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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Mindegyik
ugyanaz,
mégis más:
digitális körkép
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KONTAKTUSSZÁM
Jó volt kimenni a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra: sok látogató volt, olykor
tömeg. És mindenki élvezettel vette kezébe a nyomtatott könyveket, s pénztárcája
teherbírásához képest vásárolt egyet, többet, akárhányat. Mindenesetre kevesebbet, mint
szeretett volna. Látszott az arcokon a dilemma: melyiket vigye, melyikrôl mondjon le fájó
szívvel… Ötmillióval kevesebb könyv készült tavaly, mint az azt megelôzô évben.
De meggyôzôdésem, hogy nem ennyivel kevesebbet olvasnak, hanem ennyivel kevesebbre jut
pénz. Felmérések szerint Magyarországon nagyjából egymillió fôre tehetô a könyvolvasók
száma: és igen, a háztartási költségvetések döntô többségében számít az az évi 5 darab
könyv ára – hiányozna, ha könyvre költenék. Nem gondolom, hogy a nyomtatott könyvek
forgalmát az e-book megjelenése relevánsan befolyásolná: a pénzhiány sokkal inkább.
Igen, tudom: Amazon. Ám információim szerint az Amazonnál is a keménytáblás, illetve
a puhatáblás könyv és az e-book szinergiája az, ami profitot eredményez. Ugyanis nemcsak
az olvasás, hanem a nyomtatott könyv is része – és az is marad – az emberiség kultúrájának,
mert lelkünknek van szüksége rá. Kell neki, hogy olykor kizárjuk a világot, s kettesben
maradva egy könyvvel, elmerüljünk annak világában. Egy nyomtatott könyv olvasása olyan,
mint a Szaharában étlen-szomjan megfáradt vándor számára az oázis: tökéletes felüdülés.
Egy nyomtatott könyv olvasása olyan kikapcsolódás és megpihenés, amit nem ad meg sem
az e-book, sem az iPad, sem az okostelefon, sem az internet, mert mögöttük mindig ott lüktet
a háttérben a külvilág, illetve a valakitôl vagy valamitôl való függés.
Több ismerôsöm is volt az idei Lipcsei Könyvvásáron, amely a mintegy 350 helyszínével,
2600 rendezvényével, évrôl évre növekvô közönségével Európa egyik legnagyobb irodalmi
eseménye és egyben könyvvására. Egybehangzó beszámolójuk szerint elképesztôen nagy volt
a tömeg, és köztük kifejezetten sok a fiatal, s mindenki vette-vitte a nyomtatott könyveket.
Állítólag elenyészô számú e-book-os cég állított csak ki, és a standjuk kongott az érdeklôdés
hiányától… Tehát a kultúra, az olvasási igény oldaláról nézve nincs baj: sokan szeretnek
olvasni, és ráadásul „klasszikus” módon, azaz nyomtatott könyvet. Isten tartsa meg jó
szokásukat, és segítse ôket hozzá, hogy meg is tehessék!
Nézzük a különféle újságokat, magazinokat, amely szegmens ugyancsak meghatározó piacot
jelent a nyomdaipar számára. Ezen a területen a hirdetési bevételek nélkül nagyon nehezen
boldogul egy kiadó, a hirdetôk jelentôs része viszont – ahogy a múltkori lapszámunkban is
írtam – konokul véli úgy, hogy a virtuális csatornán üdvözül. Nos, a magyar lappiac
olvasottságkutatásából (NOK) kiderül, hogy az úgynevezett kontaktusszám (Contact Per
Issue – CPI), amely igen meghatározó hirdetési érték, a nyomtatott lapok esetében
kifejezetten magas. Egyrészt az olvasó eleve választja a lapot, tehát nyitott az abban
megjelentekre – a hirdetésekre is! –, másrészt nem egyszer olvassa át, hanem többször.
A NOK mintegy száz lapot vizsgált, és ennek alapján a következô eredmény született:
az országos napilapok esetében több mint kétszer lapozzák át az újságot, megyei
napilapoknál közel kétszer, sztármagazinok esetében majdnem háromszor, a nôi hetilapokat
közel három és félszer, a havilapokat pedig közel négyszer forgatják, olvasgatják
az emberek. És akkor arról még nem is esett szó, hogy az orgánumot megvásárló,
rendszerint valakinek még tovább is adja az adott lapot. A kontaktusszám-mutatónak azért
van kifejezetten nagy jelentôsége, mert a korábban alkalmazott olvasottságmérés csak
azt mutatta, hogy egy újság hány emberhez jut el legalább egyszer. A CPI megjelenésével
– hasonlóan más médiumokhoz – a printpiacon is mérhetôvé vált a bruttó elérés, eredménye
pedig alátámasztja, hogy a printtermékek hatékonyságmutatója (ROI) kifejezetten jó!
PRINTinfo
Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu • www.printline.hu
• Kiadóvezetô-fôszerkesztô: Korsós Ilona • Szerzôk: Kiss Nóra, Király Imre, Nagy Veronika, Spartvis
• Hirdetésfelvétel, felvilágosítás a PRINTinfónál (szerkesztôségi órák: 8–9 óra között): 1 226-1944
• Megjelenik: cca. 3 hetente, 3 000 példányban • Következô szám: 2013. május 24. (kéziratzárás: 2013. május 14.)
• Szedés-tördelés: PRINTinfo • Korrektor: Fáklya Ágnes • Levilágítás CtP-re: GMN-Buda, Pauker Holding
• Nyomdai munkák: Pauker Nyomda (F.v.: Vértes Gábor) • Papír: Budapest Papír (Hello Fat Matt 1.1 vol. 100 g)
• ISSN: 417–4804 • Nyilvántartási szám: 163/0398/2/2010.
A lapban megjelent írások a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. • A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség nem vállal felelôsséget!
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Digitális körkép. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–18. oldal
„…a megrendelô
szemszögébôl szinte
nincs különbség…”

