók figyelmét: „Meglehet, hogy pár éven belül az
internet átalakítja a vásárlói szokásokat,
és kizárólag virtuális boltokból fogunk
megrendelni mindent, amire szükségünk
van. Ám az is biztos, hogy bármit is
vásárolunk két dologra szükség lesz:
csomagolásra és szállításra. Ezeket nem
lehet virtuálisan kiváltani”. Másik kedvenc mondása a csomagolással kapcsolatosan pedig így hangzik: „Két dolog van,
aminek a használati utasítása: bontsd ki
és dobd el – az egyik a kézigránát, a
másik a csomagolás…” Kétségtelen
tény: a csomagolás „folyamatosan fogyó
eszköz”, amit pótolni kell, és emiatt biztosított a mindenkori piaci igény…
A korábbiakban emlegetett „jó” kereskedôi vénájának „köszönhetôen” azonban a nagynevû flexógépgyártó képviseletét – noha több gépet is letelepített –
mindössze egy évig látta el, azután elváltak útjaik. „Képtelen voltam csak
azért rábeszélni a vevôt egy drága vagy
drágább gépre, mert az a gyárnak
nagyobb profitot eredményezett volna,
vagy nekem magasabb jutalékot. A flexógépek egyedi építésûek, összeállításuk,
kiépítettségük attól függ, hogy mit szeretnének vele gyártani. Amikor egy-egy
fejlesztés kapcsán elkezdtem beszélgetni
a partnerrel, abban a pillanatban kizárólag az ô szemszögébôl közelítettem a
kérdéshez, és teljesen megfeledkeztem
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arról, hogy kereskedôként nekem mi lenne
az érdekem.” De ismételten nem maradt
sokáig „egyedül”. Rövidesen egymásra
találtak azzal a kisebb, családi vállalkozásként mûködô külföldi gyártói céggel,
amelynek üzletfilozófiája már elfogadható
volt számára. S noha nem „bútoroztak
össze”, azaz nem hoztak létre közös képviseleti irodát, a mai napig is tart, most
már baráti, együttmûködésük.
Technológiafejlesztés, tanítás, tanácsadás. Igazából ez az a terület, amely leginkább a sajátja, ami a legközelebb áll hozzá, amit legszívesebben felvállal, és amiben – azt gondolom, nem túlzok – a lehetô legtöbbet képes adni. És szívesen is
adja, mondhatni: éltetô eleme, hogy átadja
a flexónyomtatásról mindazt a tudást és
tapasztalatot, amelyet az elmúlt húsz év
alatt begyûjtött, és amelyet a mai napig is
rendszeresen frissít. Eme belsô kényszer
alapján hozta létre saját flexográfiai lapját
is, a Flexikont. Ám a már többször emlegetett kereskedôi „érzéke” következtében
– jelen esetben: a hirdetôk mérsékelt
sikerû rábeszélése a hirdetésre – csak pár
számot tudott megjelentetni. A sors viszont a flexónyomtatással foglalkozó,
nagy, nemzetközi cégek felkérésének
formájában idôrôl idôre lehetôvé tette és
teszi, hogy ez a tankönyvben tananyagként összerendezett ismeretanyag érdemi
felhasználásra kerüljön. A Nyomdaipari
Tanulóintézet segítségével sikeres flexográfiai tanfolyamokat szervezett flexó
csúcstechnológiát képviselô cégeknél
(Nordénia, Sailed Air). Majd’ száz oklevéltulajdonos bizonyítja, hogy ez a szakma is igényli az összefoglalt szakmai
ismereteket. A kisüzemeknél még nem
tudták megszervezni közösen az oktatást,
erre még keresik a megoldásokat.
A családi hagyomány folytatódik, hiszen Gábor fia és Zsuzsa lánya szintén
nyomdász, ám csak eddig: az unokái

számára már nem erre látja a jövôt…
„Még talán húsz-harminc éve van annak
a szakmának, amit én nyomdászságnak hívok. Hogy egy lézer- vagy egyéb nyomtatóval kinyomtatok valami anyagot, az már
nem az… Nagyon át fog alakulni, hogy
pontosan milyenné, azt nem tudom…”
Biztos igaza van, de az még meglehetôsen távoli, és addig akármi, illetve annak ellenkezôje is megtörténhet…
Amikor beszélgetésünk alkalmával
felkerestem Szigetcsépen található, Duna
parti, kis hétvégi házában – amely egyébként évek óta téli-nyári lakhelyül is szolgál –, a kisebbik szobában természetesen
ott villódzott a számítógép, és természetesen mûködött az internet is. „Nem ritkán van úgy, hogy napi 12–14 órát is
dolgozom: egyrészt a neten keresztül is
figyelem a flexónyomtatással kapcsolatos
legújabb információkat, publikációkat,
másrészt ezek alapján csiszolgatom, illetve egészítem ki – „update-lem” – az általam összeállított ismeretanyagot. Ami
nagyon foglalkoztat mostanában, az az,
hogy miként tudnám mindezt még szélesebb körrel megosztani. Amolyan »FlexóWikipediát« szeretnék létrehozni, amelynek alapját az általam összeállított
anyag jelentené, de bárki hozzá tehetné a
maga plusz tudását. Ezáltal egy nagy,
ugyanakkor folyamatosan bôvülô és frissülô online információs tárház jönne létre, amely érdemi segítségül, eligazításul
szolgálna a flexóval foglalkozóknak…”
Kétségtelen tény ugyan, hogy Teszár
Jenô hetvenéves, de – meggyôzôdésem –
ismét rátalált életének újabb egzisztenciális szenvedélyére és kihívására, és ez
annyi erôt, elfoglaltságot és örömöt fog
nyújtani – a flexószakmának meg soha
nem volt elônyt –, amennyi muníció még
hosszú-hosszú évekre elegendô lesz
számára. ■
Ilona
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Océ – Nagyteljesítményû nyomtatórendszerek üzletág csúcstalálkozója

Az Océ, amely a digitális
dokumentumok elôállításának
területén nemzetközileg piacvezetô, már alig várta, hogy üdvözölhesse a terület nemzetközi
partnereit és szakembereit a
2011-es Nagyteljesítményû
nyomtatórendszerek üzletág (PP) csúcstalálkozón. Ez a rendezvény az Océ egyik
technológiai központjának helyszínén, a
München közelében található Poingban
került megrendezésre 2011. június 7–10
között. Az Océ a csúcstalálkozón bemutatta az új generációs digitális nagysebességû színes nyomtatási megoldásait, és a
különbözô adatnyomtatási lehetôségeit a
TransPromo, tranzakciós, prémium DM
és biztonsági nyomtatás területén. A jövôorientált nyomdai grafikai alkalmazások –
például az igény szerinti kiadványok
(Print on Demand), digitális újságok,
magazinok, hibrid katalógusok és kézikönyvek – ígéretes növekedését prezentálta az Océ közösen a manroland céggel.
A mintegy 6000 m2-es kiállítási területen
az Océ és partnerei bemutatták fejlett
technológiai megoldásaikat, a teljes gyártási eljárással együtt, beleértve az elôkészítési, nyomtatási és utófeldolgozási
munkálatokat is. Az üzleti és technológiai
elôadásokkal egy idôben a háttérben a
látogatók részletes információkat kaptak
az Océ és a manroland cégek között
fennálló stratégiai együttmûködésrôl. A

két cég ugyanis egyesítette
erôit az adatnyomtatás, digitális és ofszetnyomtatás, integrált munkafolyamat-megoldások és a post-processing
területén.
A csúcstalálkozón a vendégek megismerkedhettek a fekete-fehérrôl színes nyomtatásra való költséghatékony
áttérés lehetôségeivel. Megtudhatták, hogy hogyan használhatják a rendkívül kifinomult Océ PRISMA szoftvereket a megszemélyesített és
automatikus
nyomtatáshoz.
Az Océ PP
csúcstalálkozója
nem csupán kiváló technológiai megoldásokat kínált vendégei számára, hanem egyúttal lehetôséget
is biztosított a nemzetközi szakemberek
közötti vitára, egyebek mellett olyan fontos témákról, mint például a fekete-fehérrôl színes nyomtatásra történô váltás, és a
nagy sebességû adatnyomtatás.
„A hagyományos nyomtatáshoz a hozzá
adott érték (például a hibrid termékek,
amelyek egyre népszerûbbek) nagy elôrelépést jelentenének. Inkjet technológiánkkal képesek vagyunk egyszerre csúcsminôséget és maximálisan egyéni megoldásokat kínálni” – hangsúlyozta Sebastian
Landesberger, az Océ PP alelnöke.
A csúcstalálkozón bemutatkozott az
Océ JetStream termékcsalád két új tagja, a
JetStream 1400 és a JetStream 3000 inkjet
nyomtatók. Az Océ támogatja ügyfeleit az
ofszetrôl a digitálisra történô áttérés folyamatában. Két új, nagyobb nyomtatási sebességû modellt tervezett a már meglévô
JetStream termékcsaládot kiegészítve.
Az Océ JetStream 1400 teljes szélességû duplex nyomtatást biztosít egyetlen
szekrénnyel, 100 m/perces, 1350 A4
lap/perces sebességgel. Ez a nyomtató lehetôséget nyújt a nagyteljesítményû színes
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A digitális nyomtatás jövôje

nyomtatás alkalmazására a kevesebb helylyel rendelkezô ügyfelek számára is.
Az Océ JetStream 3000 új csúcsmodellje a JetStream termékcsaládnak, hihetetlen sebességgel (200 m/perc, illetve
2700 A4 nyomat/perc) dolgozik 20,3” papír szélességen. Kitûnik a többi gép közül
óriási havi nyomtatási kapacitásával.
Mindkét új Océ JetStream modell 1200
dpi minôségû képfelbontást produkál,
600 dpi 2-bit dot moduláció alapján.
A csúcstalálkozón az Océ bemutatta
legújabb inkjetfejlesztését, az Océ ColorStream 3500 nyomtatót, amellyel páratlanul költséghatékony módon lehet áttérni a
fekete-fehérrôl színes nyomtatásra. A bemutatón szerepelt még az Océ VarioStream 8000, az Océ VarioStream 7120 és
az Océ ColorStream 10000 Flex technológia is. A digitális nagykapacitású gépek
bemutatóját olyan nagyteljesítményû, íves
digitális fekete-fehér és színes nyomtatórendszerek bemutatkozása zárta, mint például az Océ VP6000 Ultra és a Canon
Image Press C7010 VP.
Ahogy arról már említés történt, az Océ
és a manroland stratégiai szövetségre lépett a nagyteljesítményû nyomtatás területén. Ennek alapvetô oka, hogy a két cég
tökéletesen kiegészíti egymást, ami elsôsorban ügyfeleik számára biztosít meghatározó elônyt. A manroland a nagyteljesítményû ofszetrendszerek gyártásának és
fejlesztésének területén bír kimagasló
szakértelemmel, az Océ pedig a digitális
nagyteljesítményû nyomtató terén rendelkezik igen nagy felkészültséggel.
„Nekünk és az Océnak nagy céljaink vannak… Megmutatjuk, hogy az inkjet nyomtatórendszerek hogyan egészíthetik ki az
ipari ofszetnyomtatást” – emelte ki beszédében a manroland képviseletében Gerd
Finkbeiner CEO.
Információink szerint, az Océ poingi
csúcstalálkozójának volt hazai résztvevôje
is, így közel sem kizárt, hogy inkább
elôbb, mint utóbb Magyarországon is
üzembe állításra kerül valamelyik Océ
csúcsmodell… ■
PPoi–
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Prime Rate – Vadnyugati P arti

A Prime Rate szokásos vevôtalálkozójára idén június 24én került sor, és ezúttal a XIX. század
Amerikáját, az indiánok és a cowboyok
vadnyugati világának hangulatát idézte
meg. Az immáron tizenharmadik alkalommal megrendezett Prime Rate parti
helyszíne a tahitótfalui Bodor Major
volt. Az idôjárás is kegyeibe fogadta a
rendezvényt, és mintegy 250 fôs vendégsereg – köztük jónéhány osztrák és német partner – gyûlt össze a tágas majorságban. Természetesen
idén sem maradtak el a
különféle játékos pontgyûjtô feladatok, amelyeken a vendégek autentikus – aranymosás,
lasszóvetés, rodeó, tomahawk-vetés és patkókovácsolás –, valamint kevébé autentikus – csacsifogathajtás, birkanyírás,
sakkozás, sas- és sólyomröptetés, sétarepülôzés – foglalatosságokban tehették próbára ebbéli képességeiket. Az
est meglepetésvendége
pedig Tóth Gabi volt.
A házigazdák azonban
nemcsak remek szórako-

zásról gondoskodtak, hanem természetesen kitûnô ételekrôl és italokról
is. A Prime Rate ezen
vevôtalálkozóin egyetlen
szó sem esik munkáról –
legfeljebb mind a partnerek, mind a kollégák felé
kifejezett köszönet formájában –, kizárólag a
gondtalan kikapcsolódást
hivatott szolgálni.
Noha a nyomdaipar a

gazdasági válság miatt is az
utóbbi jó két évben nem kis
nehézséggel küzd, a Prime
Rate azon vállalatok közé
tartozik, amelyek ennek ellenére igen-igen sikeresek maradtak. Ahogy arról korábban
már mi is beszámoltunk lapunk hasábjain, ez évben egy
újabb Xerox digitális nyomdagép, mégpedig egy iGen4 EXP
típusú, továbbá két Océ Vario-

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô

CTP lemezlevilágítás B/1-es méretig

á r o n

Filmlevilágítás B/1-es méretig
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Print 6320-as, egy Horizon BQ470es 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 technológiai szempontból is a lehetô legátfogóbban, leghatékonyabban és
leggazdaságosabban elégítse
ki, azzal együtt, hogy – miként azt dr. Tomcsányi Péter,
a Prime Rate tulajdonos-ügyvezetôje is tartja –: „Az üzleti
kapcsolatokban és folyamatokban továbbra is a legfontosabb az ember”. ■
Ilona
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„Legjobb árat csak a legújabb gépekkel lehet adni!”

