
X
V

II.
 é

vf
o

ly
am

, 2
67

. s
zá

m
, 2

01
2.

 s
ze

p
te

m
b

er
 1

1.

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

A nyomtatott termék a maradandóság része





NEGATÍV SPIRÁL ÉS A „TAPOSÓBÉKA”…

A Nap beleadott apait-anyait ebbe a nyárba: izzadhattunk eleget teljesítménye okán.
Egyébként is izzasztó lett volna a helyzet, hiszen – egy-két irigylésre méltó kivételtôl
eltekintve – senkitôl nem kevés erôfeszítést követelt és követel a merre és hogyan tovább
kérdéseinek eldöntése. A kilátások azonban – paradox módon – mégis igen hûtôleg hatnak
a kedélyekre. Nem mondhatni ugyanis, hogy a remény számára túl sok táptalaj lenne… 
A „szokásos” nyári csend csendesebb volt, mint bármikor: az amúgy is visszafogott
megrendelés-állományok még „karcsúbbak” lettek, s egyelôre híre-hamva sincs az ôszi
fellendülés ígéretének. A hazai válság csak nem akar – nem tud – múlni, és ez mérhetetlenül
rányomja bélyegét a gazdasági barométerként is mûködô nyomdaiparra. Igazából lehetünk
szépek, okosak, tudhatunk „fûteni-zenélni-világítani”, nem nagyon mutatkozik fizetôképes
kereslet a nyomdatermékek, nyomdaipari szolgáltatások iránt – legalábbis, ami a hazai
megrendelôkört illeti. Stagnálásról is csak meglehetôs jóindulattal lehet beszélni, neccesebb,
hogy csökken a felvevô piac. E tényt bizonyítja az is, hogy csak a múlt évben megközelítôleg
140 nyomdaipari termék elôállításában érdekelt cég – és közöttük néhány nagyobb is – „dôlt
ki a sorból”, ám a hazai nyomdák munkaellátottságában ez szignifikánsan – sôt, sehogy –
nem jelentkezett, nem jelentkezik. Amelyik nyomda növekszik, kizárólag exportértékesítése
kiépítésének, bôvítésének köszönheti. A hazai piacon sem mennyiségileg, sem nyereség
tekintetében nem sok a keresni való… Az azonban abnormális egy helyzet, hogy a hazai
nyomdák egzisztenciája elsôdlegesen a külföld lehetôségeitôl függjön. Persze, egyéni szinten,
természetesen megoldást jelent, jelenthet az export, de az iparág egészét tekintve teljesen
abszurd irányt vett a történet. Arról nem is beszélve, hogy „mindenki” – még ha beszél is
idegen nyelvet, és egyébként is felkészült a kinti piacok elvárásaire – nem foglalkozhat
kizárólag exporttal. Az egyre szûkülô és csökkenô hazai lehetôségekkel szembenézni nemcsak
azért több mint szomorú, mert nyomdák seregének, és természetesen az ott dolgozók
sokaságának vált bizonytalanná a jövôje, hanem azért is, mert ez egyben egy negatív spirál
beindításának startgombja is.
A dialektika szerint a történelem, valamint a gazdasági szükség- és törvényszerûségek
ismétlik önmagukat, csak egy spirál mentén mindig és mindig magasabb szinten. Nos, most
mintha pont fordítva lenne... Kezd már nem egy helyben topogni az ágazat, ahol még esélye
van vagy megvetni a lábát, vagy esetleg elrugaszkodni, hanem vészesen közelít egy olyan
csúszda felé, amelyrôl visszamászni legfeljebb keveseknek sikerül. Persze, mindenkiben ott
a remény, hogy ô azok között lesz.
Bölcsek köve nincs nálam: nem tudom, miként lehetne behúzni a féket, és irányt váltva
távolodni a lejtmenettôl. Azt azonban tudom, hogy eddigi életem során a „taposóbéka
hozzáállásom” mindig sokat segített. Akik nem ismernék ezt a tanmesét, azok kedvéért álljon
itt: „Két béka beleesett a tejescsuporba, amelynek a fala belülrôl síkos és domború volt,
tehát nem tudtak kimászni. Az egyik béka azt gondolta, hogy nincs mit tenni, kilátástalan
a helyzet, inkább feladja: békében elmerült és elpusztult. A másik béka nem adta fel,
és addig taposta a tejet, míg meg nem köpülte: megszilárdult a talpa alatt, vaj lett belôle,
ô pedig túlélte és kiugrott a csuporból.”
Kétségtelen, nem egyszer fordult elô, hogy miután megszilárdítottam a talpam alatt a talajt,
valaki vagy valami újabb adag tejet zúdított rám, és kezdhettem újra az egészet. De nem
adtam fel. Önök se tegyék!

PRINTinfo

A PRINTinfo újság elektronikusan IS hozzáférhetô
a www.printline.hu oldalon.
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„…a jó pap sem csak a templomban ülôkért imádkozik…”

150 éves a Nyomdászszakszervezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6–8. oldal)

Eska Frog Award: régió- és
világbajnok magyar pályázók

Budapest Papír,
Reálszisztéma Dabasi Nyomda, Veres 98 Bt.

Beszámoló a díjátadóról . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10–11. oldal)

CégCéginfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(30. oldal)ApróApróinfo

„…A munkavállalók elégedetlensége növekszik, s ha ez a folyamat nem áll meg, akkor
a szakszervezeteknek, már csak a kötelességük okán is, összefogni, koordinálni kell a tagságot,
a munkavállalókat, és ehhez az érdekvédelem teljes eszköztárát igénybe kell venni,
a kompromisszum kötéstôl az esetleges munkabeszüntetés megszervezéséig. Egyelôre még
izoláltan jelentkezô elégedetlenség tapasztalható, de a tömeges megjelenés, az egyre több helyen
kialakuló gócok, kikényszeríthetnek a felelôs döntéshozók között valami központi megoldást…”

Szervezeti hír, és más…

NYPSZ: Menedzserkonferencia . . . . . . . . . . . . . . . (29. oldal)
PNYME-hírek: Vándor, szakmai utak  . . . . . . . . . . (29. oldal)
Spartvis: Láttam már karón varjút… . . . . . . . . . . . (29. oldal)

KözKözinfo

KözKözinfo

Magyar Termék Nagydíj

Díjbeszedô Nyomda – Océ Hungária  . . . . . . . . . . .(23. oldal)

DíjDíjinfo

Tranzakció

PaperlinX–Heinzel Csoport, illetve
Budapest Papír–Europapier Hungária  . . . . . . . . . (11. oldal)
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„…minimum egy fillér haszonnak
mindenképpen kell lennie…”

AduPrint

„…a könyvpiacon megnövekedett az
igény e megoldás iránt, elsôsorban
Nyugat-Európában. És az AduPrint az
utóbbi bô három év alatt árbevételén
belül 25 százalékra növelte ide irányuló
exportját. Ezzel együtt, az elmúlt
idôszak nem volt »sétagalopp«…”

Beszélgetés Tóth Zoltán cégvezetôvel  . . . . . . . .(24–26. oldal)

CégCéginfo

Beruházások, fejlesztések
okosan…(1.)

Energia(pénz)megtakarítás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27. oldal)

GépGépinfo

HírHírinfo

Sok kis „pipa”, néhány közepes,
és egy igen jelentôs…

Prime Rate
„…Tény, hogy a fotókönyvgyártás mondhatni kifejezetten
lakossági szolgáltatás, vagyis merôben más a célcsoport,
akiket el kell érni, egészen más eszközöket használva, és
egészen más csatornákon keresztül. De – mint mindennek –
ennek is megvannak a maga „trükkjei, fortélyai”…” 

Beszélgetés dr. Tomcsányi Péterrel  . . . . . . . . . .(14–16. oldal)

CégCéginfo

Több mint program, munkatárs…
ScrollMax

„…Az „így szoktuk meg, így
csináljuk” megközelítés
számos olyan »lyukat« hagy
a mûködésben, ahol elfolyik,
elfolyhat a pénz. Mondok
egy példát: egy közepes
nagyságú nyomda esetében
pusztán egy egyszázalékos
papírfelhasználás-megta-
karítás akár évi 1–2 millió forintot is eredményezhet. És ez
csak egyetlen terület. Márpedig sok hasonló apró lyuk lehet a
rendszerben…”

Beszélgetés a menedzsmenttel  . . . . . . . . . . . . . .(20–22. oldal)

CégCéginfo

…ellentmondásos piaci álapotok

The Golden Company 
„...általános értelemben növekszik a külön-
féle felületnemesítés iránti igény, sajnálatos
tény viszont, hogy mindez a hazai piacot
gyakorlatilag nem érinti. Minden beszélgeté-
sünkkor elmondom, és most újra szeretném
hangsúlyozni: a hazai nyomdák, csomagoló-
sok számára piaci pozíciójuk megôrzése, erô-
sítése érdekében szinte egyetlen megoldást az
export beindítása, növelése jelent…” 

Beszélgetés Jankó Gáborral  . . . . . . . . . . . . . .(18–19. oldal)

CégCéginfo

az Eska Frog Award régió- és
világgyôztese

Veres 98 Könyvkötészet
…orvosisegédeszköz-doboz pályamunkájával az elsô díjat
nyerte el az Eska Graphic Board által, immáron harmad-
ízben meghirdetett Eska Frog verseny display és luxuscso-
magolás kategóriájában, az Észak-, Nyugat-,és Kelet-Európa
régióban, valamint a nemzetközi zsûri egyúttal nekik ítélte a
kategória abszolút világgyôztes címét is… 

Beszélgetés a gyôztesekkel  . . . . . . . . . . . . . . . .(12–13. oldal)

CégCéginfo
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„…a jó pap sem csak a templomban ülôkért imádkozik…”

150 éves a
Nyomdászszakszervezet

● „…Az új évszázadban is nélkü-
lözhetetlen a hit, az összefogás, a ha-
gyományos nyomdászszolidaritás” –
írják honlapukon, és teljes mértékben
egyetértek vele. Ezzel együtt tény:
csökken a taglétszám, nehéz, olykor
lehetetlen az érdekérvényesítés, a
szakszervezetek – nemcsak a nyomdá-
szoké – küzdenek fennmaradásukért.
Pedig, ha valamikor, akkor a mostani,
nyugodtan mondható „vadkapitalis-
ta” idôben lenne, van leginkább szük-
ség egy erôs munkavállalói támasz-
ra… És nem a hagyományos formá-
ban, azaz kvázi a munkaadók ellen,

hanem egy „össziparági” érdekérvé-
nyesítés érdekében.

– Kétségtelen, hogy manapság nin-
csenek erejük teljében a szakszerve-
zetek. Jó hír viszont, hogy a Nyom-
dászszakszervezet egyáltalán megélte
ezt a tiszteletre méltó kort, így esélye
van arra, hogy képviselhesse az ipar-
ág munkavállalóinak érdekét. Nem
mondom, hogy a rendszerváltást kö-
vetôen nem tépázódott meg a mi szer-
vezetünk is, és tény, hogy komoly
gondokkal kellett szembenéznie.
Nemcsak a tagi struktúránk alakult és
változott, hanem anyagi gondokkal is

küzdöttünk. Sokan a szemünkre
hányják, hogy mi van az értékes
ingatlanjainkkal, azonban kevesen
tudják, hogy ezeken az ingatlanokon
elképesztô hitelek voltak, fenntartá-
suk nagyon sokba került, amire nem
volt fedezet. Amikor 2002-ben elnök-
nek választottak, a legfontosabb fel-
adatom gyakorlatilag az volt, hogy
rendbe tegyem a pénzügyeket, a
körülményeket és feltételeket. Ez si-
került: önállóságát megôrizve talpon
maradt a Nyomdászszakszervezet.
Ugyanakkor vitathatatlan, hogy kissé
háttérbe szorult a tagtoborzás.  

„A Nyomdászszakszervezet emblémáján 1862-es évszám
olvasható. Abban az évben alakult meg a mai Nyomdaipari
Dolgozók Szakszervezetének elôdje, a »Pest-budai Vándor és
Beteg Könyvnyomdászokat Segélyezô Egylet«.
Már a megalakulás elôtt is összefogott a hazai nyomdászság –
gondoljunk arra, hogy Magyarországon az elsô kollektív
szerzôdést a nyomdászok kötötték 1848-ban, vagy említhetô az
1860. évi, Gutenbergre emlékezô János-napi ünnepély –, de a
kapitalizálódó társadalom hatalmi szervei radikálisan gátoltak
minden szervezkedést. A korábban egészségtelen körülmények
között, ólombetûvel dolgozó nyomdai munkásság, a szakmai
szervezetbe való tömörülésének köszönheti maga és családja
életszínvonalának emelkedését: az addig dohos pincékben,
alacsony bérért, napi 14–16 órát dolgozó magyarországi szedôk
és nyomók Európában elsôként harcolták ki a napi 9 órás
munkaidôt, a szociális ellátást és a szabályozott bért!
Az Európai Unióban, amelyhez hazánk is tartozik,
a szakszervezeti mozgalom új kihívásokkal néz szembe, de az

alapeszméje változatlan: a közös erô, a szolidaritás, az egymásért való tenni akarás, a segítségnyújtás
napjainkban is a mozgalom örökérvényû tézise maradt. Az új évszázadban is nélkülözhetetlen a hit, az
összefogás, a hagyományos nyomdászszolidaritás. Vissza kell állítani a bizalmat, és hinni kell önmagunkban.” –
olvasható a szakszervezet honlapján.
A Nyomdászszakszervezet 150 éves születésnapja kapcsán Aczél János elnökkel beszélgettem.
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A rendszerváltás, a privatizáció
következményeként átalakult a nyom-
daipar.  Meghatározó nagy nyomdák
szûntek meg, amelyekben az idáig
mindig is erôs volt a szakszervezet, és
az sem volt ritka, hogy maga a cég is
megszûnt, mint például a Szikra, a
Franklin, Glóbus, Egyetemi, vagy
éppen a Kossuth Nyomda. Kisebb, új
nyomdák alakultak, új tulajdonosok-
kal, új kollektívával, ahol még a mai
napig sem tudott gyökeret verni a
szakszervezet. Kivételek persze van-
nak: hogy mást ne említsek, például a
kecskeméti STI Petôfi és az AS
Nyomda, az Állami, a Pénzjegy, a
Révai, a Pátria, vagy a Gyomai Kner,
a békéscsabai Marzek, a gyulai Dürer,
és a Zalai Nyomda, ahol a mai napig
erôsnek mondható a szakszervezeti
jelenlét. 

Nagyon fontos lépésnek tartom azt,
ahol minden elôzmény nélkül szer-
veztük meg a szakszervezetet, így az
Elanders, a Donnelly, vagy  az OOK
Veszprém nyomdákban, hogy csak
néhányat említsek. Az iparág azonban
jellemzôen kis-, maximum közepes
nyomdákra hullott szét, ahol nem
jöttek, nem jöhettek létre alapszerve-
zetek, az emberek legfeljebb a köz-
ponthoz egyénileg tartozva lehettek
szakszervezeti tagok. És ez azt is
jelenti, hogy adott cégnél a szakszer-
vezet nem került érdemi tárgyaló po-
zícióba.