Cég info

Canon Hungária
„…jelentôsen segítjük egyrészt
a jövedelmezô mûködést, másrészt a stabil jövôkép kialakítását. Manapság a kulcskérdés
korántsem az, hogy valaki tude digitális géppel nyomtatni…”
Beszélgetés Szendrei Szabolccsal. . . . . . . . 6–7. oldal

Cég info

„…mi pontosan abban vagyunk
a legerôsebbek…”

Océ-Hungária
„…partnernyomdáktól – tehát abszolút
a gyakorlatból – tudom, hogy 1000 példány alatt mindenképpen, de akár 1200
példányig is jobb, versenyképesebb
áron lehet rajtuk könyvet gyártani,
mint ofszettechnológiával. Kétségtelen…”
Beszélgetés Szalai Istvánnal . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal

Cég info

Konica Minolta
Magyarország
„…a belépôszintû, illetve
középkategóriás színes
gépekre volt és van a legnagyobb igény …”
Interjú: Kószás Attila és Faragó Sándor . . . . . . .10–12. oldal

Cég info

60 g/m2 alatti papírra is,
és színesben is 90 lap/perc…

„…a piaci igények is egyre nônek, mind
a kis példányszám, mind a változóadat-tartalom iránt. Meggyôzôdésem,
hogy rövidesen egyetlen nyomda sem
engedheti meg magának, hogy ne legyen digitális nyomdagépe…”
Beszélgetés Lipták Zalánnal . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal

Cég info

manroland és az Axel Springer . . . . . . . . . . . . . . . . .20. oldal
Kapacitáscsökkentés a UPM-nél . . . . . . . . . . . . . . . .21. oldal
Díjbeszedô Nyomda – piaci növekedés . . . . . . . . . . . .21. oldal

Köz info

Könyvfesztivál
…körülbelül egy százalékot
tesz ki az e-book-használók aránya. Ellenben elképesztô tömeg
volt a „klasszikus” könyves
standoknál, és tucatjával vették
a könyveket – további jó hír…

XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál . . . . . .22–23. oldal
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Szublimációs szakmai nap

Digitmaster
…alkalmazástechnikai fórummá vált,
ahol személyes tapasztalataikat tudták
a résztvevôk egymással megosztani. A
rendezvény egyik fô eleme a szublimációs technológiai rendszerekre épült
fel. Ezzel kapcsolatosan az elôadók
ismertették…

Beszámoló a rendezvényrôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. oldal

Gép info

Hír info

A legszélesebb
digitálisnyomdagép-paletta

Xerox Magyarország

Ricoh Hungary
„…teljesen mindegy, hogy mekkora a
hordozó grammsúlya, a megadott teljesítményre minden esetben képesek. Ez a
tulajdonságuk akkoriban – és sok esetben
ma is – kiemelkedô volt a többi digitális
nyomdagéphez képest…”
Beszélgetés Horváth Péterrel . . . . . . . . . . . . . . . .14–15. oldal

„…a Gemini-technológiának
és a B3-as formátumnak
köszönhetôen…”

Book On Demand

…gépsor helyett modulárisan . . . . . . . . . . . . . . . . . .24. oldal

Köz info
PNYME – Programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27. oldal
NYPSZ – Pro Typographia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. oldal
Spartvis: Amerikában viszont… . . . . . . . . . . . . . . . . 28. oldal

Véd info

Munkavédelmi oktatás. . . . . . . 29. oldal

Apró info
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„…a megrendelô szemszögébôl
szinte nincs különbség
a hagyományos technológiával,
illetve a Canon professzionális
digitális nyomdagépeivel készült
nyomatok között”

CANON Hungária Kft.
A Canon megfontoltan lépett a professzionális
nyomdai megoldások terén a piacra, és nemcsak
Magyarországon, hanem világviszonylatban is:
a 2006-os Ipexen mutatták be elsô professzionális
digitális nyomdagépüket, és természetesen a 2008-as
drupán is jelen voltak berendezéseikkel. A cég egyaránt
kínál irodai és széles formátumú nyomtatókat,
multifunkciós berendezéseket, dokumentumkezelô megoldásokat, ipari felhasználásra készült nagy
teljesítményû nyomdai berendezéseket, és valamennyi területen komoly piaci részesedéssel bír. Sôt,
annak ellenére, hogy a professzionális digitális nyomdaipari megoldások a „legfiatalabb” üzletáguk,
az általuk fejlesztett és kínált berendezések igen gyorsan komoly rangot és részesedést vívtak ki
a felhasználók körében a hazai és nemzetközi piacon egyaránt. Az elsô professzionális nyomdaipari
berendezés megjelenésétôl kezdôdôen 2012 végéig több mint 60 gépet állítottak már üzembe
Magyarországon. A Canon imageRUNNER és imagePRESS gépcsaládjának fekete-fehér, illetve színes
típusai jól ismertek és kedveltek a hazai felhasználók körében is.
Szendrei Szabolccsal, a Canon direkt értékesítési csatorna vezetôjével beszélgettem, aki a vágott lapos,
irodai és professzionális digitális nyomdaipari berendezések értékesítéséért felelôs.
● A Canon 2006 második felében
lépett piacra professzionális digitálisnyomdagép-kínálatával, majd a 2008as drupán is bemutatta azt a nyomdaipar széles közönségének, ám már ennek az évnek a végén szembesült a
világszerte kitörô gazdasági válsággal. Miként érintette a céget?
– A japán nyelvben – eltérôen az európai nyelvektôl – két szóból tevôdik össze
az, hogy válság: a ,= „veszély” és ,= „lehetôség” A japánok nagyon jól megtalálják a lehetôséget, amikor a dolgok rosszra fordulhatnak, jó példa erre akár az
elmúlt idôszak természeti katasztrófáira
adott válaszaik. A változó világból fakadóan nagyon sok mindent át kellett értékelnünk az elmúlt idôszakban, ugyanakkor rengeteg esély is keletkezett. Mert mi
is történt? A válságban például csökkentek a nyomdaipari termékek példányszámai, ez a tradicionális technológiákat
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kellemetlenül érintette, ellenben kedvezett a digitális technológiának.
● A válság azonban a vásárlóerôt, és
-akaratot is visszafogta…
– Inkább fogalmaznék úgy, hogy átalakította. Mert ugyan meglehet, hogy egy
digitális gép is jelentôs invesztíciót jelent, viszont sokkal kisebb az infrastrukturális feltételek kialakításának költsége,
illetve a nyomtatással egyenes arányban
keletkeznek a költségei. Azzal együtt,
hogy valóban a gazdasági válsággal egy
idôben lépett piacra a cég professzionális
digitális nyomdagépeivel, azt kell, mondjam: nagyon jó idôben tette, hiszen éppen ekkor növekedett meg drasztikusan
az igény mindarra, amiben a digitális
gépek a legerôsebbek. Az Océ megvásárlása pedig különösen szerencsés csillagállás alatt született, hiszen ezáltal a világ
legnagyobb technológiai szállítójává