PrintPix Nyomda

A PrintPix Nyomda azon nyomdaipari vállalkozások
közé tartozik, amelyek létüket nem egyfajta szakmai
kiteljesedésnek, hanem kizárólag jól megfontolt üzleti
szempontoknak köszönhetik. A cég jelenkori története
2007-ben kezdôdött, amikor Szakáll Tamás és társa,
Németh Zoltán egy Expresszben megjelent hirdetés
nyomán megvásárolt egy akkor még alig 40 négyzetméteren mûködô kis digitális nyomdát. Ma 300 négyzetméteres a telephelyük, pontosabban copy shopként
is mûködô üzletük, és gépparkjuk is – mind mennyiségében, mind vertikumában – a többszörösére
növekedett. Szakáll Tamással, a PrintPix tulajdonosügyvezetôjével beszélgettem.
● Meglehetôsen szokatlan történet,
hogy valaki egy újsághirdetés alapján
dönt úgy, hogy vesz egy nyomdát…
– Az üzlettársammal együtt eredetileg
irodaszerek forgalmazásával foglalkoztunk, illetve – mivel mindketten versenyszerûen sakkoztunk – megjelentettünk és
megjelentetünk egy sakkújságot is, tehát
ilyenformán volt korábban is kapcsolatunk a nyomdaiparral.
● Ezek szerint „kisakkozták”, hogy
érdemes egy saját nyomdába invesztálni?
– Így van! A társam bukkant az Expresszben a hirdetésre, amelyben egy
családi vállalkozásban mûködô digitális
nyomdát hirdettek eladásra. Igazából
nem eszközparkhoz vagy vevôkörhöz
jutottunk a megvételével, hanem induláshoz. Az elsô pár hónapunk egyébként
azzal telt, hogy lecseréltük a gépparkot,
és teljes egészében átalakítottuk a
mûködést.
● De miért vették meg?
– Úgy láttuk, hogy magában a digitális
nyomdai szolgáltatásban van fantázia,
csak éppen nem úgy, ahogy ez a nyomda
addig mûködött. Indulásként persze megfelelt: forgalmas helyen volt a telephely,
és néhány stabil vevôvel is rendelkezett,
de rögtön érezhetôvé vált, hogy változtatni kell a gépparkon is és a mûködésen
is. A fejlesztés irányát az szabta meg,
hogy mire van leginkább szükség: így
került a meglévô fekete-fehér gép mellé
elôször egy színes gép, majd egy újabb
fekete-fehér, majd ismét egy színes
digitális nyomdagép. Kezdetben két
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kolléga dolgozott a
cégnél, ma pedig
tizenhatan vagyunk.
● Meglehetôsen
széles azon termékek – jobban
mondva – nyomdai
szolgáltatások
köre, amelyekkel a
piac rendelkezésére állnak. A kis példányszámú és egymástól igen különbözô
kiadványoktól kezdôdôen a plakátokon át
a display-ekig, vagy éppen a transzparensekig igen sokféle igény kiszolgálására felkészültek…
– Mi mindig onnan nézzük a dolgot,
hogy a piacnak mire van, vagy lehet
szüksége, és ehhez teremtjük meg az
eszközfeltételeket. Indulásunk pillanatától kezdôdôen felvállaltunk minden
nyomtatással összefüggô megrendelést,
ám kezdetben – lévén meglehetôsen szûk
gépparkunk – egy részét alvállalkozók
bevonásával készíttettük el. Mára eljutottunk odáig, hogy ami digitális kivitelezést igényel, az minden itt helyben készül. Ennek megfelelôen a széles formátumú nyomtatóktól kezdve a digitális
nyomdagépeken át a kötészeti feldolgozáshoz szükséges berendezésekig mindennel rendelkezünk, ami a rendkívül
változatos termékportfóliónk elôállításához szükséges.
● 2007-ben indultak, azután 2008
végére itt volt a válság. Mennyire érintette ez önöket kedvezôtlenül, vagy éppen –
és ez is bôven elképzelhetô – kedvezôen?

– Tény, hogy a válság inkább hajtotta
felénk a megrendeléseket, semmint elvitt
volna tôlünk! Éppen azért jelentettünk
vonzó megoldást a piac számára, mert a
gazdasági válság hatására szinte mindenki elkezdett spórolni, emiatt egyrészt
erôteljesen csökkentek a fajlagos példányszámok, másrészt sokkal direktebbé
és személyre szólóbbá vált a nyomtatott
kommunikáció. Mi pedig, mint digitális
nyomda, erre találtattunk ki. Ráadásul,
korábban igen gyakran tapasztaltam,
hogy a konkurens cégek egy része a
kapcsolati tôkéjére hagyatkozva némileg
„kényelmesen” jutott a megrendeléseihez. A gazdasági visszaesés következtében azonban kevesebb lett ezeknek a
„biztos” megrendeléseknek a száma,
minek következtében az ezt kiszolgáló
nyomdák helyzete is bizonytalanná vált.
Mi nem rendelkeztünk ilyen „kényelmes” háttérrel: az elsô pillanattól fogva
természetes volt, hogy a piacért meg kell
dolgoznunk, tehát a válság gyakorlatilag
nem állított bennünket új kihívás elé.
Egyszerûen folytattuk azt az üzletpolitikánkat, hogy egyre jobb minôségben és
mindig versenyképes áron dolgozunk. A
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is, és a 350-es karton sem okoz gondot.
Sôt, a viszonylag erôteljesebben strukturált felületû kreatív hordozókkal is megbirkóznak. Nem mondom, hogy egy-egy
fejlesztésünk elôtt nem néztem körül a
többi beszállítónál is, de mindig arra a
meggyôzôdésre jutottam, hogy a KonicaMinolta kínálja mind a berendezés árában, mind a mellé nyújtott szolgáltatásban a legkedvezôbb ár-érték arányt.
Ráadásul valahol „szinkronban” haladunk a céggel: náluk pontosan akkor
jelenik meg egy-egy új fejlesztés, amikor
arra nekünk szükségünk van…
Legújabb beszerzésünkkel, a KonicaMinolta bizhub PRESS C8000 digitális
nyomdagéppel – amely egyébként
Magyarországon nálunk került elsôként
üzembehelyezésre – is folytatódott eme
„közös hagyományunk”. Az új géppel
tovább szélesedett a termékkörünk – például már 350 grammos kartont is tudunk
digitálisan nyomtatni –, valamint emelkedett az általunk készített kiadványok
minôsége, és hatékonyabbá vált maga a
gyártás. Mindez azt is jelenti, hogy
áraink is kedvezôbbé váltak. Legjobb
árat ugyanis csak a legújabb gépekkel
lehet adni! A digitális nyomtatás egy
nagyon gyorsan fejlôdô terület, és a
technológia mindig újabb és újabb piaci
lehetôséget is teremt.
● Egy-egy ilyen újabb lehetôséggel
meg is „kínálják” a piacot, vagy megvárják, hogy elôbb megszülessen az igény?
– Azt mondanám: is-is. Mivel folyamatosan fejlesztünk, egyrészt a minôség,
másrészt a hatékonyság miatt az újabb
gépek magukkal hozzák az új lehetôségeket is. Tehát kézenfekvô, hogy új piacot is próbálunk ezekhez keríteni.
● És hogyan? Van saját értékesítôi
csapat?
– Igen, de emellett az online jelenlétet
is használjuk értékesítési csatornaként, és
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piac ezt értékelte is: 2009-re kinôttük az
elôzô telephelyet, és átköltöztünk a
mostaninak egy részébe: ilyenformán 40
négyzetméter helyett immáron 120 négyzetméter állt rendelkezésre, amit azután –
alig egy év elteltével – a teljes alagsori
rész rendbehozatalával 300 négyzetméteresre bôvítettünk.
● Saját tulajdon vagy bérlemény az
ingatlan?
– Bérlemény, ugyanis véleményünk
szerint invesztálni egyelôre a rövid távon
megtérülô eszközökbe szabad, nem pedig
a hosszú távon megtérülô ingatlanba.
Fôleg akkor, ha az ember viszonylag
korlátozott tôkével rendelkezik… Mi a
megtermelt nyereséget a gépparkunk
szükség vagy inkább igény szerinti
fejlesztésére költjük, és ugyan pályázati
forrásokkal élünk, de hitelt vagy lízinget
nem veszünk igénybe.
● Mibôl áll jelenleg a géppark?
– Széles formátumú nyomtatással
2009-ben kezdtünk foglalkozni, és Roland gépeket használunk. Digitális nyomdagépeink mindegyike Konica-Minolta
márkájú, és természetesen a papírfeldolgozáshoz, kötészethez szükséges különféle berendezéseink is vannak.
● Említette, hogy igen sokféle kiadványt állítanak elô. Ugyanakkor a digitális nyomdagépek bizonyos szinten
„szakosodtak”, vagyis az egyik márka
bizonyos típusú nyomdatermékek elôállítására ideális, míg egy másik márka
másfélére…
– Annak idején egy Konica-Minolta
géppel együtt vettük meg a nyomdát,
ezért fejlesztéseink során meg is maradtunk ennél a márkánál, mert úgy láttuk,
ezek a berendezések képesek a mi portfóliónkra jellemzô igen-igen sokféle
kiadvány minôségigényes elôállítására.
Mondhatnám, igen univerzális gépek:
valóban „bírják” a nagyon vékony papírt
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meg kell mondanom, hogy
igen eredményesen.
● Ez most meglepett: nem
gondoltam volna, hogy a
nyomdaipar erôteljes túlkínálata mellett az internet hatékony értékesítési eszközül szolgál.
– Azt gondolom, a piac megközelítésében van a különbség. Mi kvázi nem
nyomdaként ajánljuk magunkat, hanem
megoldásként ötleteket adunk. Nem azt
mondjuk, hogy ha például molinóra van
szüksége, akkor azt mi legyártjuk, hanem
megmutatjuk, hogy mi olyan molinót
tudunk gyártani, amelyen akár fémes,
metál hatású is lehet a nyomat. De említhetném azt a puzzle-t is, amelyet hozott
fénykép alapján személyre szólóan
gyártunk le, nem beszélve a különféle
meghívókról, naptárakról, hûtômágnesekrôl és a többi, igen sokféle termékrôl.
Azt kell tisztán látni, hogy a piac mit
igényel, mire van, és mire lehet kereslet,
illetve mi az, ami mint megoldás vagy
termék felkeltheti az érdeklôdést, és
mindehhez persze egy jó árnak is kell
tartoznia. De a „kósza” elképzelések
megvalósításában is messzemenôkig
felkészültek vagyunk: nem egyszer volt
már rá példa, hogy a vevô grafikus
kollégáink segítségét kérte egy tétova
ötlet kidolgozásához és teljes körû
megvalósításához.
● Vagyis a szolgáltatáson, valamifajta
megoldás nyújtásán, illetve a piac érdeklôdésére számot tartó végterméken van a
hangsúly, az pedig szinte indifferens,
hogy ennek elôállításához milyen eszközre, berendezésre van szükség…
– Pontosan: a megrendelôk egy jelentôs részét a technológia nem érdekli,
csak a végeredmény, amibe magán a
terméken túl, természetesen annak kifogástalan minôsége és elfogadható ára is
beletartozik. A mi kínálatunk meglehetô-
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sen széles palettán helyezkedik el, de a közös vonás,
hogy elôállításukhoz digitális nyomtatásra is szükség van. Éppen ezért számunkra nagyon is érdekes, hogy
ennek megvalósításához a legoptimálisabb technológiai, illetve mûködési
feltételeket megteremtsük. A folyamatos fejlesztés, illetve a modern
gépek nélkül nem tudnánk versenyképesek maradni. Ez a technológiai
oldal. De legalább ilyen fontos a
mûködési, mûködtetési oldal. Egyrészt éppen most van bevezetés alatt
egy olyan vállalatirányítási rendszer,
amely nemcsak a munkafolyamatokat, illetve a cég mûködését teszi
teljesen követhetôvé, átláthatóvá és
hatékonyabbá, hanem tartalmaz egy
olyan modult is, amelynek segítségével a partnereink online nyomon
követhetik az éppen aktuális megrendeléseiket. De bármennyire is
automatizálódnak a folyamatok, továbbra is a nálunk dolgozó kollégák
személyisége, szakmai felkészültsége, hozzáállása, közvetlen kapcsolattartása mind-mind elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a PrintPix partnerköre elégedett legyen, és
vonatkozó elképzeléseikkel a késôbbiekben is bennünket keressen.
● Nemcsak – úgymond – külsô
megrendelôkkel állnak kapcsolatban,
hanem ágazaton belül is vannak
együttmûködéseik…
– Így igaz: továbbra is törekszünk
együttmûködésre a szakmával mindazokon a területeken – például ofszetnyomás –, ahol nem rendelkezünk saját kapacitással, hiszen mindenképpen komplett módon szeretnénk a partnereinket kiszolgálni.
Ugyanakkor régóta nyitottak vagyunk arra is, hogy alvállalkozóként
bedolgozzunk olyan cégeknek, amelyek szintén maradéktalanul szeretnék megrendelôik igényét kielégíteni, ám a tevékenységi körükbe nem
tartozik a digitális nyomtatás. Ezen a
téren mi vagyunk nagyon jók: a modern gépparkunk ugyanis egyszerre
teszi lehetôvé a kifogástalan minôséget és a kedvezô árfekvést! ■
Ilona
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Eredmények és változások

