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A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda
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A printAktív magazinról bôvebb információ következô lapszámunkban lesz olvasható.

MOST MÉG VANNAK…
…de vajon meddig lesznek? Mármint rendezvények, meg egyébként is… Ott vagyok általában
ezeken a programokon, hallgatom az elôadásokat, amelyeknek döntô többsége – persze, akad
kivétel is – tele olyan információkkal, tényekkel és adatokkal, amelyek érdemi adalékul
szolgálnak szakmailag vagy üzletileg, vagy piacilag, vagy éppen a cég, mint vállalkozás
mûködtetéséhez szükséges ismeretileg és tudásilag. Ennek ellenére fogy a résztvevôk létszáma.
A szervezôk nem kevés energiát és pénzt áldozva hiába vonultatnak fel elméletileg – és igazából
gyakorlatilag is – szakmai közérdeklôdésre számot tartható témákat, egyre kevesebben élnek
a lehetôséggel. Spartvis a múltkori számunkban ironikusan jegyezte meg, hogy kvázi „utolsó pár
elôre fusst” játszanak a résztvevôk, azaz: aki az elôbb még elôadott, abból lesz a hallgató, majd
rotálódik körbe-körbe… Úgy gondolom azonban, hogy ezt az iróniát inkább szülte a szakmáért
való aggódás, semmint a rosszindulat. Neki – némileg a partvonalon kívülrôl is – még mindig
fontos ez a szakma, ô nem közömbös. És messze nem közömbösek a szervezôk sem: ott a szándék,
az akarat, a tett, a nem kevés energia a megszervezésben. És persze, nem közömbösek a „pusztán
hallgatóságként” részvevôk sem, akik nyilván ugyanúgy küzdenek a mindennapok gondjaival, mint bárki más az
ágazatban, ám mégis fontos számukra egy-egy szakmai rendezvény, és nemcsak informatíve, hanem kollektíve
is... És az ô számuk nagyon fogy…
De térjünk vissza a szervezôkhöz! Az esetek túlnyomó többségében elmondható, hogy igyekeznek mindig olyan
elôadókat és elôadásokat felvonultatni, amelyek kvázi tálcán nyújtják át a lényegi és fontos információkat, nem
ritkán olyanokat, amelyekhez egyébként külön-külön nem, vagy csak meglehetôsen súlyos pénzekért – egy-egy
rendezvényen való részvételi díj többszöröséért – juthatna hozzá bárki. Arról meg nem is beszélve, hogy ezek a
programok lehetôséget teremtenek az ágazat többi szereplôjével való esszenciális találkozásra, kötetlen
beszélgetésre is, ez pedig egyénileg talán – sôt, biztos – meg sem valósítható.
Hogy ki vagy mi, mennyire fontos, azt az dönti el, hogy mennyire hiányzik, ha nincs. Csakhogy akkor már késô!
Most, míg vannak az ágazatnak szakmai szervezetei, amelyek idôrôl idôre különféle konferenciákat,
szimpóziumokat, workshopokat vagy éppen kiállításokat rendeznek, amelyeken gyakorlatilag bárki részt vehet,
és amelyeken érdemi, a mindennapokban akár forintosítható információkhoz lehet jutni, magától értendônek
tartja mindenki. Evidenciaként kezeli, és úgy gondolja, ha belefér az életébe, részt vesz rajta, ha nem, hát nem.
Majd legközelebb… Kérdés azonban, hogy meddig lesz, és egyáltalán lesz-e legközelebb.
Most még valamifajta kollektív ágazati felelôsségtudattól hajtva a szakmai szervezetek próbálkoznak a maguk
eszközeivel, és nemcsak tagjaikért, tagvállalataikért, hanem az ágazat egészéért tenni: konferenciákat,
szimpóziumokat, expót szerveznek, hogy ezekkel a szakmai rendezvényekkel érdemben segítsék az ágazat
boldogulását…
Most még a szakmai újságok is megjelennek, s tudósítanak profiljuknak megfelelôen a dolgokról, eseményekrôl,
történésekrôl, trendekrôl, hogy „képbe” hozzák az ágazat többé-kevésbé valamennyi tagját…
Egy ágazat addig létezik, amíg képes önmagát kollektíven megmutatni, közös érdekeinek hangot adni, netán
érvényesíteni, és tud egymással és egymás között kommunikálni,
Egy ágazat akkor tudja érdekeit érvényesíteni, ha vannak szervezetei, amelyek a szakma egészének
képviseletében képesek és tudnak fellépni.
Egy ágazat addig tud egymásról, amíg vannak csatornái – lapja, lapjai –, amelyeken keresztül kommunikálhat,
amelyekbôl szinte mindenrôl értesülhet.
Kétségtelen, mind a szakmai szervezetek, mind az általuk szervezett rendezvényeken való részvétel, mind a
szakmai újságok fenntartása pénzbe kerül. Egy ágazatnak azonban – éppen az elôbbiekben felsorolt okok miatt –
fontos, fontos lenne ezeket fenntartani, megtartani. És míg az ágazatot alkotó cégek közül sokan vállalják az
ezzel, ezekkel járó anyagi vonzatot, addig nem számottevô, gyorsan megtérülô a fajlagos költség. Ám, ha szûkül,
tûnik el az a réteg, amely aktívan vesz részt a szakmai közéletben, és áldoz is rá, akkor egyáltalán nem kérdés,
hogy mennyire növekednek meg a fajlagos terhek, miközben mások a „farvízen” csak az elônyöket élvezik.
Igazán nem kell jóstehetség ahhoz, hogy tudjuk, mindez hová vezet: nem lesznek rendezvények, nem lesznek
szervezetek, nem lesznek lapok. S mindenki úgy boldogul egyedül, ahogy tud…
Már késô lesz a felismerés, hogy minden olyan dolgot, amelynek kollektív elônyét valaki érzi, alkalmasint élvezi,
ám mégsem tesz semmit fennmaradásáért, azt egyénileg sokkal drágábban fogja megfizetni.
Lehet, hogy nem most, de egyszer igen.
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Nyomda- és Papíripari Szövetség. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Magyar Nyomdatermék Védjegy –
Már nemcsak a szövetség tagjai használhatják . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. oldal
Az új Munka törvénykönyve gyakorlata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. oldal

Cég info

„Változzon, rendezôdjön át
bármennyire is a piac,
az élen szeretnénk
és fogunk is maradni”

Papyrus Hungária Zrt.
„…nem mindenáron eladni és
eladni kell, hanem együttmûködve a
partnerekkel olyan konstrukciókat és
együttmûködéseket kidolgozni,
amely mindkét fél számára elônyös.
Egy kereskedô akkor beszélhet sikeres eladásról, ha a vevô ki is fizeti a számlát, és újra rendel.
És ez nálunk már így mûködik. Ez sokkal több munkát, odafigyelést jelent, mint egyszer eladni…”
Beszélgetés Palkó Rolanddal,
mint a Magyarországi Papír-nagykereskedôk
Egyesületének volt elnökével . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal
és mint a Papyrus Zrt. vezérigazgatójával . . . . .10–11. oldal

Cég info

The Golden Company

Vannak még csodák:
20 százalékos árbevétel-növekedés

Korrekt Nyomda
„…úgy jellemezném ez
utóbbinak a lényegét,
hogy megalázkodás nélkül, ám kellô alázattal.
Mi valóban kiszolgálunk,
nem pedig »kegyeskedünk« kiszolgálni – óriási a különbség…”
Beszélgetés a „két Barkóval” . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal
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Kölcsönösen elônyös
együttmûködési ajánlat

Whumm
„…Nem éri meg – hogy is fogalmazott? – „lenyúlnunk” senki megrendelôjét, és ezt nem is tesszük, aminek
több üzleti oka is van. Az elsô, hogy
az adott nyomda van azzal a bizonyos
megrendelôvel kapcsolatban, ô az, aki
ismeri, és ahhoz, hogy mi „elvegyük
tôle” – ami egyébként is vagy sikerül,
vagy nem – külön kollégát kellene
foglalkoztatni, aki viszont nem kevés
pénzünkbe kerülne. Sokkal jobban megéri, ha inkább magával a nyomdával építünk ki tisztességes kapcsolatot…”
Beszélgetés Tálosi Péterrel . . . . . . . . . . . . . . . . .18–20. oldal

Cég info

Csak optimistán

„…Meggyôzôdésem, hogy az egyetlen
reális és tartható út a fenntartható fejlôdés, amely nem mennyiségi, hanem minôségi elôrelépést jelent. Mennyiségileg
egész egyszerûen végesek a határok! A
mi esetünkben is sokkal inkább a stabilitás megôrzése, erôsítése a fontos, a
kiszolgálás minôségének, rugalmasságának további emelése, semmint…”
Beszélgetés Jankó Gáborral . . . . . . . . . . . . . . . .14–15. oldal

Cég info

Cég info

Komplexitásra törekedve

Tampon Mix
Digitmaster

„…meglehetôsen széles a hazai
kínálat dekorfóliából, és mi mégis
belevágunk a forgalmazásába. Tény,
hogy így van, ám ma már a
reklámnyomtatás területén igazából
nem lehet szakosodni sem egyetlen
termékre, sem egyetlen technológia
alkalmazására. Aki ezzel foglalkozik,
annak komplex módon kell tudni…”
Beszélgetés Király Imrével . . . . . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal

Zöld info

A Zöldek szerint
is zöld… (2. rész)

KBA – „Ellenôrzött emisszió” címke . . . . . . . . . 22–23. oldal

Köz info
NYPSZ: Konferenciafelhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. oldal
PNYME-hírek: Programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. oldal
Spartvis: Rekviem egy szakmáért . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. oldal
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Már nemcsak a szövetség
tagjai használhatják
a védjegyet
Nem kicsit érzik/érezhetik sérelmesnek a hazai
nyomdák, hogy a magyar
piacra kerülô nyomdatermékek egy része külföldön készül. Azt
gondolom, teljesen igazuk is van, hiszen szakmailag semmivel sem felkészültebbek a kinti nyomdák, mint az
itthoniak. Az ugyan meglehet, hogy
olykor a vállalási áraik esetleg alacsonyabbak, ám egy-egy nyomdatermék
kiadója – legyen az könyv, magazin,
katalógus, szórólap vagy bármi – mégiscsak a magyar piac számára szánja
azt a bizonyos terméket, az itthoni
fogyasztó fogja megvenni, használni,
megtudni belôle mindazt, amit annak
kiadója közölni szeretne. Magyarán:
az ebbôl, vagy ennek kapcsán keletkezô nyereséget a hazai piacon kívánja
realizálni. Számomra – és gondolom,
sokak számára – meglehetôsen etikátlan a „máshol vetek, de itt akarok aratni”-féle megrendelôi hozzáállás. Jó
érzésû ember lelkét az ilyesmi bizony
háborgatja.
A fogyasztótól azonban nem várható el, hogy pusztán honfiúi(leányi) önérzet okán döntésének egyes számú
érvéül szolgáljon az, hogy valami magyar termék, vagy nem. Ám az egy
messzemenôkig egészséges patriotizmus, hogy ha egyébként hátrány nem
származik belôle, elônyben részesüljenek azok a termékek, amelyek hazai
üzemben készülnek, hazai munkahelyek fenntartásához járulnak hozzá.
És ugyanez érvényes a nyomdatermékek kapcsán is: ha itthon készülhet, és itthon is készül, akkor kiadójának, gyártójának egyben egyfajta
társadalmi felelôsségtudatát is tükrözi,
amit – éppen az elôbb emlegetett
egészséges patriotizmus okán – ráadásul a hazai piac, a hazai fogyasztó kellôképpen értékel is.
Feltéve, ha tud róla.
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És hogy tudjon róla – és persze fôként, hogy ezáltal is támogassa a tagvállalati nyomdákat, illetve valahol a
hazai ágazat egészét – hozta létre a
Nyomda- és Papíripari Szövetség négy
évvel ezelôtt a Magyar Nyomdatermék Védjegyet. Ez a védjegy ez idáig
olyan nyomtatott termékre kerülhetett,
amely hazai telephelyû tagvállalati
nyomdában készült, és a termék megrendelôje is hozzájárult. A védjegy
használata ezeknek a nyomdáknak alanyi jogon ingyenesen, kvázi a tagdíj
fejében – sok más mindenen kívül –
járt. A védjegyhasználat morális hozadéka meglehetôsen gyorsan érezhetô
is volt: az eltelt idôszakban közel
nyolcvanmillió példányban jelent meg
olyan nyomdatermék, amely védjegygyel is ellátott.
Annak érdekében azonban, hogy ez
ne csak egyfajta erkölcsi támogatást
jelentsen, hanem alkalmasint egzisztenciális elônnyel is járjon, a szövetség
lobbitevékenységbe kezdett az Emberi
Erôforrások Minisztériumánál: szeretnék elérni, hogy a közbeszerzésre
kiírt pályázatok elbírálásánál részesüljenek elônyben azok a nyomdák,
amelyek jogosultsággal rendelkeznek a védjegy használatára, pontosabban egyik kritériumként kerüljön bele a feltételrendszerbe a védjegyhasználat jogának megléte. A
kormányzat nyitott ennek pozitív
figyelembevételére.
Ám, hogy ne sérüljön a versenyszabadság, a szövetség valamennyi, hazai
gyártói bázissal rendelkezô nyomda
számára lehetôvé tette a Magyar
Nyomdatermék Védjegy használatához való hozzáférhetôséget.
Ahogy azt dr. Peller Katalin fôtitkártól megtudtuk, a nem tagvállalati
nyomdák a szövetségnél kérelmezhetik a jogosultságot, amelyet az elnökség által kijelölt háromfôs bizottság bírál el.

