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A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda
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TÖBBEK UTÁN SZABADON
Egyrészt Cato egyik mondása, másrészt dr. Tomcsányi Péter egyik kijelentésének átgondolása
– vagyis többek – után szabadon, néhány meglehetôsen karakteres lépésre szántuk rá
magunkat.
Kezdjük Catóval! Cato római szenátor híressé vált mondása a következô: „Egyébként
javaslom, hogy Karthagót el kell pusztítani!” Nos, a fáma szerint a szenátor minden beszédét
– ha kapcsolódott a témához, ha nem – így fejezte be, ezzel is felhívva a figyelmet Karthagó
veszélyességére, vagyis az ügy, a dolog fontosságára, illetve halaszthatatlan voltára.
Azóta eltelt több mint 2300 év, és eme mondást napjainkban akkor szokták idézni, ha valamilyen
tekintetben mániákus embert akarnak kifigurázni, jellemezni.
Nos, mi most önként vállaljuk fel „mániákusságunkat”, mégpedig egybôl két kijelentéssel is.
Az egyik: „A nyomtatott termék a maradandóság része”.
A másik pedig a papír alapú hordozókból készült termékekre vonatkozik, és így hangzik:
„Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda”.
Mániákusságunk megnyilvánulásaként lépten-nyomon – rögtön mindjárt jelen lapszámunk
címoldalán is, és ezentúl mindig! – hangoztatni fogjuk eme meggyôzôdésünket.
Azt gondolom, túl sokáig maradt csendben a nyomdaipar az elektronikus média támadó
harsogásával szemben. Kétségtelen, akár joggal gondolhatta, hogy mivel mindkettônek megvan
a maga létjogosultsága, idôvel helyére rendezôdnek a dolgok, vagyis minden arra használtatik,
amire igazán való. Ám a virtuális világ mohó: jószerint mindent akar, és gátlástalanul fészkeli be
magát a fejekbe! Ideje tehát a nyomdaiparnak nem a világ józanságára hagyatkozva várni, hogy
az majd észreveszi és értéken méri a dolgokat, hanem tennie kell, hogy helyreállítsa a nyomtatott
termékek jogos presztízsét. Ugyanakkor – hála istennek! – néhány tény azt mutatja, hogy a világ,
az emberek nyitottak is erre. Az például, hogy a fotókönyvek iránt évente 30 százalékkal
növekszik az igény, arra utal, hogy a maradandóság iránti vágy továbbra is zsigeri töltôdés
maradt. A virtuális világ a percnek szóló hírek, a gyors és egzakt információk forrása, az pedig
sajnálatos „mellékhatásként” értékelendô, ha bárkinek is életterévé válik. Ahogy azt már egyszer
– lehet, hogy többször is! – írtam: a virtuálisan létezô dolgok már születésük pillanatában sem
valóságosak, ezért értékük alapvetôen megkérdôjelezhetô. Minden azonban, ami értéket képvisel,
megérdemli, hogy megjelenési formájában is maradandó legyen, azaz valóságosan – például
kinyomtatva – is létezzen.
Dr. Tomcsányi Péter kijelentése – amely hozzájárult lépésváltásunkhoz – pedig a
következôképpen hangzik: „Változó világ, változó üzleti modellek – és ez a lényeg!”
Nos, mi is némileg hajlamosak vagyunk arra, hogy „beleragadjunk” a már jól ismert, bejáratott
keretekbe, és – mint tudjuk – talán a legnehezebb dolog: nem valami teljesen újat létrehozni,
hanem a megszokottat megváltoztatni.
De elkezdtük. Ahogy azt jelen lapszámunkat lapozva, olvasva tapasztalhatják, megváltoztattuk,
dinamikusabbá tettük kinézetünket, és rövidesen néhány olyan új rovatféleséggel is jelentkezünk,
amelyek – az elôzetes felmérések alapján – az Önök érdeklôdésére bizton számot tarthatnak.
Változtatásunk további tárgyát honlapunk képezi, mégpedig két funkciót illetôen is. Adatbázisunk
2011. október elsejétôl „felújítás, átalakítás miatt átmenetileg nem mûködik”, ugyanis új keresési
szempontok alapján dolgozzuk át a teljes adatbázist. Igyekszünk mihamarabb befejezni a
munkálatokat, addig is kérjük és köszönjük is türelmüket.
További változás a printline.hu-n, hogy hangsúlyozandó a nyomtatott megjelenés prioritását
a PRINTinfo újság mindenkori aktuális számának megjelenésével egyidôben annak kizárólag
ízelítôje lesz hozzáférhetô az interneten, és csak az elôzô számok lesznek olvashatóak teljes
terjedelemben elektronikusan. Mert a nyomtatott termék megérdemli az elôrébbvalóságot!
a fôszerk.
A PRINTinfo újság aktuális számának „ízelítôje”, az elôzô számok teljes terjedelme
elektronikusan IS hozzáférhetô a www.printline.hu oldalon.
Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu •
www.printline.hu • Kiadóvezetô-fôszerkesztô: Korsós Ilona • Szerzôk: Bánfalvi Zsolt, Kiss Nóra, Nagy Vera •
Fotók: Peller Katalin (fotóKata) • Hirdetésfelvétel, felvilágosítás a PRINTinfónál (szerkesztôségi órák: 8–9 óra
között): +36 1 226-1944 • Megjelenik: cca. 3 hetente, 3 000 példányban • Következô szám: 2011. november 7.
(kéziratzárás: 2011. október 27.) • Szedés-tördelés: PRINTinfo • Korrektor: Fáklya Ágnes • Levilágítás CtP-re:
GMN-Buda, Pauker Holding • Nyomdai munkák: Pauker Nyomda (F.v.: Vértes Gábor) • Papír: Antalis Hungary
(CLAROBulk 1.1 vol. 100 g) • ISSN: 417–4804 • Nyilvántartási szám: 163/0398/2/2010.
A lapban megjelent írások a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. • A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség nem vállal felelôsséget!
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Digitális Könyvnap info

Rekordérdeklôdés a digitális könyvnyomtatás iránt

● II. Digitális Könyvnap közel

● Technológiai részletek helyett…

100 könyvkiadó részvételével . . . . . .(6. oldal)

Szalai István, Océ Hungária . . . .(10. oldal)

● „Dániában nincsenek parkolóôrök…”

● 250 példány ingyen…

Kocsis András, Kossuth Kiadó . .(7–8. oldal)

Németh György, Océ Hungária .(10. oldal)

● „…évi 16–25 százalék a növekedési potenciál…”

● Változó világ, változó üzleti modellek…

Erdély Zsolt, Budapest Papír . . . . .(9. oldal)

Dr. Tomcsányi Péter, Prime Rate (11. oldal)

Cég info

…LiNKFusion

„Amíg szubjektív érzületeken, jobb esetben hagyományos eszközök
segítségével folyik a vita arról, hogy ez vagy az a nyomat olyan-e, mint
amilyent a megrendelô elvárt, addig egzakt módon tisztázatlan marad,
hogy kinek van igaza. Egy biztos, a nyomda nem jön ki jól a
történetbôl: ha igaza van, azért, ha nincs, akkor azért…”
…a LiNKFuson . . . . . . . . . . .(12–14. oldal)

Cég info

…kétszeres Business
Superbrands díj
…a minôsítés elnyerésére sem pályázni, sem
jelentkezni nem lehet…”
. . . . . . . . . . . . .(14. oldal)

Cég info

…amikor Gutenberg több mint 500 éve feltalálta a nyomtatás
„gépesítését”, már ô is anyagi, finanszírozási gondokkal küzdött…
(Na, ez az örökség szinte valamennyi utódjánál fennmaradt… – a
fôszerk.) Éppen ezért is van szükség arra, hogy a nyomtatással foglalkozók olyan újabb megoldásokat, berendezéseket ismerjenek meg, amelyek vagy hatékony és gazdaságos megoldást jelentenek, vagy új piaci
lehetôséget teremtenek.
Delfin Rendszerház… . . . . . .(24–25. oldal)

Hír info

Vándor info
● Vándorgyûlés, Papírfeldolgozó Napok
A rendezvényrôl általában… . . . . .(16. oldal)

● Házigazdák – a bemutatkozás sorrendjében:
Dunapack Nyíregyházi Gyára, Nypa Flexo, Color Pack, Flexo 2000,
Start Nyírségi Nyomda . . . . . . . . .(17. oldal)

Professzionális borítékoló
és professzionális digitális
nyomdagépek

Kell-e versenyeznie egy
nyomdásznak a Facebookkal?

„…Ma már nem az a kérdés, hogy a megrendelt nyomdatermék a
legkiválóbb minôségben, a beígért határidôre leszállításra kerül-e,
hanem, hogy mit tud még a nyomda ezen felül ajánlani ügyfelének?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(26. oldal)

Gép info

● „Áldás a világnak, jó üzleti lehetôség a…” – SaveFood
Bernd Jablonowski, Interpack . . .(18. oldal)

● Lehetôség, trend, jövô – drupa Village, IARIGAI
Fábián Endre, Pesti Sándor, dr. Novotny Erzsébet,
dr. Horváth Csaba . . . . . . . . . . . .(19. oldal)

A SCHMEDT cég
újdonságai

Sorozatunkban ezúttal a cég okos, digitális nyomdákban is kifejezetten jól használható kötészeti gépei közül az új nyílásbeégetô, és
préselôvel ismerteti meg Önöket a szerzô.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(27. oldal)

● Együtt még nem élnek, de már együtt (is) léteznek
A tradicionális és digitális nyomdagépgyárak együttmûködéseirôl
Kelemen György, manroland .(20–21. oldal)

● Árulták a portékát – de jókat és jól!
Stephane Atoumo, Brancher . . .(22. oldal)
Faragó Sándor, Konica Minolta .(22. oldal)
Mikó Sándor, PC Studio 2000 . .(22. oldal)

● „Ördögh”-tôl való tudomány…
Szárnyaló kreativitás plusz alapos nyomdai ismeretek
Ördögh László, Graphasel . . . . .(23. oldal)

Expo info

Kreatív Iparágak
Fóruma

Hungexpo Budapesti Vásárközpont,
2011. november 9–11.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(18. oldal)

Véd info

Az ágazati összefogás…

Újabb adományok, és a Viasat3 – Álomépítôk címû mûsora is
beszámol a nyomdaipar ezen összefogásáról
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(28. oldal)

Véd info

Gépkezelôk, figyelem!

Nagy Vera munkavédelmi tanácsai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(28–29. oldal)

Apró info
PRINT info

. . . . .(29–30. oldal)

Paraméterek – 2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(31. oldal)
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Rekordérdeklôdés a digitális könyvnyomtatás iránt

II. Digitális Könyvnap közel
100 kiadó részvételével

Ilona

…hatékony és gazdaságos
megoldást biztosítanak
a rentábilis könyvkiadáshoz

A másodszor
megrendezésre
került Digitális
Könyvnapon
kifejezetten
hasznos és érdemi információkkal bôvíthették tudásukat a résztvevôk. Dr. Tomcsányi
Péter, a Prime Rate ügyvezetôje és egyben a rendezvény
házigazdája ismételten nem saját cégének „fényezésére” –
nem mintha szükség lenne rá – használta fel elôadását, és
Kocsis András, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója,
egyben a Digitális Könyvpályázat fôvédnöke ugyancsak
olyan információkat osztott meg a jelenlévôkkel, amelyek
a könyvkiadás jövôjének szempontjából igen relevánsak.
A pályázat kiírója az Océ Hungária (Canon Group), és
Szalai István, a cég nyomdaipari üzletág igazgatója technikai részletekkel nem, viszont a végeredmény szempontjából fontos tudnivalókkal foglalkozott elôadásában. A pályázathoz ingyenesen papírt biztosító Budapest Papír Kft.
képviseletében Erdély Zsolt ügyvezetô tartott szintén egy
olyan elôadást, amely kiadói szempontból (is) igen nagy
érdeklôdésre tartott számot. Németh György, az Océ Hungária ügyvezetôje pedig az immáron ötödik alkalommal
kiírt Digitális Könyvnyomtatási Pályázat feltételeit ismertette.

A 2011. szeptember 29-én megrendezésre került Digitális
Könyvnap befejezô programjaként pedig a résztvevôk megtekinthették a Prime Rate nyomdáját, amely a régió legnagyobb és egyben legmodernebb digitális nyomdája. Nem
csoda tehát, hogy zsúfolásig megtelt a Prime Rate Megyeri
úti székházának nagyterme: közel száz kiadó fogadta el a
meghívást a II. Digitális Könyvnap rendezvényre. Eme
kimagasló érdeklôdés egyrészt dicséri a szervezést végzô
Prime Rate-et – nevezetesen Tordy Évát –, másrészt vitathatatlan tény az is, hogy talán mostanra érett meg, érett be a
kiadóknál, hogy olyan megoldásokat keressenek, amelyek a
fojtogató gazdasági körülmények között is hatékony és gazdaságos megoldást biztosítanak a rentábilis könyvkiadáshoz.
Nem arról van szó, hogy vége a tradicionális könyvgyártásnak. A digitális nyomtatás a könyvgyártás területén – ahogy
az egyéb nyomdatermékeknél is – egyrészt tradicionálisan
megvalósíthatatlan újabb piaci lehetôséget eredményezett –
például alacsony példányszám, megszemélyesítés vagy változóadat-tartalom –, másrészt a piaci fogadtatás felmérésében, illetve a példányszám-optimalizálásban – például utánnyomás – jelent hatékony megoldást. A téma iránti érdeklôdés mértékét az is jól mutatja, hogy a nyomdalátogatáshoz a
társaságot három, és még így is igen komoly létszámú csoportra kellett osztani annak érdekében, hogy a turnusokon
belül mindenki kellôképpen lássa a berendezéseket, feltehesse esetleges kérdéseit, és hallja a válaszokat is… ■

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

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu
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„Dániában nincsenek
parkolóôrök…”
Kocsis András elnök-vezérigazgató,
Kossuth Kiadó
Kocsis
András a
tôle megszokott
sodró lendületû és
igen szuggesztív elôadásában a
könyvvel foglalkozók – kiadók és
gyártók – legnagyobb érdeklôdésére
számot tartó témáját járta körül: tradicionális könyv, digitális könyv,
e-könyv. 1998-tól 2007-ig egy erôsen
felfelé ívelô – évi 10–15 százalékos
növekedés – idôszakot követôen az
elmúlt években törés következett be a
tradicionális könyvek területén. Egy
akkora fokú gazdasági válság hatására, amelyet valamennyien megtapasztaltunk (és tapasztalunk jelenleg is), a
Maslow-féle szükségletpiramis alapján az egyén az alapvetô szükségletek
– például enni, inni, öltözködni, lakni
stb. – kielégítésre volt kénytelen

fókuszálni, visszamenni, és ez egyben
azt is jelenti, hogy az önfejlesztés –
például az olvasás – iránti szükséglete
erôsen a háttérbe szorult, aminek következtében drasztikusan lecsökkent a
könyvvásárlás is. Ezzel párhuzamosan megváltoztak a könyvolvasási
szokások, illetve a technológia erre új
megoldásokat – interneten hozzáférhetô legális és illegális platformok –
kínál. „Az USA-ban, Európában, illetve Magyarországon nagyon eltérôek a
vonatkozó gyakorlatok és tapasztalatok. Az amerikai Amazon elektronikus
könyváruház honlapján például jelenleg mintegy három millió könyv található egyszerre általában négy verzióban: kemény-, illetve puhatáblás kivitelben, elektronikusan letölthetô
változatban, illetve hangoskönyv
formájában. Tény, hogy jelenleg bizonyos szegmensekben több a letöltés,
mint a fizikai vásárlás.