Konica Minolta Magyarország
A Konica Minolta hazai képviselete a 2010-es pénzügyi év adatai alapján rekordévet zárt.
A cég értékesítési árbevétele mintegy húsz százalékkal nôtt, és ezáltal meghaladta a 4,8
milliárd forintot. Az eredetileg kizárólag irodatechnikával foglalkozó cég digitális nyomdagépeivel ma már a nyomdaipar egyik jelentôs beszállítójává is vált. Tavaly több mint 300
millió forint ebbôl a szegmensbôl a bevételük, de ez az összeg nem tartalmazza a klikkdíjból
származó bevételt. Roman Tihelka, aki húsz éve dolgozik a Konica Minoltánál, és 2008
januárjától 2011. március 31-ig volt a hazai vállalat ügyvezetôje, sikereik okát elsôsorban
abban látja, hogy nemcsak fejlett nyomtatóipari megoldásokat értékesítenek partnereiknek,
hanem valós válaszokat is adnak a költségcsökkentés-költséghatékonyság kérdéseire. Amikor 2008 elején elvállalta a magyarországi cég vezetését, legfôbb célként az árbevétel megduplázását tûzte ki, mégpedig úgy, hogy közben az iparág legjobb szervezetévé és termékforgalmazóból megoldások szolgáltatójává váljon a cég. Nos, az eredmények tükrében elmondható, hogy mindezt sikerült is elérnie, és – legalábbis a 2011. június 2-i sajtótájékoztatón
elhangzottak alapján úgy tûnik – egy stabilan fejlôdési pályára állított cég vezetését adja át
utódjának, Václav la Rosé Kovariknak, ô pedig a Konica Minolta ukrán leányvállalatát
igazgatja a jövôben.
A Konica Minolta az irodai megoldások terén mindig is széles viszonteladói körrel rendelkezett. Jelenleg a két legnagyobb hazai partnerük az Euro-profil Kft., illetve a Colorspectrum
Kft., amelyek közül az Euro-profil az idei évtôl digitális nyomdagépekkel is szándékozik
foglalkozni.
Jelentôs állomásához ért abból a szempontból is a Konica Minolta Magyarország, hogy
hozzá tartozik a Szerbiában nem rég nyitott képviseleti iroda irányítása és mûködtetése. Errôl
Székely Dániel, az értékesítési csatornákért felelôs vezetô beszélt. Székely Dániel jól ismert
a hazai ágazatban, hiszen immáron öt éve dogozik a cégnél, és nevéhez fûzôdik a nyomdaipari üzletág hazai létrehozása, amelynek keretei között immáron több mint 100 gépet
helyeztek üzembe. „2010-ben a közvetlen gyártói értékesítésünk elérte az 1,273 milliárd
forintot, és erôteljesen fejlesztettük a háttértámogatást is” – tudtuk meg Székely Dániel
beszámolójából. Az elôadó beszélt arról is, hogy a hatékony kiszolgálás érdekében a munkafolyamatokat teljes egészében automatizálták, áttértek az IT-alapú kiszolgálásra, azaz kiiktatták az „emberi tényezôt” a folyamatokból. Kizárólag a végén, a technikus kolléga az, aki
megmaradt a rendszerben, hogy elvégezze a konkrét feladatokat.
A sajtótájékoztató utolsó programpontjaként a Konica Minolta Magyarország Kft. élére
2011. április 1-jével kinevezett új ügyvezetô-igazgató, Václav la Rosé Kovarik mutatkozott
be, illetve ismertette a cég további elképzeléseit. Václav la Rosé Kovarik sem ismeretlen a
hazai ágazat körében, hiszen 2008 óta dolgozik a Konica Minolta Magyarországnál, és nem
kis szerepe volt a cég sikereiben. Az új ügyvezetô terveikrôl szólva a nyomdaipari ágazattal
kapcsolatosan kiemelte, hogy tovább kívánják erôsíteni piaci pozíciójukat, részben cégre
szabott professzionális csomagok kidolgozásával, valamint különféle – VDP, Web2Print,
Photobook stb. – megoldásokkal történô támogatásokkal, és nem utolsó sorban, kitûnô technológiát képviselô nyomdagépek biztosításával, illetve a berendezések mellé nyújtott biztonságos és gyors háttértámogatással. Ezen kívül partnereik segítségére kívánnak lenni a dokumentum-munkafolyamatok optimalizálásában is, és tovább kívánják bôvíteni komplex
szolgáltatásaikat, amibe beletartozik az online kiszolgálás – például hibaelhárítás, de akár a
képzés is – teljes körû megteremtése. A folyamatos rendelkezésre állás megvalósítása
ugyancsak az idei célok közé tartozik, s minden bizonnyal újabb innovatív technológiákkal
és termékekkel – köztük szélesformátumú nyomtatókkal – is jelentkezni fognak a hazai
piacon. A cég elképzeléseit tekintve összességében cél, hogy tovább növeljék árbevételüket:
az idei évre elôirányzott terv 6 milliárd forint, 2013-ra pedig szeretnék elérni a 8 milliárd
forintos forgalmat. „Folytatjuk az elôdöm, Roman Tihelka úr által elindított stratégiát, amely
nemcsak az új ügyfelek megszerzését, de a meglévô partnereink megelégedését is szolgálja” –
mondta végezetül Václav la Rosé Kovarik. ■
Il–
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Megkínálni a piacot – HP-alapokon

Attraktív Reklámügynökség
Papp Andrea, az Attraktív Reklámügynökség tulajdonosügyvezetôje 14 évvel ezelôtt csöppent a nyomdaipar világába.
A korábban iparmûvészként elsôsorban divattal foglalkozó
hölgy elsô kisfiával volt szülési szabadságon, amikor szüksége
lett némi keresetkiegészítésre. Az akkoriban alig egyéves baba
mellett azonban csak olyan elfoglaltság jöhetett szóba,
amelyet viszonylag kötetlen idôbeosztásban lehet végezni,
ezért üzletkötôi munkát vállalt az egyik nyomdánál.
Akkoriban maga sem gondolta, hogy egyszer majd saját
digitális nyomdáját fogja igazgatni, beszállítókkal tárgyal
a további fejlesztések irányáról, mindeközben pedig
kivitelezôk hada serénykedik az egyébként saját tulajdonú
nyomdaépület bôvítésén… Papp Andreával beszélgettem.

● Véletlenül csöppent ebbe az ágazatba, de elnézve a beruházásokat, a fejlesztéseket, hallgatva a terveket, azt gondolom, nagyon megtalálta azt, amivel szívesen foglalkozik, és amiben igen sikeres
is…
– Tényleg véletlenül kerültem a nyomdaipar közelébe, és meg kell mondanom,
hogy egyáltalán nem értettem hozzá. Az
egyetlen terület, amihez „közöm” volt, az
az iparmûvészeti múltból fakadó grafikai
terület. Viszont a nyomda, ahol üzletkötôként kezdtem dolgozni, minden háttérsegítséget megadott, így igen rövid idô
alatt beletanultam a különféle technológiákba, és ami még ennél is fontosabb,
elkezdtem meglátni a nyomtatott termékben a további üzleti lehetôséget. Mindössze két és fél évig dolgoztam a nyomda
értékesítôjeként, amikor az önállósodás
mellett döntöttem, és megalapítottam a
saját cégemet, az Attraktív Reklámügynökséget. Addigra egyrészt megtanultam
mindazt, amire szükségem volt, illetve
pontosan tudtam, hogy a legkülönfélébb
nyomdatermékeket, amire a megrendelônek szüksége van, hol és kivel tudom a
legjobb minôségben és kedvezô árfekvésben legyártatni. A másik, amire
támaszkodhattam, éppen a megrendelôi
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kör volt, ugyanis ôk szerettek velem
dolgozni, elégedettek voltak, ezért
döntô többségük ragaszkodott is hozzám, tehát az Attraktív partnerei lettek.
Nem egy közülük a mai napig is hozzánk fordul nyomtatással összefüggô
elképzeléseivel.
● Vagyis nyomdaipari fôvállalkozóként folytatta a munkát…
– Így van! Elsôsorban egyébként
azért szerettem volna önálló cégként
dolgozni, mert a nyomtatott termékek,
illetve megoldások terén voltak olyan
ötleteim, amelyeket szerettem volna saját
magam kivitelezni, kiviteleztetni, és
ezekkel megkeresni a piacot.
● Vagyis nem állt meg ott, nem várt
arra, hogy az esetleges nyomdai megrendeléseket teljesítse, azaz legyártassa,
hanem kitalált ilyen vagy olyan terméket
– azt is mondhatnám: „nyomtatott ötletet” –, amellyel abszolút proaktív módon
megkínálta a piacot.
– Mivel én látom, hogy a technológia
mire képes, mi mindent lehet vele megvalósítani, igazából én vagyok az, aki
minderre fel tudja hívni a megrendelôk
figyelmét. És amennyiben tetszik nekik,
fantáziát látnak benne, akkor megrendelik. Valóban ez volt az egyik ok, amiért