● Jelenleg mekkora a tagi létszám?
– Nem annyira az az érdekes, hogy

hányan vagyunk, hanem sokkal in-
kább az, hogy iparágon belül hol va-
gyunk jelen! És ebbôl a szempontból
el lehet mondani, hogy országszerte a
meghatározó nyomdák szinte minde-
gyikében azért van alapszervezetünk
vagy tagunk.

A taglétszámváltozást az ágazatban
foglalkoztatottak létszámcsökkenése,
valamint a technológia fejlôdése is
jelentôsen befolyásolta, hiszen hol
vannak már azok az idôk, amikor sze-
dôk garmada kellett egy-egy kiadvány
elôkészítéséhez, és a nyomdagépeket
3–4, sôt 5 ember szolgálta ki.

● Rendben, ezzel együtt azt gon-
dolná az ember, hogy a munkaválla-
lók egyéni, jól felfogott érdeke, hogy
szakszervezeti tagok legyenek. De
nem így van… Lehet, hogy a szakszer-
vezet imidzse – éppen a szocializmus-
ban betöltött „szerepe” miatt – nem
túl vonzó? Hiányzik a bizalom…

– Nem mondom, hogy a szakszer-
vezet ezen múltja nem befolyásolta,
befolyásolja az egyén viszonyát a
szakszervezethez, és nemcsak a
miénkhez. Az emberek többsége úgy
értelmezte a rendszerváltást, hogy
nem lesz szükség a szakszervezetek-
re, megszabadulnak egy olyan kötött-
ségtôl, ami az életüket bizonyos szin-
ten mozgatta. Én viszont úgy látom,
hogy a szakszervezet közösségeket
formált a munkahelyeken, tény, nem
mindig jól… Mindemellett megjelent
az az ideológia is, hogy „valósítsd
meg önmagad”, „add el magad”,
„magad oldd meg az életedet, és
akkor boldogulsz”, ami sokakat fordí-
tott el a közösségtôl, ezen belül a
szakszervezettôl. Az egy más kérdés,
hogy mindez csak divatos trendként
funkcionált, a gyakorlatban nem
annyira mûködött, legalábbis az
érdekérvényesítés terén biztos, hogy
nem tudott és tud olyan eredményeket
felmutatni, mint a közösség ereje.

● Nem akarnám számon kérni a
Nyomdászszakszervezettôl, de a dol-
gok jelen állása nagyon azt mutatja,
hogy a közösségeknek sincs meghatá-

rozó ereje… Lásd munkatörvény-
könyve… 

– Jelenleg a kormányzat – mond-
hatni – teljesen figyelmen kívül
hagyja a különféle szervezetek, kö-
zöttük a szakszervezetek véleményét.
Ereje tudatában ugyan ezt ma még
megteheti, de nem gondolnám, hogy a
jövôben is így marad… Az új munka-
törvénykönyvnek azonban van egy
mozgósító ereje. Ha békét akarsz a
munkahelyeken, megállapodásokat,
kollektív szerzôdést kell kötni, mert
ellenkezô esetben mindennaposak
lesznek a viták, a konfliktusok. Ha
nyugodt körülményeket akarsz az
ágazatban, akkor ágazati kollektív
szerzôdést kell kötni, hogy minden
vállalkozás egyenlô feltételekbôl in-
dulva szervezze meg a munka világát
érintô kérdéseket. Ha ezek a megálla-
podások nem jönnek létre, amelyeket
még az életszínvonal negatív változá-
sa is kikényszeríthet, akkor rohamo-
san romlani fog a munkamorál, a
munkahelyi légkör, amely végsô so-
ron a termelékenység rovására megy.
Ez nem lehet egyik fél érdeke sem! 

● Mire gondol?
– A munkavállalók elégedetlensége

növekszik, s ha ez a folyamat nem áll
meg, akkor a szakszervezeteknek,
már csak a kötelességük okán is, ösz-
szefogni, koordinálni kell a tagságot,
a munkavállalókat, és ehhez az ér-
dekvédelem teljes eszköztárát igény-
be kell venni, a kompromiszszum-
kötéstôl az esetleges munkabeszünte-
tés megszervezéséig. Egyelôre még
izoláltan jelentkezô elégedetlenség
tapasztalható, de a tömeges megjele-
nés, az egyre több helyen kialakuló
gócok, kikényszeríthetnek a felelôs
döntéshozók között valami központi
megoldást.
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● Nem azért, de a munkaadók
sincsenek egyszerû helyzetben, nekik
is számtalan problémával kell meg-
küzdeniük. Messze nem „fenékig tejfel
az életük”, ráadásul nekik nemcsak el
kell végezniük a saját feladatukat,
hanem azt is meg kell teremteniük,
hogy egyáltalán munkája legyen az
adott cégnek. Jellemzôen nem „szóra-
kozásból”, vagy éppen extraprofit-
éhségbôl szorítanak alkalmasint a
nadrágszíjon… Ahogy egy korábbi
cikkben fogalmaztam, egyrészt: egy a
csónak, másrészt: ideje egy irányba
evezni is.

– Éppen azért, mert egyik „oldal”
sincs könnyû helyzetben, erôsíteni
kell a munkaadók és munkavállalók
között a párbeszédet, és valamifajta
közös koncepciót kidolgozva érvé-
nyesíteni az ágazati érdekeket. Sze-
rencsére, hagyományosan jó a kap-
csolat a Nyomda- és Papíripari Szö-
vetség, mint munkaadók érdekkép-
viselete és köztünk, így érdemben
tudunk e téren is elôrébb lépni. Jó
példa volt erre az idén áprilisban
lezajlott workshop, amely az Európai
Unió által támogatott, az UNI Europa
Graphical (Európai Nyomdaipari
Munkavállalók Érdekvédelmi Szövet-
sége) és az Intergaf (Európai Nyom-
daipari Szövetség) együttmûködésé-
ben létrejött nemzetközi projekt
részeként került megrendezésre, és
amelynek célja, hogy mind a munka-
adói, mind a munkavállalói oldalt
tekintve érdemi támogatást nyújtson
nyomdaipari cégek számára jövôjük
lehetséges stabilizálása érdekében.
Elsôsorban a szociális párbeszéd
fontosságára hívta fel a figyelmet, s
döbbentette rá a résztvevôket ennek
mindkét fél számára konstruktív
elônyeire. S noha napjainkban tény,
hogy a szakszervezetek egyik kiemelt
feladata a békés párbeszéd elôsegíté-
se, a közös nyelv megtalálása, vagy,
ahogy ön fogalmazott: a közös csó-
nakban egyfelé evezés, ezen kívül is

számos olyan elônyt biztosít tagsá-
gának, amihez egyébként nem, vagy
nehezen, esetleg drágán jutna. Ilyen
például az ingyenes jogi segítségnyúj-
tás, ingyenes jogsegély a Jogpont
Hálózatban, eligazítás a törvények
útvesztôiben, kollektív szerzôdés a
munkahelyen, az ágazatban, és az
Európai Unióban, továbbá vállaljuk a
képviseletét a munkáltatóval szem-
ben. A Nyomdász Támasz Alapítvá-
nyon keresztül pedig anyagi segítsé-
get tudunk nyújtani minden munka-
nélküli szakszervezeti tagnak. De
oktatást, képzést is biztosítunk az
„egész életen át tartó tanulás” prog-
ram keretében. És nem utolsó sorban
különféle sportversenyeken való
részvételre, sportolásra is lehetôsége
van a tagjainknak. Ezzel együtt azt
gondolom, hogy a szakszervezetre
elsôsorban azért van szükség, hogy
globális értelemben megfelelô mér-
tékben képviselve legyen a munka-
adói érdekképviselet és érdekérvé-
nyesítés.

● Dr. Horváth Csaba, a Szövetség
elnöke legutóbbi közgyûlésükön úgy
fogalmazott, hogy munkaadói szem-
pontból gyakorlatilag a szövetség 82
tagvállalata, amelyek vállalják a
tagdíjfizetést is, viszi a vállán a teljes
hazai nyomdaipar ügyét. Munkaválla-
lói oldalt tekintve nagyjából ugyanez
igaz a szakszervezetre.

– Valóban: a szakszervezetek által
elért eredményeket nemcsak a tagság
élvezi. Azonban a jó pap sem csak a
templomban ülôkért imádkozik.
Viszont az élet realitása könyörtelen:
csak a templomba járók pénzébôl és
hitébôl él és mûködteti a szervezetet.

● 2014-ig szól elnöki mandátuma.
Melyek a legfontosabb feladatok erre
az elkövetkezendô két évre?

– Most, hogy sikerült pénzügyileg
stabilizálni a szakszervezetet, azt
gondolom, hogy minden energiánkat
és erônket az érdemi munkára, azaz
egyrészt a tagság bôvítésére, másrészt

a munkavállalók érdekeinek még
hatékonyabb érvényesítésére fogjuk
összpontosítani. Ennek érdekében
több szakszervezettel is laza föderá-
cióra léptünk, mert be kellett látnunk,
hogy a problémák egy jelentôs része
túlnyúlik az ágazaton, és megoldásuk
egyedül nem megy. Szükségesnek
érzek egy versenyszférát összefogó
országos szakszervezeti konföderá-
ciót. Ilyen formán az önállóságunkat
megôrizve, bizonyos célok és projek-
tek megvalósítása érdekében együtt
dolgozunk, vagy éppen egyesítjük
erôinket, és közösen lépünk fel több
szakszervezettel. Ezen felül pedig,
kiemelt feladatnak tartom, hogy
tovább erôsítsük a Nyomda- és
Papíripari Szövetséggel, mint mun-
kaadói érdekképviselettel a jó kap-
csolatot, és ebben messzemenôkig
partner a szövetség. Tudunk együtt
dolgozni, és ôk is így gondolkodnak
rólunk. Ennek egyik bizonyítéka,
hogy az idei János-ünnepélyen,
amelyen fennállásunk 150. évfordu-
lóját is ünnepeltük – nem állom meg,
hogy ne dicsekedjek: és amelyen az
utóbbi évek legnagyobb létszámában
vett részt a tagság –, a Nyomdász-
szakszervezet megkapta a Szövet-
ségtôl a Pro Foederatio díjat, amely
annak jár, aki kimagasló módon tett
az iparág érdekében. Kölcsönösen
tisztában vagyunk tehát egymás érté-
keivel, szerepével, fontosságával, és
pontosan tudjuk azt is, hogy csak
összefogva vagyunk és leszünk is
képesek érdemben tenni ezért az ága-
zatért, és valamennyi szereplôjéért. ■

Ilona
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Eska Frog Award: régió- és világbajnok magyar pályázók

Budapest Papír, Veres 98 Bt., Reálszisztéma Dabasi Nyomda
A holland Eska Graphic

Board minôségigényes grafikai
kartonjai és könyvkötôlemezei
nem ismeretlenek a hazai ágazat
elôtt. Hazai forgalmazójuk
egyike a Budapest Papír Kft.,
amely cég azonban nemcsak
forgalmazója, hanem egyben
ösztönzôje is annak, hogy két
partnerük – a Veres 98 Bt. és a
Reálszisztéma Dabasi Nyomda
Zrt. – vállalkozott az Eska
Graphic Board Eska Frog Award
elnevezésû versenyén való indu-
lásra, és amelynek eredménye-
ként ismét régió-, illetve világ-
hírnévre tett szert a honi nyom-
daipar. 

Az Eska Graphic Board
három évvel ezelôtt hirdette meg
elsô alkalommal az Eska Frog
versenyt, de magyar résztvevô
az idei évben volt
csak elôször.
Tekintettel arra,
hogy a cég az
Egyesült Álla-
moktól Ázsiáig a
világ mintegy 130
országában forgal-
mazza termékeit,
öt régióra osztva,
régiónként 4 kate-
góriában – könyv, mappa, játékok és
puzzle, display és luxuscsomagolás – ír-
ták ki a versenyt. Minden régióban az
egyes kategóriákat tekintve gyôztest hir-
dettek, majd következett a régiógyôzte-
sek versengése az abszolút gyôztes igen-
igen megtisztelô címéért. Nos, a Veres 98
Bt. orvosisegédeszköz-doboz pályamun-
kájával az elsô díjat nyerte el a display és
luxuscsomagolás kategóriában, az Észak-,
Nyugat-, és Kelet-Európa régióban, és a
nemzetközi zsûri egyúttal nekik ítélte a
kategória abszolút világgyôztes címét is.

A Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
pedig az Észak-, Nyugat-, és Kelet-Euró-
pa régióban, könyvkategóriában ért el
elsô helyezést a KGST címû „háromré-
tegû” könyv pályamunkájukkal. 

A szûk körû, ám ünnepélyes díjátadóra
2012. június 27-én a Budapest Papír Kft.
telephelyén került sor. Az eseményen
részt vett az Eska Graphic Board hazai
képviseletét ellátó Polo Kft. ügyvezetôje,
Simon Nicolette, természetesen a Buda-
pest Papír csapata, élén Erdély Zsolt ügy-
vezetôvel, a jutalmakat pedig az Eska

Graphic Board ér-
tékesítési vezetôje,
Robert Zwart adta
át a díjazottaknak.

Az ünnepségen
Erdély Zsolt elsô-
sorban azt hangsú-
lyozta rövid kö-
szöntôjében, hogy
– idézem –:
„...ezen díjak el-
nyerése újra és
megkérdôjelezhe-
tetlen módon bizo-
nyítja a magyar
szakemberek krea-
tivitását, felké-
szültségét, és ékes

cáfolat arra a széles körben elterjedt
szkepticizmusra, miszerint egy kis nem-
zet fiainak nincs esélye a nemzetközi
porondon. Van, de tenni kell érte”.

Ezt követôen átadta a szót Robert
Zwartnak, aki egyrészt részletesen beszá-
molt a versennyel kapcsolatos valameny-
nyi tudnivalóról, illetve – amolyan emlé-
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keztetôül – röviden be-
szélt magáról az Eska
Graphic Boardról.
Eska Graphic Board,
mint a kiváló minôségû
grafikai kartonok és
könyvkötôlemezek
gyártója és szállító-
jaként ismert világszer-
te. Termékeiket elsô-
sorban keménytáblás
könyvek, képek, gyû-
rûsmappák, naplók,
albumok, puzzle-k,
display-k, kínálótálcák
és luxuscsomagolások
gyártásához használ-

ják, és ezen a területen vezetô piaci pozícióval rendelkezik. A fel-
használók igen kedvelik az Eska márkanév alatt forgalmazott ter-
mékeket, mert minôségük kiváló és állandó, illetve annak érdeké-
ben, hogy biztosítsák a gyors és megbízható szolgáltatást világ-
szerte, az Eska Graphic értékesítési és szolgáltatási központokat
hozott létre a nagyobb európai piacokon, az Egyesült Államokban
és Ázsiában. Ezen túlmenôen pedig dedikált hálózati képviselete-
ik, forgalmazóik és nagykereskedôik vannak a világ minden táján.
Maga a gyár Hollandia északi részén található, ahol modern papír-
gépeken és környezetbarát technológiával évente mintegy 250 000
tonna kartont állítanak elô. Azt is érdemes tudni, hogy minden
Eska termék újrahasznosított papírból készül, és valamennyi ren-
delkezik FSC tanúsítvánnyal, és természetesen maga a cég is
minôségbiztosított (ISO 9001, ISO 14001). 