Digitális Könyvnapinfo

Tradicionális és/vagy digitális könyv
és/vagy e-book

Amerikában jelenleg a
könyvszakma összbevételének 10–12 százalékát teszi
ki az e-verzió. NyugatEurópában ez az érték 2-2,5
százalék. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy folyamatosan növekszik:
egy évvel ezelôtt a londoni metró minden szerelvényében volt olyan, aki ebook-ot olvasott, fél éve már minden
kocsiban volt ilyen. Ha most kimegyek, nem tudom, mit fogok tapasztalni… Nézzük a magyarországi helyzetet! Hacsak a kinyomtatott könyveket vizsgáljuk, látjuk, hogy itthon nem
mûködik az egyidejûség, azaz: ha
nálunk megjelenik egy keménytáblás
könyv, mondjuk 4990 forintért, akkor
legfeljebb majd néhány hónap múlva
lesz kapható puhatáblás változata az
eredeti ár feléért, harmadáért…
Elektronikus letölthetôségrôl pedig
annyit: inkább pánik van, mintsem

Könyvpályázat 2011

Kiadóknak
250 példány könyv
Megjelent az Océ
Digitális Könyvnyomtatási Pályázatának
idei kiírása

Océ-Hungária Kft.
www.oce.hu
konyvpalyazat@oce.com

A Pályázat Védnöke:

Kocsis András
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valós veszély. A Kossuth Kiadónak
van saját multimédia-plázája
(www.multimediaplaza.hu), amelyen
az elektronikusan elérhetô könyvek
száma közel 1400, és folyamatosan
bôvül. Van is letöltés, ezzel együtt
az összforgalomhoz képest az ebbôl
származó bevétel nulla: nemhogy
nem szignifikáns, gyakorlatilag nem
érzékelhetô, nem mérhetô. Ráadásul
az e-könyvek piaci lehetôségét nagymértékben rontják a kalózhozzáférések, a torrent-oldalakról történô
letöltések. Tudják – hívta fel a
figyelmet az elôadó –, Dániában
nincsenek parkolóôrök: mindenki
természetesnek veszi, hogy ha parkol – azaz valamit igénybe vesz –,
azért fizetnie kell. Nálunk azonban ki
az, aki fizet – bármiért és mégoly keveset is –, ha ingyen is hozzájuthat?
Kevés ilyen öntudatos egyén van!
Magyarországon fôleg annak van hagyománya, hogy miként ne kelljen
valamiért pénzt adni…
Jelenleg megoldhatatlannak tûnô a
probléma, bár mi is – ahogy a nemzetközi kiadói szféra is – komoly erôfeszítéseket teszünk a megoldás érdekében.
Ezzel együtt tény: bármilyen mû jelenik meg, másnap hozzáférhetô a torrent-oldalakon, és ez erôteljesen aláássa az e-bookban lévô üzleti lehetôséget. Az e-book piacáról kijelenthetô:
teljes a zavar! Az e-olvasó berendezések terén is komoly harcok és platformkülönbségek vannak. Nyugodtan

„…inkább pánik van,
mintsem valós veszély”

kijelenthetô: ott is teljes a zavar!
Mindezzel együtt természetesen nagyon figyelni kell az e-területeken zajló dolgokra, de a magyar könyvkiadói
és könyvgyártói piacot ma még egyáltalán nem befolyásolja az e-book létezése.” A kiadói szféráról szólva azt is
elmondta Kocsis András, hogy minden
bizonnyal komoly átalakulások – tulajdonosváltások, összeolvadások, illetve
a nehéz gazdasági helyzet következtében megszûnések – várhatók.
A nyomdaiparral kapcsolatosan pedig meggyôzôdése, hogy erôsen túlfejlesztett: jócskán nagyobb kapacitással
rendelkezik, mint amekkora a valós
piaci szükséglet. Ráadásul az elmúlt
három évben a könyvnyomtatás iránti
igény még mindig évi 10 százalék
körüli csökkenést mutat. „Reméltük,
hogy 2011 fogja jelenteni a mélypontot, de boldogan vennénk tudomásul,
ha az elôrejelzéseknek igaza lenne, és
2012-t követôen tényleg elindulunk
felfelé, de legalábbis nem mennénk
lefelé…” – vélekedett a kilátások kapcsán. A könyvkiadásban az állami finanszírozás megroppant: például az
eredetileg egymilliárd forint keretöszszegû Márai-programra ma már csak
400 millió forint van, ha van… Az
egyes termékféleségeket tekintve az
elôadó kiemelte, hogy a színes kiadványok piaca esett vissza a legerôteljesebben, míg a gyermekkönyvek
terén némi erôsödés tapasztalható, a
szépirodalom, a lektûr pedig stagnál. A digitális könyvgyártásról szólva
elmondta, hogy ugyan teljes mértékben van létjogosultsága, de csak bizonyos területeken. Olyan könyvek esetében, amelyek hagyományos terjesz-

tôi hálózatokon keresztül kerülnek
értékesítésre, kevésbé jöhet szóba ez a
megoldás. Ennek egyszerûen az az
oka, hogy pusztán ahhoz, hogy az
adott mû valamennyi könyvesboltban
észrevehetôen jelen legyen, minimálisan 500–600 példányra van szükség.
Ennek a mennyiségnek az elôállítása
viszont ofszeteljárással gazdaságosabb. Azonban a rétegérdeklôdésre
igényt tartó, vagy éppen szakkönyveknél, illetve azok utánnyomásához,
valamint egyetemi, fôiskolai jegyzetek
nyomtatásához ideális megoldást jelent a digitálisan történô gyártás. Ezzel
együtt a hazai kiadói szféra kevésbé
ismeri a digitális technológiában lévô
lehetôségeket.
„A digitálisnyomdagép-tulajdonosoknak a könyvpiacon az irányt a
szakkönyvkiadók jelentik!” – hangsúlyozta erôteljesen az elôadó.
További lehetôséget jelent a digitális
nyomdák számára a Márai-program
azon kitétele, hogy a kiadók már 200
könyv megjelentetésével pályázhatnak. A pályázati listán jelenleg mintegy 600 cím található, és ezek egy
részének példányszáma jó, ha eléri ezt
a mennyiséget. Végezetül pedig a
következôket mondta Kocsis András:
„Szeretném, ha béke lenne. Minden
kiadóvezetônek és nyomdavezetônek a
szinergiára és a harmóniára kell
törekednie, a gyôztes–gyôztes pozícióra kell játszania. Élni és élni hagyni.
Egymás kezét nem ütnünk, hanem
fognunk kell, mert csak ebben az esetben van bármelyikünknek is esélye a
piacon maradásra.” ■
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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Erdély Zsolt ügyvezetô-igazgató,
Budapest Papír
Nyomtatott könyv –
legyen szó tradicionálisan vagy digitálisan
készültrôl – papír nélkül nincs, a papírválaszték meg elképesztôen széles. Az elsô
kijelentés természetesen alapvetô evidencia, a második meg legfeljebb elméleti síkon az, merthogy a gyakorlat mást mutat. A könyvgyártásban
ugyanis meglepôen kevés papírféleség kerül felhasználásra,
ezen belül a digitálisan készülteknél fôleg. Kétségtelen tény,
hogy a könyvek esetében ma még a digitálisan történô gyártás
is meglehetôsen gyerekcipôben jár, ám kezdi kinôni ezt a léptéket. A digitális nyomtatás festékezési sajátossága okán sokáig
valóban behatárolt volt a hordozók köre, de egyrészt a papírgyárak számos papírféleséget fejlesztettek ki a digitális technológiához, másrészt a digitálisnyomdagép-gyártók is messzemenôkig vagy megoldották – például az Océ, Canon, Xerox, HP,
Konica Minolta is –, vagy törekednek arra, hogy berendezéseikben a hagyományos grafikai papírokat is használni lehessen.
Erdély Zsolt elôadásában éppen arra hívta fel a kiadók figyelmét, hogy éljenek a hordozók adta sokféleséggel is, hiszen
ezzel is emelhetik a kiadványaik iránti érdeklôdést, ezzel is képesek kitûnni a tömegbôl. A tartalom mellett a forma, a megjelenés is nagymértékben befolyásolja az adott termék – legyen
szó akár a könyvrôl – piaci fogadtatását. A Budapest Papír
elkötelezett támogatója annak is, hogy a digitálisan készült
kiadványokhoz, könyvekhez minél szélesebb körben ismertté
váljanak a hordozók.

termegkft@t-online.hu

Digitális Könyvnapinfo

Kreatív hordozókra, hordozókból
készült termékeknél évi 16–25
százalék a növekedési potenciál

Éppen ezért vállalta fel, hogy az Océ Hungária által meghirdetett Digitális Könyvnyomtatási Pályázathoz ingyenesen biztosítja a papírt, illetve az Océ
Hungáriával közösen megjelentette az immáron negyedik kiadást megért Digitális Katalógust is. Ez a
katalógus egy rendkívül hasznos kézikönyv, ugyanis
– túl a klasszikus digitális papírféleségeken – olyan
nyomatmintákat is tartalmaz, amelyek láthatóan, érezhetôen,
tapinthatóan és nem kicsit gondolatébresztôen mutatják
meg, milyen csodákat lehet digitális nyomdagépen akár a
kreatív hordozók alkalmazásával alkotni. (Ne feledjék –
ahogy azt az elôzô számunkban a Kreatív Klub kapcsán írtuk –
kreatív hordozókra, hordozókból készült termékeknél évi 16–25
százalék a növekedési potenciál! – a fôszerk.)
„Válasszanak megfelelô papírt a megfelelô könyvhöz! – A
nyomda ki tudja nyomtatni, mi pedig igen széles választékkal
állunk rendelkezésre” – biztatta Erdély Zsolt a jelenlévô közel
100 kiadó képviselôjét. Majd természetesen felajánlotta, hogy
egyéni konzultáció keretében is nagyon szívesen segítenek a
kínálat megismertetésében, illetve a döntésben. Végezetül az
elôadó megragadta az alkalmat arra is, hogy érveljen a papírok
környezetbarát volta mellett, hiszen a papírok – ellentétben az
elektronikus eszközökkel, a „ne nyomtasd ki az e-mailt”-felkiáltású virtuális médiaüzenetek környezetvédelmi szempontból joggal megkérdôjelezhetô valóságtartalmával – teljes egészében visszaforgathatóak a természetbe, hiszen minden
formájában annak szerves és természetes részeként születtek, és bárminemû környezetkárosítás nélkül vissza is tudnak térni oda. Az elektronikus média „hordozói” nem! ■

Ilona

www.aranyozas.hu
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Technológiai részletek helyett használati elônyök
Szalai István üzletág-igazgató, Océ Hungária

Tekintettel arra, hogy a II. Digitális Könyvnap résztvevôi elsôsorban kiadók képviselôi voltak, éppen ezért Szalai István
messzemenôkig eltekintett attól,
hogy technológiai részleteket
taglaljon az elôadásában: kizárólag olyan információkat osztott
meg a hallgatósággal, amelyek
könyvkiadói szempontból bírtak
értékekkel. Az Océ VarioPrint
6000 Ultra digitális gépcsaládot
mutatta be, amely kifejezetten a
digitális könyvgyártásra találtatott ki. Nem véletlen, hogy – többek között
– ezen gépcsalád egyik tagjából, a 6320-as
típusból kettô is üzembeállításra került a
Prime Rate-nél. Ez a digitális nyomdagép
B-s formátumának köszönhetôen gyors, hatékony és gazdaságos megoldást jelent a fekete-fehér nyomtatásban – például könyvek belívének gyártásában is –, miközben természetesen „hozza” a digitális nyomdagépek egyéb – változóadatnyomtatása, perszonalizálás stb. – elônyeit is.