saját cégben láttam a folytatást, a másik
pedig, hogy segítsek a partnereimnek a
különféle nyomdatermékeik kivitelezésének egyfajta optimalizálásában is. Amolyan tanácsadóként álltam és állok szolgálatukra.
● Értem, hogy a kreativitása egy önálló reklámügynökségben sokkal erôteljesebben bontakozhat ki, és rendelkezik
olyan tudással, hogy intézze a partnerek
nyomdai munkáival kapcsolatos teendôket, de ez önmagában még nem ok, hogy
saját nyomdát is létrehozzon…
– Pedig igazából az egyedi, kreatív
naptárak miatt került hozzánk az elsô
digitális nyomdagép! Én ugyanis óriási
fantáziát láttam ebben már tíz évvel ezelôtt is, és amikor a partnereimmel megismertettem ezt a lehetôséget, igen pozi-
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HP gépre lenne igazából szükségünk. A
HP ugyanis az egyetlen olyan digitális
nyomdagép, amellyel – festékezési technológiájának köszönhetôen – a klasszikus grafikai papírokra, kartonokra és
kreatívokra is ofszet minôségben lehet
nyomtatni. Az elsô HP berendezésünk
egy használt, de nagyon megkímélt, jó
állapotú Indigó 1000-es volt, amelyet
még 2007-ben vásároltunk, és amely
tényleg beváltotta a hozzá fûzött reményeinket. Nagyon magas minôségben,
hatékonyan tudtuk rajta gyártani elsôsorban az egyedi vagy éppen kisszériás naptárakat, illetve egyre több olyan megrendelésünk lett – például könyvek, plakátok, albumok stb. –, amelyekbôl kifejezetten alacsony példányszámra volt csak
szükség. Tulajdonképpen azt kell, hogy
mondjam: a gazdasági válság nálunk úgy
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tív volt a fogadtatás. A gyártatása azonban annak idején még meglehetôsen
nehézkes volt: többféle konstrukciót –
együttmûködés, alvállalkozói megbízás –
próbáltam ki annak érdekében, hogy a
lehetô leghatékonyabban teljesítsem a
vonatkozó megrendeléseket, mígnem
eljutottam odáig, hogy ezt is „házon belül” kellene megoldani. Jelenlegi párom,
Attila – aki egyébként grafikus – segített
abban, hogy üzembe állítsunk egy saját
digitális nyomdagépet, mégpedig egy
tekercses Xeikonra esett a választás. Így
került az Attraktív akkor még önkormányzati bérleményben mûködô telephelyére az elsô digitális nyomdagép ezelôtt nyolc évvel. Elkezdtünk rajta dolgozni, azután, ahogy egyre jobban megismertük a digitális technológia lehetôségeit, született a döntés, hogy nekünk egy
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csapódott le, hogy egyre több
munkánk lett. Ennek következtében viszont szûkké vált a kapacitásunk, ezért tavaly novemberben – EU-s támogatással – egy újabb HP digitális
nyomdagépet állítottunk üzembe, csak
már egy modernebbet, gyorsabbat, azaz
egy 5000-es típust. És megint csak azt
kell mondanom, hogy jól döntöttünk: ez
a gép is beváltja a hozzá fûzött reményeinket. És mivel van a HP-nek itthon képviselete, megnyugtató mind a kellékellátás, mind a szervizbiztonság.
● Mindemellett fejlesztették a kötészetüket is, továbbá széles formátumú nyomtatót is vásároltak…
– Ha házon belül megoldjuk a nyomtatást, akkor a szükséges kötészetet is
meg kell, különben ismét nehézkessé
válik a gyártás. A naptárak miatt elôször
egy vágógépet és egy elektromos spirálozót vettünk, majd ahogy szélesedett a
digitálisan elôállított termékek köre, úgy
bôvítettük a kötészeti gépparkot. Ebben
az évben beüzemeltünk egy CP Bourg
márkájú ragasztó-kötôgépet és egy
Horizon hajtogató-tûzô kötészeti gépet.
És még az idén egészen biztos, hogy
beszerzésre kerül egy Schmedt keményfedelû könyvek készítésére alkalmas
gépsor, illetve egy fóliázó gép, ami elsôsorban a jövôbeli üzleti elképzeléseink
megvalósításához szükséges. Egyre több
tradicionális nyomdával állunk együttmûködési kapcsolatban, és ahhoz, hogy
gyorsan és hibátlan minôségben tudjuk
elkészíteni az általuk rendelt egyedi vagy
kis példányszámú nyomdatermékeket,
kötészeti oldalról is elengedhetetlen a
professzionális és hatékony géppark. A
szélesformátumú nyomtatóra pedig azért
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van szükségünk, hogy a partnereinket komplex módon szolgálhassuk ki, vagyis esetleges
plakát, illetve dekorációs igényeikkel se kelljen máshova fordulniuk.
● Közben a korábbi bérleménybôl saját tulajdonú telephelyre költöztek, aminek a bôvítése éppen most kezdôdik.
– A költözködésünk alapvetô oka,
hogy a korábbi telephelyünk bérlési lehetôsége megszûnt, és mivel profilunk
alapvetôen szolgáltatás, nem akartunk
ipari környezetbe települni, ezért itt, Székesfehérvár egy kellemes családiházas
környezetében találtunk egy olyan ingatlant, amelyet elsô körben egy pluszhelyiséggel kibôvítettünk, és így – szûkösen
ugyan – elférünk. A teljes átépítésre és
egyben bôvítésre már megkaptuk az építési engedélyt, és rövidesen elkezdôdnek
a kivitelezési munkálatok. A terv szerint
egy több mint 200 négyzetméteres, környezetbarát energiaellátású, „zöldtetôs”,
korszerû, inkább szolgáltatóháznak
semmint üzemnek nevezhetô épület lesz
az új telephelyünk.
● Amilyen tempóval erôsödik a cég
forgalma, növekszik megrendelôi köre,
azon sem csodálkoznék, ha egy-két éven
belül további bôvítésre lenne majd szükségük…
– Szerencsére tényleg nincs okunk panaszra, ezzel együtt van még hova növekednünk, és szeretnénk is. Rövidesen egy
újabb szegmenssel lépünk a piacra: elképzeléseink szerint legkésôbb ôsz
közepére, végére beindítjuk az internet
alapú lakossági fotókönyv szolgáltatásunkat. Kétségtelen, hogy van már néhány cég, amely kínálja ezt a szolgáltatást, de – azt gondolom – igen jó eséllyel
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fogjuk felvenni velük a versenyt, ugyanis
egyrészt a felhasználók számára nagyon
sok, innovatív ötlettel fejlesztettek/fejlesztenek a kollégák szoftvert magának
az albumnak az összeállításához, másrészt nagyon versenyképes áron tudjuk
legyártani ezeket a fotókönyveket, illetve
bármilyen digitálisan készült nyomdaterméket.
● Az ár kérdése mindig egy kényes
pont: a piacszerzés szinte elengedhetetlen feltétele az alacsony ár, ugyanakkor
az alacsony ár könnyen „öngyilkos árrá”
válhat…
– Ez így van, ám ami az egyik vállalkozás esetében még bôven az alacsony ár
kategóriába tartozik, az az árszint egy
másiknál már az öngyilkosságot jelenti.
Mi több tényezô miatt is igen alacsony,
azaz a piac számára nagyon kedvezô
áron tudunk dolgozni: elôször is, mivel
saját tulajdonú a telephelyünk, nem
nyom bennünket a bérleti díj, második
ok, hogy egyik gépünkön sincs semminemû lízing-, vagy egyéb hiteltörlesztési
teher. Harmadikként említem – ámbár ez
mostanában változni fog –, hogy jelenleg
a párommal, Attilával és egy kötészeti
alkalmazottal dolgozunk csak a cégben,
tehát nincs egy nagy apparátus, amelynek költségét – üzletmenettôl függetlenül
– mindig fizetni kell. Ahogy korábban
már említettem, meglehetôsen sok ofszetnyomdával állunk együttmûködési kapcsolatban, és ebben a kifogástalan minôség és megbízhatóság mellett nem kis
szerepet játszik az is, hogy kedvezôek az
áraink. Arra azonban nagyon ügyelünk,
hogy az áraink meg se közelítsék a számunkra veszélyes zónát…
● Meglehetôsen „pörgôsen” telnek a

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,
korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez

➢ 17 éves tapasztalattal

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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napjaik: a mindennapi feladatok és munka mellett, új gépek beszerzése, új projektek indítása, építkezés…
– Azt gondolom, mindketten elértünk
a teljesítôképességünk határához: szükségünk van munkatársakra. Meglévô
ügyfeleink kiszolgálása ugyan még nem
szenved semminemû csorbát, de egy nagyon feszített munkatempót mindenképpen igényel. Attila elsôsorban a gyártást
végzi, és ahogy növekszenek a megrendelések, illetve a géppark, úgy sokasodnak a feladatai, elkel tehát a segítség.
Nekem pedig az egyre növekvô megrendelôi körrel történô kapcsolattartás mellett, alig marad idôm az újabb piaci lehetôségek kiépítésére. Két-három értékesítô
kollégára feltétlenül szükségünk van,
illetve a fejlesztésekhez informatikus és
grafikai tervezô kollégákat is felveszünk.
Nagyon fontosak a meglévô partnereink,
ezért semmiképpen nem szeretném elhanyagolni a velük való személyes kapcsolattartást. Ugyanakkor számos ötletem
van – az egyedi mese- vagy szakácskönyvektôl a változóadat-tartalmú mûanyag alapú matricákig –, hogy merre,
kinek és hogyan lehetne tovább fejleszteni az Attraktív nyomtatáson alapuló
tevékenységét, amelynek alapját ugyan
valamilyen nyomdatermék gyártása
jelenti, de a hangsúly a cégre vagy
személyre szabott egyediségen és a
szolgáltatáson van. Igazából csak most
kezdünk belendülni, beleerôsíteni… ■
Ilona
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Soha nem látott akció a Roland 700-asokra

manroland Magyarország
Ahogy azt inkább többé, mint kevésbé valamennyien érezzük,
az utóbbi jó két és fél év recessziója erôteljesen „visszavágta”
a nyomdaipart. A gazdasági válság elsô fuvallatára a cégek
szinte azonnal „megnyirbálták” reklámbüdzséjüket, amelybe
a különféle nyomdatermékek gyártatása is beletartozik.
A mûködésükhöz elengedhetetlenül szükséges kiadványaik
mennyiségét is felülvizsgálták, és ennek eredményeként
alkalmasint drasztikusan csökkentették a példányszámokat.
Mindehhez hozzájött az elektronikus média, a virtuális
csatornák elôretörése, ami tovább nehezítette – és nehezíti –
a nyomdaipar helyzetét. Persze, ezen belül az egyes profilokat
tekintve igen eltérô a visszaesés, sôt bizonyos szegmensekben –
például digitális nyomdai szolgáltatás – határozott növekedés is
tapasztalható. A hagyományos nyomdatermékeket – például
akcidens kiadványokat, brosúrákat, katalógusokat, könyveket,
szórólapokat, újságokat stb. – elôállítókat, vagyis a klasszikus
nyomdákat érintette a legnegatívabban a válság. Ennek
folyományaként a nyomdák beszállítóinak – gép-, anyag- és
papírforgalmazó cégeknek – sem könnyû az élet. Fôleg a nagy
invesztíciót igénylô fejlesztések torpantak meg. Mit csinál
ilyenkor egy gépbeszállító?
Kelemen Györggyel, a manroland Magyarország
ügyvezetôjével, illetve két munkatársával, Cservenka Bélával
és Mohor Balázzsal beszélgettem.
● Nem gondolom, hogy mostanában,
pontosabban már egy jó ideje sorban
állnának a nyomdák vadonatúj gépekért… Hogyan élik ezeket az idôket?
K. Gy. – Azt gondolom, a piac valamennyi szereplôje nehéz helyzetben van,
és mindenki próbál a lehetôségeken belül
boldogulni. Ebbe a meglévô piacának
megtartása, valamint természetesen újabb
piaci lehetôségek felkutatása éppúgy
beletartozik, mint adott esetben a cég
struktúrájának, szervezetének hatékony
átalakítása. Bennünket is átszerveztek ez
év elején: ezentúl nem a bécsi, hanem a
lengyel központhoz tartozunk, velük
állunk közvetlen kapcsolatban, nekik
tartozunk riportálni. Egyébként ide
tartozik a teljes kelet-közép-európai
régió, a skandináv országok, illetve a
Baltikum is.
● Ez tartalmi változás is, vagy csak
formai?
K. Gy. – Inkább szemléletbeli. A bécsi fônökünk, Gerhard Gocek a számok
alapján fantasztikusan átlátta a helyzetet,