Az Eska Frog Award kapcsán pedig – többek között – azt is
megtudtuk, hogy a beérkezett pályamûveket egyrészt az anyavál-
lalat szakembereibôl, valamint meghívott külsôs szakértôkbôl álló
zsûri bírálja el, akik között még véletlenül sincs kereskedô… Az
egyes régiós kategóriák gyôzteseinek pedig nem rendeznek köz-
ponti ünnepséget, hanem minden egyes nyertest személyesen
keresnek fel és adják át a jutalmat. „Külön öröm számomra, hogy
Magyarországon két kategóriagyôztesnek is gratulálhatok, akik
közül az egyik, a Veres 98 Bt. ráadásul az összesített verseny ab-
szolút gyôztese is lett. Gondoljanak bele: régiós szinten összesen
négy díj van, és ebbôl kettô Magyarországra került, ráadásul
ezek közül az egyik kategóriájában világszinten is az elsô!  Ez
óriási siker” – mondta Robert Zwart, majd ismertette a zsûri pá-
lyamûvekkel kapcsolatos véleményét, amelyet az érintettek a
kitüntetô oklevelekkel, illetve a világelsô címmel járó bronzbéka
szoborral együtt írásban is megkaptak. A Reálszisztéma Dabasi
Nyomda Zrt. képviseletében ifjabb Csöndes Zoltán kereskedelmi
igazgató, a családi vállalkozásként mûködô Veres 98 Bt. nevében
pedig Veres Attila vette át és köszönte meg a kitüntetést, kitünte-
téseket. Az elismerések kapcsán azt is érdemes tudni, hogy a két
cég neve egyúttal felkerül az Eska Frog Award díjazottaknak fel-
állított falára, amely Hollandiában, a gyár bejáratánál található.

Az ünnepség egy hangulatos állófogadással zárult, ahol már
oldott hangulatban ünnepelt együtt adományozó, kereskedô és dí-
jazott. ■

Ilona

A Heinzel Csoport – egyebek mellett, mint az Europapier
százszázalékos tulajdonosa – és a PaperlinX Csoport
között 2012. július 16-án létrejött megállapodás értelmében
az Europapier Csoport, mint vevô és a PaperlinX Csoport,
mint eladó megállapodott a magyar, szlovák, szlovén,
horvát és szerb vállalatokat érintô eladást és megvásárlást
illetôen.

A megállapodás jelenleg még az Európai Unió antitröszt-
vizsgálatának tárgyát képezi, az ügylet tényleges létrejötte
a jóváhagyás függvénye. Ezt követôen kezdôdhet meg az
egyes piacokon a cégek együttmûködése és az új csoport
végleges új struktúrája, illetve egységes megjelenési, érté-
kesítési és üzleti tevékenység kialakítása.

Az uniós jóváhagyásig azonban a felek egyikének sincs
joga további részleteket elárulni. A tranzakcióban érintett
két hazai vállalat ügyvezetôje – Erdély Zsolt (Budapest
Papír Kft.) és Schuck Tímea (Europapier Hungária Kft.) –
külön-külön közleményben tájékoztatták minderrôl part-
nereiket. Mindketten hansúlyozták azt is, hogy tekintettel
arra, hogy ezen folyamat várhatóan az elkövetkezendô fél
évben fog lezárulni és befejezôdni, ezen idôszak alatt és
annak lezárásáig a hazai piacon mind a Budapest Papír
Kft., mind pedig az Europapier Hungária Kft. önállóan és
az eddigieknek megfelelôen folytatja üzleti tevékenységét.
Ezen változatlan megközelítés természetesen a teljes be-
szállítási márkák, szállítói háttér és értékesítési koncepciót
is magába foglalja, azaz a partnereik számára nem történik
változás, maximálisan az eddig megszokott módon és
formában, biztonságosan történnek a szállítások.

A két cégvezetô arra is ígéretet tett (a PRINTinfónak is),
hogy a tranzakció megvalósulását követôen a változásról
idôben és azonnal tájékoztatják partnereiket, illetve az
ágazat szereplôit. Az általuk kiadott tájékoztató anyagban
foglaltak szerint egyébként, a tranzakció mindkét csoport
számára, mind a beszállítói, mind pedig a vevô oldalt
illetôen, az érintett országok és vállalatok tekintetében egy
még szélesebb beszállítói megközelítést és még hatéko-
nyabb kereskedôi szolgáltatást, szélesebb, komplexebb
termékportfóliót fog jelenteni, illetve nem utolsó sorban a
szinergiák egy vállalatba történô maximális kihasználása
mellett, egy még eredményesebb papírkereskedôi tevé-
kenységet generál. Biztosak abban is, hogy ezen tranzakció
folyamatának végleges megvalósulása után nem csak a két
cégcsoport, a hazai leányvállalataik, de a beszállítói háttér
és nem utolsó sorban a hazai vevôkör is csak profitálni fog,
és egy európai mértékkel is „win-win”, azaz gyôztes-gyôz-
tes megközelítésnek lesz részese az ügyletben érintett vala-
mennyi szereplô. ■

Ilona

Tranzakció:
PaperlinX–Heinzel Csoport,
illetve
Budapest Papír–Europapier Hungária
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Veres 98 Könyvkötészet,
az Eska Frog Award régió- és világgyôztese

● Elôször is: ismét gratulálok. Már
arra jogosan büszkék lehetnének, ha
„csak” regionális szinten gyôztek volna,
de az önöké az Eska Frog díj ezen kate-
góriájának világelsôsége is. Számítottak
rá, hogy dobogósak lesznek, vagy csak a
megmérettetés kedvéért, kíváncsiságból
neveztek be?

– Köszönjük szépen a gratulációt, és
egyúttal ehelyütt mi is szeretnénk gratu-
lálni a Dabasi Nyomdának, hiszen nyom-
dai kategóriában ôk is elsô díjasok lettek
a régióban ezen a versenyen. Visszatérve
a helyezésünkre: megmondom ôszintén,
hogy ekkora elismerésre azért nem szá-
mítottunk. Az elmúlt 14 év alatt díszdo-
bozgyártás tekintetében nagyon széles
skálán mozogtak és mozognak a termé-
keink. Ezek egy része luxuscsomagolás-
nak számít – például porcelánok, kristá-
lyok csomagolása, valamint látszerészeti

szalonokba bemutató tálcák, tároló szek-
rények –, de sok plakettérem-dobozt,
mappát és még számtalan minden mást is
készítünk, valamint – ahogy a nevünkben
is benne van – nagyon sokféle könyvet is
kötünk. 

Az Eska Frog versenykiírásról a
Budapest Papír Kft. üzletkötôjétôl, Bra-
nyicki Pétertôl kaptunk információt, sôt
személyesen felkeresett minket, és tájé-
koztatott a pályázatról. Valahányszor
meglátogatta kis cégünket, mindig érdek-
lôdött, miket is készítünk a tôlük vásárolt
alapanyagokból, a kartonokból. A mun-
kaasztalokon nálunk mindig valami újat
és szépet látott. Így jól ismerte tevékeny-
ségünket, díszdobozainkat, és végül en-
gedve a jó baráti erôszaknak, úgy döntöt-
tünk – remélve, hátha felfigyelnek ránk
–, beküldünk a versenyre egy-két darabot
a különleges munkáinkból. Amikor ösz-

szeállítottuk a pályamunkákat, magunk is
megdöbbentünk, hogy a közel húszféle
doboz csak töredéke termékeinknek.
Nálunk minden kézimunka, természete-
sen a darabolásokon kívül, és úgyneve-
zett ,,épített” dobozokat készítünk: tehát
nem stancolt, hajtogatott papírdobozt,
hanem különbözô vastagságú kartonok-
ból felépített, erôs, strapabíró dobozokat.
Sok szakmát kell ismerni és mûvelni
ahhoz, hogy elkészüljön egy-egy ilyen
termék. Az alapszakma a könyvkötészet,
de az asztalos, lakatos, mûanyag-feldol-
gozás szakmákban is kicsit otthon kell
lenni, és egy kis kreativitás, szépérzék és
ügyes ujjak sem hiányozhatnak. Szóval,
így együtt látva az egészet, kíváncsiak
lettünk, vajon mások ezt hogyan csinál-
ják, és a szakmai zsûri észreveszi-e a
különlegességeket.

Aztán jött a hír Erdei Zsolt úrtól, a
Budapest Papír ügyvezetô igazgatójától a
díjátadó ünnepségrôl mivel a régió egyéb
kategóriájában elsôk lettünk. Többször is
elolvastuk a levelet, mert nehéz volt el-
hinni. A díjátadáson még nagyobb volt a
meglepetés, az abszolút világgyôztes cím
elnyerése. Apa halkan meg is jegyezte,
családi vállalkozásunk életében ez a
szakmai elismerés a legnagyobb, és
ezentúl erre büszkék is leszünk.

Nos, ahogy arról jelen lapszámunk 10–11.
oldalán beszámoltunk, a Veres 98 Bt. orvosi-
segédeszköz-doboz pályamunkájával az elsô
díjat nyerte el az Eska Graphic Board által,
immáron harmadízben meghirdetett Eska
Frog verseny display és luxuscsomagolás
kategóriájában, az Észak-, Nyugat-,
és Kelet-Európa régióban, valamint
a nemzetközi zsûri egyúttal nekik ítélte
a kategória abszolút világgyôztes címét is.
A kazincbarcikai székhelyû családi
vállalkozás tagjait – a mamát, azaz Irénkét,
a papát, Józsefet, valamint fiukat,
a cégvezetô Veres Attilát – azonban
nemcsak arról faggattam, hogy mekkora
szakmai elismerést jelent számukra eme
kitüntetés…
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● Ez az orvosisegédeszköz-doboz,
amellyel pályáztak, nemcsak szép, hanem
funkcionalitásában is hibátlan. Önök is
tervezték? Egyáltalán, hogyan született
ez a megrendelés?

– A díjat nyert doboz megrendelése
úgy történt, hogy egy régi megrende-
lônktôl – akinek plakettérem-dobozokat
gyártunk – kapták meg a címünket,
vagyis ajánlott minket, mint dobozgyár-
tókat. Megjegyzem, személyesen soha-
sem találkoztunk a megrendelôvel, csak
telefonon és e-mailben értekeztünk. El-
küldték a dobozba kerülô mûszereket,
leírták a doboz funkcióját, hogyan záród-
jon – mágneszáras –, mennyire legyen
tartós és esztétikus. A harmadik mintado-
bozunkat elfogadták, és meg is rendelték
a gyártást.  Itt is meg kell jegyeznem,
hogy számunkra nem ez a doboz volt
eddig a legnagyobb szakmai kihívás, bár
tény, hogy nagyon összetett munka ered-
ménye.

● Mikor és miért alapították a céget?
Evidencia volt, hogy a sarj az elôdök
nyomdokaiba lép?

– Cégünket 1998 márciusában alapí-
tottuk, de volt ennek elôzménye. Apa
1982-tôl, mint könyvkötô kisiparos dol-
gozott, másod- majd fôállásban. Gyerek-
ként sokszor töltöttem a szabadidômet a
mûhelyben, és láttam, hogy az „Öreg”
salátapapírokból milyen szép, használha-
tó könyveket készít. Jómagam a mûhely-
ben azt csinálhattam, amit csak akartam,
de soha nem mondta, hogy legyek
könyvkötô. Azután a sors úgy hozta,
hogy három szakmát is sikerült szerez-
nem: mûanyag-feldolgozó, nyomdai sík-
nyomó gépmester és könyvkötô szak-
mám is van. A könyvkötészetet elmélet-
ben a miskolci 101-es számú szakmun-
kásképzôben tanultam, a gyakorlatot pe-
dig itthon, Apánál szereztem meg. Az
érettségit követôen úgy gondoltam, közö-
sen kellene kezdeni valamit. Fejleszteni
kell, nagyobb helyiségekre lenne szüksé-
günk, új vágógép szükséges, új alap-
anyagok beszerzése, és a legfontosabb:
termékeket kell elôállítani. Ekkor már
érezhetô volt, hogy a könyvkötészeti
megrendelés egyre kevesebb. Közben
Anyának a munkahelye megszûnt, így
adódott az alkalom legyen teljes a családi
vállalkozás. Mivel ô közgazdaságit vég-
zett, pénzügyes volt, így mindent ô intéz,
ami a pénzügyeket illeti, és a könyvelés-

re is elôkészít mindent. Ezen felül pedig
magára vállalta az alapanyagok szabását,
elôkészítését, vagyis minden munkába
besegít, amit fizikailag bír.

● Amikor elkezdték a tevékenységet,
hogyan alakult a megrendelés-állomány,
illetve miként változott az elmúlt idôszak
alatt?

– Egy látszerész barátom rendelt tô-
lünk pár darab dobozt és bemutató tálcá-
kat szemüvegekhez az induló üzletébe.
Ezeket elkészítettük. Nagyon meg volt
elégedve, és tôle tudtuk meg, hogy ide-
haza nehéz beszerezni ezeket a dolgokat.
Ezt követte egy kis piackutatás, és rájöt-
tem, hogy lenne igény a termékeinkre.
Ez adta az elsô lökést a betéti társaság
megalapításához. Közben elkezdtük a
plakettérem-dobozokat is gyártani. Ez is
úgy alakult, hogy termékeinkkel szeré-
nyen szponzoráltunk egy helyi sportszak-
osztályt, és a kezünkbe került egy pár
plakettdoboz. Tudtuk, hogy mi is tudunk
ilyeneket, sôt akár szebbeket is készíteni,
még nagyobb tételben is. Hamarosan el-
jutottunk termékeinkkel egy-két sport-
szövetséghez, és innen már egy lépés
volt csak, hogy a forgalmazók ránk
találjanak. Szinte hónapok alatt egyre
több megrendelést kaptunk, és rövidesen
5 dolgozót is tudtunk alkalmazni. A helyi
munkaügyi közponon keresztül ez néha
7–8 fôre is felduzzadt. Állandóan nyü-
zsögtünk, hajtottuk az újabb megrendelé-
seket. Egy nemzetközi sportversenyre,
mint a szervezôbizottság tagjai vásárol-
tunk porcelán és kristály díjakat, ajándé-
kokat. Természetesen ezekhez a díszdo-
bozokat mi készítettük el, amelyeket
megmutattunk a porcelángyárban és a
kristálykészítônek is. Ez a vonal is „ki-
forrta magát”. Volt olyan megrendelô, aki
azt kérte, legyen a doboz esztétikus, ele-
gáns és fôleg védje meg a benne lévô
terméket a szállítás közbeni töréstôl.
Természetesen meg tudtunk felelni ezek-
nek a kívánalmaknak is. Nagyon örül-
tünk, amikor külföldrôl felhívtak ben-
nünket, hogy köszönik megérkeztek
hibátlanul a dobozok, és a bennük lévô
termékek is épek és sértetlenek. Ezekért
a köszönömökért is érdemes dolgozni.
Jól esik és önbizalmat ad a további mun-
kánkhoz.