Sôt, a VarioPrint környezetvédelmi szempontból is messze a „legkörnyezetbarátabb”
berendezés: alacsony energiafogyasztású,
nem bocsát ki ózont, zajterhelése 0,1 tizede
az utána következô legcsendesebb digitális
nyomdagéphez képest.
A környezettudatosság hangsúlyozása
napjainkban nem pusztán trendi szlogen.
(Ámbár néhány esetben vitatható a mögöttes valódi indíték és igazságtartalom: ide
sorolható például az elektronikus média
azon üzenete, hogy ne nyomtasd ki papírra,
mert ezzel véded a környezeted, óvod a fákat, miközben maguk az elektronikus eszközök képeznek a természet körforgásába
visszailleszthetetlen szemetet! – a fôszerk.)
A környezet valódi védelme nagyon is
erôteljes döntési szempont – lehet, kellene
lennie – minden felelôsséggel gondolkodó cég, illetve egyén
életében. Azt gondolom, méltán feltételezhetô, hogy a könyvkiadók is ide tartoznak, és ezért is lényegi információ számukra, hogy termékeik elôállítása milyen eszközökön történik,
történhet. ■
Ilona

250 példány ingyenesen
Németh György ügyvezetô-igazgató,
Océ Hungária
Negyedik alkalommal kerül kiírásra az Océ Hungária által létrehozott Digitális Könyvnyomtatási Pályázat, amelynek ez évtôl kezdôdôen Kocsis András a fôvédnöke. A pályázat
célja egyrészt, hogy egyre szélesebb körben felhívja a figyelmet a technológia adta könyvgyártási lehetôségek elônyeire, másrészt támogasson olyan mûvek megjelentetését, amelyek példányszámuk okán egyébként gazdaságosan nem kerülhetnének piacra. A pályázat
keretei között az Océ ingyenesen biztosítja egy VarioPrint Ultra digitális nyomdagépen
a nyomtatást, a Budapest Papír térítésmentesen adja a papírt, a Prime Rate pedig címenként 40 000 forint + áfa díjazás ellenében vállalja a könyv és a borító (puhatáblás)
komplett kigyártását, és a kötészeti (ragasztókötés) feladatokat.
Mindezekrôl Németh György tartott rövid elôadását, amelyet most tovább nem taglalnék, hiszen lapunkban külön is olvasható a felhívás, továbbá az Océ Hungária munkatársai
(pályázati referens: Tóth Tímea, konyvpalyazat@oce.com) örömmel adnak bôvebb felvilágosítást, de a cég weboldalán
(www.oce.hu) is részletes tájékoztató található. ■
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dr. Tomcsányi Péter
tulajdonos-ügyvezetô, Prime Rate

Dr. Tomcsányi Péter elôadása – bárhol
és bárkiknek is tartja – az adott hallgatóság számára mindig egyben egy minden
szavában megfontolandó és hasznos továbbképzés is. Ezúttal sem volt másként:
Alacsony példányszámú könyvgyártás
kereskedelmi és gazdasági kérdései címû
elôadásában lényegre törôen foglalkozott
a jelenlegi helyzettel és kihívásokkal, a
vevôi elônyökkel, illetve a változó üzleti
modellekkel, valamint érdekes példák,
lehetôségek sokaságát vonultatta fel. A
válság talán legfontosabb tanulsága az
elôadó szerint, életben tartani a folyamatot, a változást. Példaként idézte a hasonlóan vélekedô Hernádi Zsoltnak, a MOL
elnökének szavait, aki egy prezentációjában így fogalmazott: „…nem hagyományos értelemben vett válságkezelésre,
hanem a szervezet alkalmazkodóképességének javítására van szükség…”. A fogyasztói szokások gyors és turbulens változása megköveteli az egyes vállalkozásoktól – legyen az nyomda, kiadó vagy

bármilyen más profilú cég –, hogy erre
azonnal reagáljon, ehhez igazodjon. A
könyvkiadás, pontosabban a nyomtatott
könyvek iránti érdeklôdés az egyik erôteljesen átalakulóban, változóban lévô
terület, tele kihívással, és a könyvkiadóknak elemi érdeke, hogy erre érdemi választ, megoldást találjanak. Az egyik
megoldási lehetôség a digitális könyvnyomtatásban van, hiszen ezáltal
lehetôvé válik az alacsony példányszámú
könyvek gazdaságos elôállítása, megoldottá válik az egzakt igény szerinti utánnyomás – nem kell raktározni! –, illetve
olyan pluszértékek – például megszemélyesítés – is hozzáadhatók az adott termékhez, ami növeli a piaci érdeklôdést.
A digitális technika számos megoldást,
üzleti modellt kínál a kiadók számára,
különösen a rétegérdeklôdésre számot
tartó kiadványaik esetében. Minôségileg
sem a nyomtatásban, sem a kötészetben
nem kell kompromisszumot kötniük: ma
már maradéktalanul megoldott a gyártás
teljes menete. A Prime Rate ráadásul
nemcsak a digitális nyomdagépek széles
palettájával – Xerox igen3 és igen4, Océ
VarioPrint, HP stb. –, hanem professzionális digitális kötészeti berendezésekkel
is – a puhatáblástól a keménytáblásig,
akár cérnafûzött kivitelben is – rendelkezik a megvalósításhoz.
„A legnehezebb kérdés, hogy megtaláljuk azokat a dolgokat, amelyekre a
piacnak szüksége van: amire vevô, ami
kell neki. További kulcskérdés, hogy mi-

Digitális Könyvnapinfo

Változó világ, változó üzleti
modellek – és ez a lényeg

ként tudjuk a legköltséghatékonyabb módon elérni a potenciális vevôkört” – hangsúlyozta dr. Tomcsányi Péter. És
hogy ez ne egy ugyan bölcs, de
elméleti meglátás maradjon –
hiszen mindig minden a konkrétumokon múlik –, számos
példát sorakoztatott fel az
egyedi karmester-kottától, a gimnáziumi
évkönyveken, az „önjelölt” saját szerzôk
mûveinek megjelentetésén, vagy éppen a
kiskereskedelmi csatornákon nem hozzáférhetô mûveken át, a személyre szóló
mese-, szakács- vagy fotókönyvekig.
Az értékesítés optimalizálásához pedig
a hallgatóság figyelmébe ajánlotta a
szinergia egyfajta kihasználását: azaz
érdemes eltérô profilú, de azonos fogyasztói szegmensû partnereket keresni, akikkel az értékesítéssel kapcsolatos költségek vagy megoszthatók, vagy
kizárólag jutalékos rendszerben jelentkeznek.
A Prime Rate például a web to print
irányában erôsít, amely kiegészíti a
klasszikus, dedikált kapcsolattartókkal
mûködô b2b üzleti modellt. Ez az irányvonal – digitális nyomdai szolgáltatói
profiljának megfelelôen – sokkal intenzívebb, költséghatékonyabb megoldást és
csatornát jelent a sztenderdizált egyedi
vagy kis példányszámú nyomtatványok,
kiadványok iránt érdeklôdô vásárlói kör
elérésében. ■

Ilona

The Golden Company

BOPP lamináló fóliák
Autobond ragasztó
2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz 078/2.,
Telefon: 06-23/340-338, e-mail: sales@lemmaco.hu

www.lemmaco.hu
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Karakteresen megnövekedett az igény
a nyomdai folyamatok minôségbiztosítása
iránt, és most itt az új, és száz százalékban
magyar eszköze,

a LiNKFusion
Szinte napra pontosan egy évvel
ezelôtt beszélgettem
a Colormanagement.hu
alapítójával, illetve létrehozójával,
a „minôségbiztosítás-mániás”
Lázárfalvi Tamással és a téma
iránt mélységesen elkötelezett
kollégájával, Molnár Dáviddal.
Akkor arról is szó esett, hogy
a nyomdákat meglehetôsen
nehezen lehet rábírni arra, hogy
áldozzanak a minôségbiztosítás
megnyugtató kialakítására, azaz
a folyamatok feletti tudatos
irányítás létrehozására. Az elmúlt egy évben – talán éppen a gazdasági válság hatására is –
a nyomdavezetôk, tulajdonosok rádöbbentettek arra, hogy bizony nem bolondság ennek bevezetése,
mert kézzel fogható, gyorsan megtérülô, sôt profitot eredményezô haszna van. Nehéz gazdasági
körülmények ide vagy oda: kétségtelen tény, hogy az elmúlt alig egy év alatt jelentôsen
megnövekedett azon nyomdák száma, ahol a minôségbiztosítási rendszert a Colormanagement.hu
alakította ki, vezetette be. Ám a cég nemhogy nem áll meg, hanem a szó konkrét és átvitt értelmében
is tovább bôvül és bôvít: egyrészt nagyon szoros együttmûködésre lépve a fejlesztôkkel, kizárólagosan
és teljes körûen felvállalták a hazai fejlesztésû minôségbiztosítási rendszer, a LiNKFusion
képviseletét, másrészt újpesti telephelyüket kinôve építkeznek. Ilyen formán a képünkön látható létra
akár kettôs szimbólumnak is tekinthetô…
● Nemhogy könnyebb, sokkal nehezebb lett a nyomdák
helyzete az elmúlt egy év alatt. Ezzel együtt – vagy éppen
ennek ellenére – egyre több nyomda vállalkozott és vállalkozik arra, hogy áldozzon a minôségbiztosítási rendszerek kiépítésére.
L. T. - A gazdasági válság következményeként a
nyomdák egyre inkább törekednek arra, hogy maradéktalanul megfeleljenek a piaci elvárásoknak. Ez jelentkezhet a rövid határidôkben, a csökkenô árban, de egész biz-
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tosan jelentkezik a minôségben. A napjainkra jellemzô
nagyon gyors átfutási idôkön, és a kifejezetten alacsony
árakon ma már faragni nem nagyon lehet, ezért a megrendelôk – további árengedmények érdekében – elôszeretettel kötnek bele a minôségbe. A minôségbiztosítási
rendszerek alkalmazása éppen azt teszi lehetôvé, hogy ok
nélkül ezt senki ne tehesse meg. Amíg szubjektív érzületeken, jobb esetben hagyományos eszközök segítségével
folyik a vita arról, hogy ez vagy az a nyomat olyan-e,
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lag megszüntethetô a reklamációkból
eredô kár, de számos további, ugyancsak
pénzben mérhetô elônye van a géptermi
minôségbiztosítási és irányító rendszerek
bevezetésének. Hogy mást ne említsek,
töredékére csökkenhet a beigazítási idô
és természetesen a makulatúra mennyisége is, egy utánnyomásnál pillanatok alatt
rá lehet állni a helyes színezetre, festékterhelésre, és abban is biztos lehet a gépmester, hogy a korábban a megrendelôvel közösen elfogadott értékek alapján a
rendszer automatikusan beállítja és
felügyeli a nyomtatás teljes folyamatát.
Lényegesen lecsökken tehát egy-egy
termék gyártásának ideje, a makulatúra
mennyisége, és ezek komoly költségmegtakarítást jelentenek. Ha ehhez hozzátesszük a reklamációk elmaradásából
megmaradó összeget, akkor az árképzésnél komoly árelônyre tehetnek szert a
nyomdák, miközben a nyereségszintjük
is magasabb.
Ismerek olyan – és nem is kicsi –
nyomdát, amely hihetetlenül alacsony
áron vállalja el a munkákat, és tudom,
hogy még így is komolynak mondható
nyereséget realizál. De azt is tudom –
hiszen mi alakítottuk ki –, hogy nagyon
komplex minôségbiztosítási rendszert
használ, ami nem kis mértékben optimalizálta a gyártás teljes folyamatát: egyszerûen sokkal alacsonyabb lett az egy
termékre jutó költség! A minôségbiztosítás azonban nemcsak a nagy nyomdáknak éri meg, hanem a kicsiknek is, ráadásul teljes mértékben a cég léptékére, illetve igényére szabható, és szükség esetén modulárisan bôvíthetô.
● LiNKFusion: az új és száz százalékban magyar fejlesztésû minôségbiztosítási rendszer. Annyira újdonság, hogy
még kérdezni sem tudok róla…

Céginfo

mint amilyent a megrendelô elvárt, addig
egzakt módon tisztázatlan marad, hogy
kinek van igaza. Egy biztos, a nyomda
nem jön ki jól a történetbôl: ha igaza van,
azért, ha nincs, akkor azért. A minôségbiztosítási rendszerek alkalmazása kizárja, hogy a felek ne egzakt számokkal
meghatározott, azonos értékek mentén
ítéljenek meg egy nyomatot. A rendszerek használata lehetôvé teszi az „azonos nyelven” történô beszélgetést, aminek eredménye, hogy a felek végre maradéktalanul megértik egymást. A nyomda
ezzel egyben kiküszöböli azt is, hogy
reklamációból eredô kára keletkezzen.
Arról nem is beszélve, hogy mindazon
nyomdák, amelyek külföldi megrendelôknek dolgoznak, egyébként sem tehetik
meg, hogy ne egzakt paraméterek mellett, és azt ne abszolút reprodukálható
módon állítsák elô a termékeket. Feléjük
alapelvárás a szabványnak való permanens megfelelés, ez pedig csak egy megfelelôen kialakított szabály-, minôség- és
technológiai rendszer használatával érhetô el. Itt elsôsorban az elôkészítés és a
nyomtatás vezérlésérôl beszélünk, a
munkák beállításáról, „színezésérôl”, a
gépmesterek munkájának kontrolljáról és
a szabványok figyelembe vételérôl, a
professzionális munka technológiai körülményeinek megteremtésérôl (megvilágítás, mérési metodika, eljárásrend,
stb.…). Gondoljunk bele: mi szavatolja,
hogy a visszatérô munkák azonos minôségben készüljenek el?
● Kétségtelen, hogy kialakítása, bevezetése pénzbe kerül, de az is vitathatatlan, hogy kézzel fogható, gyorsan megtérülô, sôt profitot eredményezô haszna
van.
L. T. – Arról már szó esett, hogy a
rendszereink alkalmazásával gyakorlati-

L. T. – Hosszú évek fejlesztése vált piacképes termékké a
LiNKFusion név alatt. Egy
zseniális mérnökcsapat, a Paletta Invent alkotott egy nemzetközi szinten is egyedülálló géptermi
festékezô és kontroll rendszert (CSYS),
és arra kértek minket, hogy segítsük a
további fejlesztést, és lássuk el a rendszer
kereskedelmi feladatait. Hamar kiderült
számunkra, hogy a rendszer nemcsak
felveszi a versenyt a legnevesebb nyugateurópai gyártók berendezéseivel és
megoldásaival, hanem – meggyôzôdésem, és a tapasztalatok is ezt mutatják –
jobb is azoknál: egyszerûen világszínvonalú. Az év elején kezdtük a közös munkát, és a rendszer további bôvítését. A
piacon megoldásunk LiNKFusion néven
mutatkozik be, és teljes körû elôfestékezést, automatizált mérést, pultvezérlést
és minôségi kontrollt (ISO, PSO) ad a
nyomdák számára – nagyon versenyképes áron. Nyár közepén állítottuk üzembe az elsô rendszert, de azóta már jó
néhány hazai és külföldi nyomdában
mûködik kifogástalanul, a legnagyobb
megelégedés mellett.
● Mitôl jobb a LiNKFusion, mint egy
másik?
M. D. – Mindazt tudja, amit egy minôségbiztosítási rendszernek tudnia kell, de
sokkal flexibilisebb, azaz sokkal több
körülményt, feltételt és paramétert vesz
figyelembe, de ezzel együtt mégis rendkívül egyszerû a használata. Természetesen különbözô kiépítettségben hozzáférhetô, és modulárisan bôvíthetô.
● Milyen géptermi feltételek szükségesek a használatához?
M. D. – A nyomógépnek pultvezéreltnek kell lennie, de ez nem egy extrém
elvárás, hiszen gyakorlatilag 20 éve már
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csak ilyen gépeket gyártanak.
L. T. – A berendezés további elônyeként jelentkezik a
hazai fejlesztés és gyártás,
ugyanis egy terméknek – fôleg, ha egy ilyen rendszerrôl van szó –
noha teljesen kiforrott, soha nem áll le a
fejlesztése. Az újabb és újabb elvárások,
ha nem is alapjaiban, de gyakorlatilag
állandó fejlesztésre ösztönzik a tervezô
csapatot. A LiNKFusion esetében igen
egyszerû ezeket az újabb elvárásokat
kommunikálni, és – ellentétben egy külföldi gyártóval – arra is lényegesen jobb
esély van, hogy az észrevételek alapján
gyorsan megszülessen a megoldás. A
LiNKFusion már most számos olyan
lehetôséget tartalmaz, amelyet a nyomdák igényeltek: pléldául automatikus ívés munkafelismerés vonalkód alapján,
ujjlenyomatos kezelôazonosítás, stb…)
● Noha tudom, hogy kiépítettségtôl,
opcióktól, tudástól stb. függ, mégis kikerülhetetlen a kérdés: ára?
L. T. – Messzemenôkig piacképes. Azt
tudom mondani, hogy akár kétmillió forinttól olyan rendszert tudunk kiépíteni,
amely jelentôs mértékben javít a minô-