vált, és olyan széles termékportfólióra
tett szert, amivel egyetlen versenytársa
sem rendelkezik.
● Ezek szerint 2009 és 2012 között nem
volt megtorpanás az értékesítésben?
– A Canon ez alatt az idôszak alatt képes volt széles körû ismertséget és elfogadottságot elérni a professzionális digitális nyomdagépek piacán, és – némi ingadozással – tulajdonképpen konzisztensen növekedünk.
● Nyomdák, stúdiók, vagy egyéb területrôl kikerülôk jelentették a Canongépek esetében a vásárlókat?
– A ma professzionistáit nem biztos,
hogy holnap ugyanarról ismerjük még, és
könnyen meglehet, hogy akit ma még
nem ismerünk, azt holnap úgy fogjuk
aposztrofálni, hogy ô adott területen „a
profi”. Tehát, meglehetôsen széles körbôl
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● Mi a Canon digitális nyomdagépeinek legnagyobb elônye, illetve
milyen szolgáltatásokat nyújtanak a
gépek mellé?
– Amikor megismertettük a profikkal, azaz a nyomdászokkal a gépeinket, akkor bemutattuk, hogy mennyire
összetéveszthetôségig hasonlóak – jószerint még a minden nyomdász zsebében lévô lupéval nézve is – a hagyományos technológiához képest a Canon professzionális digitális nyomdagépeivel készült nyomatok. Még „vájtszemû” nyomdászok is nehezen tudnak zavaró különbséget felfedezni. Ráadásul a hagyományos grafikai papírok
legtöbbjével is tökéletes végeredményt
produkálnak a berendezések, és a továbbfeldolgozásnál is jól kezelhetô a
nyomat. A formátumuk SRA3+, a berendezésen nyomtatható médiák széles
skálájából választva az öntapadótól a
kreatív papíron át az önátírós vagy hagyományos papírokon keresztül óriási
a lehetôségek tárháza, a vastagsága pedig akár 35 mikron is lehet, amely az
úgynevezett téphetetlen, azaz mûanyag alapú nyomathordozó esetében
600 g/m2-nek felel meg. A gépeink
jellemzôen 60–70 lap/perces teljesít-
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ményûek, ám ez teljesen elegendô
professzionális felhasználás esetén is,
akár havonta átlagosan több mint 100
ezer SRA3+ méretû ívbôl készült nyomat elkészítéséhez, azzal együtt, hogy
a belépôkategóriás termelô berendezéseink is hasonló, 55–65 lap/perc sebességgel mûködnek, csupán konszolidáltabb havi terhelésre optimalizálva.
A professzionális digitális nyomdagépeinknek magasabb terhelhetôsége
révén jóval robosztusabb a felépítésük,
amelyek kifejezetten ipari termelésre,
azaz akár a korábban említett nagy volumenek havi nyomtatására is alkalmasak. De az elsô nyomat elkészítésének ideje is kimagaslóan gyors, ami
a nyomatellenôrzést és a kisebb volumenekbôl összeálló munkaváltásokat
teszi villámgyorsan lehetôvé.
Természetesen biztosítjuk a komoly
szakértelmen alapuló biztonságos
szerviztámogatást, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a regionális
oktatóközpont is Magyarországon a
helyi oktatókkal mûködik. E mellett
igen nagy hangsúlyt fektetünk az új
üzleti modellek, piaci információk
megismertetésére is. Ez utóbbinak
kiemelt jelentôsége van, hiszen ezáltal
jelentôsen segítjük egyrészt a jövedelmezô mûködést, másrészt a stabil jövôkép kialakítását. Manapság a kulcskérdés korántsem az, hogy valaki tude digitális géppel nyomtatni, hanem
az, hogy ezt milyen üzleti modell
mentén teszi.
A Canon nemzetközi felmérései és
tanulmányai is éppen azért készülnek,
hogy a partnereink egy átfogó piaci
képet kapjanak elsôsorban a megrendelôi elvárások tekintetében. Ezen
túlmenôen ötleteket adunk, üzleti modelleket mutatunk be számukra, hogy
miként tehetnék még jövedelmezôbbé
tevékenységüket, és ebbe a cégvezetéssel kapcsolatos tanácsadások – egyfajta felnôttképzés – is beletartozik.
Ügyfeleink részérôl is szükség van a
piac változása mentén egyfajta szem-