és pontosan meghatározta, hogy hol a
probléma, mihez kell nyúlni. A bécsi
központ további jellemzôje volt: amit
kimondott az ottani menedzsment, annak
úgy kellett történnie. A lengyel irányítás
kicsit más: erôteljesebben sales-központú, tehát az értékesítés a legfontosabb, és
kevésbé vannak jelen a mindennapjainkban. Míg Bécsbe havonta egyszer vagy
kimentünk vagy ôk jöttek, addig a mostani fônökségünkkel jellemzôen telefonon tartjuk a kapcsolatot.
● Ezzel együtt: mostanában nem
annyira egyszerû megfelelni egy salesközpontúságnak…
K. Gy. – Azáltal, hogy ôk is a volt
szocialista országokhoz tartoztak, talán
jobban megértik a helyzetünket, de ez
mit sem változtat azon az elváráson,
hogy erôsíteni kell az értékesítést, egész
pontosan a gépeladást, ezzel párhuzamosan a szervizt és az alkatrészeladást. És
igaza van: Magyarországon is mûködik
még jó néhány olyan öreg manroland
gép, amely már bôven megérett arra,

hogy beolvasszák, és helyette új kerüljön
üzembe állításra. De a nemrégiben
megrendezésre került Sheetfed Summit –
amelyen mintegy 1500 fôt látott vendégül a manroland – is azt célozta, hogy
minél szélesebb kör (és köztük olyan
nyomdák képviselôi is, ahol még nem
üzemelnek manroland gépek!) találkozzon a cég legújabb íves ofszet fejlesztéseivel, megoldásaival, illetve egyéb lehetôségeivel. (Errôl szóló beszámolónkat a
18–19. oldalon olvashatják – a fôszerk.)
● Fókuszban tehát a gépeladások,
illetve -cserék… Egyik megoldáshoz sem
kevés tôke szükségeltetik, az meg szinte
soha nem volt jellemzô erre az ágazatra,
mostanra meg fôleg nem lett az…
K. Gy. – Az anyavállalatunk is pontosan érzi a piac megtorpanását, és soha
nem látott akcióval kívánja segíteni a
régiónkat. Tudni kell, hogy a manrolandnál ez idáig kizárólag egyedi gyártással
készültek a nyomdagépek, mégpedig
pontosan azzal a felszereltséggel, opcionális tudással, amelyeket a vevô kért. Az
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egyedi gyártás azonban jóval
drágább a szériagyártásnál, és
mivel a piac rendkívül árérzékeny, ezért döntött úgy a
cég, hogy bizonyos típust és
meghatározott felszereltséggel állít elô
akció jelleggel, ezáltal elérve egy
jelentôs árcsökkenést.
● Mit jelent ez egész konkrétan?
Cs. B. – A Roland 700-as (B1-es formátum) teszi ki a felét a cég forgalmának,
mi is erre a legsikeresebb modellre koncentrálunk. További segítség a manroland
AG-tól, hogy Magyarországot kiemelt
ártámogatásban részesíti, a következô
alapkiépítésû gépek esetében: négyszínes, ötszínes, továbbá ötszín plusz lakk,
illetve hatszín plusz lakk.
Az akciós gépkonfigurációk azokat a
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gépopciókat tartalmazzák, amelyek beépítését a legtöbbször rendelték meg
ügyfeleink világszerte, de igény szerint
néhány további kiegészítô is kiválasztható. A manroland mindig híres volt
arról, hogy az általa gyártott nyomdagépekkel különlegesen magas minôségben
lehetett nyomtatni, ám – éppen az egyedi
gyártás okán – mindig is drágák voltak a
berendezései. Ha egy megrendelônek
elsôsorban az ár volt a döntô tényezô,
akkor helyzeti hátrányban voltunk. Ha a
gép tudását, minôségét, felszereltségét
tartotta szem elôtt, akkor nyert ügyünk
volt. Most viszont azáltal, hogy megteremtette a célzott ártámogatási rendszert,
árfekvésben is fel tudjuk venni bármely
konkurensünkkel a versenyt.
K. Gy. – Ugyanakkor fontosnak tar-

tom megjegyezni, hogy a manroland
továbbra is elsôsorban egyedi nyomdagépgyártó kíván maradni. Ez most egy
akció, amely ez év végéig tart, és nincs
szó meghosszabbításáról.
● Milyen érdeklôdésre számítanak a
hazai piacon?
Cs. B. – A hazai piac jellemzôje, hogy
kivár. Még EU-s pályázati forrás mellett
is gondolkodik, hogy merjen-e lépni egy
bármekkora beruházást is. Kétségtelen, a
mostani pályázati források kisebb mértékûek, mint régebben: vidéken például a
korábbi 50 százalék helyett a beruházási
értéknek csak a 30 százalékos támogatására lehet pályázni. Ugyanakkor az önerôvel is gondok vannak, a bankok pedig
rendkívül megszigorítottak mindenféle
hitelhez jutást. Ezzel együtt, én a magam

„A nyomtatás él és mûködik”

Ív es Csúcstalálk ozó a manr olandnál
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utóbbi alkalmával az
érdeklôdôk a nyomdagépgyártás elsô lépéseitôl,
azaz az acél öntésétôl
kezdôdôen a hengerelt
fém pihentetésén át a gépek megépítéséig végigkísérhették a teljes folyamatot. A különbözô
szekciókban elhangzott
elôadások, valamint
bemutatók pedig részletes
eligazításul szolgáltak
nemcsak az új gépekkel,
hanem az új technológiai
és alkalmazási lehetôségekkel kapcsolatosan is.
A legnagyobb érdeklôdés az innovációk iránt
volt: például az új
ROLAND 700 DirectDrive platform, amely 18000 ív/órás
nyomtatási sebességet és három percen belüli átállást tesz
lehetôvé, igencsak lenyûgözte a látogatókat. És ugyanezt a
hatást váltotta ki a jelenlévô szakemberekbôl az Autoprint
Smart is, amely technológia az elôre kiválasztott munkák
egymás utáni automatikus elvégzését teszi lehetôvé, mégpedig gépmesteri beavatkozás nélkül. Egy további fontos
fókuszpont a tökéletes ívoszlop-koncepció, amely kizárja a
hibás ívek jelenlétét a kirakóban.
A rendezvény keretei között bemutatásra került a
ROLAND InlineInspector 2.0 nagy felbontású kamerarendfotóKata

75 országból több mint
1500 látogató vett részt az
Offenbachban 2011. május
16–20. között rendezett
Íves Csúcstalálkozón. A
látogatói érdeklôdés egyébként mintegy ötven százalékkal haladta meg az
elôzetes regisztráció alapján feltételezett létszámot,
és ez némi fennakadást
okozott az egyes programok lebonyolításánál.
Tény: bármennyire is
igyekezett a házigazda,
ekkora tömeg kiszolgálása,
vendéglátása, mozgatása
az egyes programhelyszínek között, olykor bizony
nem ment teljesen gördülékenyen. Mindezen kellemetlenséget azonban feledtette a
program tartalmi része. A hat turnusban érkezô vendégeket
dr. Markus Rall, az manroland AG felügyelôbizottságának
tagja, és egyben az Íves Nyomdai Rendszerek üzletágvezetôje köszöntötte, és rövid beszédében elsôsorban a nyomtatás
jövôjébe vetett hitüket hangsúlyozta. „A nyomtatás él és
mûködik” – mondta végezetül, és ezzel tulajdonképpen meg
is fogalmazta jelen rendezvényük célját és üzenetét.
Ezt követôen a csoportokra osztott társaságnak alkalma
volt a három nap alatt a különféle szekciók programjain,
valamint természetesen a gyárlátogatáson részt venni. Ez
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részérôl nagyon bízom abban, hogy a
hazai piac élni fog ezzel a rendkívüli lehetôséggel, amelyet a manroland teremtett. Ezzel az akcióval a felhasználók
ugyanis egy vadonatúj, nagyon minôségigényes nyomtatást lehetôvé tévô,
hatékony géphez jutnak igen-igen

kedvezô áron.
K. Gy. – Ez bizony így van! Ugyanakkor azonban az is tény, hogy például a
multinacionális hátterû nyomdák hazai
leányvállalatainál egyre jellemzôbb,
hogy nem új gépet állítanak üzembe,
hanem a cégcsoporton belülrôl érkezik

szer is, amely már a hatpontos betûket is elemzi, ellenôriz
minden ívet, összehasonlítja a PDF fájllal és zónánként állítható a mérési érzékenysége, ezáltal biztosítja, hogy a kirakóba kerülô valamennyi ív hibátlan. A nagy formátumú nyomtatás is elkápráztatta a látogatókat: a ROLAND 900 XXL
fordítórendszere telitalálat volt a nagy mennyiségekre specializálódott íves kereskedelmi nyomdák számára. A rendezvény alatt egyébként több nyomdagépet értékesítettek, köztük kettôt a kiállítottak közül. A négyszínes ROLAND 700
HiPrint Kínába, az ötszínes ROLAND 200 magas kirakós
lakkos gép Olaszországba került.
A rendezvény jó alkalmat adott a manroland és az OCÉ
elsô közös bemutatkozására is. Az OCÉ, mint a manroland új
digitális partnere két nagy termelékenységû festéksugaras
rendszert mutatott be, a fô fókusz a munkafolyamat-integráció és a Web-to-Print (nyomtatás az Internetrôl) témája volt.
A nemrégiben létrejött együttmûködés egyesíti az ofszet és a
digitális nyomtatás elônyeit. Az OCÉ elsô alkalommal mutatta be legfrissebb fejlesztéseit a nagy termelékenységû digitális nyomtatás területén ofszet nyomdák számára. Az OCÉ
ColorStream 3500 négyszínes nyomtatót nagy mennyiségû,
változó adat nyomtatására tervezték, ikerfelépítése és intelligens termelési tulajdonságai egyszerû áttérést tesznek lehetôvé fekete-fehér munkákról színesre, ezzel új üzleti modellt
kínálva. „Az Elsô Íves Csúcstalálkozó kiváló lehetôséget
jelentett számunkra, hogy bemutassuk, milyen jól kiegészíti
egymást az ofszet és a digitális nyomtatás” – mondta Sebas-

hozzájuk gép. Persze, mindez
nem azt jelenti, hogy nincs,
vagy ne lehetne új gépeladás,
de azt igen, hogy cseppet sem
könnyû!
● Igazából tehát az egy
nagyon szerencsés dolog, hogy nemcsak
gépeladással foglalkoznak, hanem az
anyagok, segédanyagok forgalmazása
meglehetôsen régóta és igen jelentôs
helyet foglal el tevékenységük között. Sôt,
kifejezetten sikeresek is e téren.
K. Gy. – Igaza volt a német vezetésnek, amikor a gazdasági válság beálltakor azt mondták, hogy az anyageladásra
kell fókuszálni… Számunkra itt Magyarországon is ez biztosította, hogy veszteség nélkül, sôt pozitív eredménnyel fent
tudtuk tartani a céget, és még most,
2011-ben is nyereségesek vagyunk!
Valóban nem lehet okunk panaszra ebben
a szegmensben, ám kétségtelen, hogy
ezen belül a csomagolóanyag-gyártók
által használt lakk jelenti a legerôsebb
termékünket. Segédanyagokból a tavalyi
évben mintegy 37 százalékkal többet
forgalmaztunk, mint azt megelôzôen, az
idei kilátások pedig további 17 százalé-