ségbiztosításon, és ezzel párhuzamosan
gyorsan megtérülô beruházást jelent.
Ráadásul nagyon sok olyan pályázat van,
amely ezt támogatja!
● Kisebb vagy nagyobb léptékû nyomdák áldoztak eddig a minôségbiztosítási
rendszerek bevezetésére?
L. T. – Is-is. Inkább fogalmaznék úgy,
hogy azok, ahol a menedzsment felismerte
ennek szükségszerûségét, és szem elôtt
tartja, hogy a nehezedô gazdasági körülmények ellenére is profitábilisak legyenek,
maradjanak. Van olyan cég, ahol csak oktatást kértek tôlünk, mások mûszerezést is,
megint mások a teljes nyomdai kalibrációt,
PSO és ISO megfeleltetés megvalósítását
és certifikálását bízzák ránk.
● A LiNKFusion piacra kerülésével a
régebbi minôségbiztosítási rendszerek,
mérômûszerek és eszközök kikerülnek a
Colormanagement.hu kínálatából?
M. D. – Nem: valamennyi eddig forgalmazott termékünk palettán marad,
hiszen mindenkori cél, hogy a partnereinknek a lehetôségek széles tárházát
biztosítsuk. Sôt, az sem kizárt, hogy további termékek – igaz, nem a minôségbiztosítás területérôl – is a kínálatba ke-

rülnek. De errôl majd akkor, ha aktuálissá válik…
L. T. – Visszatérve a LiNKFusionhoz:
azt gondoljuk – merthogy a tapasztalatok
ezt mutatják –, hogy ez a rendszer a
nyomdák számára olyan eszközül szolgál
– ne feledjük: ráadásul hazai fejlesztés!
–, amellyel mûködésüket jóval költséghatékonyabbá tehetik, miközben lényegesen növelik a gyártási folyamatok, ebbôl következôen a végtermék minôségi
kivitelét, minôségbiztonságát.
A Printexpo kiállításon leghangsúlyosabb termékünk is a LiNKFusion,
hiszen minden alkalmat szeretnénk megragadni, hogy minél többen ismerjék
meg (www.linkfusion.hu) rendszerünket.
Tényleg érdemes! ■
Ilona

Budapest Papír –
kétszeres Business Superbrands díj
…a minôsítés elnyerésére sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet…
Azt gondolom, hogy ma már – iparágon belül és kívül –
nincs senki, aki ne hallott volna a Superbrands díjról. Több
mint másfél évtizeddel ezelôtt marketinggel és kommunikációval foglalkozó szaktekintélyek köre indította útjára a programot
Nagy-Britanniában. Céljuk kettôs volt: a kiemelkedô erejû márkák reflektorfénybe állítása, valamint követendô példák bemutatása a fejlôdni, tanulni kívánó piaci szereplôk számára.
A program azóta a világ minden részén ismertté vált, ma már
5 földrész 87 országában jelent különleges minôsítést a Superbrands elismerés. Idén hetedik alkalommal ítélte oda a Superbrands Magyarország Szakértôi Bizottsága a Superbrands díjakat. Az elismerés megmutatja, mely márkák szolgálhatnak
példaként azon hazai piaci szereplôk számára, amelyek fejlôdni
és tanulni szeretnének a jövôben a márkaépítés tekintetében. A
minôsítés, amelyet adott cég/márka elnyer, nemcsak biztonságot, de garanciát is nyújt vásárlóiknak, partnereiknek mindennapi választásukhoz.
A Magyarországon hét éve mûködô Superbrands program
mellett 2008-ban elôször indult el a nemzetközi piacon már
évek óta meghatározó Business Superbrands program.
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Az immáron negyedik alkalommal
megítélt Business Superbrands az üzleti
szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait mutatja be, azaz olyan magyarországi cégeket, illetve márkákat, amelyek nem elsôsorban a fogyasztókat, hanem vállalkozásokat, szervezeteket szolgálnak ki. A bizottság elé kerülô lista a Dun&Bradstreet adatbázisa alapján, továbbá a legjelentôsebb hazai szakmai
szervezetek és szövetségek ajánlásainak figyelembevételével jött
létre. Ebbe a mintegy 3000 márkát/céget tartalmazó listába egyaránt beletartoznak a legnagyobb nyereségû hazai cégek csakúgy,
mint – az egyes szektorok iparkamarái, egyesületei, szakmai szervezetei által javasolt – kisebb vállalkozások, amelyek az üzleti élet
kiválóságainak számítanak. A díj olyan pozitív visszajelzés az
adott brandrôl, amely szakmai alapon emeli ki a legjobbakat. A
díjat odaítélô zsûri elismert szakemberekbôl áll, akik döntésükkel
tanúsítják adott márkák addigi sikerességét. A jelölés kizárólag
szakmai szempontok alapján történik, hiszen sem pályázni, sem
jelentkezni nem lehet az elismerésre. ■
(il–)
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Sokkal, de sokkal több volt, mint portékák árulása…

Vándorgyûlés, Papírfeldolgozó Napok, 2011

Az idei Nyomdász Vándorgyûlésre ezúttal Nyíregyházán került sor, mégpedig
2011. szeptember 6–7-én. De nemcsak
„vándorgyûlni” találkozott a közel 200
fôs társaság, hanem ezzel párhuzamosan
zajlott a Papírfeldolgozó Napok programsorozat is.
Ahogy arról korábbi vándorgyûlések
alkalmával már szó esett: a résztvevôk
létszáma meg sem közelíti a „boldog
békeidôk” nyomdásztalálkozóinak létszámát, és ezen nincs mit csodálkozni vagy
sopánkodni. A világ változott és változik:
anno jószerint ez volt évente az egyetlen
érdemi találkozási lehetôség az ágazat
szereplôi számára, ahol nemcsak szakmai
ismereteiket, hanem a szakmai barátságaikat is ápolni tudták. Az utóbbi tíz, de
még inkább 5–6 évben egyrészt jelentôsen felgyorsult az információhoz való
jutás: alig jelenik meg bárminemû szakmai újdonság, szinte azonnal elér az érintettekhez, másrészt a gazdasági körülmények és feltételek kedvezôtlen alakulása
miatt egyre kevesebb cég engedheti meg,
hogy – ahogy annak idején – a kollégák
közül többeket is delegáljon az eseményre. És nem hallgathatom el azt sem, amit
az idei vándorgyûlés kapcsán meglehetôsen sokak fogalmaztak meg: „nem megyünk, mert csak beszállítók lesznek…”
A kijelentés érdekessége, hogy persze
fôleg nyomda, de beszállító cég képviselôje is egyaránt ezzel indokolta távolmaradásuk okát…
Ám – ahogy eddig – most sem bánta
meg senki abból a közel 200 fôbôl, aki
részt vett eme kettôs – Vándorgyûlés,
Papírfeldolgozó Napok – szakmai talál-
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kozón, mert sokkal, de sokkal több volt,
mint portékák árulása…
A program plenáris üléssel indult, vagyis valamennyi résztvevô ugyanazokat az
elôadásokat hallgathatta. Elsôként Fábián Endre, a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület elnöke köszöntötte
a jelenlévôket, majd röviden ismertette a
programot, amely a házigazda cégek –
Dunapack Nyíregyházi Gyára, Nypa
Flexo, Color Pack, Flexo 2000, Start
Nyomda – bemutatkozásával kezdôdött.
Ezt követôen Bernd Jablonowski, a
Messe Düsseldorf Interpack projektigazgatója tartott elôadást a csomagolásban,
mint értékmentésben, azaz a SaveFoodban lévô lehetôségekrôl, valamint a FAOInterpack egyedülálló együttmûködésérôl. Következô elôadásként Fábián
Endre elnök beszélt a Printexpo keretei
között megvalósítandó „drupa Village”
tervrôl, amely egyfajta jelenlétet kíván
biztosítani olyan hazai cégek számára,
amelyek ugyan a Printexpón önálló kiállítói standdal nem rendelkeznek, tehát
tulajdonképpen nem kiállítók, de a drupán az anyavállalatukkal együtt azok. A
plenáris ülés utolsó elôadása pedig az
idei IARIGAI Nemzetközi Konferenciáról szólt, amelynek rendezési jogát ezúttal az egyesület nyerte el, és amelynek
helyszínéül részben Budapest, részben
Debrecen szolgált.
Eddig tartott a „közösködés”, majd a
kávészünetet követôen mindenki érdeklôdési körének megfelelôen két szekció
közül választhatott: nyomdászat vagy
papírfeldolgozás. Noha mindkét szekcióban igen érdekes elôadásokat ígért a

program, mi magunk a nyomdászok számára összeállított elôadássorozat meghallgatása mellett döntöttünk, ahol a
moderátori feladatokat Schmidt Dániel, a nyomdaipari szakosztály elnöke
látta el. (Az elhangzott elôadások alapján készült beszámolóinkat külön cikkekben olvashatják – a fôszerk.).
Mindazonáltal szeretném legalább
témájában megemlíteni, hogy a papírfeldolgozás iránt érdeklôdôk mirôl is hallhattak: Borcsek Péter (Hamburger
Hungária) az alacsony grammsúlyú papírok minôségérôl, feldolgozhatóságáról
tartott elôadást, ezt követôen Mohor Balázs (manroland Magyarország) beszélt
az élelmiszer-csomagolásban használatos, alacsony migrációjú Weilburger
Graphics lakkokról, amelyek forgalmazását a manroland felvállalta. A nyomtatott hullámpapír dobozok piaci helyzetét
és trendjét Galambos Attila (Dunapack
Nyíregyházi Gyára) ismertette a hallgatósággal, majd arról a figyelemre méltó
együttmûködésrôl hallhattak a jelenlévôk,
amely az STI Petôfi Nyomda, a Xerox
és az ESKO cég között jött létre. Befejezésként pedig Sápi Attila (Dunapack
Nyíregyházi Gyára) részletesebben is
bemutatta a cégükben történt technológiai fejlesztéseket, újításokat.
Az este – a közkedvelt hagyomány
szerint – egy igen jó hangulatú bankett
keretei között telt, másnap pedig az öt
házigazda cég várta az érdeklôdôket az
üzemlátogatásokra. ■
Ilona

mastertan255 okt

14/10/2011

09:01

Page 17

Negyvenmillió euró éves árbevétel

Dunapack Kft.
Nyíregyházi Gyára
Galambos Attila
ügyvezetô igazgató
Noha a cég vállalkozási formája
zrt.-bôl kft. lett, ez mindössze formális változás. A 180 fôt foglalkoztató nyíregyházi üzemben évente
90–100 millió tonna hullámterméket
dolgoznak fel, és bevételük eléri az
évi 40 millió eurót. A jól felszerelt
gyár négyszínes flexógépekkel, feldolgozó és kimetszô üzemegységgel
rendelkezik, és elsôsorban hullámlemez-dobozokat készítenek. Termékeikkel az ipar szinte valamennyi ágazatát kiszolgálják. A gyártáson túl magukra vállalják a tervezés, a raktározás, a szállítás, valamint a logisztika
feladatait is. ■

Flexó: tervezés, elôkészítés,
nyomtatás + saját fejlesztésû gép

Nypa Flexo Kft.
Gégény Istvánné
minôségbiztosítási vezetô
A Nypa Flexo 20 évvel ezelôtt
alakult, és jelenleg 24 fô dolgozik a
cégnél. Tevékenységük alapvetôen
három fô részbôl áll:
csomagolástechnikai elôkészítés,
flexónyomóforma-készítés és
flexónyomtatás. Ezen kívül
kifejlesztettek egy saját íves flexó nyomdagépet is, amely
hullám-, kartonlemezek és dobozok utólagos nyomtatására
alkalmas. A cég tulajdonában mûködik egy romániai – a
nyíregyházihoz hasonló – flexóüzem is, ahol a klisén kívül
kimetszô szerszámok készítésével is foglalkoznak. ■

„Holnap megmutatunk – majdnem – mindent.…”

Color Pack Zrt.
ifj. Zsukk László
ügyvezetô igazgató
A Color Pack szintén egy, immáron húsz éve megalakult cég, amelyet az akkor ott dolgozó, mintegy
150 fô (!) hozott létre. Akkoriban
elsôsorban címkegyártással foglalkoztak, és ma is tevékenységük felét
ennek a termékcsoportnak a gyártása
jelenti. 1997-ben kezdtek hagyományos nyomdatermékek gyártásával

Vándorinfo

Házigazdák

foglalkozni, és ennek megfelelôen korszerû gépparkot kialakítani. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetôen a Color Pack egy minden tekintetben korszerû
és minôségigényes nyomdává vált. Nemcsak ISO,
hanem a minôségbiztosítás szempontjából jóval meghatározóbb PSO tanúsítvánnyal is rendelkeznek Az
elmúlt három évben – a gazdasági válság ellenére –
képesek voltak tovább növekedni, és újabb fejlesztéseket végrehajtani. A cég forgalmában egyre jelentôsebb hányadot jelent az export. „Nem tartjuk olcsó nyomdának magunkat – a megrendelôink sem… Ezzel együtt – fôleg az exportpiacon – megfizetnek bennünket” – mondta a cég bemutatkozása
kapcsán ifj. Zsukk László. ■