Az elbírálás természetesen nem
szubjektív megítélés, hanem egzakt
kritériumokon alapul. Csakhogy néhányat említsünk: a nyomda Magyarországon folytasson gyártói tevé-kenységet, megfelelô mûszaki-technológiai
felkészültséggel bírjon, pozitív legyen
a gazdálkodása, rendelkezzen nullás
adóigazolással stb. Ez tulajdonképpen
egyfajta audit, amelyre azért van szükség, mert míg a tagvállalatait meglehetôsen jól ismeri a szövetség, tudja tehát, hogy kinek-minek engedi használni a szellemi tulajdonát képezô Magyar Nyomdatermék Védjegyet, addig
a kérelmezôrôl alkalmasint nincsenek
vonatkozó információi. Az elbírálásnak, és magának a védjegy használatának a nem tagvállalatok részére van
anyagi vonzata is: az audit ötvenezer
forintba kerül, a használati jogért fizetendô összeg pedig az elméleti éves
tagdíj méltányos százalékában kerül
megállapításra. A Magyar Nyomdatermék Védjegy használatára egyébként
egyéves jogosultságot lehet szerezni,
azt követôen lehetôség van a meghoszszabbításra.
Ha valaki jogosultságot szerzett a
védjegy használatára, akkor azt természetesen nemcsak a közbeszerzések pályázásánál használhatja, hanem – statisztikai beszámolási kötelezettség mellett – bármely olyan
nyomdaterméken elhelyezheti,
amelyhez annak kiadója elôzetesen
hozzájárult.
Ugyanakkor azt is érdemes tudni –
és erre is volt már példa –, hogy a jogosulatlan használat jogi lépéseket von
maga után. A Magyar Nyomdatermék
Védjegy ugyanis – ahogy azt fentebb
írtuk – a Nyomda- és Papíripari Szövetség bejegyzett szellemi tulajdona,
ám az ezzel járó elônyökhöz immáron
bármely nyomda hozzájuthat. ■
Ilona

A Nyomda- és Papíripari Szövetség
évente több alkalommal is szervez olyan
rendezvényeket, amelyek vagy több elôadásból álló gazdasági-, illetve menedzserkonferenciák, vagy egy-egy témát alaposabban végigtárgyaló workshopok. De
bármely típusúra kerül is sor, közös jellemzôjük, hogy igen érdemi, a mindennapokba is beforgatható, hasznos információkkal bôvítik a résztvevôk ismereteit. Ráadásul, az elôadásokban elhangzottak nem
ritkán más csatornán nem is hozzáférhetôek… A workshopok pedig arra teremtenek lehetôséget, hogy egy-egy speciális, a
cégek mûködtetését alapvetôen befolyásoló témát – például a múltkoriban a termékdíjat, most pedig az új Munka törvénykönyvét – illetôen az adott területen
messzemenôkig jártas és felkészült szakértôvel lehessen konzultálni, tôle megbízha-

tó választ kapni valamennyi ezzel kapcsolatosan felmerülô kérdésre. A szövetség
ezekkel a rendezvényeivel a tagvállalatai
munkáját akképpen kívánja segíti, hogy ne
kelljen nekik egyénileg megfizetni a szakértôi tanácsadásokért járó meglehetôsen
„borsos” órabért, hanem egy jelképes öszszeg ellenében vehessenek részt a workhopon, amelyen egyrészt valóban hozzájutnak az átfogó és érdemi információkhoz, másrészt – szinte egészen részletekbe
menôen – egyéni konzultációra is lehetôség van.

Ám azzal együtt, hogy nem
kérdéses ezeknek a konferenciáknak, illetve workshopoknak az értékessége, hasznossága és fontossága, az utóbbi
idôkben nem tolonganak rajtuk a résztvevôk, és nemcsak
a szövetség, de más szervezet
által szervezetteken sem.
Természetesen tudom, hogy a
jelenkor gazdasági körülményeivel való küzdés erôteljesen lerabolja az ágazat jelentôs többségének energiáit,
továbbá mindenki minden
egyes nemcsak forintját, de
fillérét is nagyon megnézi,
hogy mire költi. És azt is tudom, hogy amikor napi szinten kell az inkább nagyobb,

mint kisebb gondokkal szembenézni
és megoldani, akkor nehéz ebbôl
kiszakadni, és egy egyébként mégoly
fontos témára koncentrálva eltölteni
egy fél, vagy egy egész napot.
Ugyanakkor – szerintem – vétek kihagyni egy-egy ilyen lehetôséget, hiszen minden esetben bôven megtérül
a ráfordított pénz, idô és energia.
Nem volt ez másként a szövetség
által 2013. február 8-án megrendezésre került workshopon sem, amelyen ezúttal az új Munka törvény-

Közinfo

Az új Munka törvénykönyve gyakorlata

könyve került terítékre,
amelynek alkalmazása – finoman szólva – nem cseppet
bonyolult, és szakértô segítsége nélkül, még egy gyakorlott munkaügyis képességeit
is alkalmasint meghaladja.
Nem is bonyolódnék bele
az érdemi tudósításba, inkább
azt mondanám, hogy mindenki jól teszi, ha munkajogász, illetve nagyon felkészült szakértô segítségét kéri az új Munka
törvénykönyvében foglaltak helyes értelmezéséhez és alkalmazásához. Aki persze részt
vett a szövetség e témában megrendezett
workshopján, az már a
felkért elôadó, dr.
Kártyás Gábor munkajogász jóvoltából
meg is kapta ezt a segítséget. ■
Ilona

Köz info

„Változzon, rendezôdjön át bármennyire is a piac,
az élen szeretnénk és fogunk is maradni”

Papyrus Hungária Zrt.
Ha az ember átfogó képet akar kapni például a
hazai nyomdaipar helyzetérôl, érdemes leginkább
egy beszállítót megkérdezni. Tekintettel arra, hogy
a nyomdatermékek esetében a legnagyobb
hányadot a papír, a hordozó jelenti, a legnagyobb
rálátással kétségtelenül a papír-nagykereskedôk
rendelkeznek. Ráadásul, a hazai nagykereskedôk
meghatározó tagjai – éppen az átfogó piaci
információk érdekében – egyesületbe is
tömörültek, amely egyesület tagja az európai
papír-nagykereskedôk (Eugropa) egyesületének is.
Szóval, ha képbe akarunk kerülni az ágazat
egészét – és persze ezen belül saját helyzetünket –
illetôen, kifejezetten jól tesszük, ha meghallgatjuk
ôket.
Palkó Rolanddal kettôs minôségében
beszélgettem: úgy is, mint a Papyrus Hungária Zrt.
vezérigazgatójával, és úgy is, mint a Magyarországi
Papír-nagykereskedôk Egyesületének múlt évi
elnökével.

Magyarországi Papír-nagykereskedôk Egyesülete
● Kezdjük a beszélgetést az egyesülettel! Mennyiben változott meg
az egyesület célja, feladata, dolga
az utóbbi idôkben?
– Alapjaiban nem változott meg,
hiszen továbbra is az elsôdleges cél,
hogy valamennyi tag átfogó piaci
képet kapjon a hazai ágazat helyzetérôl, alakulásáról, illetve egyesületként
tagjai vagyunk az európai egyesületnek is, így alkalmunk van a teljes
kitekintésre, valamint a piaci folyamatok és tapasztalatok összehasonlítására. Ha az utóbbi években valami
különösen nagy hangsúlyt kapott
itthon, az a papír-nagykereskedôk közös akarata a vevôi tartozások rendezésének módjára, folyamatára, a
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határidôre történô fizetési morál erôsítésére, valamint a nem fizetô vevôk
kiszûrésére. Természetesen az egyesületnek feladata és célja – ha tetszik
dolga – az is, hogy az európai trendeket, változásokat, iparági standardokat mielôbb eljuttassa, megmutassa,
illetve erre vonatkozó elemzéseket és
háttéranyagokat is biztosítson a hazai
szakmának. Ezen információk és
anyagok folyamatos megléte alapvetôen fontos nemcsak a mindenkori
piaci körülmények túléléséhez, hanem a jövôbeni tervek, célok, beruházások és üzleti modellek sikerességéhez. Együtt is, mint egyesület, és
természetesen külön-külön is a saját
vevôtalálkozóinkon át is adjuk ezeket

a kulcsfontosságú információkat a
vevôk részére. További feladatunk,
hogy egyfajta összekötô kapocs
legyünk a nyomdák és a papírgyárak
között. Ez azért is különösen fontos,
mert így közös nevezôre tudjuk hozni
a nyomdák és gyártók érdekeit, ami
alkalmasint nem is olyan egyszerû…
● A hazai piac alakulása mennyire
„tükrözi” az európai piac állapotát?
– A számok azt mutatják, hogy a
válság nem annyira „ütötte meg”
Európát. A hazai piac szélsôségesebben éli meg a recessziót (is)…
Ugyanakkor az európai papírfelhasználás is csökkent, ám ehhez képest
Magyarországon nagyobb visszaesés

● A papír-nagykereskedôk egyesülete
kapcsán, óhatatlanul felmerül, hogy
nemcsak megosztják az információkat
egymás közt, hanem kvázi „össze is
beszélnek”…
– Ez nem történhet meg, hiszen tiltja a
törvény, illetve mindegyikünk saját anyavállalatának üzletpolitikája, ráadásul
minden esetben ügyvéd jelenlétében történnek az összejöveteleink. Ugyanakkor
mélységes meggyôzôdésem, hogy annak

ellenére, hogy a piacon versenytársak
vagyunk, lehet még közöttünk normális,
emberi kapcsolat. Leginkább ahhoz hasonló a helyzet, mint a fociban: a pályán
ellenfelek vagyunk, alkalmasint egy-egy
becsúszó szerelés még kemény is lehet,
de attól még meccs után gratulálsz a másiknak, és esetleg közösen megisztok egy
pohár bort is. Már, aki akar…
Egyetlen – kvázi – „összebeszélésünk”
azért van: ez pedig az etikátlan piaci magatartás elleni jogi fellépés. Ez azonban
nem a nyomdaipart érinti, hanem az irodakommunikációs területet, ott ugyanis
van néhány olyan szereplô, beszállító,
amelyik erôteljesen „szürke”, nem ritkán
„fekete” importba hozza be a papírokat.
Ez ellen közösen, az egyesületünkön
keresztül tesszük meg a jogi lépéseket.
Véleményem szerint, a tisztességes
piaci szereplôknek felelôssége és kötelessége is, hogy megvédje a becsületes,
fair szereplôket, és kövessen el mindent
azért, hogy a „zsiványok” ne boldogulhassanak.
● Az idén már új elnöke van az egyesületnek…

Közinfo

tapasztalható. A problémát tovább fokozza, hogy az egyes nyomdák finanszírozásából a bankok jószerint kivonultak,
ennek következményeként jó néhány
nyomda kényszerült feladni tevékenységét, és aki talpon maradt, annak is a tôkehiány okozza a legnagyobb gondot.
2012. január 1. és december 31. között
176 nyomdai cég végelszámolását vagy
felszámolását rendelte el a bíróság.
Ugyanez a számadat a 2011. évben 138
volt. Az egyesület tagjainak konszolidált
adatai azt mutatják, hogy ez bizony egy
negatív tendencia, hiszen mindegyikünket érint, és valószínûsíthetôen még
nincs vége.