● Mennyire változott meg, alakult át a
megrendelôi kör?

– A régi megrendelôi kör megvan, sôt

egy-két új kapcsolat is alakult,
csak a megrendelés-állomány
csökkent le az utóbbi években
annyira, hogy most csak hár-
man dolgozunk a vállalkozás-
ban. Igaz, néha a nyolc óra az tíz vagy
tizenkettô, de mi mániákusan szeretünk
dolgozni, és ezt magunkért, a kis cégün-
kért tesszük. A megrendelôi kör 95 szá-
zalékban cégeket, kft-ket jelent. Magán-
személyektôl legfeljebb néhány megren-
delésünk van: egy-két italdoboz esküvô-
re, születésnapra, vagy drágább ajándé-
kokat becsomagoltatnak díszdobozba.
Készítettünk már díszdobozt boroknak,
pálinkáknak, mellettük a poharakkal,
tetszik is a borosgazdáknak, csak nincs rá
fizetôképes kereslet. Azért bízunk benne,
hátha ez is bejön egyszer…

● Ha mérlegelnénk az alapítás óta
eltelt idôszakot, akkor a ma tükrében mi
volt régen jobb, illetve rosszabb?

– Régen több volt a munkánk, a meg-
rendelôk idôben fizettek (ez a morál ma
kissé romlott), kevesebb volt rajtunk a
teher. Drágultak az alapanyagok, ugyan-
akkor harmadik éve nem merünk árat
emelni, mert, akkor még ez a kevés meg-
rendelés is elmehet. Nagyon árérzékeny
lett a piac. Bízunk a gazdasági fellendü-
lésben, akkor talán több lesz a mi mun-
kánk is. Tényleg szeretjük, amit csiná-
lunk, és mindennap örülünk, ha a meg-
rendelô arcán látjuk a megelégedést. 

● Ha az ember szereti a munkáját –
márpedig Önökrôl ez messzemenôkig
elmondható –, akkor annak valamennyi
része kedves a szívének. Ezzel együtt, me-
lyik az a termékkör vagy tevékenység,
amely „elsô az egyenlôk közt”?

– Minden termékünk egyformán ked-
ves számunkra, hiszen a két kezünkkel
készítünk mindent. A legkisebb doboz is
egy alkotás.

● Ha ismét lehetôségük nyílik egy
hasonló megmérettetésen – vagy akár
ugyanezen – részt venni, újra benevez-
nek? 

– Természetesen minden szakmai
megmérettetésen bátran részt vennénk
ezek után. Sôt, már agyalunk a jövô évi
pályamunkán... ■

Ilona
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Sok kis „pipa”, néhány közepes, és egy igen jelentôs…
Prime Rate

● Tudom, hogy egy nagy kockás füzet-
be írja az újabb és újabb ötleteket…
Mennyi került „kipipálásra”?

– Vannak kicsi pipák, ezek száma sza-
porodik, de ezek elsôsorban az operatív,
napi szintû feladatok megoldását jelentik.
A közepesek azokat a dolgokat takarják,
amelyek óhatatlanul velejárói egy vállal-
kozás fejlôdésének – kisebb-nagyobb
fejlesztések, hatékonyságnövelés, belsô
struktúra javítása stb., – és ezekbôl is
akad. A nagy feladatok sajnos lassabban

mennek, és ez a nagy pipák számán
mélységesen látszik…

● Milyen volt eddig az év?
– A magyar piac továbbra sem az iga-

zi, sôt egyre gyengébb. Tapasztalataink
szerint az a szegmens, ahol mi is moz-
gunk – DM-levelek, reklámnyomtatvá-
nyok, tranzakciós küldemények, pros-
pektusok, klasszikus marketingkiadvá-
nyok – még csak a stagnálásig sem jutott
el, az árak pedig tovább erodálódnak. Az
exportunk viszont növekszik, jelenleg

már a bevételünk közel 35 százaléka
ebbôl származik.

● Ezek szerint Nyugat-Európában
tényleg vége a válságnak?

– Nem hiszem, hogy vége, de ezzel
együtt nem állt meg az élet, a gazda-
ság, sôt, minimális növekedés érezhe-
tô. Ráadásul sokkal robosztusabb pi-
acról beszélhetünk, tehát egy kisebb
növekedés is nagyobb lehetôségeket
jelent számunkra. Magyarországon
egyrészt pici a piac, és nemhogy stag-
nál, hanem csökken, másrészt nagyon
nagy a tülekedés rajta. Nem mondom,
hogy az exportpiacon nincs tülekedés,
de nagyobb maga a „torta”…

● Mivel tud elnyerni egy munkát a
Prime Rate az ottani, helyi nyomdák elôl,
hiszen kint sem beszélhetünk kapacitás-
hiányról…

– Szolgáltatás és árarány – ez a kulcs.
Az exportmegrendeléseink többségét
Ausztriából kapjuk, azzal együtt, hogy az
áraink messze nem a legolcsóbbak még
az ottani nyomdákhoz képest sem.

A Prime Rate azonban már nagyon
régen nem ilyen vagy olyan nyomdater-
mék elôállításával foglalkozik, az csak
része a komplett szolgáltatásunknak. A
mi partnereink azok közül kerülnek ki,
akiknek erre a komplett szolgáltatásra

Az idén „keleti hangulatban” telt a Prime Rate szokásos nyári
partija, amelyen több mint 300 partnerét látta vendégül a cég.
A június 29-én megrendezésre került partnertalálkozó helyszíne
a Nádas Pihenô Park volt, ahol – ahogy az a meghívóban
olvasható volt – keleti körtúra, kultúra, tortúra, punktúra során
a mesés Közel- és Távol-Kelet országait látogathatták meg, illetve
kóstolhatták végig ételeit a résztvevôk Törökországtól Indián át
Japánig egy játékos és vidám délután során. Seherezádétól
a szumó harcosokig, fakíroktól a kínai nagyfal megmászásáig
számos attrakció és produkció várta a vendégeket, és
természetesen az esti meglepetés vendégmûvész sem maradt el,
aki ezúttal Wolf Kati volt.
Dr. Tomcsányi Péterrel, a Prime Rate tulajdonos-ügyvezetôjével
azonban még ennél is izgalmasabb dolgokról beszélgettem.
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van igényük, szükségük. Ôk pontosan
tudják – és nem mellesleg feketén-fe-
héren ki is számolják –, hogy megéri
bennünket erre igénybe venni. Az oszt-
rákokat említettem, de ugyanez igaz a
német vagy éppen a svájci, és természe-
tesen a hazai megrendelôinkre is. Min-
denhol ugyanazt a személyre szabott
kiszolgálást, többféle megoldást, rugal-
masságot és gyorsaságot nyújtjuk, de
megkérjük az árát is. Hozzánk azok for-
dulnak és válnak elégedett megrendelô-
inkké, akik többet várnak el, többre van

szükségük, mint puszta termék-elôállítás.
Éppen ezért mi mindig direkt kapcsolat-
ban állunk a partnereinkkel, hiszen egy
bróker közbeiktatásával elvesznének
ezek az értékek. Persze, ez nehezíti is a
dolgunkat, hiszen sokkal lassabban lehet
„megdolgozni” egyesével a partnereket,
mintha úgynevezett „gyûjtôben”, vagy

éppen egy kinti nyomda alvál-
lalkozójaként vállalnánk el a
munkákat. Kétségtelen, nem
mindenkinek kell az az extra,
amit mi nyújtunk. És ezt töké-
letesen meg is értem: nekik valóban nem
mi jelentjük a megoldást. Ez a fajta
szolgáltatás-szemléletünk egyébként nem
új keletû, de annak idején el kellett dön-
teni, hogy merre menjünk, és mi ezt az
irányt választottuk. Ezzel persze azt is
tudomásul vettük, hogy nem fogunk
mindenkinek megfelelni, akinek viszont

igen, annak nagyon.
● Csakhogy, itthon csök-

ken ez a réteg…
– Tény. Önhibánkon kí-

vül mi is két nagy megren-
delônket vesztettük el ta-
valy, akiket teljes egészé-
ben nem tudtunk pótolni.
Az export növekedése
bármennyire is dinamikus,
egyelôre csak részben kom-

penzálja a hazai piac szûkülését. Ám
nem abban látom a piaci pozíciónk erôsí-
tését, hogy szolgáltatóból gyártók le-
gyünk, és „ki bírja tovább” alapon elké-
pesztô árharcokba bocsátkozzunk. Azt
gondolom, célravezetôbb egyrészt a cég
belsô tartalékait még inkább kiaknázni,
másrészt az exportpiacra még erôsebben
fókuszálni. Ennek érdekében házon belü-
li folyamatos képzések, átképzések tör-
ténnek, továbbá némi strukturális változ-
tatást is megléptünk, valamint néhány új,
természetesen a német nyelvet kitûnôen
beszélô kollégával is bôvültünk.

● Ezek az úgynevezett kis, vagy kisebb
pipák. Ennél azért vannak nagyobbak
is…

– Az idén sem maradt el a fejlesztés.
Ezúttal a kötészetet erôsítettük tovább,
mégpedig az olasz, cérnafûzôgépekre
specializálódott Meccanotecnika cég ki-
fejezetten digitális ívek feldolgozásához
kifejlesztett berendezését állítjuk üzembe
októberben, ezzel párhuzamosan pedig, a
raktárterületünk egy részét felszabadítot-
tuk, és a helyén termelôrészleget alakí-

E R Ô S S É G Ü N K  A  M I N Ô S É G !

Filmlevilágítás B/1-es méretigCTP lemezlevilágítás B/1-es méretig
G y o r s a n ,  k e d v e z ô  á r o n
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tottunk ki, éppen a mos-
tanra már kissé zsúfolt
kötészet ésszerûbb és
hatékonyabb kialakítása
érdekében. Az idei év

legnagyobb pipáját azonban remé-
nyeim szerint október közepén te-
hetem majd meg, amikor bele-
kezdünk a fotókönyvgyártásba.

● A kockás füzet lapjain ez egy
idô óta már ott szerepel…

– Ez igaz, sôt ilyen-olyan formá-
ban már többször is úgy nézett ki,
hogy elindulunk ebbe az irányba.
Az elsô lehetôséget egy holland
megkeresés jelentette, ám mielôtt elin-
dulhatott volna ténylegesen ez, az egyéb-
ként nemzetközi hálózatban mûködô
tevékenység, a két holland tulajdonos
között nézeteltérés támadt, aminek
következtében a magyar régióért felelôs
fél távozott a cégtôl, ilyen formában nem
lett belôle semmi. Másik lehetôségként
merült fel négy hazai cég által létrehozott
web to printes vállalkozás, amelyben a
fotókönyvek is szerepet kaptak. El is
indultunk, ám lényegesen lassabban
haladtak a dolgok, mint ahogy azt szeret-
tem volna. Kisebbségi tulajdonosként
azonban nem nagyon volt ráhatásom az
eseményekre, ezért a többi tulajdonossal
megbeszélve, értékesítettem a részese-
désemet. Elváltak tehát útjaink, én pedig
eldöntöttem, hogy a Prime Rate-en belül,
önállóan hozom létre a fotókönyvgyártó
szolgáltatást.

● A sikernek elen-
gedhetetlen, ám közel
sem elegendô feltéte-
le a megfelelô gyár-
tástechnológiai hát-
tér, és ezzel messze-
menôkig rendelkezik
is a Prime Rate. Ám
ezen a szegmensen

valójában szinte minden azon múlik,
hogy miként éri el a piacot, amelyet tu-
lajdonképpen nem is piacnak kellene hív-
ni, hanem egyéneknek: X úrnak, Y hölgy-
nek, Z néninek, -bácsinak…

– Tény, hogy a fotókönyvgyártás
mondhatni kifejezetten lakossági szolgál-
tatás, vagyis merôben más a célcsoport,
akiket el kell érni, egészen más eszközö-
ket használva, és egészen más csatorná-
kon keresztül. De – mint mindennek –
ennek is megvannak a maga „trükkjei,
fortélyai”, és itt elsôsorban arra gondo-
lok, hogy mely cégekkel érdemes egyfaj-
ta szinergiát alkotva együttmûködni. Az

utazási irodáktól a bankszektoron át a
különféle, magánszemélyek által erôsen
látogatott médiafelületekkel rendelkezô
cégekig számtalan lehetôség van egy
olyan együttmûködésre, amely vala-
mennyi érintett fél számára – beleértve a
fotókönyvet megrendelô vevôt is – gyü-
mölcsözô.

● Errôl nem kérdezek konkrétumot,
mert az már kimerítené az ipari kémke-
dés fogalmát… Az viszont érdekelne,
hogy hol tartanak ezzel az új projekttel?

– Rekordot szeretnénk dönteni, hiszen
az általános gyakorlat szerint minimum
egy év szükségeltetik, hogy egy ilyen

rendszer mûkö-
dôképesen fel-
álljon, mi pedig
júliusban fog-
tunk hozzá, és –
ahogy említettem
– október elején-
közepén élesben
indulni is fog.
Jön a karácsonyi
szezon…■

Ilona
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Aranyozás, UV-lakkozás és BOPP lamináló fóliázás
– ellentmondásos piaci állapotok 

The Golden Company C
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Legutóbbi beszélgetésünkkor Jankó
Gábor, a Lemmaco és Printerka cégek
magyar és külföldi vállalatait is
magába foglaló The Golden Company
tulajdonos-ügyvezetôje egyrészt arról
számolt be, hogy a nyomdák hazai
megrendelôinek jelentôs többsége
ahelyett, hogy élne a
felületnemesítésbôl fakadó kitûnés
elônyével, 2–6 forint megspórolása
érdekében inkább lemond errôl
a lehetôségrôl. S noha kétségtelen,
hogy adott pillanatban emiatt valóban
csökkennek a költségei, már alig
valamivel hosszabb távon „visszaüt”
ez a fajta garasoskodás, hiszen a
visszafogott „külcsín” miatt a termékek
beleolvadnak a tucatba, és hátrányba
kerülnek a fogyasztókért vívott
versenyben. Azután arról is szó került,
hogy a The Golden Company
kiállítóként vesz részt a drupán,

merthogy tapasztalataik szerint, nagyon is érdemes a nagyvilág elôtt bemutatkozni… Nyilván így is
van, hiszen a Lemmaco immáron Európa 14 országában van jelen érdekeltséggel, amelyek közül
három saját vállalat, a többi képviselet, és nagyon úgy néz ki, hogy tovább terjeszkednek. Elmondható
tehát, hogy piaci helyzetüket egyik oldalról dinamikus növekedés, a másik oldalról inkább stagnálás
jellemzi. Jankó Gáborral egyebek mellett ezen ellentmondásról is beszélgettem.

● Szóval, miközben összességében nö-
vekednek, ezen belül kezd nagyon „meg-
borulni” a belföldi, illetve az exportérté-
kesítés aránya…

– Ez így igaz. Telefonbeszélgetésünk-
kor ugyan még azt mondtam, hogy csök-
ken a hazai forgalmunk, de azóta meg-
néztem a tényleges számokat, és kiderült,
hogy az aranyozófóliákat kivéve vala-
mennyi termékcsoportunkban mind
mennyiségileg, mind árbevétel szem-
pontjából növekedtünk. De mivel az
export lényegesen erôteljesebb, éreztem
a hazai piacot csökkenônek. Egyébként
az aranyozófólia-értékesítésünk sem
csökkent, csak ezen a területen inkább
stagnálásról beszélhetünk.