léletváltozásra, és persze sok-sok
kreativitásra. Segítünk nekik abban,
hogy a saját ambícióikkal összhangban olyan vállalkozókká formálódjanak, akik megálmodják, majd megtervezzék és létre is hozzák a fenntartható jövôjüket.
● A többi kelet-közép-európai országgal, illetve Nyugat-Európával összehasonlítva a hazai értékesítést, menynyire lehet büszke a Canon Hungária?
– Magunkat – véleményem szerint –
magunkhoz érdemes hasonlítani: mi
pedig az elvárások tükrében évrôl évre
jól teljesítünk.
● Milyen terveik vannak az idei
évre vonatkozólag?
– Ambiciózusak a terveink, ezzel
együtt a Canon törekszik arra, hogy
reálisak legyenek a kitûzött célok, és
figyelemmel van a helyi lehetôségekre
és körülményekre is.
● Például, hogy nincs pályázat és
beszûkültek a finanszírozási lehetôségek?
– Erre éppen van megoldásunk! Az
elmúlt idôszakban hazánkban jellemzôen a beruházások 90 százalékban
pályázati forrásokból valósultak meg –
más iparágakhoz hasonlóan – a nyomdaiparban is. De eljön az az idô, amikor ennek kizárólag kereskedelmi alapokon kell majd mûködnie. Mi már
most megtesszük azokat a lépéseket,
hogy mûködjön is.
● …?
– Ez maradjon a Canon üzleti titka!
Az azonban tény, hogy egyrészt már
tavaly a Canon-Océ közös fejlesztésû
gépének, a VarioPrint DP-Line utolsó
negyedéves terven felüli értékesítéséért nemzetközi elismerésben részesültünk, másrészt – figyelembe véve az
éppen tartó projekteket – az idei év kilátásai is meglehetôsen kecsegtetôk. ■
Ilona

Céginfo

kerültek, kerülnek ki az ügyfeleink. A
nyomdászok jellemzô módon az alacsony példányszámú kiadványok elôállításában gondolkodnak, a szakmán
kívüliek, illetve a fiatalabb generáció
pedig inkább a digitális technológiában lévô új lehetôségeket látja meg a
gépeinkben. A stúdiók esetében megint más a motiváció: náluk a profilszélesítés, az „új láb” létrehozása a fô
indok egy digitális gép megvásárlásakor. Aztán ott vannak a tartalomszolgáltatók, amely cégek az e-bookból
önállóan nem tudnának megélni: elôször a könyvet megjelentetik keménytáblás, azután puhatáblás kötésben,
majd e-bookként. Ez a struktúra képez
egy olyan üzleti modellt, amely nyereséges mûködést tesz lehetôvé.
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„Az Océ fekete-fehér digitális
nyomdagépei a Gemini-technológiának
és a B3-as formátumnak köszönhetôen
verhetetlenek ebben a mûfajban… Most
pedig jönnek a színes inkjet gépeink…”

Océ-Hungária,
a Canon Group tagja
Az Océ-Hungária Kft.-t, amely eredetileg a holland Océ százszázalékos tulajdonában lévô magyarországi leányvállalat volt,
1995-ben alapították. 2009-ben a Canon felvásárolta
az anyavállalat részvényeinek döntô többségét, így vált az Océ
a cégcsoport tagjává. A cég négy üzletággal képviselteti magát
a magyarországi piacon: a széles formátumú, nyomdai és irodai
megoldások mellett üzleti (outsourcing) szolgáltatást is nyújt
ügyfelei igényeinek megfelelôen. A csekk és banki kivonatok
nyomtatásában, vagyis a tranzakciós területen piacvezetô,
a mérnöki rendszerek területén is a legnagyobb piaci részesedést mondhatja magáénak. A Canonnal
történt integráció – amely rövidesen teljes egészében a végére ér – mindkét fél, illetve a felhasználói piac
számára is elônyös, hiszen a két cég termékportfóliója szerencsésen egészíti ki egymást, a felhasználók
számára pedig teljes körû, átfogó megoldást jelent. A Canon és az Océ 2012-ben már közös fejlesztéssel is
piacra lépett. Az Océ-Hungária nevéhez fûzôdik az immáron ötödik alkalommal kiírt Digitális
Könyvpályázat létrehozása is, amely a technológiában rejlô egyik nagy lehetôségre kívánja felhívni
a figyelmet, egyúttal támogatja a kultúrát is. De most nézzük az Océ-Hungáriának a professzionális
digitális nyomdagépek piacán elfoglalt helyét és tapasztalatait.
Szalai Istvánnal, az Océ-Hungária nyomdaipari üzletágának korábbi vezetôjével beszélgettem, aki
jelenleg a tekercses digitális megoldásokért felel, ezen belül azokért az új, tekercses inkjet professzionális
digitális nyomdagépekért is, amelyekkel mostanában lépnek a hazai piacra.
● Az Océ-Hungária 1995-tôl van
jelen a hazai piacon, de elsô vágott
lapos technológiájú gépét csak 2004ben telepítette.
– Az Océ igazából akkor kezdett professzionális digitális nyomdagépekkel
foglalkozni, amikor 1997-ben megvásárolta a Siemenstôl a nyomtató üzletágát,
jellemzôen leporellónyomtatókat, illetve
voltak a cégnek vágott lapos fejlesztései
is. A tekercses, jobban mondva leporellógépekkel klasszikusan nagy mennyiségû
nyomtatványokat, valamint tranzakciós
kiadványokat állítottak elô, az Océ pedig
gyakorlatilag átvette – Magyarországon
is – ezeknek a mûködtetését, felügyeletét, és persze a partnereket is. Akkoriban
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itthon nem nyitott a nyomdaipar felé, de
nemzetközi szinten már „kacsingatott” a
könyv-, illetve újságnyomtatás irányába.
Így kezdôdött a cégnek a professzionális
digitális nyomtatással való foglalkozása,
azután a vágott lapos belépôszintû gépekkel is megjelent: az elsô komolyabb
telepítésre 2004-ben került sor Magyarországon, nevezetesen a Mesterprint
nyomdában.
● Azóta hány vágott lapos technológiájú gépet állítottak üzembe?
– Közel 40 gép került installálásra,
amelyek döntô többsége fekete-fehér
gép, hiszen az Océ fekete-fehér digitális
nyomdagépei a Gemini-technológiának