– Megállapodásunk szerint
éves váltásban kerül mindenki
az elnöki tisztségbe, miután az
elôzô évet titkárként töltötte.
Ennek nagyon gyakorlatias
oka van: egyrészt a feladatmegosztás így
egyenlô terhet jelent, másrészt mivel a
szabály meghozatalakor öten voltunk
tagok, a viszonylag gyors rotálással mindenkire belátható idôn belül sor kerül.
Most, hogy a Budapest Papír–Europapier
fúzió miatt négyre apadt a tagi létszám,
némileg még gyorsabb lett a váltás.
Tavaly, pontosabb 2011 októberétôl
2012 októberéig én voltam elnök, engem
az akkori titkár, Rusin Mihály, az Igepa
Paper Hungary ügyvezetôje követett, és a
titkári feladatot Schuck Tímea, az Europapier ügyvezetôje látja el. Azt is szabályba foglaltuk, hogy ezen tisztségeket
a képviselt cég egyes számú vezetôje
töltheti be. De bármelyikünk is látja el
bármelyik tisztséget, igazából nem ez a
lényeg, hanem az, hogy egyesületünkkel
segítsük mind a saját, mind az ágazat
valamennyi szereplôjének munkáját,
boldogulását. ➡

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

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

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,
korrekt partnerei leszünk.

➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag

➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez

➢ 20 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

9

Cég info

Papyrus Hungária Zrt.
● Akkor most beszélgessünk a
Papyrus Hungáriáról! Mindazok
a feladatok, célok és teendôk, amelyeket az egyesület kapcsán megfogalmazott, önöket, mint céget is
jellemzik…
– Talán a Papyrus volt az elsô
olyan cég, amely felismerte, hogy
nemcsak a mi, hanem fôleg az ügyfeleink érdeke, hogy egy bizonyos
pénzügyi és hitelpolitikai szigorra
van szükség a hosszú távú, biztonságos mûködéshez. A papír-nagykereskedô elsôdleges feladata, hogy
kiegyenlítse azt az érdekkülönbséget,
amely a papírgyár és a nyomda között
van. A gyár számára egy bizonyos
mennyiség alatt nem hatékony a közvetlen értékesítés, és persze nem
akarják felvállalni az ezzel járó pénzügyi finanszírozást sem. A papírkereskedôk vállalják át ezeket a feladatokat, és például mi, mint Papyrus, a
gyárak számára egy nagy és jól fizetô
vevô vagyunk. De hozzáteszem: ez
utóbbi azért nem magától értetôdô,
hiszen annak ellenére, hogy multinacionális vállalatok foglalkoznak értékesítéssel, a pénzügyi stabilitásuk
nem feltétlenül adott… Mindez úgy
kapcsolódik a pénzügyi szigorhoz,
hogy annak bevezetésével jelentôsen
csökkent a vevôi értékvesztés, kiszámíthatóbbak lettek a pénzügyi folyamatok, stabil és pozitív gazdálkodás
valósult meg cégcsoportszinten, ennek következtében még tovább javult
a Papyrus pozíciója a papírgyáraknál,
és ennek elônyeit pedig éppen a
vevôink érezhetik leginkább.
● Egész pontosan mit jelent a
Papyrusnál az, hogy „pénzügyi és
hitelpolitikai szigor”?
– Nem adunk el „fûnek-fának”,
megnézzük, hogy kinek hitelezzünk,
és mekkora keretet biztosítsunk,
továbbá bevezettük – és meglehetôsen magas arányban – a hitelbiztosítást. Mindezen intézkedéseknek köszönhetôen növekedett az eredményességünk. A másik igen fontos feladatunk, hogy próbáljuk a partnereinket is rávenni arra, hogy ezt a fajta
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pénzügyi szemléletet és politikát
alkalmazzák a saját vevôkörüknél. A
módszerek átadásában pedig szívesen
segítünk nekik. Nem egy példa van
arra, hogy a vevônk eleinte nagyon
ellenállt annak, hogy alkalmazza a
módszert, mondván, ôt csak az érdekli, hogy az ô vevôje 60 vagy 90
napra, de fizessen, ma pedig hálás
azért, hogy mégis bevezette. Abban a
pillanatban ugyanis, amikor átlátja,
miként tud úgy korábban a pénzéhez
jutni, hogy közben a vevôjét sem
veszti el, megérzi ennek elônyét, és
bevezeti. Ilyen formán a lánc
valamennyi szereplôje sokkal
stabilabb, kiszámíthatóbb pénzügyi
feltételek és körülmények közé kerül,
és ez biztonságosabb mûködést tesz
lehetôvé.
Visszatérve a Papyrushoz: azt gondolom, hogy mi éppen a következetes
hitelpolitikánknak köszönhetôen tudjuk megôrizni stabil piaci elsôbbségünket, ráadásul úgy, hogy közben
– egyedüliként a hazai papír-nagykereskedôk között – nyereségesek is
vagyunk.
● Milyen volt a tavalyi évük?
– Jó! Bár a 2011-es évhez képest
megközelítôleg három százalékkal
csökkent a nagykereskedések volumenforgalma, nekünk sikerült a piaci
részesedésünket enyhén emelni, és
mindezt egy fair, pozitív eredménynyel.
● Ha a bázisévnek számító 2008as forgalomhoz nézzük az
adatokat, akkor…
– Évrôl évre csökkenô mennyiségekrôl beszélhetünk. 2009-ben az
összpiac –12 százalékot, 2010-ben +2
százalékot, 2011-ben pedig ehhez
képest –7 százalékot változott, 2012ben pedig, ahogy az elôbb említettem,
körülbelül 3 százalékot csökkent.
● Hogyan alakulnak az európai
papírgyártói kapacitások?
Kiegyenlítôdött a kereslet-kínálati
arány, vagy várható még további
korrekció?

– Én úgy látom, hogy még nincs
egyensúly: a papírgyárak még mindig
túlkapacitással bírnak. Ez abból is
látszik, hogy általában rövid szállítási
határidôk vannak, s csak olykor-olykor egy-egy nagyobb projektnél
nyúlnak némileg hosszabbra a szállítások. Véleményem szerint várható
még további összevonás.
● A kapacitásszûkítés mennyire
fog az árakra hatni?
– A papírgyárak idôrôl idôre bepróbálkoznak az emeléssel, ám például az
elmúlt fél évben ezt egyszer sem tudták keresztülvinni a piacon. Most is
látszik némi mozgolódás – fôleg mûnyomó vonalon –, de egyelôre nem
valószínûsíthetô áremelkedés. Negyedévnél hosszabb idôre azonban
nem nagyon lehet prognosztizálni.
● Na és az árfolyam?
– Erre aztán végképp nincs ráhatásunk: 2010–11-ben például kezelhetetlenül megugrott, és valamennyi
kereskedônek masszív veszteséget
okozott. Tavaly kedvezôbben alakult
az árfolyam ingadozása, így sokkal
jobban kezelhetô volt. Hogy az idén
mi lesz, az persze kérdés, de jó gazdálkodással azért tompíthatók a kedvezôtlen hatások…
● Térjünk vissza a papírokhoz!
Mennyire rendezôdött át az egyes
papírféleségek iránti igény?
– Nem tapasztaltunk kardinális
változást a különféle papírféleségek
iránti keresletben. Az egyetlen terület,
ahol eltolódások vannak, az a raktári,
illetve az indent, tehát a közvetlen
gyári kiszolgálások arányában volt
érezhetô, mégpedig ez utóbbi javára.
Egyre több nagyobb nyomda dönt
úgy, hogy nem raktárról kéri be az
alkalmankénti papírszükségletét, hanem összerakja a várható felhasználását, ami már olyan mennyiséget jelent, amelyet nekünk papírkereskedôknek érdemesebb a gyártótól közvetlenül ügyfelünkhöz szállítanunk.
Ilyen esetekben a raktározást az ügyfelünk vállalja.

● Minek köszönheti a Papyrus,
hogy képes megôrizni piaci elsôbbségét, stabilitását és nyereségességét?
– A mi kereskedôink már magukévá tették azt a szemléletet, hogy nem
mindenáron eladni és eladni kell,
hanem együttmûködve a partnerekkel
olyan konstrukciókat és együttmûködéseket kidolgozni, amely mindkét
fél számára elônyös. Egy kereskedô
akkor beszélhet sikeres eladásról, ha a
vevô ki is fizeti a számlát, és újra
rendel. És ez nálunk már így mûködik. Ez sokkal több munkát, odafigyelést jelent, mint egyszer eladni…
És azt gondolom, hogy ez a fajta
munkamódszer, de inkább munkához
való hozzáállás szolgál alapul ahhoz
is, hogy nyereségesen tudunk mûködni. Ugyanakkor egy kereskedô csak
akkor képes így hozzáállni a munkájához, ha magával a munkahelyével is
elégedett, érzi a támogatást, tudja,
hogy számíthat a csapat egészére.

Nálunk, itt a Papyrusnál immár nyolcéves hagyománya van a kollégák
elégedettségi felmérésének, és nagy
örömömre szolgál, hogy elégedettségi
mutatóink jóval az iparági átlag fölött
vannak, és folyamatosan emelkednek.
A Papyrusnál mi tudjuk, hogy jó és
tehetséges kollégák nélkül nem lehet
eredményeket elérni, éppen ezért meg
is becsüljük ôket.
Egyébként pedig tapasztaljuk,
hogy mindenki nehéz helyzetben van:
a partnereink kintlévôsége nagy, hétnyolc hónapos csúszással jutnak jogos pénzükhöz. A gazdaság botladozik, és ez minden területre kihat.
Ráadásul – például a könyvpiacon –
meglehetôsen „egészségtelen” struktúra alakult ki az elmúlt években, minek következtében nagyon kiszolgáltatott helyzetben van a nyomdák egy
része. Változtatni mindenképpen
szükséges, különben a nyomdák önmaguk létét veszélyeztetik.
Természetesen szívesen segítünk a
kiút megtalálásában, és képesek vagyunk egyfajta puffert is biztosítani
hozzá. Kimondottan vannak olyan
esetek és helyzetek, hogy egy bank
nem nyújt támogatást egy egyébként
becsületes és korrektül teljesítô, ám
nehézségekkel küzdô nyomdának.
Mi pedig papír-nagykereskedôként
alkalmasint megtesszük ezt. Azt gondolom, hogy nekünk ebbôl a szempontból is van egyfajta erkölcsi felelôsségünk.
● Az elôbbiekben említette, hogy
céljuk megôrizni piaci elsôbbségüket… Mennyire lehetséges ez
most, hogy a másik négy meghatározó papír-nagykereskedôbôl kettô
fuzionált?