Nyomtatott, papír-alapú csomagolóanyag

Flexo 2000 Kft.
Kozma György
ügyvezetô igazgató
A Flexo 2000 Kft. 1998-ban alakult.
Fô profilja a tekercsespapír-alapú csomagolóanyagok nyomtatása. A 47 fôt
foglalkoztató cégnél 3 mûszakos munkarendben dolgoznak, és éves papírfelhasználásuk meghaladja a 2000 tonnát.
Sokféle élelmiszeripari termékhez gyártanak nyomtatott, papír-alapú csomagolóanyagot, így természetes, hogy megfelelnek a HCCP rendszer szigorú elôírásának. Tekercsrôl tekercsbe történik a nyomtatás, és a nyomtatott tekercsekbôl a vevôi igény szerint redôs-talpas papírtasakokat gyártanak, de ôk gyártják az 5 grammos kiszerelésû kávécukorhoz is a csomagolást. Vevôikkel a tervezés fázisától a
késztermék leszállításáig szorosan együttmûködnek. ■

Megváltozott munkaképességûekkel teljes értékûen

Start Nyírségi Nyomda
Balogh Zoltán képviselô
A START Nyírségi Nyomda a
START Rehabilitációs Foglalkoztató
és Intézményei Közhasznú Nonprofit
Kft. dinamikusan fejlôdô üzemegysége, amelynek fô tevékenységi köre
a nagy példányszámú tekercsnyomtatás coldset technológiával, elsôsorban újságnyomó papírra. Számos
heti-, kétheti és havilapot, folyóiratot
gyártanak, amelyek elôállítása során
a minôségi coldset tekercses és íves
technológiát együtt alkalmazzák. Az íves nyomógépeken ezen
kívül egyéb nyomtatványok gyártását is végzik. Kartonált és
keménytáblás kötészetre egyaránt felkészültek. Ez évben technológiai bôvítés eredményeként egy flexógépet is üzembe állítottak, amelyen az intézmény tulajdonába került malom számára készítenek nyomtatott csomagolóanyagot. ■
Ilona
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„Áldás a világnak, és jó üzleti
lehetôség a csomagolósoknak…”

SaveFood
Bernd Jablonowski projektigazgató,
Messe Düsseldorf, Interpack

Egyedülálló együttmûködésre lépett az
ENSZ Világélelmezési Szervezete, a
FAO és az Interpack. Egyedülálló,
ugyanis olyan még nem történt, hogy a
FAO egy, kizárólag a versenyszférában
tevékenykedô céggel „közösködött”
volna, vagy engedje, hogy az használja a
nevét, illetve hivatkozzon rá. Márpedig
most ez történt, és okkal! Ez az ok nem
más, mint az élelmiszer-pazarlás megszüntetése, ezen projekt közös megvalósítása. Évente mintegy 1200 milliárd
tonna élelmiszer kerül kidobásra, miközben ez a mennyiség bôven elég lenne
ahhoz, hogy a világ valamennyi országában megszûnjön az éhezés.

Jelenleg közel 6 milliárd a Föld lakosságának létszáma, az elôrejelzések
szerint azonban 2050-re 9 milliárdan
leszünk, és fôleg városokban fogunk
élni. Ez azt is jelenti, hogy az élelmiszerekhez nem közvetlen, hanem
feldolgozott, csomagolt formában
jutnak az emberek, tehát rendkívül
fontossá válik – egyebek mellett –
például a védelem, az eltarthatóság, az
igény szerinti adagokba való kiszerelés
stb. megoldása.
És ezen a téren a csomagolóiparon
nagyon sok múlik, ezen a területen a
csomagolóipar rendkívül sokat tehet, és
ebbôl kifolyólag igen komoly üzleti lehe-

tôség számára.
Bernd Jablonowszki,
az Interpack projektigazgatója mindezt elôadásában részletesen is
kifejtette. Majd arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen ez okból az Interpack
kiállítás különös fontossággal bír, végezetül pedig a következôképpen összegezte a SaveFood projekt lényegét: „Áldás a világnak, és jó üzleti lehetôség a
csomagolósoknak!” ■
Ilona

Kreatív Iparágak Fóruma
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban
2011. november 9–11. A nyomdaipar és a digitális technológia 15. szakkiállítása
Akik biztosan jelen lesznek
(a teljesség igénye nélkül):
KONICA MINOLTA Magyarország, Nyomdatechnika,
Plastex spol.s.r.o (SK), RICOH, SAFEX (CZ), Top Advert (CZ),
Trodimp-R Kft., XEROX Magyarország, Technotrade,
Print&Publishing, Nyomdavilág, Széchenyi Könyvtár,
Graphixtrade, S.P.S. Printing Solution, Unimark

Egyidejû rendezvények:

Kísérôesemények:
• Nyomda- és Papíripari Szövetség:
PRO-TYPOGRAPHIA díjátadás
• Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület: Nyomdák
feladatai a reklámhordozó papírok termékdíjával kapcsolatban;
PROMT nyomtatási verseny; Megrendelô és a nyomda kommunikációja az Interneten keresztül; Outsourcing a nyomdaiparban;
Ki a legjobb magyar nyomdász? – Oklevél átadás; A MAGYAR
GRAFIKA támogató díszokleveleinek átadása

Tervezett újdonságok a kiállításokon:
25. Nemzetközi csomagolási
és logisztikai szakkiállítás

10. Nemzetközi marketing
és kommunikációs
rendezvény

Új! Üzleti szolgáltatások és megoldások kiállítása

* PROMT nyomtatási verseny (a PNYME szervezésében)
* Csomagolási verseny kiállítóknak, látogatóknak (az MLE
szervezésében)
* EXPO-TÚRA látogatóknak – céglátogatás a kiállítás ideje
alatt sorsolással

Általános információ: Nyitva tartás: 2011. november 9–11., 10–18 óráig; Belépôjegy: 2500 Ft (Egy belépôjeggyel mindegyik
kiállítás megtekinthetô.); Katalógus: 1000 Ft; Parkolás: a „P5” és a „P3” jelû belsô parkolókban, 1200 Ft/nap; Étkezés: a
Vásárközpontban több étterem és büfé üzemel a kiállítás ideje alatt; Bank: a területen mûködik egy OTP automata, a passzázson,
a G pavilon mellett
A kiállítás honlapján online regisztráció mûködik, amely ingyenes belépésre jogosít: www.printexpo.hu/printinfo
Bôvebb információ: 06 1 263-6443, printexpo@hungexpo.hu
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drupa Village, IARIGAI

Fábián Endre, Pesti Sándor, dr. Horváth Csaba, dr. Novotny Erzsébet
Fábián Endre elnök – ahogy
azt a bevezetôben már említettem – a Printexpo keretei között
megvalósítandó „drupa Village” tervérôl tartott egy rövid ismertetést. Eszerint egyfajta jelenlétet kívánnak biztosítani olyan hazai cégek számára, amelyek ugyan a Printexpón
önálló kiállítóként nem vesznek
részt, tehát tulajdonképpen nem
kiállítók, de a drupán az anyavállalatukkal együtt azok. Ismertette a vonatkozó látványtervet, illetve felsorakoztatott néhány érvet, hogy miért is érdemes élni ezzel a lehetôséggel.
A vándorgyûlés plenáris ülésének következô elôadása a IARIGAI Nemzetközi
Konferenciájáról szólt, amelynek rendezési jogát –
köszönhetôen dr. Novotny Erzsébetnek, aki még 2005ben egy finnországi konferencián vetette fel a
magyarországi helyszín lehetôségét, és dr. Horváth
Csabának, aki nem kevés idôt és energiát fordított arra,
hogy az ötlet meg is valósuljon – ezúttal Magyarország,
pontosabban a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület nyerte el.
A téma kapcsán elsôként Pesti Sándor, az
egyesület ügyvezetôje
tartott ismertetést magáról a IARIGAI-ról,
amely a nyomdaipar
nemzetközileg is legmagasabb szintjét jelentô
tudományos konferencia. Az öt napon át tartó
rendezvény két városban
– Budapest és Debrecen –
zajlott, és mintegy 24 ország 84 szakembere vett
rajta részt, sôt voltak jó néhányan, akik hozzátartozójukat is
magukkal hozták. Az egyesület sikeresen teljesítette a szervezéssel járó kihívást: a konferencia rendezésével valamennyi
résztvevô elégedett volt. Pesti Sándor csak azt az egyetlen
dolgot említette negatívumként, hogy a hazai ágazat szereplôi
közül nagyon kevesen éltek a konferencián való kedvezményes
részvételi lehetôséggel.
Dr. Novotny Erzsébet a IARIGAI kapcsán megosztott néhány olyan információt, amelybôl a hallgatóság pontosan
érzékelhette, hogy miért, mitôl is ilyen rangos ez a konfe-
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Lehetôség, trend, jövô –

rencia. Ott kezdôdik, hogy már az elôadás lehetôségére is pályázni kell. A pályamû pedig kizárólag
elsô kézbôl származó kutatási anyag lehet, amely
máshol még nem került
publikálásra. Ezt követôen
egy nemzetközi szakemberekbôl álló tudományos bizottság – e grémiumnak
egyébként maga dr. Novotny
Erzsébet is tagja – dönt arról,
hogy adott elôadás a konferencián elhangozhat-e. Az
idén egyébként 23 országból
mintegy 72 pályamû érkezett, és ezeket áttekintve
született meg a végsô program. Magyar elôadói is voltak a konferenciának: Borbély Ákos, Csóka László,
Endrédy Ildikó, Horváth
Csaba, Koltay László, Novotny Erzsébet, Szentgyörgyvölgyi Rózsa tartott egy-egy elôadást.
Dr. Horváth Csaba – mint a
IARIGAI magyarországi „gazdája”– elôadásából megtudhattuk,
hogy a konferencián kirajzolódott a
grafikai kommunikáció trendje. Két
fô irányvonal van. Az egyik: a nyomdászati technológiák kiterjesztése. Ide
tartozik – egyebek mellett – a nyomtatási technikával elôállítható elektrotechnikai elemek, például a papírra
nyomtatott elem. A másik irányvonal
a környezeti kapcsolatok kutatása,
azaz a technológiák még környezetbarátabbá tétele. Természetesen szó
esett az elektronikus és grafikai kommunikáció közötti harcról is, és – természetesen – a résztvevôk
egyetértettek abban, hogy erôsíteni kell a grafikai szegmens
imidzsét az elektronikus média „védd a természetet: ne nyomtasd ki” üzeneteinek alaptalan vádjaival szemben is.
Dr. Horváth Csaba, mint az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai Intézetének igazgatója nem kis büszkeséggel azt is elmondta, hogy ma már egyetemként is teljes jogú tagjai a
IARIGAI nemzetközi szervezetének. Ehhez kapcsolódóan arról
is értesülhetett a hallgatóság, hogy egyrészt rövidesen tudásközponttá válik az intézmény, és létrehoznak egy saját kutatólabort is, amely az ágazat rendelkezésére (is) fog állni. Sôt,
jövô év szeptemberétôl újra beindul a szakmérnöki képzés az
Óbudai Egyetemen. ■
Ilona
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Együtt még nem élnek, de már együtt (is) léteznek

Ofszet- és digitálisgép-gyártók együttmûködései
Kelemen György, manroland Magyarország
A Vándorgyûlés nyomdai szekciójának elsô elôadását Kelemen György
tartotta, de – igen dicséretes módon –
eszébe sem jutott, hogy ezt saját cégének népszerûsítésére használja.
Legalább annyit beszélt – és bárminemû minôsítés vagy összehasonlítgatás nélkül – a két másik nagy német gépgyárról (Heidelberg, KBA),
mint az manrolandról. Elôadásában
azt a fejlôdéstörténetet tekintette át,
és jutott el egyfajta kitekintésig,
amely a tradicionális nyomdagépgyártók lépéseit, stratégiáit jelentette
és jelenti a digitalizáció kihívásaival
szemben.
Ahogy az köztudott, mindhárom
tradicionális nyomdagépgyártónak
voltak saját válaszai a digitális nyomdai kihívásra. Mindhárman megjelentek digitális nyomdai megoldásokkal,
és mindhármuk esetében kijelenthetô,
hogy ezek nem voltak igazi válaszok… Napjainkban azonban már nem
telhet próbálkozásokkal az idô, hanem
konkrét megvalósításokra van szükség:
tudni kell, ki mit akar, és hogyan. És
ez természetesen a nyomdaipar valamennyi szereplôjére igaz…

„…tény, hogy
a digitálisnyomdagép-gyártók
gépértékesítésének értéke 2005 óta
nagyobb, mint a hagyományos
gépekébôl befolyt összeg…”

„A gazdasági válság mellett létezik
egy külön nyomdaipari válság is” –
fogalmazta meg az elôadó az ugyan
dedikáltan szubjektív, ezzel együtt –
azt gondolom – senki által meg nem
kérdôjelezhetô helyzetmegítélést. A
napilapkiadás terén csökkenô példányszámok, csökkenô terjedelem, és
lassanként egyre inkább felmerülô
kérdés, hogy mennyire releváns a
bennük megjelenô információ, ami
viszont további és igen komoly viszszaesést okoz, okozhat. A magazinpiac lényegében stagnál: jelennek
meg új lapok, de ugyanannyi el is
tûnik. A könyvgyártás 10–30 százalékos csökkenést mutat, és a kereskedelmi nyomtatványok – remélhetôleg
csak átmenetileg – szintén csökkennek. Az egyetlen terület a csomagolóanyag-gyártás, amely növekszik. A
klasszikus nyomdatermékek területén
tapasztalható zuhanás „felpörgette” a
nyomdaipar valamennyi szereplôjének átpozicionálási kényszerét.
Kelemen György elôadásában
átfogóan áttekintette, hogy a három
nagy német, hagyományos nyomdagépeket gyártó cég – a manroland, a
Heidelberg és a KBA – hogyan, kivel
és miként gondolja a jövôbe vezetô
utat.
Mindhárom vállalat óriási nyomdaipari felkészültséggel, tudással és
piacismerettel rendelkezik. A digitális nyomdagép-gyártók berendezéseik technológiai sajátossága okán egyrészt ugyan valóban valós válaszokat