tian Labesberger, az OCÉ Termelési Nyomtató Üzletágának
alelnöke.
Azonban nemcsak az új gépekkel és technológiákkal találkozhattak a jelenlévôk, hanem a manroland új szolgáltatásával is megismerkedhettek. Ez pedig nem más, mint a következô „képlet”: T(echnics) x O(rganization) x P(eople) =
P(erformance), azaz Technika x Szervezet x Ember = Teljesítmény. E képlet egész pontosan a következôket jelenti: a
manroland vállalkozik arra, hogy adott nyomda technológiai,
technikai adottságát, magának a gyártásnak a szervezettségét,
valamint a technológiával dolgozó szakember felkészültségét
együttesen elemezve meghatározza azokat a pontokat, amelyek kvázi a „leggyengébb láncszemet” jelentik. Kizárólag
ezeken a pontokon beavatkozva optimalizálja a teljes folyamatot, ezáltal elérve, hogy a lehetôségeken belül a leghatékonyabb gyártás jöhessen létre. Kétségtelen, eme szolgáltatás
nem ingyenes, ám az is kétségtelen, hogy egy nagyobb
nyomda esetében gyorsan megtérülô költséget jelent.
Összességében elmondható, hogy igen sikeres volt a manroland által szervezett Elsô Íves Csúcstalálkozó. Magyarországról is mintegy kilenc cég képviselôje élt az alkalommal,
hogy alaposabban is szemügyre vegye a cég által kínált lehetôségeket. És információink szerint jó néhányukat – közöttük
olyanokat is, akiknek ezidáig még nem volt Roland gépük –
az itt látottak nagyon is meggyôzték arról, hogy esetleges
fejlesztéseiknél Roland gép mellett döntsenek. ■
mil–
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kos növekedést ígérnek, amelynek több mint felét a lakkok
teszik ki.
● Tény, hogy a válság a
csomagolóanyag-gyártókat
kevésbé viselte meg, s ha voltak is hullámvölgyeik, összességében visszaállt a
termelés a válságot megelôzô szintre.
Önök viszont ezt jelentôsen meghaladva
növelték forgalmukat.
Mi a siker „trükkje”? Hiszen az nyilvánvaló, hogy a termékek minôségében –
legyen bármilyen kiváló is a manroland
lakkja – nincs, nem lehet ennyire szignifikáns különbség.
M. B. – Egyrészt vitathatatlanul kiforrott terméket képvisel ez a lakk, és a piac
soha, semmilyen szinten nem csalódott
benne. Ehhez nyilván az is hozzájárul,
hogy a manroland nagyon erôs technológiai támogatást is biztosít az általa
kínált anyagok, segédanyagok mellé, és
ennek egy lakk esetében kiemelkedô
jelentôsége van. Nálunk az anyageladás
kvázi nem kereskedelmi tevékenység,
hanem technológiai támogatás, amelynek
része csak mondjuk a lakk, mint termék.
Ez a többi anyagunk és segédanyagunk
esetében is így van. Ebben egyébként az
anyavállalatunk printcom üzletágához
tartozó technológusi háttér és labor,
valamint beszállítóink is messzemenôkig
támogatnak bennünket, olyannyira, hogy
partnereink egyéni igényét figyelembe
véve akár egyedi fejlesztésekre is vállalkozunk.
K. Gy. – Nálunk fókuszban vannak az
anyagok: nem perifériaként tekintünk
erre a szegmensre. Ezt jól mutatja az is,
hogy külön technológus kollégánk van,
akinek kizárólag az a feladata, hogy
körültekintô és alapos szakmai segítséget
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nyújtson partnereinknek. És ez az ügyfeleink számára nem jelent pluszköltséget.
M. B. – A régebbi partnereink tudják
ezt, az újabbak azonban néha el sem
akarják hinni, hogy mi „tudásszolgáltatással” ingyenesen állunk a rendelkezésükre, nemcsak a tesztelések és az elsô
beállítások során, hanem késôbb is, bármilyen kérdés vagy kívánság merülne
fel. Nagyon sokféle lakkot használ az
ágazat, és jó néhányszor elôfordult már
az is, hogy egy lakk majdnem tökéletesen megfelelt a kívánt célnak, csak
valami pici módosításra volt szükség.
Jeleztük a labor felé, és egy héten belül
itt volt az igénynek tökéletesen megfelelô lakk, amely egyedi azonosítót kap, és
ezt követôen az adott cég számára bármikor legyártható.
K. Gy. – Ez a fajta gondosság, illetve
nem termék-, hanem technológiaimegoldás-nyújtás valamennyi általunk kínált
termék – a vízadaléktól a gumikendôn át
a festékig – természetes „velejárója”.
● A festék számomra újdonságnak
tûnik, legalábbis a hazai kínálatban…
M. B. – A printcom festék igazából
nem újdonság, ám mi valóban most
lépünk vele a hazai piac elé, ugyanis
mostanra kristályosodott ki, hogy a
három lehetséges festékbeszállítónk
közül melyikkel tudunk szorosabban
együttmûködni. A manroland ugyanis
nem „maga alá gyûjti” a különféle
gyártókat, és nem pusztán átcímkézi a
saját nevére a szóban forgó cég korábbi
termékeit, hanem minden esetben
folyamatosan ügyel arra, hogy az a
termék valóban magas és állandó
minôséget képviseljen, továbbá biztonságos labor- és gyártói háttérrel rendelkezzen. Mostanra hibátlanul összeállt

minden feltétel ahhoz, hogy a hazai
felhasználókkal is megismertessük ezt a
festékcsaládot és gyártója rugalmasságát.
● Felesleges mondanom: ezzel sem
hiánypiacra lépnek be…
K. Gy. – Kétségtelen. Ezzel együtt –
azt gondolom –, joggal bízunk a kedvezô
a piaci fogadtatásban, egyrészt a festékek
minôsége, másrészt azon technológiai
támogatás miatt is, amelyrôl az elôbbiekben már beszéltünk.
M. B. – Tény, hogy két jó minôségû,
ám különbözô gyártmányú festék között
nincs – nem lehet – túl nagy különbség.
Ám rendkívül fontos, hogy adott gépen,
adott munkára melyiket használja a
gépmester. És mi ebben tudunk a cégek
legnagyobb segítségére lenni: hogy melyik festéket, illetve miért pont azt érdemes és kellene használni, például lakkozás esetén.
● Azzal együtt, hogy pontosan tudják
– illetve tudjuk valamennyien –, egyelôre
közel sem egyszerû a nyomdaipar helyzete, önök vidámnak és igen optimistának
tûnnek…
K. Gy. – Ha borúlátóak lennénk, sem
változna a helyzet, illetve dehogynem:
rosszabb lenne… Ezért inkább azt
nézzük, hogy mi az, ami jó, mi az, amit
tudunk tenni a partnereinkért, hogyan
tudjunk az ô munkájukat, boldogulásukat
elôsegíteni, és ezáltal persze a sajátunkat
is. ■

Ilona

ZÁRT POLYURETHÁN TECHNOLÓGIÁVAL
MÛKÖDÔ AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA

KÖNYVKÖTÔGÉPEK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE

A RIGO KFT.-TÔL.
Vállaljuk továbbá meleg ragasztós hot-melt
könyvkötôgépek ZÁRT POLYURETHÁN egységgel
történô felszerelését is!

rigokft@rigokft.hu
www.rigokft.hu
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Felhívás

Nyomdászok a szegénység ellen,
a Budai család megsegítéséért
A nyomdásztársadalom segítségét kérjük!
Ahogy errôl már korábbi (250.) számunkban beszámoltunk:
történt, hogy Schuck István véletlenül látott az RTL-Klubon egy
dokumentum híradást hat, egyedül élô testvér kilátástalan helyzetérôl, és ez olyannyira megindította, hogy elhatározta, mindenképpen segít rajtuk. A Kazincbarcika melletti Martonyiban
élô Budai testvérek – a legkisebb 5, a legnagyobb 19 éves – egy
olyan szociális támogatásból épített házfélében laknak, amelyet
egy szakmájához aligha értô vállalkozó épített, aki mélységesen
figyelmen kívül hagyta az alapvetô építési elôírásokat. A ház
gyakorlatilag vízgyûjtô ciszternaként funkcionál: a lakás 90
százalékát 20 cm magas békanyálas víz borítja, a falak a
mennyezetig áztak fel, kívül-belül moha nô az ablakok körül.
Mivel a környéken nincs munkalehetôség, a családfô édesapa
több mint 100 km-re (Esztergomban) dolgozik, s albérletének
kifizetése után ugyan hazaküldi szinte a teljes fizetését, de az
igen kevés még a megélhetéshez is, nemhogy a ház rendbehozatalára. A gyerekekre a közel 70 éves, valaha bányász, jelenleg rokkantnyugdíjas nagypapa felügyel. Édesanyjuk négy és fél
évvel ezelôtt hagyta el ôket, s azóta sem tudnak róla. A gyerekek saját magukat látják el: a nagyobbak fôznek, mosnak,
takarítanak, miközben iskolába is járnak. Ezzel együtt valamennyien megôrizték életvidámságukat, intelligensek, és
mindegyikük négyes vagy annál jobb tanulmányi eredményt
produkál.
Nos, mindezt látva, és személyesen is megtapasztalva döntött
úgy Schuck István, hogy még a 2011-es ôszi iskolakezdés elôtt
hozzájárul a gyermekek alapvetô életfeltételeinek javításához,
lakáshelyzetük megoldásához. Ehhez kérte és kéri az ágazat
szereplôinek támogatását. A támogatás, a segítségnyújtás
azonban nem olyan egyszerû, ha az adományozó biztos akar
lenni abban, hogy valóban az kapja meg az általa erre a célra
szánt összeg utolsó fillérét is, akinek szánta. A vörösiszapkatasztrófa kapcsán szembesülhettünk azzal, hogy a támogatások töredéke jutott csak el a rászorulókhoz…
Éppen ezért Schuck István mindenképpen egy olyan lehetôséget, megoldást keresett, amely garantálja az adományok célba érkezését. Meg is találta, mégpedig a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezettel történô együttmûködésben, amely átlátható és követhetô módon szavatolja, hogy az adományozott
összeg teljes egészében kizárólag a Budai család megsegítésére fordítódik, és olyan biztosítékot is tartalmaz, hogy
amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud megvalósulni a
család támogatása, az adományozó visszakapja a teljes összeget. Létrejött tehát a Budai család megsegítésének megnyugtató
feltételrendszere.
A támogatás megfogalmazott célja:
1./ A Budai család emberhez méltó lakhatásának megoldása
az apa munkahelyének (Esztergom) közelében.
2./ Amennyiben az adományozott összeg meghaladja az elsô
pont megvalósításához szükséges összeget, akkor a maradék
összeg a Budai gyerekek iskoláztatásához való hozzájárulás.

A Budai család lakáshelyzetének megoldása
a következôképpen történik:
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezethez kifejezetten erre
a célra beérkezett adományokból megvásárlásra kerül egy, a
célnak – akár felújítás után – megfelelô ház, amely tulajdonilag
ugyan a Segélyszervezeté, ám azt 99 évre bérbe adja – évi egy
forintért – a családnak, akik azt követôen akár meg is vásárolhatják. (Azért történik így a lakhatás megoldása, mert a hatályos adó- és illetéktörvények miatt a családnak egyébként igen
komoly vagyonszerzési illetéket kellene fizetni.)
A ház megvételét és felújítását is legkésôbb 2011. július
végéig, augusztus elejéig mindenképpen meg kell valósítani,
hogy a szeptemberi iskolakezdés ne okozzon problémát.
Schuck István magánemberként is, és a Prosystem-Siko cégek
képviseletében is már jelentôs összeget adományozott, amely lehetôvé tette, hogy a kiválasztott, ám felújítást igénylô ingatlant
egyrészt lefoglalózza a segélyszervezet, illetve valamennyi öszszeg maradt is a vételár majdani kiegyenlítéséhez. De egyrészt
nem elegendô, másrészt a felújítás is pénzbe kerül. Az elôzetes
kalkulációk szerint 8,5–9,5 millió forintra lenne szükség a hét- –
nagypapával együtt – nyolctagú Budai család lakhatásának megnyugtató megoldásához. Nagyon nagy szükség lenne további
pénzadományokra. Megköszönni tudjuk a segítségüket.
A PRINTinfo képviseletében jómagam is szószolója vagyok
az ügynek, és vállaltam, hogy lapunk hasábjain rendszeresen
beszámolok a fejleményekrôl. Ez utóbbit azért is tehetem, mert a
segélyszervezettel történô együttmûködés átlátható és követhetô
módon szavatolja, hogy az adományozott összeg teljes egészében kizárólag a Budai család megsegítésére fordítódik, és biztosítékot is tartalmaz arra nézve, hogy megvalósulás hiányában
valamennyi adományozó visszakapja az adomány összegét.
Fogjon össze a nyomdaipar: segítsünk valamennyien!
A legkisebb összeg is nagy adomány a Budai család
életminôségének javításában!
Az adományokat köszönjük, és – S.O.S! – ide várjuk:
Kedvezményezett: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Számlaszám: 11705008-20464565
Közlemény: ÁLOMÉPÍTÔK-2, BUDAI család
A segélyszervezet minden adományozónak igazolást ad a beérkezett összegrôl. Cégek esetében ez az igazolás lehetôvé teszi,
hogy az adomány összege leírható legyen a Társasági Adó alapjából. Fontos! Ahhoz, hogy a segélyszervezet ki tudja adni az igazolásokat, a következô adatokra mindenképpen szüksége van:
Adományozó neve, címe, adószáma, az átutalt adomány öszszege, az átutalás dátuma. Ezeket az adatokat kérjük a következô e-mail címre megküldeni: adomany@segelyszervezet.hu
Elôre is megköszönve a támogatásokat, üdvözlettel:
Korsós Ilona
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„Fûtsön, zenéljen vagy világítson!?”

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

Folytatom a Kolbus Finishing Days
rendezvényén látottak ismertetését.