● Ezek szerint a nyomdák hazai meg-
rendelôi felismerték, hogy elônyös, ha a
termékeik legalább valamilyen mérték-
ben felületnemesítettek?

– Nem mondanám, ugyanis nem az
egyes partnereink felhasználása lett több,
hanem némi piaci átrendezôdés követ-
keztében új partnerekkel bôvültünk. Ez
teljesen természetes folyamat, hogy a
felhasználói kör idôrôl idôre – részben
vagy egészben – egyik vagy másik be-
szállítóhoz „pártol”. Tehát egészen biztos
vagyok abban, hogy a hazai piacon
továbbra sincs fellendülés, jó esetben is
csak stagnál… Ezen belül pedig határo-
zottan megváltoztak az egyes felületne-
mesítési eljárások alkalmazásának ará-
nyai. A BOPP-laminálás helyett például
gyakrabban lakkozzák a felületeket, és az
aranyozott-dombornyomott megmunká-
lást felváltja vagy az egyik, vagy a másik
eljárás. Jó hír, hogy elkészült BOPP-
katalógusunk, amelyet minden érdeklôdô
rendelkezésére bocsátunk. Ez a katalógus
szó szerint kézzel foghatóan és szemmel

láthatóan mutatja be az egyes fóliák felü-
leti hatását. Ezzel is próbáljuk a partne-
reinket, a felületnemesítéssel foglalkozó
nyomdák munkáját segíteni, hiszen egész
más egy végfelhasználónak, egy megren-
delônek valamirôl beszélni, vagy azt a
maga valóságában megmutatni. A hazai
piaccal kapcsolatosan optimista vagyok,
mert az értékesítési számok ezen a terü-
leten kifejezetten jók. 

● Az exportértékesítésük azonban még
jelentôsebben növekszik. Ennyivel jobb
mondjuk a román piac?

– Noha nem kis belpolitikai problé-
mákkal küzdenek, azt kell, hogy mond-
jam, hogy ez részben nem érinti olyan
erôsen a gazdaságot, mint ahogy azt
gondolnánk, vagyis vannak beruházások,
és folyik a termelés… Másrészt az ottani
nyomdák egyre jelentôsebb része rendel-
kezik „nyugati” típusú üzleti hozzáállás-
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sal, azaz értékeli és el is várja az euró-
pai szintû kiszolgálást. A Lemmaco az
elsô pillanattól kezdôdôen mindezt
messzemenôkig teljesíti is: jó minô-
ségû, ár-értékarányos terméket kíná-
lunk, szolgáltatásainkban pedig gyor-
sak, rugalmasak, megbízhatóak va-
gyunk. Az úgynevezett „seft-biznisz”
nem a mi világunk, és ebben nem
tudtunk és nem is akartunk sohasem
részt venni. Az állami, illetve azon
nagyobb nyomdák közül kerül egyre
több partnerünk, amelyek professzio-
nálisan, azaz az európai üzleti szoká-
sok szerint mûködnek. És nagyjából
ugyanez igaz Bulgáriában is.

● Az idei évben mennyivel nôtt a
leányvállalatok forgalma?

– Közel megduplázódott! Kétségte-
len, nem mindegy, hogy mi jelenti a
bázist, hiszen régi igazság, hogy 5 szá-
zalékos részesedésrôl 20-ra nôni
könnyebb, mint 20-ról 22-re. A dina-
mikus növekedés ezzel együtt vitatha-
tatlan.

● Ez igaz, úgyhogy árnyaljunk! A
cégcsoporton belül mekkora hányadot
képvisel az export?

– A korábbi 30–35 százalék helyett
jelenleg már a forgalmunk fele szár-
mazik exportból, és ebben az ötven
százalékban nincsenek benne azok az
üzletek, amelyeket csak „levezényel-
nek” a leányvállalatok, képviseletek.

Azt is gondolom egyébként, hogy
az exportnövekedésünk egyik oka,
biztos, hogy a drupa-kiállításnak
köszönhetô. Az idei nyarunk kifejezet-
ten nagyon forgalmas volt, alig tudtam
a szabadságokat kiadni, és az sem volt
ritka, hogy még szombaton is dolgoz-
nunk kellett.

● Ezek szerint már most kimutat-
ható, hogy megtérült az a nem kevés
invesztíció, amibe a drupa belekerült?

– Ha talán most még nem is beszél-
hetünk forintális megtérülésrôl, egész
biztos, hogy rövidesen így is beváltja a
reményeket. Az viszont tény, hogy
számtalan új megkeresésünk született,
amelyeknek jelentôs része mára már
elôrehaladott és ígéretes üzleti meg-
beszélés stádiumába jutott. Ezek egy
része további európai országot érint,
de például Izraelbôl is van nagyon
komoly érdeklôdô.

● Nyomdai felhasználók vagy vi-

szonteladók felôl érkeztek ezek az új
megkeresések?

– Is-is, de jellemzôbb, hogy nyom-
dai felhasználók érdeklôdnek, akiket
azután vagy közvetlenül Zsámbékról,
vagy a leányvállalatokon, vagy a vi-
szonteladói hálózatunkon keresztül
szolgálunk ki. A központ természete-
sen továbbra is itt van Zsámbékon,
innen történik az irányítás, és a be-
szerzés is központosított, az pedig
indifferens, hogy a szállítmány föld-
rajzilag hová fog érkezni. Tény, hogy
általános értelemben növekszik a
különféle felületnemesítés iránti igény,
sajnálatos tény viszont, hogy mindez a
hazai piacot gyakorlatilag nem érinti. 

Minden beszélgetésünkkor elmon-
dom, és most újra szeretném hangsú-
lyozni: a hazai nyomdák, csomagoló-
sok számára piaci pozíciójuk megôr-
zése, erôsítése érdekében szinte egyet-
len megoldást az export beindítása,
növelése jelent. Szakmailag, techno-
lógiailag a döntô többségük felkészült
rá, nagy kérdés persze a kellô nyelv-
tudás, illetve a megfelelô kereskedelmi
szemlélet megléte…

Az exportlehetôségek kiaknázásán
kívül mindenképpen biztatnám arra is
ôket, hogy vegyenek részt nemzetközi
kiállításokon, és mutassák meg, mit
tudnak. Szeptember végén (25–27. kö-
zött) kerül sor például a FachPackra,
amelyen hagyományosan a potenciális
megrendelôi, felhasználói körbôl kerül
ki a látogatók nagyon nagy része. Ôk
éppen azért jönnek ki, hogy megnéz-
zék, milyen új lehetôségeket, technikai
megoldásokat kínálnak számukra a
nyomdák, illetve a nyomtatott csoma-
golóanyag gyártásával foglalkozók.
Tudom, most már késô kiállítóként
jelentkezni rá, de megnézni magát a
kiállítást akkor is érdemes, hiszen egy-
részt a trendek irányáról igen pontos
eligazításul szolgál, másrészt számos
új ötletet adhat, amire akár itthon is
fizetôképes kereslet lenne, illetve, ami
esetleg exportképessé tehetné azt az
adott hazai nyomdát. A csomagolósok
számára tehát akár ígéretes is lehet a
jövô, de hogy mivel lehetne biztatni a
könyvnyomdákat, azt nem nagyon
tudnám megmondani…

● Kétségtelen: erôsen megtépázó-
dott ez a szegmens. Jó hír viszont –

legalábbis vonatkozó nemzetközi
felmérések szerint –, hogy a napila-
pok kivételével éledezni látszik a
nyomtatott termékek, magazinok,
folyóiratok, szaklapok és bizonyos
szinten a könyvek iránti igény.

– Úgy legyen, ám kérdéses, hogy
mindez mikor és miként éri el a hazai
könyvnyomdákat… Mindenesetre
kívánom – már csak saját jól felfogott
érdekünkben is –, hogy akár itthon,
akár külföldön minél elôbb profitál-
janak belôle. 

● Legutóbbi beszélgetésünkkor em-
lítette, hogy nem oly régóta az
IMP3rove vállalatirányítási rendszer
alkalmazása mentén mûködnek. Mik a
tapasztalatok?

– IMP3rove nem is annyira vállalat-
irányítási rendszer, inkább egyfajta
szisztéma és módszer, amellyel kap-
csolatosan kifejezetten nagyon jók a
tapasztalataink, és érezzük az elônyét.
A hazai cégnél valamivel többen, mint
negyvenen, a leányvállalatoknál pedig
több mint húszan dolgoznak. Ez már
akkora létszám, hogy ha nem alkal-
maznánk e módszert, lényegesen koor-
dinálatlanabbak lennénk. Az IMP3ro-
ve túl azon, hogy egy szisztematikus,
jól strukturált mûködésbe rendezi a
céget, a vállalaton belüli információ-
áramlásra is erôteljesen fókuszál,
vagyis arra, hogy egy ilyen meglehetô-
sen kiterjedt cégcsoporton belül ne
vesszenek el a lényeges infók, ezen
kívül pedig dedikáltan és jól körülha-
tárolt módon mindenkinek meghatá-
rozza a maga feladatát és jogosultsá-
gát, nincsenek benne átfedések és
„felesleges körök”, tehát teljesen átlát-
hatóvá és hatékonnyá teszi a mûködés
egészét. Ugyanakkor nem pusztán
mechanikus a rendszer, az „emberi té-
nyezôre” is figyelemmel van, ponto-
sabban az alkalmazása során figyelem-
mel lehet lenni, és mi figyelemmel is
vagyunk, hiszen bármilyen üzletrôl
legyen is szó, és bármelyik oldalról –
vevô, eladó – is nézzük, alapvetôen az
ember a legmeghatározóbb, legfonto-
sabb láncszeme. ■

Ilona
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Több mint program, munkatárs… 

ScrollMax 

● A Scroll programot használók közül
senkivel nem találkoztam ez alatt a 13-14
év alatt, aki ne lett volna elégedett vele.
A program tökéletesen illeszkedett a
nyomdaipari „sajátosságokhoz”, adott
cég adottságaira és lehetôségeire volt
szabva, ráadásul az igényeknek megfele-
lôen modulárisan is fejleszteni lehetett.

Az egyetlen megfogalmazott
kritika kizárólag Szabó Lászlót
illette, hiszen örökös idôzavara már-már
legendássá vált…

Sz. L. – Az idôk során több mint 200
nyomdában mûködik már a Scroll prog-
ram, és noha magával a programmal
nincs baj, a frissítések, bôvítések, jogsza-

bályi változások átvezetése folyamatosan
nem kevés elfoglaltságot adott a Zeus-
Soft kis csapatának. Tény és való, hogy
szinte állandóan „magunk után futot-
tunk”. Ez nemcsak azért volt kellemet-
len, mert a partnereink esetleg megne-

Szabó Lászlót (képünk bal oldalán),
a nyomdaiparban jól ismert és kedvelt Scroll
nyomdaipari kalkulációs program „atyját” attól
a pillanattól ismerem, amióta egyáltalán megalkotta
az elsô verziót. Ahogy az ágazatban sokan, jómagam
is az interneten kaptam tôle errôl egy ismertetôt.
És ahogy az ágazatban sokakat, engem is azonnal
lenyûgözött a program tudása, hasznossága,
ugyanakkor egyszerû, gyakorlatias felépítettsége
és használata (az áráról nem is beszélve). Rögvest fel
is kértem, hogy az újság hasábjain némileg
részletesebben mutassa be a programot. Ennek
immáron 13–14 éve. Azóta a Scroll méltán
a legelterjedtebb hazai nyomdaipari programmá vált,
és immáron negyedik verziója, a ScrollMax is
bemutatkozott. A ScrollMax azonban már nem egy
szoftver, amelyet meg lehet vásárolni, hanem egy
teljesen új alapokon mûködô szolgáltatás. Ezzel
párhuzamosan a gyakorlatilag egyszemélyes
vállalkozásként induló ZeusSoft is átalakult: új
kollégákkal bôvülve új struktúrában immáron
professzionális szintre emelte mûködését. S noha
a cégen belül természetesen továbbra is Szabó László
a szakmai irányító és tulajdonos, az ügyvezetôi
tisztséget Záborszki Norbert (képünk jobb oldalán)
látja el. Kettôjükkel beszélgettem.
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Hot-stamping fóliák, metál-, pigment-, hologram-,
scratch-, security- és textilfóliák,

kis és nagy fóliavágó és -tekercselô gépek,
3 colos dudavágó gépek forgalmazása 
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ZEMKER
A legjobb minôség a legjobb áron.

hezteltek ránk, hanem azért, mert egy-
re kevesebb idô maradt a fejlesztések-
re, miközben a fejem tele volt és van
új ötletekkel. Régóta éreztem, hogy a
csapatot bôvíteni kell, ám egyrészt a
napi operatív munka elvitte az idômet,
másrészt nem is nagyon találtam meg-
felelô felkészültségû munkatársat.
Ennek kapcsán panaszkodtam tavaly
novemberben Záborszki Norbertnek
is, akivel egyébként hosszú évek óta
munkakapcsolatban vagyok, és sze-
rencsés egybeesés, hogy ô pedig ép-
pen új kihívásokat keresett. 

● Záborszki Norbertrôl – egyebek
mellett – érdemes tudni, hogy a Prime
Rate IT-menedzsereként dolgozott.
Ezek szerint „átigazolt”?

Z. N. – Tulajdonképpen igen, ám
felkért külsô szakértôként továbbra is
részt veszek a Prime Rate-nél az IT-
vel kapcsolatos fejlesztésekben. A két
elfoglaltság jelenleg bôven belefér az
életembe, hiszen a Prime Rate ese-
tében – noha továbbra is folyamatosan
fejleszti ezt a területet is – túl vagyunk
a nagy lélegzetû rendszerek kialakítá-
sán, jellemzôen operatív teendôkbôl
kezdett állni a napi munka, ami szá-
momra nem jelentett elég impulzust. A
ZeusSoft viszont elérkezett egy jelen-
tôs szakmai és strukturális lépésváltás-
hoz, amelyben szívesen veszek részt.

● Mi a munkamegosztás?
Z. N. – Ügyvezetônek kért fel Sza-

bó László, tehát egyrészt az ezzel kap-
csolatos napi teendôk elvégzése – pél-
dául új kollégák felvétele is – a fela-
datom, másrészt erôsíteni szeretném
az értékesítési vonalat, és messze nem

utolsó sorban a szakmai irányvonalak
meghatározásában, sôt gyakorlati
megvalósításában is részt veszek. 

● A régebbi verziók is, az új pedig
fôleg nem pusztán automatizálja az
egyes folyamatokat, feladatokat és ez-
által gyorsabbá, pontosabbá teszi azok
elvégzését, hanem amolyan tanácsa-
dóként – ahogy önök fogalmaznak:
munkatársként – racionalizál is, ezál-
tal jelentôsen javítja a hatékonyságot,
és ez forintban is mérhetô.