– A 2013-ra vonatkozó üzleti tervünk relatíve ambiciózus, és természetesen továbbra is célunk a nyereségesség megôrzése, sôt! A növekedés nem feltétlenül a grafikai szegmenst érinti, de vannak olyan egyéb
területek – akár újonnan kialakításra
kerülôk –, amelyekkel erôsíthetjük
piaci pozíciónkat. Ezzel együtt nagy
kihívás lesz, hogy a piaci részesedésünket megôrizzük, hiszen az ön által
is említett fúzió nyilván némileg átformálja a piacot. Azonban ha az
ügyben érintett két nagykereskedô
forgalmát összeadjuk, akkor sem jelent behozhatatlan elônyt… Változzon, rendezôdjön át bármennyire is a
piac, az élen szeretnénk és fogunk is
maradni.
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● A raktározás nem olcsó mulatság. Pár éve önök, papír-nagykereskedôk éppen erre hívták fel a
nyomdászok figyelmét, és egyúttal
teremtették meg a 12 órán belüli
kiszolgálást…
– Ez továbbra is igaz, arról nem
beszélve, hogy a nyomdák döntô
többsége nem is tud élni a közvetlen
gyári kiszolgálással, merthogy egyféle papírból nem használ és rendel
annyit, amennyi kell a közvetlen kiszállításhoz. A Papyrus egyik erôssége a nagy termékválaszték és a kiemelten jó áruelérhetôség. Ezt párosítjuk olyan plusz logisztikai szolgáltatásokkal, amelyek segítik ügyfeleinket mûködési hatékonyságuk optimalizálásában.

● Miért fontos az, hogy ki a piacvezetô?
– Többféle szempontból is van jelentôsége: egyik oldalról a beszállítókkal való tárgyalásnál lényeges,
hogy mekkora súlyt képviselünk, más
részrôl a vevôk számára ad egyfajta
biztonságot. Ugyanakkor nem mindenáron ragaszkodunk ehhez a pozícióhoz, és nem vagyunk hajlandóak a
nyereségességünket feláldozni az oltárán. A legfontosabb az, hogy a Papyrus Hungária továbbra is egy nyereséges, hiteles, stabil és megbízható
partnere maradjon az ágazat széles
körének, olyan, amelyikrôl azt mondják: „Na, ez egy megbízható, jó cég,
rájuk lehet számítani”. ■
Ilona

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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Csak optimistán…

The Golden Company
Igazán nem panaszkodhat a The Golden Company
– avagy, ahogy a hazai ágazat jobban ismeri:
a Lemmaco és a Printerka cégek –, ugyanis 2012-ben
forgalmuk szépen alakult. A hazai ágazat
szempontjából a dolog „szépséghibája” legfeljebb az,
hogy nem az itthoni kereslet növekedésének
köszönhetôen… Ugyanakkor jó hír, hogy a magyar
piac csökkenése – legalábbis így mutatkozik – megállt.
Jankó Gábor, a cégcsoport tulajdonos-ügyvezetôje
olyannyira optimistán tekint a jövô felé, hogy a tavalyi
év beruházásszüneteltetése után az idén három újabb
gépet is üzembe állít. Ezekbôl kettô kifejezetten
nyomdaipari termékek, illetve csomagolóanyagok
gyártásához használt fóliák tekercsre vágásához
szükséges. Hogy mire fel eme optimizmus, egyebek
mellett errôl is beszélgettünk Jankó Gáborral.

● A cégcsoport – köszönhetôen elsôsorban exporttevékenységének – igen jó évet zárt. Ezek szerint
Magyarországon kívül vége a válságnak, és beindult
a gazdaság?
– Kétségtelen, hogy mindazokban az országokban –
Bulgária, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia,
Szlovénia –, ahol a cégcsoport jelen van, mindenhol nôtt
a kereslet az általunk forgalmazott anyagok iránt. Persze, mivel néhány országban viszonylag új szereplôk
vagyunk ezen a piacon, látványosabbnak tûnik a fejlôdés, mint amit esetleg az adott ország gazdaságának
valódi helyzete indokolna. Összességében azonban tény,
hogy mintegy 18 százalékkal növekedett a cégcsoport
forgalma, és ezt kizárólag exportpiacainak köszönheti.
A hazai piacon stagnálást tapasztalunk, ez azonban jó
hír, mert legalább megállt a csökkenés. További tapasztalatunk, hogy tovább „nyílt az olló” a különbözô vállalkozások között: vannak olyan cégek, amelyek igen szép
és egyre növekvôbb forgalmat érnek el, mások viszont
komoly küzdelmet vívnak a puszta fennmaradásukért.
Ha ütközésünk van a partnereinkkel, az mindig anyagi
természetû. S bármennyire is sajnáljuk és megértjük
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ôket, ráadásul szakmai szempontból vitathatatlan a
felkészültségük is, nem tehetjük meg, hogy mi finanszírozzuk mûködésüket. Ilyen esetekben olyan pénzügyi
megoldást kínálunk számukra, amely egyrészt nem
lehetetleníti el a mûködésüket, másrészt lehetôvé teszi,
hogy mi is hozzájussunk a jogos pénzünkhöz. És bizony
elôfordult és -fordul, hogy régi partnerünktôl kell megválnunk, mert még ilyen kedvezô feltételek mellett sem
tud teljesíteni. De hagytunk el vevôt – és nem is kicsit –
azért is, mert jogtalanul próbált visszaélni piaci súlyával, jelentôségével…
Mindezekkel együtt egyáltalán nem csökkent az összforgalmunk a múlt évben sem, s úgy gondolom, hogy az
idei esztendôben sem fog.
● Többféle felületnemesítéshez – aranyozás, lakkozás, BOPP-fóliázás – is kínálnak anyagot. Melyik
„viszi a másikat”?
– A tavalyi év egyértelmûen a BOPP-fóliáké volt, az
idei év – reményeim szerint – a Hot Stamping fóliáké
lesz. Még csak január közepét írjuk, de már most túl
vagyunk több külföldi partnerünkkel is egy-egy olyan
tárgyaláson, amelyen jelentôs megrendelésre született
megállapodás. És az UV-lakkjaink forgalma is szépen
alakul. Visszatérve az aranyozófóliákhoz, nagyon érdekesek a tapasztalataink. Ezen a területen kétféle vevônk
van: az egyik folyamatosan jelentôsebb mennyiséget
használ a klasszikus – arany és ezüst – fóliából, a másik
idôrôl idôre jelenik csak meg, és akkor kizárólag színes
fóliára van szüksége. Tudjuk persze, hogy aranyat is
használ, de azt mástól veszi… De nincs ezzel semmi
baj, így van rendjén.

● Gondolja, hogy változik a megrendelôi hozzáállás, és mondjuk egy
hazai, prémiumkategóriás italokat
gyártó céget lassacskán meg lehet
gyôzni, hogy ne „spórolja el” címkéirôl az aranyozást?

– Ha jót akar magának, akkor végre
rájön, hogy egy több ezer forintba
kerülô ital forgalmában többet veszít a
címke igénytelensége miatt annál a
nyolc forintnál, amennyibe adott esetben egy igényes felületnemesítés –
például aranyozás – kerülne. Eddig se
volt sok értelme ezen spórolni, de mivel
meglehetôsen lassú a visszacsatolás,
talán nem szembesült ezzel, illetve az is
meglehet, hogy egy ideig a megszokás,
a lendület vitte még a terméket…
● Ha már az anyagiakról esett szó:
mire számíthatnak a felhasználók?
Változnak-e az áraik?
– Az elmúlt években tapasztalható
volt egyfajta hullámzás az árakban, és
ezt több tényezô is okozta. Egyrészt,
nagyobb számban jelentek meg „szerencselovagok”, akik bizonytalan forrásból származó termékeikkel nagyon
bezavarták a piacot, másrészt a BOPPfóliák esetében az alapanyagok ára is
olykor szélsôségesen kilengett. Egy
ideje azonban normalizálódni látszik a
helyzet, beálltak az árak, s azt gondolom, nagy ingadozásokra az idén nem
kell számítani.
● Ez egy jó hír! És egyébként hogyan látja az idei évet?
– Szerintem jó év lesz! És nem is
szabad másként nekikezdeni, mint ilyen
hozzáállással. A körülmények, ahol, és
amivel élnünk kell, adottak. A java részén nem tudunk, nem áll módunkban
változtatni. De nem lehet lógó orral
dolgozni, és csak sopánkodni azon, ami
hátrány vagy rossz. Meg kell próbálni
rugalmasan alkalmazkodni, és mindenbôl kihozni azt, ami jó! Mindenben van
valami jó, ha más nem, akkor az adott,
alkalmasint kevésbé kellemes helyzetbôl
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● Mennyire változik, alakul az önök
felhasználói piaca?
– Tapasztalataink szerint egyre több
nyomda fordul a csomagolóanyaggyártás felé, ami persze egy jó dolog,
ám félô – és már vannak jelei –, hogy
olyan túlkínálat fog kialakulni, amely
veszélyes árharcot indukál. Azt gondolom, a csomagolóanyag-gyártóknak
nagyon meg kellene gondolniuk, mielôtt ehhez az eszközhöz nyúlnak,
mert nemcsak a konkurenciát lehetetlenítik el – ha egyáltalán ellehetetlenítik –, hanem akár „öngyilkosságba” is
torkollhat. Ráadásul további tapasztalatunk, hogy azoknak a munkáknak
egy része, amelyeket korábban a megrendelôk kivittek az országból, kezd
visszajönni, sôt újabb megrendelések
is érkeznek. Éppen ezért, nem az
árakkal kell harcolniuk és érvelniük a
hazai gyártóknak, inkább a minôséggel, illetve azoknak az elônyöknek a
megrendelôk felé való meg- és bemutatásával, amelyeket a felületnemesítés
jelent. Nemzetközi tapasztalat, hogy
növekszik az igény a felületnemesítés
iránt, hiszen a fogyasztó figyelméért
vívott küzdelemben ez egy igen erôs
„fegyver”. Ám, ha a nyomdák most
letörik az árakat, a késôbbiekben nem
tudják visszaemelni. Lehet, hogy nem
egyik napról a másikra, de egészen
biztos, hogy a hazai piac követni fogja
a nemzetközi trendeket, tovább fog
növekedni a felületnemesítés iránt az
igény.

levont tanulság… Célokat kell kitûzni, és józan megfontoltsággal
haladni a megvalósítása felé.
● Jó hallani az optimizmusát! Ez
azt is jelenti, hogy 2013-ban is cél a
növekedés?
– Közgazdászként kifejezetten ideges leszek, amikor „a bölcs guruktól”
azt hallom, hogy a gazdaság alapja a
növekedés, növekedés, növekedés!
Meggyôzôdésem, hogy az egyetlen
reális és tartható út a fenntartható fejlôdés, amely nem mennyiségi, hanem
minôségi elôrelépést jelent. Mennyiségileg egész egyszerûen végesek a
határok! A mi esetünkben is sokkal
inkább a stabilitás megôrzése, erôsítése a fontos, a kiszolgálás minôségének, rugalmasságának további emelése, semmint az eladott négyzetméterek
növelése…
● Ezzel együtt, újabb lányvállalattal bôvül a The Golden Company, s
ezúttal az irány a nyugat…
– Valóban így van, ám erre elsôsorban mégsem mennyiségi növekményként kell tekinteni, hanem a cégcsoport
erôsítéseként. S minél erôsebbek vagyunk, annál kedvezôbb paramétereket
tudunk biztosítani az egyes országokat
tekintve a partnereinknek.
● Az idei évben is kiállítói a Labelexpónak…
– Ki nem hagynánk! A Labelexpo
nagyon meghatározó kiállítása a szakmának, s mindig hoz olyan újdonságokat és kapcsolatokat, amelyek új
lehetôségeket, megoldásokat eredményeznek nekünk is, és persze a partnereink számára is. ■
Ilona

sales@lemmaco.hu
www.lemmaco.hu

• EDEL lakkok
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Vannak még csodák: 20 százalékos árbevétel-növekedés