Finishing Days
a Kolbusnál (2. rész)
A 2009-es beszámolókban megtalálható, hogy a csúcsidôszakokban csak Németországban, három mûszakos üzemben, hetente átlagosan 50 000 fotókönyvet gyártottak, naponta körülbelül 70 átállítással. A növekvô minôségi követelmények elérik a digitális piacot is, és
még ha nem is ugyanazok a mércék érvényesek, mint a nyomdaiparra, a gazdaságosságnak döntô szerepe van a gyártási
folyamat során.
A Kolbus a Rahdenben tartott „Finishing Days” rendezvényén a következô
megoldásokat mutatta be a digitálisan
nyomtatott kiadványok kötészetére, illetve a fotókönyvek gyártására:
Könyvtest-készítés a biztos termelésért
a KOLBUS KM 600 ragasztókötô
gépsorral, in-line hozzá csatlakoztatott
HD 143.P háromkéses vágóautomatával
– A kézi adagolón keresztül, manuálisan történik a blokkok adagolása. A bevezetôliftbe történô automatikus szállítás
révén a könyvtesteket a KM 600-hoz
vezetik, és a ragasztókötôgép 21 szállítópofája a bevezetôlift segítségével egyenként megragadja ôket. A könnyû rázómozgások és az oldalsó levegô-befúvás
igazítja ki az oldalt nyitott kötegeket.
– Igény szerint megtörténik a gerincmegmunkálás (frézelés, rovátkolás, porel-
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távolítás) csak egalizáló- és mikro-rovátkoló szerszámokkal. A gerinckenés düznis
PUR-ragasztással, a szélkenés EVAHotmelt tárcsás szélkenômûvel történik.
A PUR düznis ragasztás a KM 600-ba
integrált, és a beállítási paraméterek a gép
vezérlésén keresztül könnyedén beállíthatóak, illetve – például ismétlôdô munkánál
– újra elôhívhatóak. Ez a ragasztófelhordási folyamat kiváló minôséget és biztos
tartósságot jelent. A PUR-ragasztókötés a
gyakorlatban legjobban bevált, a megfelelô
száradási idôt követôen, és rendkívül
elterjedt ragasztási mód a tartós, igénybe
vett termékeknél.
– A gép felszereltségétôl függôen, elôzékragasztóval és sapkázó állomással rendelkezhet, a könyvtest a borítófelrakón keresztül is ellátható „kombinált elôzékkel”.
– Ehhez csatlakozva következik a kész
könyvtestek inline fej-, láb- és frontvágása a HD 143.P háromkéses vágógéppel.
A KM 600 formátum átállítása percek
alatt megtörténik:
– Belépés a Copilot-ba, a visszatérô
formátumok behívása, például az összegyûjtött munkák kötegszerû feldolgozása, formátum és terméksajátosság alapján
szortírozva.
– Az automatikus elôbeállítások lehetôvé teszik a legrövidebb átállítási idôket
a könyvvastagság, fréz- és kenômûvek,
borító-bevezetés és a présállomás átállításánál.
– Inline produkcióhoz a HD 143.P háromkéses vágógép Copilot beállítási
adatai közvetlenül elérhetôek a ragasztókötô gépbôl.

Kolbus DA 260 fedélkészítô
– Egyszerû kezelés, egykezelôs
irányítás, könnyedén kezelhetô,
akár nem szakképzett, ideiglenes
munkaerôvel is
– automatikus formátumbeállítás, beforgatási szélesség beállítása, valamint manuális karton és vászonadagoló beállítása;
– a matrica könnyedén cserélhetô kívülrôl, mivel a ragasztóegység kihúzható,
– ergonómiailag megfelelô magasságú
vászon és kartonadagoló, valamint készborító kirakó.
Kolbus BF 512 teljesen automata
könyvkészítô sor Copilot irányító
rendszerrel
Az ismétlôdô munkák elôhívhatók a
Copilot segítségével. E cél érdekében, a
formátumnak megfelelôen, átlag 20 tengely teljesen automata beállítása történik.
A BF 512 gyártástechnológia sorrendje:
– a könyvtestek automatikus berakása;
– ragasztóegység oromszegô állomással;
– a könyvtest hotmelt düznis ragasztózása a nyílásnál;
– automatikus fedélberakás a fedéladagolóból;
– a fedelek formázása és kiigazítása;
– a könyvtestek beakasztása a fedelekbe;
– nyílásbeégetés és préselés;
– automatikus kirakás.
A Finishing Days alkalmával a
Schmedt cég is bemutatta legújabb Prä
géppalettáját. Errôl azonban a következô
számban írok. (Folyt. köv.) ■
Kiss Nóra, kiss.nora@prosystem.hu
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Az elôzô
számban ott
hagytam abba,
hogy a „recept”
második pontját
ismertettem.
Nézzük a többit,
illetve ezúttal
egyfajta összegzést is, ugyanis
egyelôre megosztottam Önökkel mindazt, amit
e témában fontosnak, megszívlelendônek gondoltam!
A VÁLTOZÁS ÁLLANDÓSÍTÁSA
(2.)
3. Értékelni kell az adatokat, mert ha
nem értékeljük, és nem használjuk fel
azokat, akkor idôvel meg fog szûnni
„keletkezésük”, hiszen az adatszolgáltatók feleslegesnek fogják gondolni szolgáltatását. Ha nem értékeljük ôket, akkor
nem szembesülünk azzal, hogy valahol
olyan dolgok történnek, amelyeket nem
szeretünk, és ennek érdekében változtatni kell.
4. Egy cég életében alapvetô kérdés,
hogy a problémákra spontán reagálunk
vagy véglegesen. Spontán alatt azt értem,
hogy egyedileg megoldjuk a problémát,
de nem gondoskodunk arról, hogy ne ismétlôdhessen meg. Az a jó, ha a probléma megoldásakor a rendszert is megváltoztatjuk. Ennek érdekében utasítást
kell „létrehozni”, azt oktatni kell, ellenôrizni a betartását, és hiányos alkalmazás
esetén újra kell oktatni a felhasználót.
Az a legnagyobb lépés egy vezetô életében (higgye el Kedves Olvasó, hogy
minden ember vezetô valamilyen közegben vagy szituációban, még a magánéletében is), amikor eldönti, hogy másokkal
akar együtt dolgozni (magánemberként
együtt élni), és nem mindent maga akar
csinálni. Nehéz, mert az ember senkiben
nem bízik annyira, mint önmagában.
Akkor sem, ha önkéntesen, vagy kényszerbôl másokat foglalkoztat.

A bizalom alapja az ellenôrzés.
Azzal erôsödik és stabilizálódik a
bizalom, ha ellenôrzünk valakit, és az
rendszeresen nekünk tetszô eredményt ad.
Ez pedig visszahat az ellenôrzésre.
Vagyis: elôször elvárások kellenek, aztán
tények, majd ellenôrzés és értékelés.
Ez a folyamat elkerülhetetlen, és a
hiányossága esetén valami sérül. Fôként
az emberi kapcsolatok. Javaslom, sohase
gondoljuk, hogy ami nekünk érthetô és
természetesen magától értetôdô, az másnak is az.
Miért tartjuk természetesnek, hogy járni, beszélni, írni, autót vezetni tanítanak
minket? Miért nem természetes, hogy a
munkahelyen (társas magánkapcsolatban) létezni, dolgozni ugyanígy tanítani
kell a kollégákat? Ráadásul egy jó szervezetben folyamatos a változás, és folyamatosan kellene tanulni a résztvevôknek.
A belsô képzésnek a termelés részének
kell lennie! Nem veszteség és nem idôpazarlás. A képzést be kell tervezni épp
úgy, mint az étkezési szüneteket.
Akkor végül mirôl is szól
ez a cikksorozat, ez a rovat?
Naná, hogy nem az LCM STANC
Kft.-rôl! Egy ideje már csak „észosztás”
és okoskodás van.
Valóban így van. A személyes példámon keresztül szerettem volna felhívni a
figyelmet bizonyos számomra fontos
dolgokra a vezetéssel, cégmûködéssel/mûködtetéssel kapcsolatban. Azért fontos
ez nekem, mert jó lett volna, ha hasonló
fókuszálást – azaz olyan ismereteket,
amelyeket a mindennapi munkám során
fel tudok használni – kapok neveltetésem
vagy a diplomáim megszerzése során.
Körülbelül hat évvel ezelôtt kezdtem el
intenzíven tanulni gyakorlati menedzserismereteket. Ennek révén elindult egy
folyamat, ami folyamatosan zajlik és
gyorsul. Ez elsôsorban bennem zajlik, de
kihat a környezetemre.
Egzakt és mérhetô megnyilvánulása
pedig az általam vezetett cég mûködése:
ez a cég az LCM STANC Kft., amely
piacvezetô a szakmájában hazánkban, és
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A vállalk ozás e v olúciója,
avagy a felsôfokú mûködés (8., befejezô rész)

meghatározó a régióban. Folyamatosan
fejlôdik – még a gazdasági válság idôszakában is. Fejlôdik a technológiát,
árbevételt, belsô rendszert illetôen.
Mindennek köszönhetôen multinacionális cégeket tudunk kiszolgálni folyamatosan. Tisztán látom: ennek a feltétele,
hogy hasonlóan fejlett legyen az irányítási rendszerünk, mint az övék. Sôt, bizonyos mértékig a szakmaiságban elôttük
kell járnunk, segíteni, képezni kell a
vevôinket. Ennek érdekében el kell
tudnunk érni, hogy beépüljünk és folyamatosan jelen legyünk a termelésükben.
Ne feledjük el, hogy az elvesztett
vevôk 95 százaléka úgy megy el, hogy
nem mondja meg, mi volt a problémája!
Ennek elkerülésé miatt kell egy rendszeres informális kapcsolat a vevôvel.
Összegzésként azt gondolom, hogy az
egyik legfontosabb eszköz a cégnél a
változás képessége. Ennek feltétele a folyamatos tanulás.
Cikksorozatom zárásaként, és egyben
gondolatébresztôül elárulom, mivel foglalkoznak manapság a magyarországi
multinacionális cégek: fôként a minôségbiztosítás és a hatékonyság növelésével.
Ez a kettô szorosan összefügg. Ennek
fôbb és divatos eszközei a LEAN és az
5S, mint rendszer, módszer.
Izgalmas tanulást, és az új dolgokhoz,
változtatáshoz nyitottságot kívánok Önnek Kedves Olvasó, a munkája és személyes fejlôdése érdekében! ■
Üdvözlettel:
Bodnár Sándor
(www.lcm.hu)
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Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

MUNKAVÉDELEM:
Gondolatok a munkavédelmi szemlérôl

Mivel a nagy, ezerfôs nyomdák kora
lejárt nálunk, most az országszerte több
ezer kicsi vagy kisebb nyomdák szemszögébôl fogok elmélkedni a munkavédelmi szemlék hasznáról, kivitelezésérôl,
és arról, hogy mi dolga van bennük a
munkavédelmisnek, valamint a cégeknek.
Egy jól mûködô nyomdát, amely el
van látva munkával, rendelkezik megfelelôen képzett, fegyelmezett és viszonylag lelkes dolgozókkal, nyomdai és
egyéb – például villanyszerelôi, raktárosi
– dolgozókkal, úgy kell elképzelni, mint
egy egészséges embert, aki voltaképp
nem szorul orvosi ellátásra. Ahogy azonban mindannyiunknak kellenek személyi
okmányok, igazolások, például az iskolai
végzettségrôl, születési anyakönyvi kivonat, bizonyítványok, aláírások és szerzôdések a munkavégzésrôl stb., ugyanúgy
kell az üzemet is felszerelni az elôírások,
a biztonságosság és megfelelô munkakörülmények érdekében. Fokozottan
fontos ez, mert a kicsi üzemekben általában megbízott munkavédelmi szakember van, aki ugyan bármikor tanácscsal, megfelelô megoldásokhoz segítséggel rendelkezésre áll, mégsincs ott
minden nap az üzemben reggeltôl estig.
Szerencsére ma már rendelkezésre áll a
fax, a telefon, az internet, hogy probléma
esetén ugyanolyan gyorsan meg lehessen
találni a munkavédelmist, mintha a
szomszéd szobában ülne.
Így válik lehetôvé az, hogy a kis,
5–10–20 fôs cégeket évente egyszer-kétszer, ha már 30–40 fôs a cég, akkor

negyedévenként látogassa a munkavédelmis. Mint ahogy a nôknek évente el kell
menniük rákszûrésre, akkor is, ha semmi
panaszuk nincs. Így lehet megelôzni a
nagy bajt.
Tehát az elôre megbeszélt idôpontban
létszámtól függô idôszakonként beköszönt az éves (féléves, negyedéves) munkavédelmi felülvizsgálat.
Ez nem tévesztendô össze a hatósági
felülvizsgálattal. Ôk akkor és annyiszor
jöhetnek – akár váratlanul is –, ahányszor
jónak látják. Szerencsére a kis cégeknél
esetleg évek telnek el két hatósági ellenôrzés között. Hacsak nincs valami baleset vagy egészségügyi probléma, amirôl
tudomást szereznek, és „rászállnak” az
illetô cégre. Kivizsgálás, jegyzôkönyv,
gépleállítás és tetemes pénzbírság, amely
akár 10 millió forintig terjedhet.
És itt van vége a felvezetésnek. Ami
most következik, az arról szól, hogy miként lehet „megúszni” az ellenôrzéseket,
baleseteket, kellemetlenségeket és a
pénzbüntetést.
Ha maradunk az egészséges ember
hasonlatnál, akkor a munkavédelmis
megbízása, megjelenése, vizsgálatai,
kiadott feladatai, és azok végrehajtatása
az üzemmel mondjuk a kötelezô éves
onkológiai szûrésnek felel meg, ahogy
már ezt fent említettem. Mi következik
ebbôl? Az, hogy nem azért kell munkavédelmist megbízni, mert azt a törvény
elôírja (hiszen azért írja elô!), hanem
azért, hogy a „szûrôvizsgálattal” mindent
átvizsgáljon a cégnél, hogy ne legyen
késôbb baj, baleset, anyagi kár.