Sz. L. – Nagyon sokszor találkozom
a nyomdáknál azzal, hogy a folya-
matok a megszokás mellett zajlanak.
Az „így szoktuk meg, így csináljuk”
megközelítés számos olyan „lyukat”
hagy a mûködésben, ahol elfolyik,
elfolyhat a pénz. Mondok egy példát:
egy közepes nagyságú nyomda eseté-
ben pusztán egy egyszázalékos papír-
felhasználás-megtakarítás akár évi 1–2
millió forintot is eredményezhet. És ez
csak egyetlen terület. Márpedig sok
hasonló apró lyuk lehet a rendszerben.
Mielôtt bárhova is letelepítenénk a
programot, illetve ma már biztosíta-
nánk a szolgáltatást, alaposan átnéz-
zük az adott nyomda mûködési struk-
túráját, és hála a sok-sok éves tapasz-
talatnak, szinte azonnal látjuk a gyen-
ge pontokat, és meg is van a megoldá-
sunk azok megszüntetésére.

● Kétségtelen, az ember saját maga
és persze saját cége esetében hajlamos
„nem látni a fától az erdôt”… Ezek
szerint egyfajta nyomdaipari tanács-
adás is a szolgáltatás része?

Sz. L. – Óvakodnék ilyen erôteljes
megfogalmazástól, hiszen nálunk

sincs a bölcsek köve, és minden cég
más és más. Ugyanakkor tény, hogy
mivel specialitásunk a nyomdaipari
folyamatok optimalizálása, és a ki-
sebb léptékû cégektôl kezdve az
egészen nagyokig számtalan tapasz-
talattal és referenciával rendelkezünk,
valamint a fejlesztéseink is mindig a
megfogalmazódó igények alapján
történnek, összegzôdnek bennünk a
vonatkozó érdemi ismeretek. Olyan
ez, mintha egy nyomda vezetôje, tulaj-
donosa folyamatosan konzultálna a
többi nyomda vezetôjével vagy tulaj-
donosával arról, hogy ki, hogyan teszi
saját vállalkozását a lehetô leghatéko-
nyabbá. Ja, és igazi, valós információ-
kat kapna errôl… 

● A ScrollMax már nem egy letele-
pítendô program, hanem szolgáltatás-
ként vehetô igénybe. Miért változtatták
meg a korábbi koncepciót?

Sz. L. – Elsôsorban azért, mert az
önállóan letelepített programokat
egyesével kellett karbantartani, frissí-
teni stb., ami elképesztô mennyiségû
és gyakorlatilag inproduktív feladatot
generált. Nem véletlen, hogy vala-
mennyi hasonló programot kínáló
cégnél szolgáltatásként lehet igénybe
venni… Mi is eljutottunk odáig, hogy
olyan sok cégnél mûködik Scroll,
hogy egyrészt egyre megoldhatatla-
nabbá vált az aktív felügyelet, más-
részt elvette az energiát a további fej-
lesztésektôl. 

Z. N. – És – hozzáteszem – pénz-
ügyileg sem volt a legszerencsésebb
ez a megoldás, hiszen a programért
egyszer kifizetett (és igen méltányos)
összeget követôen, a frissítések közel
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sem hoztak annyi bevételt, amennyi
elegendô fedezetül szolgált volna a
cég innovációira, bôvítésére. Ennek
hiánya viszont elôbb-utóbb vissza-
ütött volna. A szolgáltatás díja egy

folyamatos és tervezhetô bevételt tesz
lehetôvé a ZeusSoft számára, miköz-
ben a partnereinknek is messzemenô-
kig elviselhetô havi teherként jelent-
kezik. Elôbb-utóbb egyébként szeret-
nénk elérni, hogy valamennyi Scroll-
program-használó áttérjen a Scroll-
Max, mint szolgáltatás igénybevételé-
re.

● És aki ragaszkodik a régi, jó
programhoz?

Sz. L. – Az használhatja a régi, jó
programokat, ahogy vannak. Azt vi-
szont tudnia kell, hogy noha az eset-
leges jogszabályi változások – például
az áfa mértéke – szerint frissítjük a
szoftvert, új fejlesztések e területen
már nem lesznek. Ha valakinek na-
gyobb, átfogóbb, árnyaltabb tudású
programra van szüksége, mint amit
jelenleg használ, arra a ScrollMax
kínál megoldást.

● Oké, térjünk vissza a ScrollMax-
hoz! Hogyan történik ennek bevezeté-
se, az erre a szolgáltatásra való át-
állás?

Z. N. – Elsô lépésként – ahogy arról
korábban már szó volt – átnézzük a
nyomda mûködését, majd ezt követô-
en kerülhet sor a ScrollMax alkalma-
zására, amelynek igénybevételéhez a
hardver feltételeket is mi biztosítjuk,
vagyis saját szervert telepítünk le,
amelyen keresztül a lehetô legbizton-
ságosabban érhetô el a szolgáltatás.
Nem szerencsés ugyanis, ha olyan
gépen futna, amelyen számos más
programot is használnak. Ebbôl csak

problémák születhetnének, meg egy-
másra mutogatás a mindenkori szer-
vergazdával… A hardver-kiépítettség
azonban a mi költségünk, kizárólag a
szolgáltatásért kell fizetni. A Scroll-
Max a mûködés valamennyi területét –
beleértve az anyag fogadásától a meg-
rendelôvel történô konzultáción át a
kiszállításig – magába foglalja, és
pontosan kalibrált feladatokat és ehhez
kapcsolódó kötelezettségeket és jogo-
sultságokat tesz lehetôvé. Nincsenek
benne átfedések, ezért az egyes felada-
tok elvégzésére pontosan annyi idô
fordítódik, amennyi szükséges. A fo-
lyamatok természetesen visszakeres-
hetôk és ellenôrizhetôk, és minden
egyes használónak csak annyi dolga
van, amennyi az ô feladatköréhez
tartozik. Azért viszont teljes egészében
ôt terheli a felelôsség is. Ez az elsô
pillanatban kicsit „sokkolónak” tûnik,
de nagyon rövid idôn belül valameny-
nyi érintett rájön az elônyére, hiszen
egy pontosan körülhatárolt, meghatá-
rozott feladat esetén megszûnik az
egymásra mutogatás lehetôsége, adott
esetben senkinek „nem kell elvinnie”
más balhéját…  A ScrollMax letisztult
és átlátható folyamatokat tesz lehetô-
vé, amely már önmagában jelentôsen
növeli a hatékonyságot, arról meg nem
is beszélve, hogy optimalizálja az
egyes operatív teendôkre fordított idôt.
Tehát nem folyik el feleslegesen az a
bizonyos idô, ami – mint tudjuk –
egyben nem kevés pénzt is jelent.

● A ScrollMax esetében is lehetô-
ség van egyszerûbbel indulni, majd
modulárisan bôvíteni?

Sz. L. – Jelenleg erre nincs mód,
legfeljebb csak azt a részét használja
valaki, amire éppen szüksége van.
Gondolkodunk ugyan egy „light verzi-

ón”, de ellene szól, hogy a szolgáltatás
elôdjénél, a Scroll programnál is azt
tapasztaltuk, hogy a nyomdák elindul-
tak egy alapkiépítettséggel, aztán meg-
lehetôsen rövid idôn belül igényük lett
a teljes, vagy majdnem teljes kiépített-
ségre. Azt gondolom, hogy a Scroll-
Max esetében ez még inkább így fog
történni.

● A ScrollMax kapcsán önök úgy
fogalmaztak – és hozzáteszem, teljes
joggal –, hogy: „több mint program,
munkatárs…” Ha onnan nézem e kije-
lentést, hogy mit nyújt, mit tud ez a
szolgáltatás, akkor pozitív az üzenet.
Ám, ha onnan, hogy valódi munkatár-
sat vált, válthat ki, akkor…

Sz. L. – Nem kell, hogy kiváltson
„valódi” munkatársakat, hiszen a fo-
lyamatok optimalizálása révén felsza-
badult idôt egyéb olyan hasznos tevé-
kenységre lehet fordítani, amire a
jelenlegi létszám mellett eddig nem
maradt már kapacitása a nyomdának,
és ahol nem is „kiváltható” az ember.
Hogy mást ne említsek, például a piac
további építésére, a kereskedésre, érté-
kesítésre. A ScrollMax igazából az
elfecsérelt idôket szünteti meg, a ki-
dobott pénzeknek szab teljes egészé-
ben gátat, és ezáltal segíti elô – ráadá-
sul egyrészt nagyon rövid idôn belül,
másrészt akár az árbevétel növekedése
nélkül – az adott nyomda nyereséges
mûködését. ■

Ilona
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Díjbeszedô Nyomda –
Océ Hungária 

Az idén immáron
15. alkalommal került

meghirdetésre a Magyar Termék Nagydíj
pályázat, hazánk legtekintélyesebb ön-
kéntes tanúsítási rendszere. A pályázat
célja az, hogy elismerje és díjazza a kivá-
ló minôségû magyar termékeket és szol-
gáltatásokat, valamint elôsegítse a minô-
ségtudatos szemlélet, a termékbiztonság,
a fogyasztóvédelem általános szintjének
emelését a gyártók, a termelôk és szol-
gáltatók pozitív ösztönzésével. A Magyar
Termék Nagydíj elnyerésére idén május
18-ig lehetett pályázni. Napjaink hatal-
mas árutengerében és sokszor csalóka
reklámdömpingjeiben csak egy megbíz-
ható és hiteles minôségellenôrzô rend-
szer jelenthet iránytût a fogyasztói tájé-
kozódásban. Ezért a kormány gazdaság-
politikai elképzeléseiben stratégiai sze-
repet kap az aktív minôségpolitika alkal-
mazása. Ennek egyik eszköze a napjaink-
ra legrangosabb és legtekintélyesebb
hazai, önkéntes minôsítô rendszerré vált
Magyar Termék Nagydíj. A megmérette-
tésre ez évben már 23 témakörben lehe-
tett pályázatot benyújtani, és a díjról azt
is érdemes tudni, hogy ez az egyetlen,
nem szakma-specifikus tanúsító elisme-
rés, amelyre a gazdaság egész területérôl,
önkéntes nyilvános pályázat útján lehet
jelentkezni. A Magyar Termék Nagydíj
Pályázat elsô meghirdetése, azaz 1998
óta 284 Nagydíjat ítéltek meg, közel
háromezer nemzetközi színvonalú termék
és szolgáltatás számára. Az idei pályá-
zatra is szinte az ország egész területérôl
jelentkeztek, és végül 58 pályázó 53 pá-
lyamûve érdemelte ki a Magyar Termék
Nagydíj kitüntetô elismerést. (Forrás:
terméknagydíj.hu)

Nos, az idei díjak igen ünnepélyes ke-
retek közötti átadására 2012. szeptember
4-én, a Parlamentben került sor, amelyen
az Océ Hungária és Díjbeszedô Nyomda
képviselôi – Németh György (a kép bal
oldalán) és Jelinek Gábor (a kép jobb
oldalán) – is átvehették a pályázatra kö-
zösen benyújtott, »A Díjbeszedô Nyom-
da Zrt. által Magyarországon meghono-
sított nagytömegû, színes, személyre sza-

bott hirdetés elôállítá-
sa tranzakciós doku-
mentumokon, azaz
transzpromó nyomta-
tás az Océ támogatá-
sával« elnevezésû pá-
lyázati anyagukért
kapott Magyar Ter-
mék Nagydíj kitün-
tetést. Az eseményre
Magyarországra láto-
gatott és az ünnep-
ségen ugyancsak részt
vett az Océ anyaválla-
latától, a Canon Eu-
rópától Antonio Recio
elnökhelyettes is.

Ahogy az az ága-
zatban köztudott, az Océ 2009 tavaszán
többségi – már-már kizárólagos – Canon
tulajdonba került. A két cég akkor elkez-
dôdött integrációs folyamata azonban
még napjainkban is tart, és ennek része-
ként az Océ Hungária és a Canon Ma-
gyarország most ôsszel „össze is búto-
roz”, azaz költözik közös telephelyre. Az
ilyen formán földrajzilag is eggyé vált
cég egyéb strukturális és személyi válto-
zásairól ugyan még nem tudni konkrétu-
mokat, az azonban biztosnak tûnik, hogy
leépítéseket nem terveznek, sôt mind a
grafikai, mind az irodai szegmensen to-
vább kívánják erôsíteni piaci pozícióju-
kat. Már az eddig eltelt idô eredményei is
bizonyítják, hogy jelmondatunk – Stron-
ger Together – nem pusztán egy jól hang-
zó szlogen, hanem a valóság talaján is
igaznak bizonyul: együtt tényleg erôseb-
bek. Az Océ Hungáriával kapcsolatosan
azt is érdemes tudni, hogy 2006-ban már
indultak a Magyar Termék Nagydíj pá-
lyázaton, és az Océ nyomtató rendsze-
reivel el is nyerték a kitüntetô elismerést. 

A Díjbeszedô Nyomda – ahogy az az
ágazatban szintén köztudott – továbbra is
a tranzakciós nyomtatványok piacának
legmeghatározóbb beszállítója, szereplô-
je. S noha nem túl sokszereplôs ez a
szegmens, cseppet sincsenek könnyû
helyzetben az itt tevékenykedôk: egy-
részt nagyon komoly a konkurenciaharc

közöttük, másrészt a virtuális világ jelen-
tôsen csipkedi ezt a piacot is. Nem vélet-
len, hogy a Díjbeszedô Nyomda is olyan
új megoldásokat és szolgáltatásokat kínál
partnerei számára, amelyeknek csak ré-
sze maga a nyomtatás, illetve a nyomta-
tott termék. Mindazonáltal oly annyira
nem gondolják, hogy belátható idôn be-
lül nem lesz igény a nyomtatott termé-
kekre, hogy nemrégiben fejezték be leg-
újabb beruházásukat, amelynek eredmé-
nyeként a meglévô gépek mellé üzembe
állítottak egy új, színes, tekercses, digitá-
lis nyomógépet, mégpedig egy Océ
ColorStream 10000-est, és ezzel meg-
duplázták amúgy is jelentôs nyomókapa-
citásukat… ■

Ilona

(Itt jegyezzük meg, hogy a Díjbeszedô
Nyomdán és az Océ Hungárián kívül
még két nyomdaipari szereplô, az Állami
Nyomda és a Mesterprint is indult az idei
megmérettetésen, és pályázati anyaguk-
kal szintén elnyerték a Magyar Termék
Nagydíj kitüntetô elismerést – a fôszerk.)
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„…minimum egy fillér haszonnak mindenképpen kell lennie…”
AduPrint

Az AduPrint azon nyomdák közé tartozik,
amelyek az elôkészítéstôl a puhatáblás
kötészetig felkészültek valamennyi nyomdai
munkafázis házon belül történô
elvégzésére. Sôt, kötészeti kapacitásuk túl is
nyúlik saját szükségleteiken. Mindazonáltal
most mégis a kötészetet fejlesztették tovább:
augusztus végén Wohlenberg ragasztókötô
gépüket új funkcióval, egy frontvágóval
bôvítették. Ez a beruházás lehetôvé teszi,
hogy az úgynevezett füles borítókkal
készülô kiadványokat lényegesen
gyorsabban, hatékonyabban és
gazdaságosabban állítsák elô. Szükségük
is van rá, hiszen a könyvpiacon
megnövekedett az igény e megoldás iránt,
elsôsorban Nyugat-Európában.
És az AduPrint az utóbbi bô három év alatt
árbevételén belül 25 százalékra növelte ide
irányuló exportját. Ezzel együtt, az elmúlt
idôszak nem volt „sétagalopp”.
Tóth Zoltánnal, az AduPrint cégvezetôjével
beszélgettem.  

● Nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak
tûnik… Ez látszat vagy valóság?

– Több lett az ôsz hajszálam, de a rán-
cok mára már némileg valóban kisimul-
tak, tehát nem csal a látszat. A tavalyi
évünk sikeres volt, és eddig ez az évünk
is jól telt, ez pedig jót tesz az embernek. 

● Ezek szerint megtanulták, hogyan
lehet együtt élni a válsággal?

– Nyilván ez is benne van, meg az is,
hogy a 2010-es év nagyon durva és kilá-
tástalannak tûnô helyzetén sikerült felül-
kerekedni, és megtalálni a kifelé vezetô
utat. A 2010-be szó szerint beleôszültem.
Napi szinten voltak komoly likviditási
problémáink, jelentôs tartozásokat hal-
moztunk fel. Emiatt a beszállítóink is
átálltak arra, hogy csak elôrefizetéssel
szolgáltak ki, miközben – noha igyekez-

tünk gyorsan leépíteni a problémásnak
minôsülôket – sok megrendelô továbbra
is nehezen fizetett. A megrendelések is
— mind a fajlagos példányszám, mind
pedig a címek tekintetében – drasztiku-
san lecsökkentek. A szorongató piaci
helyzet miatt pedig az árverseny tovább
élesedett a nyomdák között. Voltak olyan
napok, amikor alig pár százezer forint
érkezett csak a bankszámlánkra, miköz-
ben több milliót kellett volna kifizet-
nünk…

● Nyilván nem vigasztalja, de többen
jártak (és sajnos járnak is) hasonló cipô-
ben… Hogyan másztak ki ebbôl a hely-
zetbôl?

– Amennyi pénzünk éppen volt, azt
osztottuk szét. Mindenki kapott egy ki-
csit, és legalább azt érzékeltetni tudtuk,

hogy a fizetési szándékunk megvan. Ter-
mészetesen pontosan tisztában voltunk
azzal, hogy ez legfeljebb ideig-óráig
mehet így, de szó szerint igaz volt, hogy
aki idôt nyer, életet nyer. A problémánkat
tehát elsôsorban az okozta, hogy folya-
matosan finanszíroznunk kellett a terme-
lést, ami megfelelô bevételek híján na-
gyon nehéz volt. Jó lett volna persze, ha
a saját ügyfeleinknél mi is el tudtuk
volna érni, hogy alkalmasint legalább az
anyagárat elôre kifizessék, de erre kevés
esélyünk volt, a magyarországi nyomdák
ritkán vannak olyan pozícióban, hogy
elôleget kérhessenek a megrendelôiktôl.
Ha más nyomdánál nem kell elôleget
fizetni, akkor nehezen várható el az ügy-
féltôl, hogy rosszabb feltételek mellett
bennünket válasszon. Mindenesetre
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annyit sikerült elérni, hogy a szállító-
ink többségénél fizetési ütemezési
megállapodásokkal, a fizetési ígéretek
betartásával legalább a hitelességünket
sikerült megôriznünk, ami a késôbbi-
ekben megkönnyítette az együttmûkö-
dés folytatását. Szállítóink nagyobb
része a szigorítások ellenére igyeke-
zett támogatóan hozzáállni az Adu-
Printhez, amiért személyesen is na-
gyon hálás vagyok nekik. Ezekkel a
beszállítókkal azóta is korrekt üzleti és
személyes kapcsolatban állunk. Az-
után nem tudom pontosan mi történt –
pedig jó volna tudni, hogy best prac-
tice-ként tudatosan alkalmazhassuk –,
de 2010 végére/2011 tavaszára szép
lassan kezdtük utolérni magunkat, sôt,
elkezdtünk kapaszkodni felfelé.

● Kétségtelen, hogy az élethez a Jó-
isten segedelme nagyon is szükséges,
de azért az emberen, az egyénen is
múlnak a dolgok… Nyilván nem csak
megtörtént önökkel!

– Egyetlen egy dologhoz még a leg-
nehezebb idôszak alatt is ragaszkod-
tunk, mégpedig ahhoz, hogy – képle-
tesen ugyan – minimum egy fillér
haszonnak mindenképpen kell lennie
egy munkán. Ellenkezô esetben a
nyomda önmagát éli fel. Ez az egész-
ben a legnehezebb: nemet mondani
egy megrendelônek, aki egy másik
nyomda árajánlatát lobogtatva meg-
mondja, hogy hány forinttal kéne még
lejjebb menni. Nekünk pedig a szí-
vünk vérzik, mert sem a munkát, sem
az ügyfelet nem akarjuk elengedni, hi-
szen egyáltalán nem vagyunk kitömve
munkával, de érezzük, jobb esetben
biztosan tudjuk, hogy azért a pénzért
nem éri meg elvégezni a munkát, mert
a saját közvetlen költségeit sem terme-
li meg, és akkor még a finanszírozási
költségrôl, a fizetési kockázatokról

nem is beszéltünk. Sok ötletünk nem
volt, tettük a dolgunkat: a munkákat
tisztességgel elvégeztük, fizetgettük a
számláinkat, ahogy tudtuk, több-keve-
sebb sikerrel megegyeztünk a beszál-
lítókkal az utólagos fizetésben. Nagy
hangsúlyt helyeztünk a munkahaté-
konyságra, és igyekeztünk a munka-
társainkkal is megértetni, hogy ha
valamilyen mûveleti elemért – például
nyomási fordulatért, hajtogatási
ütemért – a piacon egy forintot adnak,
akkor nem lehet két forintos költség-
gel elvégezni a feladatot. A piac egy-
szerûen nem honorálja a rossz haté-
konyságú, ezért költségesebb munka-
végzést. Továbbra is fókuszáltunk az
értékesítésre, ezen belül fôleg az ex-
portlehetôségekre. Mindazonáltal
egyszer csak beérett a dolog, és azt
vettük észre, hogy a nyomda mûkö-
dése, pénzügyi helyzete visszazökkent
egy elfogadható kerékvágásba. Tény,
hogy elsôsorban az export növekedése
volt az, ami mindezt lehetôvé tette. A
hazai piaci lehetôségek – szerintem –
továbbra is nagyon gyengék, nagyon
kiszámíthatatlanok, a túlhajtott nyom-
dai versengés pedig irreálisan alacsony
szintre nyomta le az árakat. Nagyon
szeretném, ha az AduPrint a magyar
piacon is meghatározó módon jelen
tudna lenni, de természetesen csak ak-
kor, ha a tevékenységünkkel hasznot
tudunk termelni.

● Egyénileg vagy brókercégen ke-
resztül léptek ki a nyugat-európai
piacra?

– A közvetlen üzleti kapcsolatok a
jellemzôbbek. Németországban is,
Ausztriában is, sôt Angliában is köz-
vetlen kapcsolatban állunk kiadókkal,
és örvendetesen növekszenek a meg-
rendeléseink.

● A siker oka?

– Egyrészt minôségi kompro-
misszumok nélkül képes az Adu-
Print teljesíteni a nyugat-európai
elvárásokat, mindezt természetesen
határidôre és az ottani árszínvonal-
hoz képest kedvezôbb áron, még úgy-
is, hogy a szállítás költségét is bele
kell kalkulálni. Nyelvi akadályaink
nincsenek: a menedzsment tagjai an-
golul és németül tárgyalóképesek. Rá-
adásul – tapasztalatom szerint – na-
gyobb rugalmassággal és körültekin-
téssel kezeljük a munkákat az áraján-
latkérés pillanatától kezdôdôen a ki-
szállításig, mint ahogy a nyugat-euró-
pai nyomdászkollégák teszik. Különö-
sen angliai megrendelôink örültek na-
gyon, hogy gyakorlatilag mindennemû
nyomtatással kapcsolatos feladatot le-
veszünk a vállukról, és biztosak lehet-
nek benne, hogy rendben és hiba nél-
kül történik a kigyártás és a szállítás.
Az elsô munkáknál ugyan még gyôz-
ködnünk kellett a kiadókat, hogy meg-
bízhatnak bennünk, de azóta már bi-
zonyítottuk, hogy valóban így van.

● Továbbra is optimista?
– Igen. Nagyon régen nem néztem

ilyen bizakodással az ôsz elé. Az ex-
port munkák kapcsán már most tud-
juk, hogy mit és mennyiért fogunk
nyomtatni, nincsenek jelentôs nyitott
kérdések. Abban is nagyon reményke-
dem, hogy a belföldi piac is hozza azt
a megrendelés-mennyiséget, amit
tavaly ôsszel. Viszont azt is gondolom,
hogy – sajnos – nem nagyon lehet hát-
ra dôlni, muszáj folyamatosan odafi-
gyelni a piacra, és szigorúan kézben
tartani a nyomdai folyamatokat. Ha
most elkezdenénk lazítani, könnyen
elronthatnánk, amit másfél év alatt
nehezen felépítettünk.

● Ezért mertek vállalkozni erre a
kötészeti fejlesztésre is?
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sszzáállllííttááss ● EEllffeekkvvôô  íívveess  ééss  tteekkeerrccsseess  ppaappíírrookk  ffeellvváássáárrlláássaa..EEllffeekkvvôô  íívveess  ééss  tteekkeerrccsseess  ppaappíírrookk  ffeellvváássáárrlláássaa..

1992 ÓTA A NYOMDÁSZOK SZOLGÁLATÁBAN!

M.
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– Igen, nagyon bízom benne, hogy
mind külföldön, mind belföldön jól el
fogjuk tudni adni az új kapacitásun-
kat, megfelelô igény fog mutatkozni a
füles-fedeles kiadványokra. Ez az op-
ció, amellyel a Wohlenberg ragasztó-
kötô gépünket fejlesztjük, jelentôsen
lerövidíti a füles borítóval készülô
kiadványok gyártási idejét. Két gép-
állítás helyett csak egyre van szükség,
mert az elöl történô vágás egy menet-
ben zajlik a fej-láb vágással. Magyar-
országon egyébként – legalábbis tu-
domásom szerint – egyetlen olyan
gép van csak, amelyik tudja ezt, de az
is más technikai megoldás mentén. A
nálunk most felszerelt kiegészítés
segítségével ebben a szegmensben az
egyik leghatékonyabbak, ha nem a
leghatékonyabbak leszünk. Régi vá-
gyam teljesült ezzel a bôvítménnyel,
már a ragasztókötô-gépsor 2007-es
üzembe helyezése óta szerettem volna
megvalósítani ezt a (tovább) fejlesz-
tést. Pár éve üzembe helyeztünk egy
kisebb célgépet, ami a füles fedelek
bígelését-hajtását, és a behajtott fülek
leragasztását végzi. 

A mostani beruházással lett teljes a
technológia. Hiába volt az AduPrint
kötészetileg is jól felkészült, végered-
ményben tucat nyomdának számított.
Nem tudtunk olyan specialitást, még-
ha kisebb súlyút is, ami kiemeli a
nyomdát a többi, hasonló képességû
nyomdák közül. 

● Ezzel együtt azt kell mondanom,
hogy az önök kötészeti felkészültsége
szinte olyan, mint egy független köté-
szet, azaz gyakorlatilag önállóan is
megállná a helyét.

– Kis megszorítással igaza van, ám
elsôsorban saját versenyképességünk
további javítása végett vállalkoztunk
erre a fejlesztésre, és csak kisebb
mértékben azért, hogy alvállalkozó-
ként eladjuk a kötészeti többletkapa-
citásunkat. Kötészeti alvállalkozóként
csak néhány partnerrel állunk kapcso-
latban, akikkel szoros, bizalmi vi-
szonyt ápolunk. Az új beruházás te-
remtette nagyobb kötészeti kereszt-
metszet lehetôvé fogja tenni, hogy ezt
a kört bôvítsük, és erre törekedni is
fogunk. A politikánk továbbra is az,
hogy tartós, kölcsönös elônyökön ala-

puló együttmûködéseket alakítsunk ki
más nyomdákkal.  

● Az imént úgy fogalmazott, hogy
a versenyképességük javítása érdeké-
ben vállalkoztak erre a beruházásra.
Ezek szerint akkora volumenû vonat-
kozó megrendeléseik vannak, amire
már érdemes beruházni?

– A közeljövôre elég jók a kilátá-
sok, reményeink szerint a nyomda jól
el lesz látva munkával. Ez a beruhá-
zás azonban nemcsak a munkaellá-
tottságról szól, sokkal inkább egy
konkrét kötészeti mûvelet elvégzésé-
nek hatékonyságáról. Minden köny-
vet gyártó nyomdában ismerik – és
talán nem is nagyon szeretik – a füles
fedéllel készülô könyveket. Marad-
junk annyiban, hogy macerás munka.
Az új berendezéssel állítási idôket,
kézi mûveleteket spórolunk meg.
Egyetlen beállítással, egy menetben
tudjuk majd elkészíteni a füles-fede-
les kiadványokat, éppen úgy, mint
minden más kartonált kiadványt. ■

Ilona
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Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

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

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

Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063

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
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Beruházások, fejlesztések okosan… (1.)
Energia(pénz)megtakarítás

Új sorozatot indítunk, mégpedig annak
érdekében, hogy minél többen ismerhes-
senek meg olyan fejlesztési és beruházási
lehetôségeket, amelyek egyik oldalon
ugyan pénzbe kerülnek, ám a másik olda-
lon jelentôs – sôt, alkalmasint nagyon
jelentôs – megtakarítást tesznek lehetôvé.

KBA Rapida
Kisebb energiafelhasználás
nagyobb teljesítménynél is

– és ez nem fikció!

Az íves ofszetnyomtatás energiaigé-
nyes folyamat, így fontos energiahaté-
kony gépcsoportokat kifejleszteni és a
képzôdô hulladékhôt újrahasznosítani. A
KBA már régóta foglalkozik ezzel a té-
mával és számos érdekes megoldást fej-
lesztett ki.

Egy nyomógép energiafelhasználása
erôsen függ az adott munkától. Az ener-
giafelhasználás optimalizálásához szük-
séges általános intézkedések mellett,
amelyekbôl minden felhasználó profitál,
vannak energetikailag hasznos kiegészítô
megoldások is, amelyeknél viszont a
financiális ráfordítás csak meghatározott
nyomtatási alkalmazásoknál megtérülô.

Hogy a gép által termelt hulladékhô
hasznos energetikai felhasználásának
potenciálját meghatározzuk, idôigényes
és pontos mérések szükségesek. A ki-
nyert adatok alapján fejlesztette ki a
KBA – alapfelszereltségként vagy opció-
ként – a Rapida gépekbe integrálható
mûszaki megoldásokat az energiahaté-
konyság növelésére. A következôkben
mutatjuk be a legfontosabbakat:

NÉGYKVADRÁNSOS MEGHAJTÁS NÖVELI
A HATÁSFOKOT

A Rapidák meghajtási koncepciójánál
növelték a teljes hatásfokot a négykvad-
ránsos meghajtás által, mivel ezek a féke-
zési energiát visszatáplálják az ellátási
hálózatba. Ezáltal az energiafelhasználás,
különösen az átállítási folyamatoknál,
csökken. 