és a B3-as formátumnak köszönhetôen
verhetetlenek ebben a mûfajban. A Gemini-technológia lehetôvé teszi, hogy
egyszerre lehet nyomtatni – mégpedig
tökéletes passzerpontossággal – az elôés hátoldalt, a B3-as formátumba pedig a
könyvekre jellemzô B5-ös oldalnagyságból nem két, pontosabban – az egy idôben történô S-W nyomtatás miatt – négy,
hanem nyolc oldal fér bele egymenetben,
és mindez egy klikkdíj mellett. Könnyen
kiszámolható, hogy mennyire hatékonyan és gazdaságosan mûködtethetôk
ezek a gépek. A nyomatok minôségi
kiválóságát csak azért nem hangsúlyozom külön, mert az ma már teljesen
természetes.
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● Maradva még a vágott lapos gépeknél: mi van az Océ színes berendezéseivel?
– A színes vágott lapos gépeket tekintve az Océ kiszállt ebbôl a szegmensbôl: teljesen felhagyott a vonatkozó fejlesztésekkel.
● Akkor maradjunk a fekete-fehéreknél! Gondolom, elsôsorban
nyomdák közül kerülnek ki a felhasználók…
– Pontosan így van, hiszen technológiájából és formátumából fakadó
elônyeit a könyvgyártásban lehet a
legjobban kihasználni. Csak, hogy
mást ne említsek, partnernyomdáktól
– tehát abszolút a gyakorlatból – tudom, hogy 1000 példány alatt mindenképpen, de akár 1200 példányig is
jobb, versenyképesebb áron lehet rajtuk könyvet gyártani, mint ofszettechnológiával. Kétségtelen, azért kellôképpen „etetni” is kell ezeket a gépeket: a Gemini-család legkisebb tagját
nézve ez havonta minimum 500–700
ezer, a legnagyobbat tekintve nagyjából másfél millió ívet jelent.
● Kifejezetten digitális papírt kell
használni a gépekhez, vagy „elbírnak” a klasszikus grafikai papírokkal is?
– Van a gyár által összeállított médiakatalógusunk, amelyben nagyon
sok papírgyár nagyon sokféle terméke
szerepel, és mellette jelezzük, hogy
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mennyire ajánljuk ezeket használni.
Három kategória van: az ajánlott, az
elfogadott, és a nem ajánlott. A gyakorlat egyébként azt mutatja, hogy
például hagyományos ofszetpapírral is
kitûnôen mûködnek a gépeink. A Varioprint-technológia egyetlen dolgot
„nem szeret”: a hôre párolgó oldószereket tartalmazó hordozókat.
● Miként érintette a válság az értékesítést?
– 2009-ben szinte nem éreztünk
semmit a válságból, azután 2010-ben
az eredeti terv 80 százalékát sikerült
csak teljesíteni, és ez egyértelmûen a
gépértékesítés hiányából fakadt, ugyanis a már kihelyezett gépeknél nem
csökkentek le a nyomatszámok, tehát a
klikkdíjból befolyó bevételeink nem
lettek alacsonyabbak. 2011-tôl azonban magunkhoz tértünk, és hoztuk a
terveket minden téren, sôt némileg túl
is teljesítettük. Tavaly pedig némileg
megint a terv alatt maradtunk, ami elsôsorban annak „köszönhetô”, hogy jó
néhány letárgyalt projektet elhalasztottak a partnereink. Ám ezek, ebben
az évben valószínûleg megvalósulnak.
● A többi kelet-közép-európai országban, illetve Nyugat-Európában
mennyire más az Océ helyzete, piaci
pozíciója?
– Mindegyik régióban elfogadott és
ismert szereplô az Océ a 100 lap/perces fekete-fehér vágott lapos berendezéseivel, arányait tekintve igazából
nincsen jelentôs különbség a hazai
státuszhoz képest ezen a téren. Mind a
4000-es, mind a 6000-es kategóriát ki-

fejezetten szeretik az ügyfeleink
nemzetközi szinten is. Van olyan
ügyfelünk egyébként Magyarországon
is, aki annyira elégedett, hogy ugyan
már rég vehetne akár tekercses gépet
is, de inkább üzembe álltja a hatodik
vágott lapost.

Céginfo

Most pedig jönnek a tekercses színes inkjet gépeink, amelyek a maguk
területén óriási lehetôséget jelentenek.
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● Milyen tervei, célkitûzései vannak az idei évre vonatkozólag?
– Ebben az évben már nem hozzám
tartoznak a vágott lapos technológiájú
professzionális digitális nyomdagépek, hanem Szendrei Szabolcs kollégámhoz.
A saját területemet, azaz a tekercses
színes inkjet nyomtatást tekintve azonban rendkívül bizakodó vagyok. Jó
néhány kiadóval – közöttük sok lapés magazinkiadóval –, illetve tranzakciós nyomtatványokat elôállítóval tárgyalva egyértelmûen mutatkozik,
hogy nagy igény lenne erre a technológiára. Az a nyomda vagy befektetô,
aki vállalkozna egy ilyen beruházásra,
igen komoly piacot tudna szerezni magának, és igen nagy profitot is tudna
realizálni. Ugyan van már ilyen telepítésünk: 2011-ben a Magyar Postánál
helyeztünk üzembe egy berendezést,
de ott kizárólag tranzakciós nyomtatási célra használják. A szomszédos
Szlovákiában viszont már három évvel
ezelôtt egy a szabad piacra dolgozó
nyomdánál került üzembe állításra egy
gépünk, amit rövidesen egy második
is követett, és információm szerint a
magyar piaci lehetôségekbôl is
szeretne részesülni. Ezt egy hazai
vállalkozó is megtehetné… ■
Ilona

sales@lemmaco.hu
www.lemmaco.hu

• EDEL lakkok
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„…a középkategóriás színes gépekre volt és van a legnagyobb
igény, és mi pontosan ebben vagyunk a legerôsebbek”