Korrekt Nyomda
A Korrekt Nyomda egyike azon
ritka vállalkozásoknak,
amelyek pályaíve töretlen, és
mûködése abszolút
kiegyensúlyozott. Ezzel együtt,
azért az egy kisebb csodának
minôsülhet, hogy
a vitathatatlan recesszió
ellenére a tavalyi évben
mintegy 20 százalékkal növelte
árbevételét. Az idén
alapításának 23. évébe lépô
nyomda tulajdonosügyvezetôje, Barkó Imre
szerint sikerük alapja az, hogy
egyrészt meglehetôsen nagy
energiát fordítanak
az értékesítésre, másrészt
nevükhöz híven szolgálják ki
partnereiket, és mindezt kellô
alázattal teszik. Barkó Imrének
abból a szempontból
szerencséje is van – ámbár,
kétségtelen, „kovácsolója” is –,
hogy fia, Iliász, aki immáron
közel tíz éve dolgozik vele
a cégben, messzemenôkig
társnak számít, legyen szó
szakmai hozzáértésrôl,
kereskedelmi szemléletrôl, vagy
éppen az ügyfelekkel való
kapcsolattartásról.
Kettôjükkel beszélgettem.

termegkft@t-online.hu
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● Mindenki „vadászik” új megrendelôre, de mivel tud a Korrekt érvelni,
hogy önöket válasszák?
Imre – Szerintem a minôségünk, megbízhatóságunk és a szolgáltatásaink a
döntô érveink. Egy nyomda sikeressége
nem a „vason” múlik, hiszen manapság
már mindenkinek „jó vasa” van, hanem
sokkal inkább az ott dolgozó emberek
hozzáállásán, és persze szakmai kompetenciáján.
● Ezeket többé-kevésbé minden nyomda elmondja magáról…
Iliász – Ma már semmilyen extrát nem
jelent, ha egy nyomda jó minôségben
képes nyomtatni: ez egy alap, olyan természetes, mint a lélegzetvétel. A nyomdák jelentôs többsége azonban csak erre
koncentrál: újabb és újabb fejlesztéseket
végez, amivel a nyomatok minôségét
még jobban lehet beállítani, finomítgatni.
Ugyanakkor a megrendelôkkel való
kommunikációra nem figyel, utána meg
csodálkozik, hogy mégsem maradnak
meg az ügyfelei… A minôségi nyomtatás
önmagában nem elég a partnerek megtartásához. A szolgáltatásról is azt gondoltam, hogy ez tulajdonképpen evidens,

aztán kiderült, hogy nem egészen így
van. A megrendelôkkel beszélgetve
tudtam meg, hogy ezen a téren jó néhány
dolgot igencsak sajátságosan gondolnak
a különbözô nyomdák. A konkrét munka
során ugyanis inkább van arra példa,
hogy kioktatják ôket az adott kiadványnyal kapcsolatosan, hogy mit és miért
nem adtak le jól, mintsem megoldva a
problémát, egyszerûen elkészítenék a
munkát.
● De, ha egyszer tényleg nem jó a leadott eredeti!
Iliász – Meglehet, ám a problémát
sokféleképpen lehet kezelni. Biztosan
nem a megrendelô megrovása a megoldás. Nos, ezt mi sohasem tesszük: ha
meg lehet oldani házon belül, akkor megtesszük, és nem is szólunk a partnernek,
hiszen ôt csak a kinyomtatott anyag megfelelôsége érdekli. Ha pedig mindenképpen jeleznünk kell a megrendelô felé a
problémát, nagyon nem mindegy, hogy
miként tesszük…
Imre – Leginkább úgy jellemezném ez
utóbbinak a lényegét, hogy megalázkodás nélkül, ám kellô alázattal. Mi valóban kiszolgálunk, nem pedig „kegyeskedünk” kiszolgálni – óriási a különbség,
és ezt a megrendelôk érzik is. És ez akkor is így van, ha éppen hétvégi mûszakot kell beállítanunk ahhoz, hogy el tudjon készülni a megrendelés.
● A belsô késztetést „akarni” nem
lehet: vagy megvan a tehetség, alaphabitus hozzá, vagy ôszintétlen a dolog,
és a visszájára sül el. Önöknél – úgy
tûnik – valamennyi kolléga rendelkezik
ezzel a képességgel.
Imre – Stabil és megbízható csapatunk van, jóformán olyanok vagyunk,
mint egy nagy család, amelyben azért
mindenki pontosan tudja a dolgát, és természetesen el is végzi. A jó munkahelyi
légkör megôrzése közös cél is, hiszen
ennek hiányában magát a munkát sem
lehet jól végezni. Egy rosszkedvû kolléga kizárt, hogy a megrendelôvel megfele-
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● Nem válságos idôkben is igen szép
teljesítmény lenne egy 20 százalékos
növekedés, hát még mostanság…
Imre – Nyilván ebben nagy szerepet
játszott, hogy Iliász beszállt a kereskedelembe, ami azért mindig egy nagy teher
volt a vállamon. A növekedés egyértelmûen az új piacok elérésének köszönhetô, mert ugyan a korábbi partnereink közül jószerint senkit nem veszítettünk el,
ám a fajlagos megrendelések jellemzôen
még mindig csökkenô tendenciát mutatnak. Újabb piaci lehetôségek után néztünk tehát, és hozzáteszem, nemcsak
belföldön. Ugyanakkor bennünket is
találtak meg újabb megrendelôk, aminek
nyilvánvaló oka, hogy vagy elégedetlenek lettek a régi nyomdai beszállítójukkal, vagy alkalmasint meg is szûnt az a
nyomda.

lô stílusban tudjon kommunikálni… Meg egyébként is: az
ember az ébrenléti óráinak
döntô többségét a munkahelyén tölti, nagyon nem mindegy tehát, milyen minôségben teszi.
Tavaly átalakítottuk az irodai részt: csináltunk belôle egy open office-t, s noha
néhány kolléga kezdetben némileg idegenkedett ettôl az egy légtérben történô
létezéstôl, ma már örül az átalakításnak,
és sajnálja, hogy nem korábban került rá
sor.
Iliász – Nagyon lényeges az is, hogy
egy megrendelô szeressen hozzánk jönni,
érezze jól magát, és érezze, hogy az itt
dolgozók szívesen végzik a munkájukat,
rend van és tisztaság, szóval fontos az
ôszintén jó benyomás.

● Beszélgetésünk elején „vasról” is
esett szó: a múlt évben egy újabb gép
került a céghez…
Imre – Egy Müller Martini könyvgyártó-gépsort állítottunk üzembe, hiszen
a megnövekedett megrendelésállományunk miatt meglehetôsen szûk keresztmetszetûvé vált a kötészeti kapacitásunk.
Egyre többször elôfordult, hogy 24 órában ment a kötészet. Integrált nyomdaként azonban ügyelnünk kell a különbözô munkafolyamatokat végzô gépek
egyensúlyára, ezért aztán idôrôl idôre hol
ezen a területen, hol azon szükségszerûen fejlesztünk. Ez történt tavaly is, és –
ahogy most látom – az idén pedig egy
másik szegmens fejlesztésére kerül majd
sor. De ne kérdezze, hogy melyikére!
● Oké, nem kérdezem! Akkor más.
Mennyire változott meg mostanában
az apja–fia közötti munkamegosztás?
Imre – Iliász felkészültsége messzemenôkig megengedné, hogy a cég mûködtetését tekintve háttérbe vonuljak, s
szívem szerint én már nagyon szeretném
is megtenni…
Iliász – Én meg nem gondolom így:
gyere csak be dolgozni! ■
Ilona
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Kölcsönösen elônyös együttmûködési ajánlat

Whumm
Ahogy azt a múltkori számunk egyik cikkében
megjegyeztük: nincs olyan nyomdaipari cég – de
szerintem más ágazatban mûködô sem –, amely
ne keresne olyan új piaci lehetôsége(ke)t, amellyel
erôsíthetné vállalkozását, ám érthetô módon azért
valamilyen formában kapcsolódik is az
alaptevékenységéhez. A klasszikus nyomdák például
digitális nyomdai szolgáltatást is kínálnak, vagy
éppen a csomagolóanyag-gyártás felé is nyitnak,
az elôkészítéssel foglalkozó stúdiók nem ritkán
a dekorációs nyomtatást emelik tevékenységük közé,
a digitális nyomdák pedig újabb, általában online
alapú, és nem ritkán lakossági felhasználókat
megcélzó szolgáltatásokkal – például fotókönyv,
illetve egyéb egyedi kiadványok, nyomatok,
reklámajándéktárgyak stb. gyártása – bôvülnek.
A Whumm létrejötte is beleillik ebbe a sorba, hiszen
két, az ágazatban meghatározó nyomda, valamint
egy számítástechnikai cég közösen hozta létre,
és nyomdaipari webáruházként online csatornán
megrendelhetô nyomdatermékeket kínál a piac,
pontosabban a különféle piacok számára. A Whumm
ugyanis nemcsak a lakossági fogyasztókat veszi
célba, hanem külön figyelmet fordít a mikro-, illetve
kis- és középvállalkozások esetleges nyomdaipari
igényeire, és ezek egyszerû kiszolgálására kínál
hatékony megoldást. Sôt, a nyomdák számára is van
egy kölcsönösen elônyös együttmûködési ajánlatuk.
Hogy mi ez, és hogyan mûködik/mûködhet, arról
Tálosi Péterrel, a Whumm cég- és egyben marketingvezetôjével beszélgettem.
● Szóval, a Whumm egy olyan online felület,
webáruház, ahol a példányszámtól, valamint
a kivitelezéshez szükséges technológiától függetlenül, továbbá a magánszemélyektôl kezdôdôen a professzionális felhasználókig bárki,
bármilyen nyomtatott terméket megrendelhet,
legyen az névjegy, óriásplakát, könyv, szórólap, katalógus, illetve hosszasan sorolhatnám
a különféle egyedi és nem egyedi nyomdatermékeket.