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

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662
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adnak a nyomdaipar jelenkori kihívásaira, másrészt azonban fejlesztéseikhez igencsak jól jöhet mindaz a tudás
és tapasztalat, ami a hagyományos
nyomdagép gyártóinál felhalmozódott. A piac ismeretérôl meg nem is
beszélve… Ugyanakkor az is tény,
hogy a digitálisnyomdagép-gyártók
gépértékesítésének értéke 2005 óta
nagyobb, mint a hagyományos gépekébôl befolyt összeg…
Elindultak tehát a kölcsönös „megkeresések, leánykérések, házasságszerû ajánlatok”: ki kit választ, ki
kivel lép, ha nem is frigyre, de legalábbis valamifajta közösségre,
együttmûködésre. Eljutottak odáig,
hogy együtt ugyan még nem élnek,
de már együtt (is) léteznek…
Az elsô ilyen jellegû bejelentô a
manroland volt, amely az Océval lépett stratégiai együttmûködésre, má-
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nyomtatásra pozicionáltak. A szerviz itt
is az Océnál, mint gyártónál marad, ám a
manroland a fogyóanyag-értékesítésbôl
és a klikkdíjból részesedést kap. Az
együttmûködés további tárgya a közös
hardverfejlesztés, például a valamilyen
szinten „egybeépített gépek”. (Ez egyébként egy manroland által levédett elgondolás!) Az együttmûködés kapcsán ebben az esetben is elônyt jelent, hogy létezô termékekrôl beszélhetünk, amelyek
ugyancsak akár holnaptól forgalmazhatók.
A KBA partnere a digitális területen az
R. R. Donelly, amely a világ legnagyobb
nyomdai cége. A Donellynek vannak
saját fejlesztésû, digitális inkjet alapon
mûködô tekercses gépei. Egyrészt ezt
venné át a KBA, de ami ennél lényegesebb, hogy igen nagy hangsúlyt fektetnek
a közös fejlesztésben megvalósuló úgynevezett Apolló-koncepciójú gépre.
„Errôl meglehetôsen kevés a konkrétan
fellelhetô információ – mondta Kelemen
György –, annyi azonban tudható, hogy
egy hagyományos hordozón, hagyományos nyomdagéppel egy inkjet fej közbeiktatásával képes létrehozni változóada-
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sodikként a KBA jelentette be egy digitális nyomdagépgyártóval, nevezetesen
az R.R. Donelly-vel történô megállapodást. Ezt követôen pedig a Heidelberg
deklarálta, hogy a Ricoh-val gondolja a
jövôbe vezetô utat megtenni, és létre is
jött a stratégiai megállapodás. Ennek
alapján a Heidelberg a saját, meglévô
kereskedôi csatornáin keresztül értékesíti
a Ricoh digitális nyomdai berendezéseit,
a szervizfeladatokat a Ricoh látja el, és –
túl a piacismereten és csatornákon – a
Heidelberg legnagyobb hozzáadott értékét a Prinect szoftver jelenti, amely „átjárást” biztosít a két technológia között.
„További elônye az együttmûködésnek –
fogalmazott az elôadó –, hogy létezô termékekrôl van szó, amelyeket akár holnap
el lehet adni.”
A manroland és az Océ között elsôsorban a tekercses nyomtatás terén jellemzô
az együttmûködés, hiszen ezen a területen mindkét cég piacvezetô a saját technológiájában. A megállapodás alapján a
manroland az Océ két termékcsoportját
fogja értékesíteni, az inkjet alapú JetStream és a ColorStream berendezéseket,
amelyek jellemzôen újság- és könyv-

tot.” Hátránya ezen együttmûködésnek, hogy ez még egy
nem létezô termék, tehát kérdéses a piacra kerülés idôpontja, és még az sem teljesen világos, hogy hol akarják alkalmazni: egyelôre arról szól a
fáma, hogy heat-set gépeknél.
„Mindebbôl látszik, hogy nincs
egységes megközelítés és megoldás –
foglalta össze az elhangzottakat az elôadó –. Látnunk kell az eredményeket ahhoz, hogy kiderüljön a döntések, az irányok helyessége. Ráadásul a piacon vannak önálló versenyzôk is, akik – finoman
szólva – nagyon nem keresik az ofszetegyüttmûködéseket… A 2012-es drupán –
azt gondolom – nagyon sok érdekességgel fogunk találkozni…” ■

Ilona

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu
RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C
Tel./fax: 06-1/239-4502
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359
www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

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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Árulták a portékát – de jókat és jól!
Stephane Atoumo, Brancher Festékgyár (CNI Kft.)
Faragó Sándor, Konica Minolta Magyarország
Mikó Sándor, PC Studio 2000

Az olyan elôadásokra, amilyet Stephane Atoumo, Faragó
Sándor, illetve Mikó Sándor tartott, szokták azt mondani, hogy
„árulja a portékát”. Noha kétségtelenül van eme kijelentésnek
némi pejoratív mellékíze, azt kell mondanom, hogy ezzel
együtt a vándorgyûlésen elhangzott mindhárom elôadás kifejezetten hasznos információul szolgált a jelenlévôk számára.
Olyan ismeretekhez juttatták a hallgatóságot, amelyek jogos és
érdemi befolyással bírnak az adott termék – legyen az festék,
digitális nyomdagép, illetve
digitális kötészeti berendezés – melletti döntésben.
Ráadásul mindezt élvezetesen és lendületesen tették.
Stephane Atoumo (magyarhangja Kovács Tibor, a
festéket hazánkban is forgalmazó CNI Kft. ügyvezetôje volt) az egyetlen megmaradt francia nyomdafestékgyár, a Brancher képviseletében tartotta elôadását. A mintegy 150 fôt
foglalkoztató üzem 60 százalékban az exportpiacra
szállít, éves árbevétele eléri
a 20 millió eurót, és a festékek széles skáláját – ofszet, flexó,
biztonsági stb. – kínálja a nyomdaés csomagolóipar számára. Az
elôadó részletesen
bemutatta kínálatukat, illetve beszélt
arról is, hogy az
egyes festékválasztásoknál mire érdemes és kell is odafigyelni. Fôleg az
élelmiszeripari csomagolásokhoz használt festékek esetében kiemelkedôen fontos például a vonatkozó szigorú elôírásoknak való megfelelés, valamint
ennek igazolása is. A Brancher festékekhez a
gyártó biztosítja a szükséges tanúsítványokat.
Faragó Sándor, a Konica Minolta Magyarország nyomdai üzletágának képviselôje elôadása elsô felében magát a céget
mutatta be, illetve ismertette nyomdaipari
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portfóliójukat. A Konica Minolta 2004-ben kezdett digitális
nyomdagépek gyártásával foglalkozni, majd 2009-ben teljesen
megújult, és a bizhubPRO család kifejlesztésével átütô sikert
ért el ezen a piacon. Olyannyira kiforrott berendezésekrôl beszélhetünk, hogy napjainkban a hazai piacon magukénak tudhatják a piacvezetô pozíciót. A tavalyi évben 72 gépet értékesítettek, és idén az elsô fél évben összesen üzembe helyezett 67 digitális nyomdagépbôl pedig 31 Konica Minolta
volt. Sikerükhöz nyilván az is hozzájárul, hogy a partnereiket
abban is támogatják, hogy miként tudnak munkákat szerezni.
Alapvetôen a „hibrid nyomdákban” hisznek, azaz szerintük
elsôsorban olyan nyomdáknak van jövôjük, ahol a hagyományos és a digitális technológia egyaránt jelen van. Ezt követôen
rátért annak bizonyítására, hogy berendezéseik színtartománya
nemhogy eléri, hanem meg is haladja az ofszetgépekét, és természetesen messzemenôkig megfelel az ISO szabvány kritériumának.
A PC Studio 2000 munkatársa, Mikó Sándor elôadásában arról beszélt,
hogy miért nem felelnek
meg a hagyományos kötészeti gépek a digitálisan
nyomtatott ívek kötészeti
feldolgozásához, illetve részletesen bemutatta, hogy cégük
milyen gépeket kínál a tökéletes végeredmény eléréséhez.
Ezek a gépek jellemzôen belépô szintû
kötészeti
gépek, és
alkalmasak a
kis-ofszet gépeken nyomtatott ívek feldolgozásához is – ahogy arra a nyomdaipari szekció
moderátora, Schmidt Dániel külön fel is hívta
a jelenlévôk figyelmét. Mikó Sándor alaposan,
de a részletekbe nem elveszve vagy belefeledkezve, egyesével is ismertette ezen kötészeti
berendezések mûködését és elônyeit, és egyben elmagyarázta a miérteket is.
Végezetül pedig a PC Studio akcióját ajánlotta a hallgatóság figyelmébe, amelynek keretei között Duplo és Multigraf berendezéseket
lehet akár 20–40 százalékos árengedménnyel
vásárolni! ■
Ilona
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„Ördögh”-tôl való tudomány
Ördögh László, Graphasel Design Studio
A mûvészet és kreativitás szárnyalása miközben kellô alázat az adott téma célja, tartalma
iránt, ráadásul mindezt alátámasztva a nyomdaipari megvalósításhoz szükséges szakmai tudással és felkészültséggel, ugyanakkor kihasználva
annak valamennyi lehetôségét, de szem elôtt
tartva korlátait is. E vitathatatlanul nem túl egyszerû mondat jellemzi leginkább – legalábbis
szerintem – Ördögh László grafikust, design
szakembert és csapatát, a Graphasel Design
Studio munkatársait. A szimpatikus, magabiztosságot sugárzó, remek humorérzékkel rendelkezô Ördögh Lászlón nemcsak az érezhetô,
hogy lételeme, adrenalinforrása a grafikai látványteremtés, hanem azt is nagyon élvezi, hogy
nyomdász szakmai szempontból is tisztában
van a megvalósíthatóság, a kivitelezés lehetôségeivel. Komolyan veszi, és messzemenôkig
meg is felel ama elvárásnak, hogy alkalmazott
grafikusként ez kötelessége is egyben.
Összefoglalva: fantasztikusan jókat alkot
(kreativitás), és a kivitelezés tekintetében (például nyomdai felkészültség is) nagyon ért hozzá. (Itt jegyezném meg, hogy alkalmazott grafikusi körökben egyáltalán nem tipikus eme felkészültség… Persze – mint a késôbbiekben olvashatják – ennek is megvan a maga elégséges
oka – a fôszerk.)
Szóval, Ördögh László is tartott elôadást a
Vándorgyûlésen, és mondanám: igen remeket.
Elôadása elsô felében azt hangsúlyozta, hogy a
különbözô intézmények grafikusképzésein
mennyire szükség lenne nyomdaipari ismeretek
alapos és átfogó oktatására is, hiszen ennek
hiányában a grafikai terv és annak maradéktalan megvalósítása alkalmasint nagyon távol
kerül egymástól, de ezen kívül is számos problémát okoz.

Vándorinfo

Szárnyaló kreativitás plusz alapos nyomdai ismeretek

Neki még – ahogy fogalmazott –
szerencséje volt, mert annak idején egyrészt az
Iparmûvészetin Kelényi Ákostól alaposan elsajátíthatta az ismereteket, másrészt édesapja
nyomdász… Az utóbbi pár évben végzett alkalmazott grafikusoknál azonban egyre erôsebben
tapasztalható a kellô nyomdaipari felkészültség
hiánya. Ennek – egyebek mellett – az is oka lehet, hogy számos oktatási intézmény pénzhiánnyal küzd, és ez bizony rányomja a bélyegét
a színvonalra. Nem biztos ugyanis, hogy az
iskolák képesek megfizetni – akár óraadó tanárként – adott terület elismert szakemberét. Persze, arra is van példa, hogy a tudáshiány vagy
az oktató, vagy az oktatott nemtörôdömségének
következménye…
Jó hír viszont, hogy a KREA-n – amely egy
méltán jó hírû, független mûvészeti iskola –
erre (is) hangsúlyt szeretnének helyezni, és
Ördögh Lászlót kérték fel a vonatkozó ismeretek átadására, tanítására.
Elôadása második felében elsôsorban arra
sorakoztatott fel, mutatott be példákat, hogy a
különféle nyomdaipari technológiák – az ofszet-, illetve digitális nyomtatás, a felületnemesítés vagy éppen a kimetszés – miként állhatnak
a kreativitás, vagy alkalmasint a gazdaságos
kivitelezés szolgálatába.
Csak annyit fûznék az elhangzottakhoz: ehhez persze az is kell, hogy valaki – ahogy
Ördögh László és csapata – mindkét területen
nagyon otthon, de még inkább topon legyen…
Törekedni azonban mindenkinek és mindig érdemes erre – hiszen a professzionális hozzáértés nem kizárólag „Ördögh”-tôl való tudomány
lehet… ■
Ilona
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Professzionális borítékoló
és professzionális digitális
nyomdagépek

Delfin Rendszerház:
Pitney Bowes borítékolók,
Ricoh nyomdagépek
Meglehet, hogy a Delfin Rendszerház
neve még nem nagyon cseng ismerôsen a
nyomdaipari ágazat szereplôi számára,
ám nem gondolom, hogy nem fognak
egyre többször találkozni e céggel. Az
1989-ben alakult vállalkozás korábban
jellemzôen irodatechnikai eszközök értékesítésével és karbantartásával foglalkozott, azonban mára portfóliója jócskán
kibôvült, többek közt dokumentum menedzsmenttel is foglalkozik, amibe a tanácsadás éppúgy beletartozik, mint az
ehhez szükséges eszközök, berendezések
forgalmazása. Alapvetô törekvésük, hogy
komplex megoldásokat nyújtsanak ügyfeleik, partnereik számára. A Delfin Rendszerház a számos iroda-, illetve banktechnikai megoldásokon kívül kizárólagos
forgalmazója az amerikai, a tôzsdén jegyzett részvénytársaság, a Pitney Bowes
levélfeldolgozó és postai gépeinek, amely
berendezések saját piaci szegmensükben
világvezetôk. Ugyanakkor a Ricoh Hungary Kft.-nek is prémium besorolású
partnere a Delfin, így palettájukon megtalálható a Ricoh teljes kínálata.
Nos, e két utóbbi termékportfóliójuk
kapcsán rendeztek Üzleti Klub elnevezéssel egy bemutatót, amelyre mindazon
partnereiket hívták meg, akik fokozottan
érdeklôdnek e két téma valamelyike vagy
mindegyike iránt. A rendezvényre 2011.
október 11-én került sor, helyszínül pedig
a budapesti Flamenco Hotel Bolero terme
szolgált.
A meghívottakat Valovicsné Bihari
Judit, a Delfin Rendszerház egyik ügyvezetôje köszöntötte, majd rövid bevezetô elôadásában igen szellemesen emlékeztette a hallgatóságot, hogy amikor
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Gutenberg több mint 500 éve feltalálta a
nyomtatás „gépesítését”, már ô is anyagi,
finanszírozási gondokkal küzdött… (Na,
ez az örökség szinte valamennyi utódjánál fennmaradt… – a fôszerk.) Éppen ezért is van szükség arra, hogy a nyomtatással foglalkozók olyan újabb megoldásokat, berendezéseket ismerjenek meg,
amelyek vagy hatékony és gazdaságos
megoldást jelentenek, vagy új piaci lehetôséget teremtenek.
A szakmai elôadások sorát Maczkó
Barbara, a Ricoh Hungary indirekt kereskedelemért felelôs vezetôje kezdte, és
elsôsorban magát a Ricoh céget mutatta
be. A japán Ricoh cég termékei – beleértve a digitális nyomdagépeket is – vagy
piacvezetôk, vagy az adott szegmensen
benne vannak az elsô háromban. Világszerte mintegy 109 ezer munkatársuk
van, és 235 leányvállalattal rendelkeznek.
Egymást követô három évben választották meg a vállalatot a világ legetikusabb
cégének, és ezen kívül is számos díjjal és
elismeréssel büszkélkedhetnek. Leányvállalattal 1990 óta vannak jelen Magyarországon. A Ricoh Hungary Kft.-nél 70
fô dolgozik, és éves árbevételük eléri a
hárommilliárd forintot. Természetesen
mind az anyacég, mind valamennyi leányvállalata kiemelt figyelmet fordít a
környezetvédelemre: a „zöld-szemlélet”
alapfilozófia, amit az is jól tükröz, hogy a
Ricoh éves bevételének egy százalékát
(higgyék el: ez nagyon-nagyon sok pénz!
– a fôszerk.) fordítja az ökoszisztéma védelmére.
A következô elôadó Tóth József, a Ricoh Hungary nyomdaipari terméke-