Konica Minolta Magyarország
Üzleti Megoldások Kft.
A Konica Minolta 2006 óta,
a fotóüzletágból történt
kivonulása után, szinte minden erôforrását az irodatechnikai megoldások és
rendszerek, valamint
a professzionális digitális
nyomdaipari berendezések
fejlesztésére fordítja. Sôt,
az utóbbi években, de még
inkább a jelenben és
a közeli jövôben ez utóbbi
terület további kiemelt
figyelmet kap. A Konica
Minolta egyaránt kínál
színes és fekete-fehérben
történô nyomtatáshoz gépet,
és természetesen a belépô
szintûtôl a nagyteljesítményûig, de pontosan abban
a szegmensben, nevezetesen
a színes középkategóriában a legerôsebb a kínálata, amely iránt Magyarországon, illetve a kelet-középeurópai régióban a legnagyobb az igény. A bizhub PRO, bizhub PRESS termékcsaládokból
a megjelenésük óta összességében mintegy 200 gépet állítottak üzembe Magyarországon, és ez egyben
azt is jelenti, hogy évrôl évre mintegy 30 százalékkal növelték az értékesítésüket a professzionális,
digitális nyomdagépek hazai piacán. Eredményeiket olyannyira elismerte az anyavállalat, hogy
az egyik regionális tudásközpontjának helyszínéül Magyarországot választotta. Az intézmény várhatóan
ez év júniusában kezdi meg mûködését.
Kószás Attilával (a képen balra), a hazai leányvállalat marketingmenedzserével, és Faragó Sándorral
(a képen jobbra), a nyomdaipari üzletág és egyben a tudásközpont vezetôjével beszélgettem.

termegkft@t-online.hu
10
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zépkategóriás színes gépekre volt és
van a legnagyobb igény, és mi pontosan ebben vagyunk a legerôsebbek.
A válság tehát – hogy úgy fogalmazzak – a mi malmunkra hajtotta a vizet:
pozitív hozadékként erôsebb lett az
érdeklôdés a profeszszionális digitális
megoldásaink iránt.
● Nyomdák, stúdiók vagy egyéb
felhasználók érdeklôdnek leginkább
a Konica Minolta digitális nyomdagépei iránt?
F. S. – Az általunk üzembe állított
professzionális, digitális nyomdagépek
70 százalékban nyomdákhoz, 20 százalékban grafikai stúdiókhoz kerülnek,
és csak a maradék 10 százalék kerül
például olyan céghez, amely direktfelhasználóként például kizárólag saját
tranzakciós nyomtatványait állítja elô
rajta.
● A gépeladáson kívül milyen támogatást – például szerviz, üzleti
képzés stb. – nyújtanak még partnereiknek?
F. S. – Az természetes – és ezt min-

den gyártó meg is teszi –, hogy megbízható szervizhátteret, anyagellátást,
kiszolgálást biztosítunk. De talán
nálunk van a legnagyobb létszámú
szervizcsapat: hat fô kifejezetten a
nyomdaipari területre, illetve további
35 fô, akik támogatni tudják ôket. És
az értékesítô kollégák létszáma szintén
jelentôs: ôk öten vannak. Nagyon fontos azonban, hogy a partnereink azt
ismerjék fel, hogy igazából mi a digitális nyomdai szolgáltatás hozzáadott
értéke. Ez messze nem merül ki az
alacsony példányszámok gazdaságos
nyomtatásában, ugyanakkor tény,
hogy – fôleg Magyarországon – elsôsorban a kis példányszámú kiadványok elkészítésére használják a gépeinket. Ennél azonban sokkal nagyobb
üzleti lehetôséget rejtenek magukban
az úgynevezett speciális digitális termékek: például változóadat-tartalom,
tranzakciós nyomtatás stb. Nos, évente
nagyon sok – minimum tíz – olyan
rendezvényt tartunk, amelyeken a
partnereinknek ötleteket, megoldási
lehetôségeket mutatunk be, hogy mivel tudnák „megkínálni” a piacukat,