– Igen, tulajdonképpen errôl van szó. Ám a
félreértések elkerülése végett, már a nyitó oldalon pontos eligazítás szolgál arra nézve, hogy ki,
hol találja meg az ôt érdeklô terméket. Merthogy
teljesen mindegy, hogy egyéni felhasználóról
vagy vállalatiról van szó, ôket kizárólag a termék érdekli. Nem kívánnak semmilyen technikai vagy technológiai részlettel bíbelôdni. Nekik
kell egy fotókönyv az unokáról vagy a nyaralásról, vagy éppen 50 darab névjegykártya, szórólap, esetleg 3 darab megállító tábla, két plakát,
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● A Whumm tehát igazából egy
nyomdaipari konglomerátum?
– Tulajdonképpen igen, hiszen ezáltal válik lehetôvé ez az átfogó termékportfólió. Ha mindazt a technológiai feltételrendszert, amely egy ilyen
vállalkozás professzionális mûködtetéséhez elengedhetetlen, egyetlen cég
akarná létrehozni, az elképesztôen
nagy beruházást igényelne. Ebben a
rendszerben viszont mindenki meglévô tudását és felkészültségét használja: és mindenki csak azt gyártja, amiben a legjobb. Hogy melyik cég miben, az pontosan definiálva van.
● Kétségtelenül nagyon jól hangzik, ám a vállalkozás sikeressége
attól függ, hogy mennyien tudnak
róla, mennyien veszik igénybe, azaz: mennyire tudják elérni a célcsoportot, ami ráadásul a Whumm
esetében igen széles körû…
– Igazából három célpiacunk van:
az egyik a lakossági felhasználók, a
másik a mikro-, illetve kisvállalkozások, a harmadik pedig a nyomdák.
Mindhárom célcsoporthoz más és
más csatornán jutunk el. A lakossági
felhasználók elérésében a populáris
megjelenési formákat, médiumokat
vesszük igénybe, a vállalkozások esetében a szakmai tömörüléseken, szervezeteken keresztül érjük el a potenciális felhasználókat, a nyomdai
együttmûködésre való figyelemfelhívásra pedig éppen jelen, az írott szakmai sajtóban megjelenô beszélgetésünk is szolgál…
Közös mindhárom célközönség
esetében, hogy mindegyiknél print

formában is megjelenünk, ugyanakkor élünk az egyéb, például digitális
kommunikációs lehetôségekkel is,
hiszen ezek a különféle kommunikációs és marketingcsatornák egymást
kölcsönösen jól erôsítik. Jómagam
egyébként „mix-, illetve innovációhívô” vagyok, de túl a személyes
preferencián, meggyôzôdésem is,
hogy az egyre nagyobb virtuális zaj
miatt újra felértékelôdik, mondanám:
ismét méltó helyére kerül a print.
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de lehet 500 darab is kihelyezéssel
együtt, 200 könyv, és folytathatnám a
felsorolást. Nos, a Whumm oldalán
gyakorlatilag bármilyen nyomdatermék megrendelhetô, és persze arra is
van lehetôség, hogy valaki saját egyedi terméket tervezzen. Ehhez használhat felkínált sablonokat, de kialakíthatja ô saját maga a dizájnt – itt a
program kizárja, hogy technológiai
lehetetlenséget rendeljen –, illetve ha
kéri, közvetlen operatív segítséget is
nyújtunk. További lehetôség, hogy
egy, a webáruházból kiválasztott, már
kész nyomdaipari terméket saját igényére szabjon. És természetesen bármilyen arculati elemet alakított ki,
bármilyen termék esetében is, tovább
tudja vinni azt egy másik termékcsoportra úgy, hogy nem kell a tervezést
elölrôl kezdenie.
Összességében ki merem jelenteni
a Whumm-ról, hogy ha egyszer valaki betér hozzánk, és kipróbálja, használja a lehetôségeit, akkor több mint
valószínû, hogy a késôbbiekben is
szívesen fogja használni az oldalt,
bármilyen nyomdatermékre legyen is
szüksége. Az eddigi visszajelzéseink
alapján az oldal felépítese egyszerû, a
szerkesztési, rendelési folyamat logikus, és minden apró módosításról,
opcionális választási lehetôségrôl
azonnal visszajelzést kap a látogató.
A produkciók minôségére pedig garanciát jelent a Whumm gyártói háttere, amely adott területek – grafikai
tervezés, ofszet- és digitális nyomtatás, kötészet, reklámdekoráció stb. –
professzionális cégeibôl áll.

● Beszélgetésünk apropójául igazából az szolgál, hogy a nyomdák
számára egyfajta kölcsönösen elônyös együttmûködést ajánlanának…
– Ma minden nyomda arra törekszik, hogy komplex módon szolgálja
ki a partnereit, akiknek azonban általában nemcsak egyfajta nyomdatermékre van szükségük. Ám egy nyomda technológiailag általában nincs, és
reálisan nem lehet felkészülve valamennyi típusú nyomtatott termék
korszerû elôállítására, hiszen az
nagyon komoly tôkeerôt, beruházást
igényelne, így különbözô alvállalkozókkal készítteti el mindazt, amit
házon belül nem tud. Ennek egyik
következménye nem ritkán azonban
az, hogy a különféle technológiával
legyártott termékek színvilága, minôsége a legjobb szándék mellett is eltér, és kezdôdik a huzakodás, hogy ki
a hibás.
Nos, mi azt ajánljuk, hogy rendeljék meg a Whumm-tól azokat a termékeket, amelyeket saját maguk nem
tudnak legyártani, ugyanis nemcsak
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megoldottuk a különféle technológiák
közötti minôségi harmonizációt és átjárást, tehát bármivel is – ofszet, digitális, LFP stb. – készüljön el a termék, biztos, hogy egységesen hibátlan lesz, hanem kényelmesen, egyetlen helyen intézhetik valamennyi
vonatkozó igényüket. Tehát: úgy válnak/válhatnak komplex szolgáltatást
nyújtó nyomdává, hogy nem kell egy
fillért sem beruházniuk.
● Kérdés, hogy mindez mennyire
fér bele a vállalási áraikba?
– A nyomdai megrendelôink számára egy esetleges együttmûködés
keretén belül természetesen olyan
speciális árakat alakítunk ki, hogy az
számukra is elônyös legyen.
● Még mindig ott a kétely, hogy ha
kvázi kiadják önök felé a megrendelôiket, akkor „lenyúlják”…
– Nem éri meg – hogy is fogalmazott? – „lenyúlnunk” senki megrendelôjét, és ezt nem is tesszük, aminek
több üzleti oka is van. Az elsô, hogy
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az adott nyomda van azzal a bizonyos
megrendelôvel kapcsolatban, ô az,
aki ismeri, és ahhoz, hogy mi „elvegyük tôle” – ami egyébként is vagy
sikerül, vagy nem – külön kollégát
kellene foglalkoztatni, aki viszont
nem kevés pénzünkbe kerülne.
Sokkal jobban megéri, ha inkább
magával a nyomdával építünk ki tisztességes kapcsolatot, hiszen gyártóként nála kvázi koncentrálódva jelentkeznek a potenciális megrendelések, tehát hosszú távon tud rendszeres
és visszatérô lenni az együttmûködésünk. És ez a mi számunkra egész
egyszerûen pénzügyileg sokkal kedvezôbb.
● Lehet-e gyártóként csatlakozni a
Wumm-hoz?
– Ez a kérdés, úgy vélem, most
nem idôszerû. Kész a csapatunk, kész
a struktúra: mindennek és mindenkinek megvan a pontos helye és szerepe. Az egy más kérdés, ha majd idôvel szûknek bizonyul a kapacitásunk…

● Végezetül hadd kérdezzem meg:
mi az, hogy „Whumm”?
– Igazából nem jelent jelenleg
semmit: azt szeretnénk, ha mi lennénk a jelentése, azaz mi, pontosabban az általunk kínált szolgáltatás töltené fel tartalommal, és mint fogalom, vagy akár „know-how” rögzülne
a felhasználókban. Amikor a Nike
megjelent, az ô nevük sem jelentett
semmit, ma pedig, ha valaki meghallja ezt a nevet, pontosan tudja, mirôl
van szó…
Nos, reményeink szerint a
Whumm-ról pedig rövidesen és igen
széles körben arra fognak asszociálni,
hogy egyet jelent azzal: nyomtatás
minden igényre. ■
Ilona
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Komplexitásra törekedve

Tampon Mix – Digitmaster
Tulajdonképpen nem
is olyan régen még
nem kevés volt
azoknak
a vállalkozásoknak
a száma, amelyek
tampon- vagy
szitanyomtatással
foglalkoztak.
A digitális
technológia azonban
jószerint teljesen
kiszorította a grafikai
területrôl eme két
technológiát. Ma már
csak elvétve akad egyegy klasszikus
felhasználás, az
ipari alkalmazás
viszont továbbra is
jelentôs.
Ugyanakkor az is
kétségtelen, hogy a digitalizáció a grafikai téren
hozott is olyan új piaci lehetôségeket, amelyek
korábban nem, vagy gazdaságosan nem voltak
kivitelezhetôk. Legjellemzôbb az egyediesített
termékek csoportja, amely igen sokféle – bögre, póló,
sapka, pénztárca, egérpad, zászló, kulcstartó,
sörnyitó, toll stb. – lehet. És a „régi” szakemberek
egy része jól vette a technológiai váltást, csakúgy
mint ezen szegmens beszállítói. A Tampon Mix
egyike ez utóbbi cégeknek, hiszen alapításukkor
kifejezetten a tamponnyomók számára kínáltak
különféle gépeket, anyagokat és eszközöket, ma
pedig létrehozva „másik lábukat”, a Digitmastert, a
reklámdekorációhoz, azon belül elsôsorban a textil-,
illetve a reklámajándéktárgyak nyomtatásához
szükséges digitális gépeket, valamint alap- és
segédanyagokat is forgalmaznak. Maradt
a „tamponvonal” is, ám ügyfeleik ezen a területen
fôleg az ipari felhasználók körébôl kerülnek ki.
Rövidesen pedig újabb szegmenssel bôvülnek.
Király Imre tulajdonos-ügyvezetôvel beszélgettem.
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● Milyen évük volt 2012-ben?
– Végre jó évet zártunk. Ez egész pontosan
azt jelenti, hogy a Tampon Mix esetében nemcsak megállt a csökkenés, hanem 3–5 százalékkal emelkedett a forgalmunk. Persze, még
nem érte el a válság elôtti mennyiséget, és
nem is gondolom, hogy valaha el fogja érni,
mindenesetre az egy jó hír, hogy némileg
megindult a kereslet. A Digitmaster, amelynek
profilja a reklámdekorációs, azon belül a
textilnyomtatás, illetve az egyedi reklámajándéktárgyak forgalmazása viszont – hála istennek – erôteljesen növekszik.
● Beszéljünk akkor külön-külön a két területrôl! Tampon Mixként gyakorlatilag kizárólag ipari felhasználókkal vannak kapcsolatban, ezek szerint ott meg is marad ez a
technológia, sôt növekszik az igény…
– Ez így van, hiszen tamponnyomtatással
elképesztô, mi mindent lehet megnyomtatni. A
labdától a vasalóig, az áramkörtôl a mûszerfal-

● Digitmasterként a reklámdekorációs területen mozognak. Ha
szárnyalnak, akkor az két dolgot
jelenthet: vagy önök nagyon ügyesek, és a meglévô piacon sikerült
egy nagyobb részesedéshez jutni,
vagy maga a piac is növekszik, és
emiatt nôtt meg az önök forgalma
is…
– Mi azt tapasztaljuk, hogy egyre
többen látnak fantáziát a reklámdekorációs nyomtatásban, pontosabban
annak abban a szegmensében, ahol
mi mûködünk, ahová mi kínáljuk a
hozzá szükséges digitális gépeket,
illetve alap- és segédanyagokat. Mind
a textil-, mind az egyedi reklámajándéktárgy-feliratozás iránt növekszik

● Nem abban lenne érdemesebb
inkább még jobban erôsíteni, amiben egyébként is jók, és elismert,
meghatározó beszállítók? Egy új
termékkör bevezetése nem hordoz
túl sok rizikót? Ráadásul, nem kevesen kínálnak dekorfóliát a hazai
piacon…
– A meglévô portfóliónkat folyamatosan erôsítjük, ugyanakkor érezzük a valós piaci igényt a komplex
kiszolgálásra. Partnereink többsége
nemcsak textilfeliratozással és kisszériás vagy egyedi reklámajándéktárggyal foglalkozik, hanem a dekorációs nyomtatás egyéb területeivel
is. Kül- és beltéri plakátnyomtatással,
autófeliratozással, kiállításinstallációkkal, különféle dekorációs megoldások kivitelezésével. Számukra sokkal egyszerûbb lenne, ha a textilfeliratozás mellett a többi tevékenységükhöz is egy helyrôl szerezhetnék
be az ehhez szükséges anyagokat.
Ezért döntöttünk úgy, hogy belevágunk, és ezentúl, pontosabban március végétôl a tekercses dekorfóliák
széles kínálatával is rendelkezésükre
állunk.