kért felelôs kereskedôje volt. Elôadásában az általuk kínált digitális nyomdai
rendszereket mutatta be. Elöljáróban
érdemes tudni, hogy a Ricoh Európában a
fekete-fehér digitális nyomdagépek tekintetében 33 százalékos piaci hányadot tudhat magáénak, és ezzel piacvezetô, színes
berendezéseit tekintve pedig 25 százalék
körüli a részesedése, amivel ezen a területen az elôkelô második helyezést éri el, és
a most kifejlesztett, úgynevezett belépô
szintû gépei is – minimum – hasonló sikerre számíthatnak. Tóth József mindhárom termékkört részletesen is bemutatta.
Professzionális, termelôszintû fekete-fehér gépcsaládjuk a PRO 907EX, a
1107EX, valamint a 1357EX típusú gépekbôl áll, amelyek immáron ötödik generációs fejlesztések. Nagy elônyük,
hogy igen széles (40–300) grammsúlytartományban képesek nyomtatni, és a
tökéletes végeredmény érdekében számos
nyomtatást elôsegítô egységgel – például
papírkiegyenesítô – felszereltek. A PRO
C901 Graphic Arts Edition, amely 2011
tavaszán debütált, már a színes digitális
nyomtatás professzionális eszköze, és
ofszet közeli minôségben képes nyomtatni. Ez egy nagyteljesítményû nyomdagép:
minimum havi 100 000 nyomathoz ajánlott, de a nyomatok száma elérheti akár a
600–650 ezer/hó mennyiséget is. A gép
további elônye, hogy igen versenyképes
az ára… A Ricoh ez idáig csak nagyteljesítményû digitális nyomdagépeket kínált,
de most megjelentek a belépô szintû
berendezések új generációjával is. A hazai nyomdásztársadalom a Printexpón
találkozhat elôször ezekkel a gépekkel,
amelyeket a cég két verzióban (65 lap/perc, illetve 75 lap/perc), és igen ver-
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A szakmai elôadások sorát Bálint Sándor, a Delfin Rendszerház termelô
rendszerekért felelôs üzletág-igazgatója
folytatta. Elôadásának témája az általuk
kizárólagos joggal forgalmazott Pitney
Bowes levélborítékoló berendezések,
rendszerek, ezen belül fôleg az újdonságok ismertetése volt. „A céget 1920-ban
alapították, és a két alapító – Arthur H.
Pitney és Walter H. Bowes – maga sem
gondolta, hogy 90 év múltával még mindig világelsôk lesznek ezen a területen” –

Céginfo

senyképes áron fog forgalmazni. A Ricoh
ezeknél az új fejlesztéseknél alkalmazza
elôször a VCSEL-technológiát, amely a
valós 1200 dpi felbontást négyszeresére
képes „felturbózni”. Ezenkívül is számos
és igen hasznos újdonsággal – például
kibôvített hajtogató funkció, aktív kijelzô
tálca, folyadékkal mûködô hûtôrendszer
stb. – látta el ezeket a berendezéseket.
További és egyedülálló újdonságot jelent,
hogy a Ricoh belépô szintû digitális
nyomdagépei nagy mennyiségben is képesek boríték nyomtatására, mégpedig a papírtálcából automatikusan adagolva. Végezetül Tóth József két olyan tranzakcióról is beszámolt, amelyek a Ricoh életében fontos állomást jelentenek. Az egyik,
hogy az IBM-mel 2007-ben közösen alapított Ricoh Infoprint Solutions 2011-ben
teljes egészében a Ricoh tulajdonává vált
(ez hasonló nagyságrendet – 1–1,5 milliárd dollárt! – jelent, mint a Canon által
történt Océ-felvásárlás), ezáltal övé lett az
IBM nyomtatási üzletága, amelyben
xerografikus és inkjet megoldások egyaránt találhatók. A másik igen fontos esemény pedig a Heidelberg nyomdagépgyárral kötött együttmûködési megállapodás, amely szintén az idei év „termése”.

kezdte az elôadó, majd
részletesebben is bemutatta
az amerikai vállalatot. A
Pitney Bowes egyedülállóan széles portfólióval rendelkezik, több mint 33 000
alkalmazottat foglalkoztat,
mintegy 130 országban van
jelen, és éves árbevétele
5,4 milliárd dollár. Rátérve
a portfólió ismertetésére,
elôször – az egyszerûtôl a
csúcsmodellig – a már ismert berendezéseiket mutatta be röviden, különös
tekintettel a termelô borítékoló rendszerekre. Az egyes nagy teljesítményû eszközök termelékenységi és funkcionális
adatainak ismertetésével érzékeltette,
hogy a DI sorozat 4080/4100, illetve
6080/6100 gépei és a hazai referenciával
is rendelkezô Mailstream Evolution Inserting System (MEIS) között – ahogy az
elôadó fogalmazott – van, pontosabban
volt egy „tátongó ûr”. Ezt betöltendô
fejlesztették ki a Pitney Bowes a Rival
Productivity Series berendezést,
amelyben egyesítették a „kicsi” (DI
sorozat) és a MEIS elônyeit. Az RPS
képes többek közt C6, C6/C5, C5 és C4es borítékokat is használni, illetve akár 6
mellékletadagolóval is konfigurálható.
Ráadásul a teljesen automatikus munkafolyamatot eltárolt jobokban ôrzi és dokumentálja, ezzel is növelve a feldolgozás biztonságát. Komplex, de nem egy
nagy helyigényû gép, és moduláris felépítése lehetôvé teszi az igény szerinti bôvítést, egyebek mellett ezért is kiváló a
megtérülése.
A Pitney Bowes azonban nemcsak ezt,
hanem egy új, az eddigi legnagyobbnál is
nagyobb berendezést is kifejlesztett, mégpedig egy „önborítékoló” gépet, az
MPS/Paper Wrappert. Ez a gép saját maga állítja elô a borítékot tekercspapírból,
amely C5-ös mérettôl lefelé bármekkora
lehet, ráadásul a boríték tartalma elérheti
akár a 8 mm vastagságot is. Maga a tekercspapír lehet elôre nyomtatott, a belsô
oldala felhasználható marketingüzenetek
elhelyezésére, de lehet akár maga a – változóadat-tartalmú – küldemény is.
Amennyiben az MPS/Paper Wrapper által
elôállított kész borítékot utólag kívánjuk
megnyomni, úgy erre Bálint Sándor a
Print+ Messenger fantázianevû tintasuga-

ras, full color borítéknyomtatót
ajánlotta. Ez az eszköz on-line
csatlakozik a borítékológéphez
és performanciavesztés nélkül,
vagyis óránként akár 26 ezres
sebességgel képes egyszerû címzéssel,
vagy személyre szabott 4 szín color
képekkel ellátni a küldeményt. A számítások szerint az MPS/Paper Wrapper
használatával 20–40 százalékos megtakarítás érhetô el. Egyetlen „hátránya”, hogy
még az USA-ban is csak most került bemutatásra, így Magyarországon leghamarabb jövô év második felében lesz csak
elérhetô…
Ezt követôen Bálint Sándor arról beszélt, hogy milyen elônyöket jelent a
„megszólaló” boríték, azaz milyen – színes és szürkeárnyalatos – megoldásokat
kínálnak a nem hagyományos értelemben
vett transzpromó megvalósítására. Nem
hagyományos transzpromó, merthogy
ebben az esetben a beltartalom és maga a
boríték nyomtatása szerves kapcsolatban
áll, és mindkettô messzemenôkig személyre szabott információt tartalmaz a
még hatékonyabb és összehangoltabb
marketingkommunikáció szolgálatában.
Zárás- és érdekességképpen bemutatásra
került egy „Mutáns” becenévre hallgató
gépkonstrukció, amely egy irodai és egy
termelô kategóriájú borítékoló gép
„házasításából” keletkezett. Ez a megoldás nem része a Pitney Bowes hagyományos portfóliójának, inkább csak azt volt
hivatott szemléltetni, hogy a cég sokoldalúságának és innovatív szemléletmódjának csak ügyfelei, partnerei képzelete
szabhat határt…

A kávészünet elôtt az UniCredit Leasing képviseletében Oláh Attila hívta fel a
jelenlévôk figyelmét arra, hogy ugyan
nem könnyû manapság fejlesztési hitelekhez jutni, de cégük tradicionális finanszírozója az ágazatnak, és a továbbiakban is
szívesen állnak a nyomdaipar rendelkezésére.
A kávészünetet követôen workshopokba tömörült a társaság, és ki-ki érdeklôdésének megfelelôen cserélhetett tapasztalatot részben a többiekkel, részben pedig
a rendezvény házigazdájával, a Delfin
Rendszerház munkatársaival, valamint a
Ricoh Hungary képviselôivel. ■
Ilona
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Kell-e versenyeznie egy nyomdásznak
a Facebookkal?
A Nemzetközi Nyomdász Szövetség, az Integraf harmadik alkalommal
szervezett Fiatal Vezetôk a Nyomdaiparban elnevezéssel üzleti konferenciát. A rendezvényre a Nyomda- és
Papíripari Szövetség tagvállalatai
delegálhatnak fiatal menedzsereket.
Barcelona és Stratford-upon-Avon
után az idén a csodálatos, napsütötte
Lisszabon volt a helyszíne a 2011.
szeptember 29. és október 1. között
megtartott rendezvénynek, amelyen
mintegy 60 fô vett részt. Hazánkat
három cégbôl – Color Pack Zrt., Pharma Print Kft., Pénzjegynyomda Zrt. –
négy fô képviselte.
A találkozó kiváló lehetôséget biztosított a fiatal nyomdaipari „menedzsereknek”, hogy – megtörve a hétköznapok egyhangú robotját – találkozzanak hozzájuk hasonló kollégáikkal, és megvitassák az ôket érdeklô,
aktuális témákat, tapasztalatokat,
problémákat. A rendezvény alappillére
volt, hogy a nyomdászok hogyan tudják a mai kor igényeinek megfelelôen
kialakítani tevékenységeiket, és olyan

hatékonysággal fellépni a piacon,
hogy biztosítva legyen a hosszú távú
üzleti fennmaradásuk.
A tréning – elméleti elôadások, interaktív gyakorlatok, sajátélmények –
levezetôje Edward Ryder volt Nagy
Britanniából, akinek a több elôadáson
átívelô fô üzenete szerint a nyomdák
nem megfelelôen fordítják le az ügyfeleik számára azt a szakmai tudást,
amivel rendelkeznek. A világ szinte
bármely pontján igaz, hogy egy nyomdász a mûszaki kérdésekre koncentrál,
belefeledkezik a sztenderdek, tanúsítványok rengetegébe és a saját termékének minôségi kiválóságába. A piac
azonban ma már mást igényel: továbblépett ezen. Ma már nem az a kérdés, hogy a megrendelt nyomdatermék a legkiválóbb minôségben, a beígért határidôre leszállításra kerül-e,
hanem hogy mit tud még a nyomda
ezen felül ajánlani ügyfelének?
A nyomdák ma már nemcsak egymással versenyeznek, hanem a nyomdai közvetítôkkel, printbrókerekkel,
ám hozzájuk képest megvan az az el-

fotóKata

vitathatatlan elônyük, hogy szakmailag sokkal felkészültebbek. A nyomdatermékek pedig versenyezni kénytelenek olyan reklámhordozókkal,
mint például a közösségi média, tablet
vagy a mobiltelefon. Szerencsénkre
azonban a marketingüzeneteket integrált módon juttatják el a felhasználókhoz, ahol még van szerepe a nyomtatott marketingeszközöknek is.
A kérdés csak
az, egy nyomda
van-e abban a pozícióban, megvan-e
hozzá a megfelelô
(nem nyomdai)
szakértelme, hogy
beleszólhasson a
marketing-mix
kialakításába? ■
Bánfalvi Zsolt

„Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsod!”
(Delphoi jósda felirata)

SELFNESS - tréning

SELFNESS
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1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22. III./3.
Bejelentkezés: +36-1/787-3534, 06-20/941-2048
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Nyomdaipari gépek, berendezések
ismert és ismeretlen lehetôségei (X.)
Folytatom sorozatunkat: a SCHMEDT
cég okos, digitális nyomdákban is kifejezetten jól használható kötészeti gépei
közül az új nyílásbeégetô és préselôvel
ismertetem meg Önöket.