Céginfo

● Piacra lépésük óta eltelt idôszak
nagyobbik felében már javában
„dúlt” a válság. Ennek ellenére,
vagy talán éppen ezért vitathatatlanul a legnagyobb léptékû fejlôdést
produkálták a Konica Minolta professzionális, digitális nyomdagépei
a hazai piacon.
F. S. – Nálunk ez „éppen ezért”
mûködött, ugyanis a gazdasági válság
a cégek marketingköltségének csökkentését eredményezte, ennek következtében a nyomdaipari megrendelések mennyisége, fajlagos példányszáma is lecsökkent. Tehát elkezdôdött
növekedni az igény a digitális nyomdaipari berendezések iránt, amelyekkel hatékonyan és gazdaságosan lehet
elôállítani a kisebb példányszámokat,
illetve a változóadat-tartalmú, személyre szabott marketinganyagokat.
2009-ben ugyan érezhetô volt a piac
részérôl egyfajta megtorpanás, vagy
inkább nevezném útkeresésnek, ám
2010-tôl folyamatosan emelkedtek az
eladásaink. A hazai, illetve a teljes
kelet-közép-európai piacot tekintve
elsôsorban a belépôszintû, illetve a kö-
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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
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amivel jóval nagyobb profitot tudnának ôk is, és ügyfeleik is realizálni.
Próbáljuk tudatosítani a partnereinkben, és ehhez konkrét segítséget is
nyújtani, hogy miként használhatják ki
a digitális nyomtatásban rejlô, más
technológiával nem megvalósítható
elônyöket.
K. A. – Ehhez azonban a nyomdai
szolgáltatók részérôl is nagyfokú proaktivitás szükséges, azaz nekik kell
felhívni az ügyfeleik figyelmét, hogy
milyen egyéb lehetôségekre, piacélénkítô megoldásokra képes a digitális
technológia. Nekik kell kialakítani az
ehhez szükséges portfóliójukat.
● Kifejezetten digitális papírt kell
használni a gépeikhez, vagy „bírják” a klasszikus grafikai papírokat
is?
F. S. – Alapvetôen nem kell digitális
papírt használni, de tény, hogy ha kifejezetten magas a nyomatok minôségi
elvárása, vagy éppen a lehetô legstabilabb mûködést szeretnénk, akkor érdemes azt használni. Egyébként a Konica Minolta volt az elsô olyan cégek
egyike, amely fejlesztései során kifejezetten törekedett arra, hogy a berendezéseibe ne kelljen speciális papír.
Már az 5-6 évvel ezelôtti konstrukcióknál sem volt feltétel a digitális papír
használata: mi is az elsôk között voltunk abban, hogy kreatív, adott esetben meglehetôsen strukturált felületre
is tudtunk nyomtatni. Ugyanakkor
vannak bizonyos termékek – például
öntapadós címkék, mûanyag alapú termékek –, amelyeknél elengedhetetlen,
hogy valóban a digitális géphez fejlesztett alapanyagot használják. Itt
jegyezném meg egyébként, hogy ha
valaki csak arra használja a digitális
nyomdagépét, hogy az alacsony példányszámú kiadványokat azon állítsa
elô, akkor valóban fontos lehet számára, hogy a papír olcsóbb legyen, azaz a
klasszikus grafikai papírokat tudja
nyomtatni. Ám amennyiben speciális
digitális nyomdatermékekre fókuszál,
azon sokkal nagyobb profitot tud realizálni, és abba bôven belefér a pár fo-

rinttal drágább, ám kifejezetten digitális nyomdagépekhez gyártott hordozó,
amellyel ráadásul jóval üzembiztosabb
is a gépek mûködése.
● A többi kelet-közép-európai
országban is hihetetlen piaci
fejlôdést tudhat magénak a Konica
Minolta, Nyugat-Európában
azonban más a helyzet…
F. S. – Csehországban például kifejezetten nagyon magas, de a régió többi országában is mindenhol meghatározó a piaci részesedésünk. Magyarországon a színes vágott lapos gépeknél
szintén nagyon jelentôs a piaci hányadunk. Ennek több oka is van: egyrészt
– ahogy említettem már – ebben a régióban a piaci igények fôleg az olyan
középkategóriás digitális nyomdagépek iránt mutatkoznak, amely szegmensben mi nagyon erôsek vagyunk.
Nyugat-Európában – már csak a végfelhasználói piac nagysága okán is –
inkább a nagyobb gépek iránt van,
illetve volt érdeklôdés. Mostanára
ugyanis stagnálni látszanak az eladások, sôt, elkezdtek kisebb kategóriájú
gépek iránt érdeklôdni. Kétségtelen
azonban, hogy a Konica Minolta a
nagy sikereit Kelet-Közép-Európában
érte el.
K. A. – Ha röviden akarnám összefoglalni, miért is ennyire sikeresek a
Konica Minolta gépek ebben a régióban, akkor úgy fogalmaznék, hogy
azért, mert rendkívül ár-érték arányos
berendezések, amelyek tudása, teljesítménye tökéletesen megfelel ezen
országok piaci elvárásainak és igényeinek.
F. S. – Az ügyfelek által
elfogadható árkategóriában tudunk
tehát egy minôségileg és mûszakilag is
tökéletes gépet adni. A Minolta gépek
kiemelkedô tulajdonságai közé
tartozik, hogy a vágott papíron kívül
bannert is lehet velük nyomtatni, azaz
egy 330 x 1200 milliméteres felületet.
Ezt a tudásukat egyébként nagyon jól
lehet például füles könyvborítók
nyomtatásához is használni.

● Ebben az évben is szeretnék hozni a szokásos, azaz a 30 százalékos
növekedést? Milyen terveik, célkitûzéseik vannak az idei évre vonatkozólag?
K. A. – Növekedni mindenképpen
szeretnénk – ez természetes, és az
anyavállalatunk el is várja. Ugyanakkor minden segítséget megad hozzá,
hogy teljesíteni is tudjuk. Ez persze
nem jelenti azt, hogy nem kell nagyon
megdolgoznunk az eredményeinkért.
F. S. – Amire igazán büszkék lehetünk, hogy eddig még soha nem volt
olyan partnerünk, aki, ha egyszer Konica Minolta berendezést vett és használt, az a fejlesztései során ne újra
Konica Minolta gép mellett döntött
volna. Ha egyébként arányaiban nézzük az elvárást, akkor az idén nem kell
teljesítenünk az eddigi 30 százalékot,
de a 20–21 százalékot igen. A nyomdaipari szegmenshez tartozik a szélesformátum is, és ezen a téren is komoly
fejlôdésre van kilátásunk. A Konica
Minolta rövidesen megjelenik a piacon legújabb fejlesztésû inkjet gépeivel is, illetve olyan inkjet fejekkel,
amelyek ofszetgépekre szerelhetôk.
Tehát az értékesítési terveink is növekednek, de emellett a portfóliónk is
évrôl évre bôvül.
● A vágott lapos digitális nyomdagépbôl is várható az idén újabb fejlesztés?
F. S. – Igen: a Konica Minolta
mélységesen hisz a nyomtatott termékek létjogosultságában és jövôjében,
és minden évben újabb és újabb konstrukciókkal jelentkezik. Jelenleg
nincs olyan gépünk, amelynek fejlesztése két évnél idôsebb lenne. A meglehetôsen közkedvelt 6000-es szériából
például ez év novemberében már várható az új konstrukció. A Konica Minolta elképesztô összegeket fordít fejlesztésre, és szándékai szerint a jövôben még inkább, sôt elsôsorban a professzionális digitális nyomdagépekre
kíván fókuszálni, beleértve az inkjet
megoldásokat is. ■
Ilona