● Lehet egy kicsit többet is megtudni ezekrôl a fóliákról?
– Most január közepe van, s noha
meglehetôsen elôrehaladott tárgyalásban vagyunk a beszállítóval/beszállítókkal, csak annyit árulnék el, hogy
nagyon ár-érték arányos terméket
fogunk kínálni a hazai piacra. Kollégával, kollégákkal is bôvülünk, az ô
feladatuk lesz, hogy minél szélesebb
körben megismertessék ezeket az új
fóliákat.
De visszatérve az elôbbi felvetésére, miszerint meglehetôsen széles a
hazai kínálat dekorfóliából, és mi mégis belevágunk a forgalmazásába.
Tény, hogy így van, ám ma már a
reklámnyomtatás területén igazából
nem lehet szakosodni sem egyetlen
termékre, sem egyetlen technológia
alkalmazására. Aki ezzel foglalkozik,
annak komplex módon kell tudni kiszolgálni a végfelhasználót. És nekünk, mint beszállítóknak is törekednünk kell arra, hogy átfogó kínálatot
biztosítsunk számukra, hiszen ezáltal
leegyszerûsödik és kényelmessé válik
a beszerzésük. Már ma is nyugodtan
mondhatjuk a partnereinknek: „Ha
textilt feliratozol, gyere hozzánk,
mert mindenünk van hozzá, ha a
szita- vagy a tamponnyomtatás is a
profilod része, akkor is teljes körûen
ki tudunk szolgálni. Reklámajándéktárgyra van szükséged? Semmi gond,
nálunk megtalálod!” És ehhez teszszük hozzá most a dekorációsfóliakínálatot, késôbbiekben pedig – legalábbis terveink szerint – a feldolgozáshoz szükséges különféle segédeszközök, például sniccerek, vágókések
stb. beszerzési lehetôségét is. Arról
meg nem is beszélve, hogy egy új,
ám alapvetôen a profilunkba illô
termékkör bevezetése a szinergiahatás miatt erôsíti a meglévô termékek,
anyagok, berendezések forgalmát is,
növeli a cég egészének jelentôségét,
piaci jelenlétét és súlyát. ■
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ig, a mobiltelefontól a különféle háztartási gépekig, gyakorlatilag nincs
olyan termék, amin ne lehetne tamponnyomással feliratot, képet, logót
stb. elhelyezni. És igazából ezen a
területen a feliratok elhelyezését nem
is lehet más technológiával jelenleg
gazdaságosan kiváltani. A tavalyi növekedésünk azt mutatja, hogy mintha
a gazdaság kicsit beindult volna, hiszen az ipari felhasználás mennyiségét kizárólag a fogyasztói igények
alakulása határozza meg.

az érdeklôdés. Gépet
is többet adtunk el, de
azt is tapasztaljuk,
hogy egyre többen
ismernek meg bennünket, egyre nagyobb a
kereslet a fogyóanyagaink iránt, és régebbi
partnereink között is
emelkedett az általunk
forgalmazott termékek
mennyisége. Összességében érezhetô, hogy
megnövekedett a reklámdekoráció iránti
igény. Éppen ezért
szeretnénk szélesíteni,
bôvíteni a kínálatunkat
egy újabb termékcsoporttal, a dekorfóliákkal.

Ilona

21

Zöld info

A Zöldek szerint is zöld – KBA megoldások:
„Ellenôrzött emisszió” címke
A migrációszegény csomagolóanyag-nyomtatásról folytatott beszélgetések során
gyakran átsiklanak afelett, hogy a csomagolóanyag és a csomagolt termék nem kívánt
kontaminációjának (beszennyezôdésének) sok oka lehet. Hogy az élelmiszer- és
gyógyszeripari dobozgyártókat a szigorú követelmények teljesítésénél még jobban
támogatni tudja, a KBA emissziószegény nyomógépeket fejlesztett ki, és szabályozza
a teljes anyagáramlási folyamatot.

Egy a Német Szakmai Szövetség által „Ellenôrzött emisszó” címkével ellátott Rapida
csomagolóanyag-gyártó nyomógép, mint „alacsony migrációs nyomógép”: PW – paletták
a mosóból; PU – festékköd nélküli és IPA-csökkentett nyomóegység késleltetés nélküli
ívvezetéssel és hatékony mosási technológiákkal; VD – VariDry köztes szárító és végszárító,
UV-alkalmazásnál ózonelszívással; C – kontaminációmentes lakkfelhordás;
ECS – emissziótisztító rendszer; RP – csökkentett porzóanyag-felhasználás
A KBA nyomógépeken alkalmazható „alacsony emissziós
dizájn” a következô részeken alapul:
– ECS (emissziótisztító) elszívórendszer, amelyet 2005 óta
ajánlanak, elszívja a porzóanyagot és papírport a kirakóból. A
porzóanyagot az élelmiszer- és gyógyszeripari termékek nyomtatásánál extrém módon minimalizálni kell.
– A nedvesítômûvekben megvalósítható az IPA-szegény,
illetve IPA-mentes nyomtatás, a semleges IPA-helyettesítô
anyagok és konstrukciós jellemzôk révén. Ezen kívül egy kompakt Bypass-szûrô a nedvesítôfolyadék-körben kiszûri (visszatartja) a durva és finom részeket.
– A festékezômûvet úgy alakították ki, hogy UV-festékek
használatánál nem képzôdik festékköd.
– Az automata mosóberendezések hatékonyan és emisszióbiztosan dolgoznak.
– A KBA által kifejlesztett VariDry szárító magas termelési
sebességekhez lett igazítva. A megfelelô szárítás igen fontos
tényezô, mivel nedves festék- és lakkrétegek még mindig szabadon engedhetnek nem kívánt anyagokat. Ehhez kapcsolódóan vizsgálni kell, hogy az elszívórendszer megfelelô teljesítménnyel mûködik-e.
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– A lakk-kondicionáláshoz és -ellátáshoz a KBA a tiszta és
zárt lakktovábbítást figyelembe véve választja ki a készüléket.
A nyitott tartály tabu!

A migráció és fajtái
A migráció a csomagolóanyag-nyomtatásban a nem kívánt
anyagok átkerülése a gyártási folyamatból a csomagolóanyag
felületére, ami elôsegíti ezen anyagok bekerülését a csomagolt
termékbe. Érzékeny termékeknél, mint az élelmiszerek, élvezeti termékek (például dohánytermékek) és gyógyszerek, minden
olyan anyag nem kívánt anyag, amely a felhasználó egészségét
veszélyezteti és/vagy a termék ízét, illetve illatát befolyásolja.
A gond az, hogy sok migráló anyag a gépmester számára láthatatlan, vagy csak napok, hetek múlva kezd el migrálódni.
Itt tehát nem a nyilvánvaló minôségi hibákról van szó, mint a
festékelkenôdés a kirakáskor, vagy a lehúzódás a dobozok kistancolásánál. Minden esetben el kell kerülni, hogy a nyomatlan hátoldal, vagyis a csomagolás késôbbi belsô oldala, szenynyezôdjön. Mivel gyakran az elsôdleges (primer) csomagolás
átereszti a nem kívánt anyagokat, ezért a másodlagos (szekun-

A migráció veszélye szintén annál
nagyobb,

– minél alacsonyabb a folyadékok
viszkozitása, például IPA, tisztítószerek;
– minél rövidebbek a molekulaláncok – 24 szénatom (C24) az érvényes felsô határ a migrációra hajlamos
szénhidrogéneknél, de az ásványi olajok a nyomdafestékekben gyakran
C24 alatt vannak;
– minél kevésbé „szerteágazó” a
molekula, ami miatt az egyes UV-fotoiniciátorok bomlásterméke vitatható.

A migráció lehetséges
forrásai
Eddig fô migrációs forrásként fôleg
a festékek és lakkok szerepeltek, következésképpen a követelmények
legelôször a festékgyártókra irányultak, hogy ásványiolaj-mentes termékeket fejlesszenek ki (azonban önmagában a növényi olaj alap nem azt jelenti, hogy gondolkozás nélkül használható, mivel bizonyos pigmentek is
veszélyesek lehetnek).
Egy múlt évi tanulmány dr. Koni
Grobtól (Kantonales Labor, Zürich)
nem a festékeket és lakkokat azonosította, mint fô migrációs forrást, mivel
kimutatták, hogy a karton csomagolóanyagok magas újrahasznosított-rostaránnyal négyszer gyakrabban felelôsek a migrációért! Ezért nemcsak a
festékszállítók feladata, hogy megoldást találjanak a migrációs problémákra, hanem a kartongyártóké is, és ennél fogva a márka gyártóié és nyomdai
vevôké is, akiknek a csomagolóanyag
kiválasztásánál alternatívákról kell
gondolkodniuk. Ilyen termékek esetén
a rétegezett kartonok zárórétegekkel,

vagy csekélyebb újrahasznosított
anyagrészt tartalmazó, de leginkább
a frissanyagból készülô kartonok
lennének kívánatosak. A gond az,
hogy az ilyen kartonok éppúgy
drágábbak, mint a migrációszegény
festékek.
A megfelelô alap- és segédanyagok
kiválasztása után, hogy a további
szennyezôdési lehetôségeket kizárják,
a nyomdáknak és a gépkezelôknek is
ismerniük kell számos migrációs forrást, illetve azt, hogy mivel védekezhetnek ellenük:
– személyes higiénia: tiszta kezek,
új kesztyûk, tiszta ruha, védôöltözet,
tiszta rongyok (a géptisztításhoz), antibakteriális kézmosók az üzembe látogató személyeknek;
– padló és falak tisztán tartása a
háztartási szintnek megfelelôen;
– ügyelni kell a kartondobozok szállításánál (dízelgázok elszívása a raktárhelyiségbôl); a kartonnak tiszta palettákon kell érkeznie (inkább mûanyag paletta használata ajánlott, ami
bár drágább, mint a fa, de könnyebb a
tisztítása és hosszabb az élettartama);
– a karton tárolása tiszta, klimatizált
teremben, elválasztva VOC-tartalmú
anyagoktól;
– nyomtatás után az ívoszlopot le
kell takarni;
– továbbfeldolgozásra is ezek a magas tisztasági követelmények érvényesek (pl. a kartondoboz-ragasztó anyagai egyáltalán nem migrálhatnak).
(Folyt. köv.) ■
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der) csomagolásnak mindenképpen
migrációmentesnek kell lennie.
Az ilyen anyagok különbözô módokon tudnak migrálni:
– a komponensek beivódnak a csomagolóanyagba (penetráció), és áthatolnak rajta (permeáció), így megjelennek a nyomatlan hátoldalon;
– diffundálnak a kötegben a festékés lakkrétegbôl, vagy a kartonbarázdából, és lerakódnak a felettük lévô ív
nyomatlan hátoldalán (átütés);
– elpárolognak a forráspont átlépése
által (gázfázis- vagy gôznyomásmigráció) már szobahômérsékleten is,
vagy csak magas ívoszlop-hômérsékletnél, ami fôleg akkor fordul elô, ha
az újrahasznosított kartonrostok
nyomdafestékek ásványolaj-maradványát tartalmazzák;
– szobahômérsékleten vagy mikroklimatikus feltételeknél kiválik (kondenzációs extrakció) és lecsapódik az
ív mindkét felén (rekondenzáció);
– közvetlenül is átkerülhetnek az
ívre mechanikus érintkezésnél szenynyezett géprészekkel, vagy porzóanyag felhordással, festékköddel és
VOC-gôzökkel (emissziók);
– migrálásra hajlamos festékek vagy
adalékok maradványa a nem eléggé
megtisztított hengereken vagy a
festékbe emulgeálódott IPA-részek
formájában kerülnek a csomagolóanyagra (behordás), hogy ott más módon tovább migráljanak;
– a gépkezelôk higiéniai hiányosságai miatt kerülnek a folyamatba (behordás).