TENGELYMENTES DRIVETRONIC BERAKÓ

A KBA DriveTronic berakóban nin-
csenek mechanikus meghajtások, hosz-
szanti tengelyek és egyéb „energianyelô”
kopóalkatrészek. Ehelyett magas hatás-
fokú közvetlen meghajtásokat alkalmaz-
nak. Proporcionális szelepek – összeköt-
tetésben egy szabályozott légszekrénnyel
– gondoskodnak arról, hogy az ívlevá-
lasztásnál csak a valóban szükséges
fúvó- és szívólevegô-mennyiség álljon
rendelkezésre. Ez kevesebb energiát
jelent a levegôellátásban. A szívósza-
lagok területén a decentrális fúvókák
biztosítanak energiahatékony ívszállítást.

DRIVETRONIC SIS HÚZÓILLESZTÉK
NÉLKÜLI ADAGOLÓ

A most már minden formátumban op-
cionálisan – egyes modelleknél standard-
ként – rendelkezésre álló húzóilleszték
nélküli DriveTronic SIS adagoló szem-
ben a mechanikus vagy pneumatikus
rendszerekkel, nem igényel szívólevegôt,
és ezáltal nem terheli kiegészítôleg az
energiaigényes levegôellátást.

ENERGIATAKARÉKOS CSAPÁGYAZÁSI
TECHNOLÓGIA

A játékszegény és könnyû futású gör-
gôs csapágyaknak köszönhetôen a nyo-
móhengerek és átadódobok nagy erôfe-
szítés nélkül még egy kurblival is meg-
forgathatóak. Ez a KBA által már évek
óta alkalmazott csapágyazási technológia
jelentôsen csökkenti az energiafogyasz-
tást a Rapida gépeken. Az ívvezetés terü-
letén a Venturi-hatást a fúvólevegô csök-
kentésére használják. Ezáltal a légterelôk
az átadódoboknál hatékonyan csökkentik
a rejtett áramlatokat.

OPTIMALIZÁLT HENGERSZÁM A
NYOMÓMÛBEN

A kevesebb henger alkalmazása a fes-
tékezômûben csökkenti a reakcióidôt,
egyúttal az optimalizált, egypályás fes-
tékút minimalizálja a súrlódási és ener-
giaveszteséget. Ugyanez érvényes a há-
romhengeres nedvesítômûre. További
energiamegtakarítási opció a nem hasz-

nált festékezômû lekapcsolása. Egyedül
ezzel kb. 3 kW/festékezômû spórolható
meg a teljes energiafogyasztásból.
Egyúttal teszünk valamit a környezetért
és a pénztárcánkért is, ha megspóroljuk a
költséges hengerpasztát, valamint azt az
idôt, amíg ezt a hengerekre felvisszük és
lemossuk róluk.

AZ AIRTRONIC KIRAKÓ KEVESEBB
FÚVÓLEVEGÔT IGÉNYEL

A KBA AirTronic kirakóban kevesebb
a fúvócsövek száma, így kevesebb fúvó-
levegôt igényel. Az energiahatékony
Venturi fúvókák lehetôvé teszik a stabil
légpárnás ívvezetést. Aerodinamikus
légterelôk a greifersoron energiahaté-
konyan optimalizálják a légáramlatokat.

A kisebb légellenállás és a jobb ívve-
zetés automatikusan kevesebb levegôfo-
gyasztást jelent.

ENERGIATAKARÉKOS VARIDRY SZÁRÍTÓ

A saját fejlesztésû, legújabb generá-
ciós szárítórendszer lehetôvé teszi a
jelentôsen nagyobb energiahatékonysá-
got a lakkal történô felületnemesítésnél.
Így az IR/meleglevegôs szárításnál a
KBA VariDry Blue szárító hôvisszaveze-
téssel, maximálisan 50 százalék energiát
takarít meg a hagyományos rendsze-
rekhez viszonyítva. Az új VariDry UV-
szárítót energiahatékonyság szempontjá-
ból szintén jelentôsen továbbfejlesztet-
ték. Ezt a sugárzók optimalizált tükrözési
geometriájával és jobb hôkezelésével
érték el. Az UV-sugárzók kihasználtsága
ezáltal jelentôsen megnövekedett. Az
elektronikus ballasztkészülékek alkalma-
zása további megtakarítást jelent stand-
by (készenléti) üzemmódban. (Folyt.
köv.) ■

Kiss Nóra, ifj. Schuck István
kiss.nora@prosystem.hu

schuck.istvan@prosystem.hu
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Támogatva Szili József, a www.magyarnyomdasz.hu
szerkesztôjének felhívását, ezúton adjuk közre:

Segítség egy kollégának!

A június végi viharokban egy nyomdász kollégánk (Zelenka
László, az Oláh Nyomda gépmestere) házát villámcsapás ér-
te. Ennek következtében a ház tetôszerkezete leégett. Sze-
rencsére senki nem sérült meg, a tûz és az oltás miatt azon-
ban nagy anyagi kár érte a családot. A házra volt biztosítás,
ami az újjáépítés egy részét fedezni fogja.

A nyomdászok mindig is összefogtak, és segítô kezet
nyújtottak a bajba jutottaknak. Úgy gondoljuk, hogy most itt
az idô összefogni: segíteni kell nyomdász szaktársunkat és
családját. Megkérünk minden nyomdász kollégát, hogy a
lehetôségeihez képest támogassa a családot! Legkisebb
adományt is tisztelettel megköszönünk.

A család számlaszáma:
Zelenkáné Czár Judit

OTP Bank 11773126-07509799

Ha Ön úgy érzi, hogy tud segíteni,
kérjük tegye meg!

A családról készült összeállítás az alábbi linken megnézhetô:
http://tv2.hu/tenyek/video/villam-csapott-a-hazakba-tenyek-

riport. További részletek az alábbi linken érhetôk el
http://www.magyarnyomdasz.hu/segitseg-egy-kollegának

Tisztelettel és köszönettel:
Szili József,

a www.magyarnyomdasz.hu szerkesztôje

szolgáltatását kiegészítve
IRKAFÛZÉSSEL

új telephelyre költözött: 
1212 Budapest, II. Rákóczi F. út 177–179.

Telefon: 433-2060, fax: 433-2061 

www.hirpack.hu

hirpack@t-online.hu
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EEzz  lleesszz::
Hírek a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki  Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.,
Tel.: 783-0347, www.pnyme.hu

Nyomdász Vándorgyûlés +
Papírfeldolgozó Napok 

Miskolctapolca, 2012. október 4–5.

A téma mindenek elôtt a drupán bemutatott mûszaki
és technológiai újdonságok hatása a hazai vállalkozá-
sok lehetôségeire, de e mellett más aktuális gazdasági
és humánpolitikai témák is napirenden lesznek.

Láttam már karón varjút…
Nemrég kezembe került a Grafika néhány száma az

ezredforduló idejébôl. Tanulságos. Gondoljunk csak
Stanley Kubrickra és alapfilmjére, az Ûrodüsszea 2001-re.
Gyermekkori elképzeléseinkre, ahogy a XXI. századot vízionáltuk.
Már régen ûrsiklóknak kellene a felhôkig érô toronyházak között
közlekedniük és nem koszlott villamosoknak. 

A nyomdaipar, amely hosszú-hosszú ideig egy meglehetôsen
statikus iparág volt, a 80-as évek közepétôl hirtelen és hatalmas
átalakuláson ment át. Meglehetôsen konzervatív szakmaként soká-
ig próbálta hagyományait védeni. Gondoljunk csak az ólomszedés
elektronizálására vagy az elsô generációs fényszedô gépekre. Az
ólomszedés tragikus hirtelenséggel megszûnt. Az elektronikus fény-
szedés egyik percrôl a másikra átvette a hatalmat. A magasnyomta-
tást kiszorította az ofszet. A fényszedést pár év alatt megfojtotta a
DTP és a PostScript. Az ólomszedôk aggódtak az állásukért, és pár
év múlva már átképzett fényszedôként sem kellettek senkinek. 

A digitális színes fénymásolók a kilencvenes évek elején terjed-
tek el. Ennek egyrészt gazdasági másrészt technológiai okai voltak.
Hirtelen megnôtt az igény a gyorsan elôállítható és színes beszá-
molók, prezentációk iránt. A mûszaki fejlôdés ezt már lehetôvé tet-
te. A kilencvenes évek közepén már digitális nyomtatásról beszé-
lünk. A digitális nyomtatás körüli polémiát a Grafika lapjain na-
gyon jól követhetjük. Az új technológia apologétái megjósolták a
hagyományos technológiák halálát. A józanabbak inkább a békés
egymás mellett élésrôl beszéltek, és a digitális technológiát nem az
output eszközben, hanem a digitális folyamatokban látták. Nálunk
ugyan nem, de keresztény európai országokban igencsak elterjedt
a web-to-print.

Érdekes és tanulságos ezeket a cikkeket olvasni és a jelenben el-
helyezni: már látható a kimenet.Úgy tûnik, hogy a mérsékelteknek
lett igazuk, akik a két technológia koegzisztenciájáról beszéltek.
Sôt, már többrôl van szó, mint egyszerû egymás mellett élésrôl: az
ofszetgép-gyártók szimbiózisra törekednek a „digitálisokkal”.
Remélem, hogy nem az a kétségbeesett létjogosultság-keresés, mint
az ólomszedés elektronizálása. Igaz, hogy a digitális „nyomdagép-
gyártók” több számjegyû növekményt értek el, és kiállításokon
nyomasztó erôfölénnyel jelennek meg. Az ofszetesek köszönik –
úgy, ahogy – megvannak. Igaz, a termelésük–  így árbevételük is –
a felére esett vissza. Egy-kettô már be is csôdölt, de régi terheiktôl
megszabadulva és új tulajdonosnál fônixként új életet kezdtek.
Természetesen – egy-egy kivételtôl eltekintve – veszteségesek is.

Tehát megérkeztünk a jövôbe, aminek teljes beteljesülését a las-
san ötödik évébe lépô válság lassítja. A digitális nyomtatás kezdi
megtalálni létjogosultságát. Az ofszet még él. Olyannyira él, hogy
a web-to-print gerincét nagy formátumú íves ofszet gépek képezik.
Sôt, a legmodernebb digitális nyomda termékének egy nem elha-
nyagolható része is ofszet technológiával készül. De ne felejtsük el,
hogy a nyomtatott termékek az internet nyomasztó kihívásával néz-
nek farkasszemet. 

Habár, láttam már karón varjút: világlapok online-kiadását ki-
nyomtatva az újságos standon… ■
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Nyomda- és Papíripari Szövetség
1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.
Telefon: 350-7728, fax: 270-9104,

web: www.fedprint.hu, e-mail: office@fedprint.hu

Menedzserkonferencia
Esztergom, 2012. október 18-án

Szövetségünk idei ôszi menedzserkonferenciáján
áttekintést kaphatnak – egyebek mellett – a Munka

Törvénykönyvérôl, a könyv-, a lap- és a csomagolópiac
helyzetérôl.

Várunk mindenkit szeretettel!

A részleteket és a jelentkezési lapot megtalálják
a www.fedprint.hu oldalon.

DIGITALEXPO/SignExpo
Syma csarnok, 2012. szeptember 19–21.

Egyesületünk is hagyományosan ott lesz a kiállításon. 
Látogasson meg, nézze meg a drupa képeket, idézze fel
a magyar drupa-tanya hangulatát. Tájékozódjon, tudjon
meg mindent a digi:media 2013 (Düsseldorf)
lehetôségeirôl!

Nyomdaipari Karbantartók Találkozója
a MIKSZ-szel (Magyar Ipari Karbantartók Szervezete)

együttmûködésben
Gyôr, 2012. október 11–12.

A rendezvény – egyebek mellett – a következô témákkal is
foglalkozik: Vajon hol kezdôdik a karbantartás?; Van-e
„aranyigazság” egy gépállapot szinten tartására/fejlesz-
tésére, avagy különbözô karbantartási stratégiák helye a
„rendszerben”. (Üzemlátogatás az Audi gyárban!)

World Publishing Expo 2012
Frankfurt, 2012. október 29–31.

Az egyesület október 28. (vasárnap)  és 30. (kedd) között, 

Emballage
2012. november 19–22., Párizs

november 18. (vasárnap)  és 21. (szerda) között szervez
(4 nap, 3 éj) költséghatékony, csoportos kiutazási

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

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

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

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

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

www.kallaitechnik.hu
E-mail:

kallaitechnik@t-online.hu

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

PlakátnyomtatásPlakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523

www.rcontact.hu

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa
––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

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

TAMPON-MIX Kft.
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Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Szerszámkészítés
Kézi kötészet

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen
www.dpdstancuzem.hu

KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..
1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Továbbra is várjuk
szeretettel.

Tudja, bennünk megbízhat!
Hogy megismerjen minket,,

tekintse megtekintse meg
weboldalunkat:weboldalunkat:

www.konyvkotokft.hu
E-mail címünk:

info@konyvkotokft.hu
Tel./fax: 3422-340,

352-1001
Mobil: +36 20 423-8636

OOLLCCSSÓÓBBBB lett a papír,
és ez mindent kibír.

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

Tel./fax: 061-264-3819

MMeelleeggffóólliiáázzááss
UUVV--llaakkkkoozzááss

SSttaannccoollááss
GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss
BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss

SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss
KKéézzii  kkööttéésszzeett

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔

Felhôpapír 5 színben! Klasszikus mintázattal!
80 Ft/ív + áfa!

Mûbôrök, zúzadék-bôrök, velúrok, vásznak, kreatívpapírok,
kapitális szalagok nagy választékban!

Minden, ami könyvkötészet!
CoverLux Kft., 1163 Budapest, Cziráki u. 26–32.
Tel.: (1) 455-0770, e-mail: coverlux@t-online.hu

Nyitva tartás: H–Cs: 8–16 óráig, Pénteken: 8–15 óráig

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

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   
DD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SSDD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SS

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

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

Új és használtÚj és használt

NNYYOOMMDDAAGGÉÉPPNNYYOOMMDDAAGGÉÉPP
SSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAASSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA

bel- és külföldön is.bel- és külföldön is.
06-30/941-5242, 1 2300-300

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

T.: 260-0562

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek

Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek

Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 12 400 partner-
rel 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

Szöveges anyagok A4-es,
fekete sokszorosítása

INGYENES spirálkötéssel!
Egy 50 oldalas dokumentum

320 Ft + áfa házhoz szállítással.
Érd.: ocsbt@gmail.com

Magasnyomó nyomda, betûkészlettel, anyagokkal,
gépekkel (2 db grafó, valamint 2 db Romayor), GTO-52

nyomdagéppel, kiegészítve kötészeti gépekkel (tûzô, vágó,
perforáló-bígelô) egyben, névvel együtt eladó.

Ár: megegyezés szerint.
Érd.: +36 70/375-1073