Újdonságok
a SCHMEDT kínálatában
(2. rész)
Az új nyílásbeégetô és préselô gép:
PräForm 55
Ez egy többállomásos gép a beakasztás utáni könyvpréseléshez, és az ezzel
egyidejû nyílásbeégetéshez.
A PräForm 55-öt mindenekelôtt a PräLeg 18 beakasztó géppel történô alkalmazáshoz tervezték és egyes könyvek gyártásához szortimentben éppolyan jól beválik, mint szériák gyártásához. A gép teljesítménye a PräLeg teljesítményéhez igazodik, és ezáltal a különbözô formátumú
könyvek végfeldolgozásához optimális
kombinációt biztosít. A PräForm 55 az elsô SCHMEDT-gép az új, ergonomikus dizájnnal, és érintôképernyôrôl vezérelhetô.
A gépen nyolc présállomás található
430 x 400 mm formátumban, amelyek
rugós csapágyazásúak, és fûtött beégetô

sínekkel ellátottak. A beégetô sínek cserélhetôek és különbözô formákban beszerezhetôek az eltérô munkakövetelményekhez. A beépített, lekerekített sínek
különösen fóliázott és laminált papír borítójú könyvek hajtását formázza kíméletesen, de alkalmasak egyéb – például
szövet – borítóanyagokhoz is. A présállomás nyitása automatikus. A préselési idô
még maximális termelési sebességnél is
legalább 115 másodpercet tesz ki. Ez az
idô elegendô ahhoz, hogy a könyvtest és
a könyvtábla között tartós összeköttetés
jöhessen létre, és egyidejûleg biztosítja a
tartós nyílásformázást is.
Az egyes állomások kivételi pozícióban automatikusan nyílnak, ezáltal lehetôvé teszik a kész könyv gyors kivételét,
valamint a következô beakasztott könyv
behelyezését. A többállomásos elv által a
magasabb gépsebesség ellenére is hoszszabb préselési idô érhetô el, ami a minôségi könyvkötések feltétele.
Minden mozgó, mechanikus rész burkolattal fedett az új, ergonomikus gépdizájnban. Az oldalsó és hátsó burkolatok
könnyen levehetôek, emiatt könnyû hozzáférést tesznek lehetôvé a mechanikus
részekhez. Az elülsô burkolat mögött
található a kapcsolószekrény.

Gépinfo

„Fûtsön, zenéljen vagy világítson!?”

A gép vezérlése érintôképernyôn keresztül történik. A képernyôn a gép minden funkciója ellenôrizhetô, és minden
présállomás egyenként vezérelhetô. A
gép a hibákat kijelzi, a késôbbi hibaelemzéshez tárolja ôket, és a távkarbantartás (opcionális lehetôség) során olvashatóak.
Az állomások nyitási szélessége és a
futásteljesítménye egyénileg és fokozatmentesen beállítható. Éppen a szériagyártásnál lehet a csökkentett nyitási szélességgel a munkafolyamatot jelentôsen
gyorsítani. A munkasebesség szabályozható.
A gép a menün keresztül hálózatra
kapcsolható és elôkészített a vonalkódfelismeréshez (opcionális lehetôség) is.
A PräForm 55 modern biztonsági
rendszere (például fényfüggöny) a legmagasabb védelmet biztosítja a gép kezelôjének. ■

Kiss Nóra,
kiss.nora@prosystem.hu
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Hírek
az ágazati
összefogás
kapcsán

Érdemesebb betartani, mint nem
betartani – a szabályokat

MUNKAVÉDELEM:
Gépkezelôk, figyelem!

1. hír: 2011. szeptember 11–20. között a következô cégek jóvoltából további pénzadományok érkeztek a Budai család számára. Köszönjük!
Bogáti Nyomda,
Heidelberg Magyarország
Páskum Nyomda
2. hír: A ház átadásáról forgatott riportmûsort 2011. október 6-án a Fókuszban
leadta az RTL Klub.
3. hír: A Viasat3 – Álomépítôk címû,
2011. október 17–21. között (egész pontosan: október 20. (csütörtök), 22 óra 10
perckor) levetítésre kerülô mûsorában
viszont egy hosszabb és bôvebb beszámolót láthatnak a Budai család „házfoglalójáról”, amelyre – ahogy azt hallani is
fogják az adásban – nem kerülhetett volna sor az ágazat összefogása nélkül. ■
Korsós Ilona
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Több, nemrégiben bekövetkezett és
általam kivizsgált baleset indított arra,
hogy a gépek veszélytelen kezelésérôl
írjak kis összefoglalót. Nem fogok kitérni
az egyes gépekre, azokról a szigorúan
betartandó szempontokról, elôírásokról
lesz szó, amelyek közhelyeseknek tûnnek
ugyan, de a figyelembevételükkel súlyos
sérülések és hatósági, munkaadói büntetések kerülhetôk el… Nem törekszem a
teljességre, mert a nyomdaipari géppark
nagyon szerteágazó. Igyekszem azokra a
dolgokra kitérni, amelyekre a legkevésbé
figyelünk oda a napi munka során.
A legtöbb gépen vannak feliratok, figyelmeztetések, eligazítások, amit a gyártáskor tesz ki a gyártó cég. Mivel ezek
legtöbbször a származási ország nyelvén
szerepelnek, nem szabad feltételeznünk,
hogy a kezelôk biztosan értik is azt.

!

Tehát minden esetben pontosan
és konkrétan le kell fordítani, és
az eredetire vagy amellé kihelyezni
olvasható és idôtálló kivitelben! Ám
nem elég kihelyezni! Amikor a kezelôt megismertetik a rábízott géppel, akkor hangsúlyt kell helyezni
arra, hogy a feliratokat olvassa el és
értelmezze. Használat során pedig
tartsa be, vegye figyelembe azt,
amire a felirat figyelmeztet.

A gépeken – legyenek azok bármilyen
rendeltetésûek – van egy sereg, a mûköd-

tetéshez szükséges kezelôelem. Gyakran
a kezelôelemek mellett piktogram van
kitéve, ami a rendeltetésre utal, vagy
olyan felirat, amibôl a dolgozónak tudnia
kell, hogy hogyan és mikor használja a
kezelôelemet. Ha a piktogram nem elég
világos a dolgozó részére – még inkább,
ha a felirat nem magyar nyelvû –, feltétlenül ki kell helyezni a rendeltetésre utaló, idôtálló, olvasható és érthetô magyar
nyelvû feliratot. Igazság szerint a helyi
munkavédelmis nem is adhat ki még
ideiglenes üzembe helyezési engedélyt
sem addig, amíg a feliratok és kezelôelemek nincsenek ellátva ezekkel az
érthetô és olvasható szövegû kiírásokkal.
Gyakran elôfordul, hogy „a kezelô ismeri a gépét, nincs erre a fordításra szükség” felkiáltással elmulasztják a fenti
elôírásokat. Ha emiatt baleset, sérülés
vagy még súlyosabb eset következik be,
akkor az üzem vezetôjéé a felelôsség,
hogy miért nem figyelt fel erre, és kérte a
feliratok pótoltatását. Ha igazolni tudja,
hogy ô figyelmeztette akár a munkavédelmist, akár a helyi vezetôt, de azok figyelmen kívül hagyták ezt, akkor persze
a felelôsség (erkölcsi és anyagi) természetesen rájuk is hárul.
Itt jegyzem meg, hogy a folyamatos
ellenôrzés elengedhetetlen, mert segít
kikerülni a balesetveszélyt.
A dolgozó, mielôtt elkezdi a napi
munkát, feltétlenül ellenôrizze – tartson
akár pár percig is – a következôket:
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helyén van-e
• a felszerelt fotocella mûködôképes-e
• rendelkezésre állnak-e a mûködtetés
során szükséges segédeszközök: például
élvédô, kenôolaj, feliratozott vegyszertároló edényzet, hibátlan raklap
• a rögzítôelemek a helyükön vannak-e,
és a rögzítés – például csavarral –, megfelelô-e.
A lista gépelemenként még sokáig
folytatható.
A legfontosabb azonban az ellenôrzés,
és az, hogy ha valamilyen hibát észlelünk,
legyen az bármilyen apróság, vagy magunk – ha beosztásunk engedi – hárítsuk el
azonnal, ha ez nem megy, akkor pedig kérjük minél hamarabb szakember segítségét.
Mindenesetre: amíg a hibák teljességgel
el nem hárultak, a gépen a munkát nem
szabad megkezdeni!
A gép kezelôje a mûszak során a termelô munkája mellett jogosult és köteles
állandóan figyelni arra, hogy a mûködés
során nem keletkezik-e balesetveszély.
Természetesen eközben saját maga is
folyamatosan be kell, hogy tartsa a gépre

Védinfo

• megvannak-e a szükséges feliratok a
kezelôelemek mellett
• nincs-e illetéktelen személy a gép
körül (nemcsak az ott sétálgatókat értem
például ez alatt, hanem egy takarító vagy
más szerelô dolgozót is)
• a legfontosabb leállító (stop) kapcsolók mûködôképesek-e
• a veszélyes helyek, például összefogó hengerpár, fogaskerék körül kialakított védôberendezés (háló, burkolólemez)
a helyén van-e
• nincs-e üzemanyag- vagy egyéb
anyagcsepegés
• azok a géprészek, amelyek kapcsolóval mozgathatók , de végállásukban kikapcsolnak – például a vágógépasztalon
a mozgatható papírtámasztó –, ott a végálláskapcsolás megfelelôen mûködik-e
• a gépen rendszeresített világítás mûködôképes-e
• a leállító fôkapcsoló tényleg áramtalanítja-e a gépet
• a gép járófelületei, a kezelôk alatti
padlófelület megfelelôen tiszta és csúszásmentes-e
• ahol korlát vagy védôlánc van, az a

vonatkozó, nemcsak technológiai, hanem balesetvédelmi
elôírásokat is! Ha úgy tûnik,
hogy valamelyik védôeszköz
vagy felszerelés a gyakorlatban inkább lassítja a munkát,
mint véd, akkor se döntsön saját maga
úgy, hogy az eszközt kiiktatja. Észrevételét beszélje meg a helyi vezetôvel, a
munkavédelmissel, szerelôvel (esetleg
velem, elérhetôségem a cikk végén
található).
De semmiképp se döntsön senki saját szakállára a mûködtetés megváltoztatásáról, bármilyen praktikusnak
(például idô- vagy anyagmegtakarítás
miatt) tûnik is az ötlet!
Érdemes megfogadni a fentieket, mert
akármilyen jól képzett szakember az illetô nyomdai gépen dolgozó, az apró mulasztások sokszor jóvátehetetlen baleseteket eredményeznek. Harminc év tapasztalata mondatja ezt velem. ■

Nagy Veronika
nyomdamérnök,
munkavédelmi szakmérnök
(06-1/351-5565, 06-20/9311-329)

Tüske K.

1049 Budapest, Széchenyi tér 9.

2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu
Melegfóliázás
UV lakkozás
Braille írás nyomtatás
Stancolás
Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás
Szerszámkészítés
Kézi 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

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

www.dpdstancuzem.hu

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
•

•
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Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett
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Jubileumi árengedmény!
árengedmény!

–10%

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.

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

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

invention@t-online.hu

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.

T.: 260-0562

Kasírozás
Stancolás
(B2-es méretig)

Gépi sorszámozás
rövid határidôvel,

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

B2-es, négyszínes
nyomógépet
BÉRBE vennék,
vennék
késôbbi megvételi
lehetôséggel.
T.: 0630 9 428 728

Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 12 400 partnerrel világszerte!

Naponta frissülô
adatbázis!
SZÉPIMPEX BT.
Széphegyi Pál
nyomdamérnök
2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76
e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

Eladó R o l a n d 2 0 4 E T O B
típusú nyomdagép
Üzembe állítás: 2002
Fordulat: 41 millió
Plusz DIPS controll
Ára: 29 000 000 Ft + áfa
(vagy ennek megfelelô valuta)

Eladó C T P

Screen PlateRite Vi II
Gyártási idô: 2008
Méret: B2-ig
Plusz számítógép Dips-hez
illesztô programmal
Manuális lemezberakás
Ára: 7 900 000 Ft + áfa
(vagy ennek megfelelô valuta)

T.: 06 30 206 5 206

Újpesti telephelyû nyomda
fôállású kalkulátort k er es.
Önéletrajzokat várjuk:
vargaszilard@pauker-holding.hu
30

Léniák (vágó-, bígelô,
perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami a
stancszerszámkészítéshez szükséges.
Kedvezô árak,
gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.
Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487
www.kallaitechnik.hu
E-mail:
kallaitechnik@t-online.hu

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

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

MAYA STANC

1165 Bp., Zsemlékes u. 26.

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

SZERSZÁMKÉSZÍTÉS

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés

Angol, orosz
nyelvtanítás,
szinten tartás

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

↔
Kis Géza

TAMPON-MIX Kft.

Tanfolyam cégeknek!

Óradíj:
3500 Ft/45 perc + áfa

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

(B1-es méretig)

valamint teljes körû
nyomdai szolgáltatás.

Kállai Technik Bt.

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

TAMPOPRINT cég képviselete
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ANGOL, OROSZ
fordítás,
tolmácsolás
Fordítás:

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

Tolmácsolás:
2500 Ft/15 perc + áfa
T.: +36 20 960 9286,
e-mail: szigabo@t-online.hu

B1

- es ívig
A névjegytôl a
– automata üzemmódban,
teljes felületen –
fogadjuk megrendeléseiket.

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS
Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
K l i s é k é s z í t é s : 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu
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1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

2012

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2012-ben:
cca. három hetente
(kéziratzárás)
január 19. (01.09.)
február 13. (02.03.)
március 8. (02.27.)
április 2.(03.22.)
április 24. (04.13.)
május 15. (05.04.)
június 6. (05. 25.)
július 1. (06. 21.)
szeptember 11. (08.31.)
október 3. (09.24.)
október 26. (10.16.)
november 19. (11.09.)
december 13. (12.03.)
Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô
10. nap
Megjelenik:
3000 példányban

Címzett:
Fax:
Kelt:
Ügyintézô:

1/1
Kifutó
200 x 285 mm
(vágott)

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

1/1
Keretes
184 x 245 mm

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu
Terjesztése: saját címlistáról: DM
Olvasótábor:
Nyomdaipari szolgáltató és
beszállító cégek, könyvkiadók,
reklámügynökségek,
multi cégek PR osztálya

fekvô
184 x 120 mm

1/2 OLDAL
4 szín color: 92.000 Ft
fekete: 68 000 Ft

184 x 80 mm
58 x
245
mm

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:
–5%
6–8 alkalom: –10%
9–11 alkalom: –15%
12–13 alkalom: –20%
FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%
Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

álló
90
x
245
mm

184 x 60 mm

1/3 OLDAL
4 szín color: 66 000 Ft
fekete: 48 000 Ft

90 x
120
mm

1/4 OLDAL
4 szín color: 52 000 Ft
fekete: 40 000 Ft

1/8

90 x 58 mm
fekvô

1/16 álló
43 x 58 mm

1/32 fekvô
43 x 27 mm

184 x 48 mm

1/5 OLDAL
4 szín color: 40 000 Ft
fekete: 32 000 Ft

1/8 OLDAL
4 szín color: 20 000 Ft
fekete: 16 000 Ft

1/16 OLDAL
fekete: 7 000 Ft

1/32 OLDAL fekete:
5 000 Ft
(álláskeresôknek: 1000 Ft)

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

Köszönjük, ha bizalmával megtisztel 2012-ben is!

mastertan255 okt

14/10/2011

09:01
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