Kiss Nóra
kiss.nora@prosystem.hu
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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

Egy hajóban…
A Nyomda- és Papíripari Szövetség, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése, a Magyar Lapkiadók Egyesülete és az
Informatikai és Könyvtári Szövetség közös konferenciát rendez a
nyomtatott kommunikáció helyzetérôl és kilátásairól.
A konferencia helyszíne: Fészek Mûvészklub (Bp. VII., Kertész u. 36.)
A konferencia idôpontja: 2013. február 28., 10:00–16:00
A részletes program megtalálható a szövetség honlapjának fôoldalán.

Hírek az egyesület háza tájáról
Finomhangolás minden v onalon
Flexószimpózium 2013
Miskolctapolca, március 7–8.
Egyesületünk koordinálásával megkezdôdött a

P rint and P ackaging Days
szervezése
A három legnagyobb szakmai szervezet (CSAOSZ, NYPSZ,
PNYME) összefogásával új szakmai esemény jön létre még ez
év késô ôszén. Az egyelôre PPDexpo, azaz Print and Packaging Days néven szereplô eseménysorozat a kiállítások és a
kiemelkedôen tartalmas egyéb szakmai rendezvények együttesét jelenti. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az
ilyen vegyes szakmai programok egy idôben egy helyen történô megrendezésével létrejött események akkor sikeresek, ha
nem kizárólagosan üzleti vállalkozásként szervezôdnek. A hazai szakmai szervezetek is most arra tesznek kísérletet, hogy
ezeket az adaptálható nemzetközi módszereket alkalmazva egy
valóban széles rétegeket megmozgató, az agonizáló, egyre
jobban belterjessé váló kiállítások helyett alternatívát kínáló
szakmai programcsokor jöjjön létre. Hogy a kiállítóknak, az
elôadóknak, a támogatóknak és a szakmai közönségnek egyaránt kifizetôdjön és hasznukra váljon a részvétel. ■

„1%”

Ismét hívjuk és várjuk a flexoszakmai szimpóziumok népes
törzsgárdáját, a szakmát hosszabb ideje ûzôk, vagy azzal most
ismerkedôk körébôl mindenkit, akit tudásának és szakmai kapcsolatainak a bôvítésére ösztönöz a szakmai kíváncsiság vagy a
piaci kényszer! A vezérlô elv továbbra is a versenyképességet
segítô korszerû alap- és segédanyagok, berendezések és technológiai megoldások bemutatása, de természetesen most is minden feltétel adott lesz az egymás közötti szakmai és üzleti információcseréhez, a kapcsolatépítésre, ápolásra!
Ne hagyja ki a lehetôséget!
Helyszín: Miskolctapolca, Kalimbra Konferencia és Wellness
Hotel (www.calimbrawellnesshotel.hu)
Házigazdák: CNI Kft. (Tiszaújváros),
F-M Pack Kft. (Újszentmargita)

Tervezett program:
Március 7., csütörtök:
10.00–13.00: Regisztráció Miskolctapolcán a hotelban, ebéd
14.00–18.30: Szakmai elôadások és konzultációk a flexónyomtatásról, szakmai újdonságokról és a termékdíjtörvény
alkalmazási tapasztalatairól
20.30-tól: Bankett, baráti találkozó a hotel éttermében

Köszönjük mindenkinek, aki az „1%” adófelajánlásáról korábban is az egyesület javára rendelkezett. Ezzel az ingyenes gesztussal nemes célt támogatnak, és nem ismeretlen hátterû ügyekhez, hanem a szakmai közvélemény elôtt zajló, jól átlátható, a
szakmáink javát szolgáló nyilvános tevékenységhez adják támogatásukat! Továbbra is számítunk adóforintjaikra! Kérjük,
adóbevallásában ne feledjen el rendelkezni errôl, és ha teheti,
egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként!

Március 8., péntek:
10.00-tôl: Üzemlátogatások és szakmai bemutatók különbusszal a CNI Kft.-nél (Tiszaújváros) és az F-M Pack Kft.-nél
(Újszentmargita, Erdôtanya)
(Utazás egyénileg a Sziget Csárda parkolójához és innen
különbuszokkal a fogadó üzemekbe, majd vissza az ebédre)
Kb. 12.30-tól: Ebéd a Sziget Csárda étteremben, hazautazás

Adószámunk: 19815929-2-41

A részvételi díjak 2011-es árszinten!
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Létezik egy furcsa emberfaj. A
trendet figyelembe véve, váltsunk inkább múlt idôre. A nyomdaipari
gépkereskedôrôl van szó. Különös
species: úgy-ahogy mindenhez ért,
de úgy igazándiból semmihez sem.
A nyomdagépgyárak fejlesztôi és
alkalmazástechnikusai szerintem
csak azért találták ki néha a hülyébbnél hülyébb ötleteket, hogy
legyen mirôl beszélni a kereskedônek. A prehisztorikus, azaz az internet elôtti idôkben ôk hozták-vitték
az álhíreket. Ja, és néha el is adtak
valamit. Néhányan a szakma emblematikus figurájává váltak. Tavaly
kezdôdött az elcsapásuk, de úgy
tûnik, hogy idén kulminálódik. Még
mindig sokan, még mindig túl keveset adnak el. Ja, és már nem csak a
„trottyos, retardált, elhülyült öregektôl” szabadulnak, hanem a fiataloktól is. Hiába: a költségek. Egy,
azóta jól megérdemelt nyugdíját
külföldön élvezô barátom kezdett el
a nagyfônökével üvölteni egy jogosnak vélt provízió megszerzésének
reményében. Az ôrjöngésre azt a
lakonikus választ kapta, hogy az ô
jóléte a konszern emberségének és
szociális érzékenységének köszönhetô, hiszen az interneten keresztül
is lehet értékesíteni. És így, utólag,
mennyire igaza volt.
Más. Egy vallomással tartozom. A 90-es évek végén ott bábáskodtam a deviza alapú, de belföldi
finanszírozások megteremtésénél.
Mi volt addig? Voltak a devizás
cross-border finanszírozások, ame-

lyeknél az eszközök tulajdonjoga is
a külföldi bérbeadónál maradt. Ja,
és mindez még az EU-n kívül. Belföldi forinthitelrôl álmodni sem
lehetett, ha valaki mégis álmodott
róla, a kamatok voltak horrorisztikusak. Az euró még nem létezett,
néhány deviza árfolyama egymáshoz volt kötve, tehát szilárd volt,
mint a gibraltári szikla. Valahogyan
akkor senki sem panaszkodott, sôt
boldog volt. A válságról még
legalkoholgôzösebb álmunkban sem
álmodtunk. Az EU-ba való belépésünk után a politikusok az euró rövid idôn belül történô bevezetését
szuggerálták. Eldorádói állapotok
uralkodtak. A háztartások eladósodásába nem akarok most belemenni.
Majd jöttek a pályázati lehetôségek,
amelyek egy relatív alacsony kamatozású hitellel kombinálva
felpörgették a beruházásokat. Egyik
nyomdászbarátom, aki a belföldi
devizahitel kísérleti nyula volt, viszont a vissz-vissz-visszlízingelt
gépét a svájci frank elszállása miatt
veszítette el, maga is bevallotta,
hogy azért az elsô tizenkét évben jó
volt. És mindenkinél mûködött. Még
erôs volt a forint, még volt munka.
Mertek nagyokat álmodni.
Természetes, de szomorú, amikor
a „zemberek” elkeseredését kihasználva bankellenes, parasztlázadásos
hangulatot szítanak.

Más. Furcsa egy országban
élünk: a bankokat utáljuk, amit
egyébként néha nem csodálok. Hoz
a kormány véletlenül egy jó határo-

zatot, erre elkezdjük sajnálni, sajnáljuk a kvázi monopolhelyzetben
levô energiaszolgáltatókat? Komoly
közgazdászok nyilatkoznak arcrebbenés nélkül, hogy az infrastruktúra
a szolgáltatóé, és hogy az milyen
érték, és a karbantartás és az amortizáció (sic!), és a mûszakiak is
mondják a magukét. A szolgáltatók
lakonikusak, és kilyukadt gázvezetékeket, kiégett transzformátorállomásokat vizionálnak, indirekt így
ijesztgetve a fogyasztókat. És kisnyugdíjasok telefonálnak be a stúdióba, hogy tessék felemelni a távhôt, mert nem lesz fûtés.
Azzal nem értek egyet, hogy a politikusok más zsebében turkáljanak,
habár mi magyarok ebben nagyok
vagyunk, de azt sem értem, hogy
miért kell önként hagyni kopaszra
nyíratni magunkat.

Közinfo

Rekviem egy szakmáért

Más. Olvasom, hogy az NFÜ
rossz. Olvasom, hogy az EU-támogatások elosztása a tárcákhoz kerül.
Tudom, hogy a nyomdák milyen eljáráson mennek keresztül a pályázati minôsítés során. Jó, tudom, hogy
hogyan nem kerül semmibe az eszköz, illetve hogyan lesznek kifizetve
néha a feltorlódott számlák. De azt
még nem láttam, hogyan kapnak
minimális törzstôkével megalapított,
veszteséges tulajdonosi körrel rendelkezô cégek milliárdos támogatásokat…
Na, tipli. ■
Spartvis

Prezentációk, weboldalak,
nyersfordítások, egyéb irományok

nyelvi és stilisztikai lektorálása
E-mail: printinfo@t-online.hu: „lektorálás”
Telefon: +36 1 226-1944 (8–9 óra között)
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P apír Partner
Partner,, már 20. éve
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

NYOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSA
bel- és külföldön is.

06-30/941-5242, 1 2300-300
Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

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

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu
Kvalifikált gépmester,
húszéves szakmai és több
éves vállalkozói

tapasztalattal technikusi,
üzletkötôi munkát keres.
Tel.: 06-20/4747-867

MMelegfóliázás
elegfóliázás
UV
UV-llakkozás
akkozás
BrailleStírás
ancnyomtatás
olás
Stancolás
Gépi dobozragasztás
Gépi dobozragasztás
Be
vontddoboz
oboz-gyártás
gyártás
Bevont
SzSzerszámkészítés
erszámkészítés
KKézi
ézi kkötészet
ötészet

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

www.dpdstancuzem.hu

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

Könyvkötô Kft.
1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Továbbra is várjuk
szeretettel.
Tudja, bennünk megbízhat!
Hogy megismerjen minket,,
tekintse meg
weboldalunkat:
www.konyvkotokft.hu
E-mail címünk:
info@konyvkotokft.hu
Tel./fax: 3422-340,
352-1001
Mobil: +36 20 423-8636

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

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

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

TAMPOPRINT cég képviselete

MI NÔSÉG + JÓ ÁR =

www.hirpack.hu

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

hirpack@t-online.hu

szolgáltatását kiegészítve
IRKAFÛZÉSSEL
új telephelyre költözött:
1212 Budapest, II. Rákóczi F. út 177–179.
Telefon: 433-2060, fax: 433-2061
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BIGWALL
falmászó terem
Magyarországon
egyedülálló

15 méteres
belmagasság

Falmászó-tanfolyamok
kezdôk számára

Nyitva tartás: h–p.: 10.00–23.00, sz–v.: 10.00–22.00 óráig
Cím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.
Telefon: 06-1-688-2341, honlap: www.bigwall.hu