A DUPAREC Kft., mint a
legnagyobb papírhulladékkereskedô és -gyûjtô,

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662
24

Itt kell kijelentenem, hogy egy
lelkiismeretes munkavédelmis (szakmérnök vagy szaktechnikus) hivatásos vészjósló. Ugyanis a szakképzettsége alapján
el tudja képzelni, fel tudja tételezni, mi
az a helyzet, állapot, hiányosság, törvényszegés, szabványossági eltérés, aminek a vége feltehetôen baleset lesz. Persze ez nem 100%, mert elôfordul, hogy
mégsem, de ez már a szerencse dolga, és
ez nem okoz megfelelô lelki nyugalmat.
Annak idején, amikor az egyenesvágógépekre még nem szereltek fotocellát,
nagyságrendekkel több volt a levágott
ujjpercû vágó. Manapság már nagyon
ügyetlennek vagy képzetlennek kell lenni
ahhoz, hogy a vágókés alá jusson az
ujjunk.
A kilátogató munkavédelmis elôször is
szemügyre veszi azokat az iratokat, igazolásokat, amelyeket a veszélyes területek szakemberei adtak ki, cégesen aláírva
és érvényesen. Ilyenek például az elektromos mérések és vizsgálatok jegyzôkönyvei, amelyek feltüntetik, hogy meddig érvényesek, és milyen hiányosságokat észleltek. Az érvényesség lejártával a
jegyzôkönyv már csak egy „emlék” arról,
hogy akkortájt betartottuk az elôírást. A
megjelölt hibákat pedig a lehetô leggyorsabban kell elhárítani, mert ott fokozott a
balesetveszély. Ráadásul, ha ebbôl tényleg baleset lesz, akkor a sérült összes
anyagi kárát és a baleset egyéb költségeit
a cég fizeti meg, mivel engedte dolgozóját hibás gépen dolgozni!
Más egyéb területen is elôírhat a tör-
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lószekrényeket és számtalan egyéb dolgot, ami az adott üzemben munkavédelmileg megvizsgálandó.
És ha errôl készek a jegyzetek, akkor
azok és az egyéb dokumentumok alapján
a munkavédelmisnek meg kell írnia a
szemlejegyzôkönyvet. Ebben legyenek
felsorolva az átnézett dokumentációk és
technológiák! Részletesen le kell írni a
talált hiányosságokat, szükség esetén
tanácsokat adni a megoldáshoz. Meg kell
jelölni az elvárt határidôt és a javításért,
végrehajtásért felelôs személyt.
Hogy a hasonlatnál maradjak, ez csak
a vizsgálat leírása, és ha baj van, akkor a
recept, mint az orvosnál. El kell olvasni,
az elôírásokat be kell tartani, a receptet
ki kell váltani, és a gyógyszert beszedni.
Esetünkben intézkedni kell a leírtak
végrehajtásáról, végrehajtatásáról. Ha az
átvett szemlejegyzôkönyv nem világos,
vagy valamivel a cég nem ért egyet, akkor jön a munkavédelmis felé a telefon,
fax, e-mail, esetleg egy újabb látogatás a
részérôl.
Csak egyet nem lehet tenni a megkapott munkavédelmi szemlejegyzôkönyvvel: konstatálni, hogy megjött, és „lerakni” a munkavédelmi iratok közé!
Ne felejtsük, a legjobb orvos által felírt legjobb recept sem segít a gyógyulásban, ha gondosan összehajtva a tárcánkba tesszük, ahelyett, hogy kiváltanánk a
patikában, és elkezdenénk szedni a
gyógyszert… ■
Nagy Veronika munkavédelmi szakmérnök
(06-1/351-5565, 06-20/9311-329)

Ny omdászok
Baráti
Társasága ( 7.)

Pénzinfo

vény méréseket, ellenôrzéseket jegyzôkönyv kiadása mellett, amivel a teendô
azonos a fent leírtakkal. Ilyenek például,
és a teljesség igénye nélkül: világításmérés, villámvédelmi mérés, zajmérés, légszennyezôdés-mérés, a helyiségek léghômérséklete és páratartalma. Többek között a munkavédelmis kötelessége, hogy
elôírja a szemle során megállapítottak
alapján, hogy az adott üzemben pontosan
milyen mérésekre és ellenôrzésekre van
szükség. Ha kell, a szemlejegyzôkönyvben még azt is elôírhatja, kit (milyen
szakembert) kell megbízni a vizsgálattal,
javítással, szereléssel.
Az „asztal melletti” szemle során kell
ellenôrizni például a meglévô targonca és
targoncakezelôk iratait, a munkaalkalmassági iratokat és az üzemorvos által
kiadott szemlejegyzôkönyvet. Be kell
kérni, ha javítás, gépáthelyezés történt, a
szerelôi igazolásokat cégesen aláírva. A
tûzvédelmis tevékenységének iratait is át
kell nézni, persze anélkül, hogy átvennénk az ô tevékenységét. Ha hiányt észlelünk (például nem volt tûzvédelmi
szemle), akkor errôl csak értesíteni kell a
tûzvédelmi szakembert, ô nagyon jól
tudja, mit és hogyan kell pótolnia.
Legvégül le kell bonyolítani a helyszíni szemlét, átnézni a munkatermeket, folyosókat, étkezési és tárolási lehetôségeket, a beüzemelt gépeket darabonként, a
dolgozók öltözetét, a fûtést, szellôztetést,
a napsugárzás elleni védekezést, a képernyôs munkahelyeket, lépcsôket, padlót,
közlekedési és tárolási helyeket, kapcso-
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Minél több cég csatlakozik a nyomdaiparból, annál átláthatóbb lesz a piac, és
annál jobban elkerülhetôk a rosszul fizetô megrendelôk okozta veszteségek.
Eddig 28 cég csatlakozott a programhoz,
és közülük a következôk járultak hozzá a
közzétételhez:
Avolini, Cerberus, Crewprint, Elôzék,
Gyomai Kner, Infopress, manroland
Magyarország, Kaposvári Nyomda,
Keskeny Nyomda, Korrekt Nyomda,
Mester Nyomda, Michael Huber Hungária, OSG Nyomda, Pauker Nyomda,
Petô Bt., Prime Rate, Print 2000 Nyomda, Prospektus Nyomda, Szó-Kép
Nyomda, OOK Press Nyomda, Interpress Kiadó
A programhoz való csatlakozás teljesen ingyenes.
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 Nyomdászok Baráti Társasága belsô, bizalmas adatokat tartalmazó információs rendszeréhez! ■
Nyomdászok Baráti Társasága
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TH 1180 THEIMER IZZÓ
Bourg összehordógép
(22 állomásos, B3-as),

Grafopress
könyvkötészeti prés
ELADÓK.
Érdeklôdni: 72/213-999
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Csepeli nyomda kereskedelmi vezetôt
és kereskedelmi ügyintézôt felvesz.
Tel.:06-30/501-0202

ELADÓ HASZNÁLT
NYOMDAGÉPEK
• Dominant 846P (7 MFt)
• D o m i n a n t 7 1 5 (2,8 MFt)
• Romayor 313, 314
(50–450 EFt)

• Maxima 80-as gépek

Kiváló minôségû, használt digitális
sokszorosító (RISOGRAPH CR1610)
tartalék festékkel eladó. Megegyezünk!

ANGOL, OROSZ
fordítás,
tolmácsolás

Telefon: 06-20/332-9097

magyarra: 2,30 Ft/karakter;
idegen nyelvre:
2,50 Ft/karakter;
idegen nyelvrôl idegen
nyelvre: 2,90 Ft/karakter

• KROLL bígelô-perforáló

(Felnôttoktatásban való jártasság, megbízhatóság, titoktartás,
rugalmasság, helyszíni oktatás, számlaképesség.)

Tolmácsolás:
2500 Ft/15 perc + áfa

Óradíj: 3500 Ft/45 perc + áfa
T.: +36 20 960 9286, e-mail: szigabo@t-online.hu

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

• Multi Effect
h a j t o g a t ó g é p (500 EFt)
• KAEV tûzôgépek

Tanfolyam cégeknek!

Angol, orosz – nyelvtanítás, szinten tartás

Fordítás:

Eladó 250 + 100 m 2-es ház
a XV. kerület
kertvárosi részén, kitûnô
közlekedésnél
(az M0-ás és az M3-as is
közel.).
Háromszintes, vállalkozásra és/vagy lakhatásra egyaránt
alkalmas, korszerû és szépen karbantartott,
a kert 540 m 2-es.

Ára csak: 62,9M HUF
Érdeklôdni:

06-30/932-0710
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(400 E–1,2 MFt)

• Maxima 115-ös gépek
(600 E–950 EFt)

• Maxima 115-ös gépek
(600 E – 950 EFt)
(350 EFt)

• P á n t o l ó g é p (250 EFt)
• Victoria B3-as

t é g e l y s a j t ó (550 EFt)

(150 E – 280 EFt)

• PD70-75 bígelô-perfor á l ó g é p e k (200–400 EFt)
• Levilágítók, könyvprések
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

2011-ben
Még:
szeptember 9.,
szeptember 29.,
október 18.,
november 7.,
november 25.,
december 13.
(Lapzárta: a megjelenést
megelôzô 10. nap!)
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– Tüske Kft.
2049 Diósd,
Vadrózsa u. 17.

1049 Budapest, Széchenyi tér 9.

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

STANCOLÁS
(B2-es méretig)

MELEGFÓLIÁZÁS
(B1-es méretig)

GÉPI
DOBOZRAGASZTÁS
SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
KÖTÉSZET

Könyvkötô Kft. AZ,
akire Ön mindig számíthat.
HATÁRIDÔBEN és M I N Ô S É G B E N ,
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
Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

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

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.

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

TAMPOPRINT cég képviselete

Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

Kállai Technik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,
perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami a
stancszerszámkészítéshez szükséges.
Kedvezô árak,
gyors kiszolgálás.

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

ÓRIÁSI ÁRZUHANÁS
ÖNÁTÍRÓ PAPÍROK
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

•

•

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal
Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés
GUBEK Kft. 1106. Fehér út 10. 30/9445-847, e-mail: gubek314@t-email.hu
•

•

Jubileumi árengedmény!
árengedmény!

–10% 2011.08.30-ig

2030 Érd, Túr utca 2–4.
Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

Sorszámozna?
Morgana sorszámozó!
Bígelne?
Morgana sorszámozó!
Perforálna?
Morgana sorszámozó!
INVENCIÓ® Kft.

www.kallaitechnik.hu
E-mail:
kallaitechnik@t-online.hu

invention@t-online.hu

T.: 260-0562

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

MAYA STANC
1165 Bp., Zsemlékes u. 26.

STANCOLÁS
Heidelberg Cylinder gépen
40 x 57 cm méretig, valamint bígelés, perforálás,
formariccelés 4 Ft/ív

SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
30 Ft/cm
T.: 407-4199, 70/242-9407
MI ÖNÉRT VAGYUNK!
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