Szerkesztôi üzenet: természetesen a HP Indigo gépek hazai képviseletét is megkerestük digitális körképünk kapcsán, de
ezen beszámolónkat elhalasztjuk késôbbre, ugyanis a cég hazai értékesítési struktúrájában ez év februárjában átalakulás
történt, ezért várhatóan az ôsz elején ülünk le beszélgetni a disztribúciós feladatokat ellátó új cég vezetôjével.
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60 g/m2 alatti papírra is, és színesben is 90 lap/perc sebességgel

RICOH Hungary
A Ricoh Hungary 1995 óta van jelen százszázalékos
leányvállalatként Magyarországon, és elsôsorban
az irodakommunikációs területen meghatározó
a piaci részesedésük. Természetesen széles formátumú
berendezéseket is kínálnak, amelyek nagyméretû (A0ás) dokumentumok – például tervrajzok – nyomtatására alkalmasak. Professzionális digitális
nyomdaipari berendezésekkel, megoldásokkal 2006ban léptek a hazai piacra, s évrôl évre több gépet
állítottak üzembe. Noha a piaci szerepük még
szerénynek mondható a két hazai piacvezetô gyártóhoz képest, érdemes tudni, hogy Európában a Ricoh
tudhatja magáénak a piacvezetô pozíciót a digitális
nyomdagépek értékesítésében.
Horváth Péterrel, a Ricoh Hungary mûszaki támogatójával és egyben eszközmenedzserével beszélgettem,
aki egyébként 17 éve dolgozik a cégnél.

● A Ricoh digitális nyomdagépeinek
termékpalettáját kevésbé a belépô, inkább a professzionális szint jellemzi.
Ezen belül háromféle fekete-fehér és
ötféle színes gépet kínálnak, de ez a
portfólió folyamatosan bôvül.
– A Ricoh cég már a 90-es évek elején
elkezdett foglalkozni digitális nyomdagépek fejlesztésével, de aztán ez kikerült a
fókuszból, és inkább az irodakommunikációs megoldásokra és rendszerekre
koncentrált. Amikor az office-piac nagyon telítetté vált, fordult újra a profeszszionális digitális nyomdagépek felé, ám
piacra csak akkor lépett ezekkel a berendezésekkel – ahogy egyébként a többi
területre kínált gépeivel is –, amikor tökéletes megoldást tudott kínálni a partnereinek. Nem véletlen, hogy igen gyorsan
vált piacvezetôvé Japánban, Észak-Amerikában és Nyugat-Európában is a színes,
nagysebességû digitális-nyomdagép
szegmensében.
● Magyarországon viszont nem… Mi
lehet ennek az oka?
– Egyrészt mire a Ricoh megjelent itthon, a versenytársak jószerint már mind
jelen voltak, másrészt a hazai piacnak kicsit sok volt a 90 lap/perces teljesítmény.
A Ricoh, mint igen innovatív gyártó,
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mindig törekszik arra,
hogy ha valahol megjelenik, akkor azt egy „fajsúlyos” berendezéssel tegye,
valami olyat nyújtson,
amit a többiek nem tudnak.
● Mi az, amiben a Ricoh-gépek kimagaslóan többet tudnak, mi ezeknek a
gépeknek az erôsségük?
– Két dolgot emelnék ki: az egyik,
hogy 60–300 g/m2 grammsúlyú papírra
is képesek nyomtatni, a másik: mindezt
90 lap/perces sebességgel, pontosabban a
nyomtatási sebesség egyáltalán nem függött a használt média vastagságától. A
Ricoh Pro C901 Graphic Art Edition gépeknél teljesen mindegy, hogy mekkora a
hordozó grammsúlya, a megadott teljesítményre minden esetben képesek. Ez a
tulajdonságuk akkoriban – és sok esetben
ma is – kiemelkedô volt a többi digitális
nyomdagéphez képest. Fogalmazhatok
úgy is, hogy a Ricoh berendezései jó
értelembe véve igénytelenek a különféle
médiákra. Például önátírópapír nyomtatására, sôt – bár értelmetlen – duplex
nyomtatására is alkalmasak. A Ricoh gépekkel kapcsolatosan régebben egyetlen
negatívumot fogalmaztak meg a felhasználók, mégpedig azt, hogy a nyomatok

fixálása szilikonolajos technológiával
történt. Tény: ez valóban nem volt szerencsés megoldás, hiszen emiatt nem
lehetett például fóliázni a kinyomtatott
íveket. A Ricoh természetesen változtatott a fixálási-technológián: ma úgynevezett viaszalapú eljárással fixál, ami a
továbbfeldolgozás szempontjából sem
okoz immáron semminemû problémát.
● A Ricoh digitális nyomdagépei
klasszikus grafikai papírokra is képesek nyomtatni?
– A Ricoh gépekhez van egy SD-kártya, amely gyakorlatilag olyan, mint egy
termékminta-könyv vagy „tudástár”, és
tartalmazza az összes ismert papírféleséget: egész egyszerûen ki lehet választani,
hogy melyik gyártó milyen hordozójára
szeretnénk nyomtatni, a gép pedig automatikusan beállítja hozzá a festékezést és
a fixálást. Ez az SD-kártya – ahogy esetleg jelenik meg új papírféleség – folyamatosan frissül. A digitális nyomdagépek
bizonyos értelemben az ofszet kiváltására
is vannak, azaz példányszámfüggô, hogy
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● Mennyire érintette a Ricoh esetében a válság az eladásokat?
– Nincs összehasonlítási alapunk:
jószerint szinte a válsággal azonos
idôben léptünk hangsúlyosabban a hazai professzionális digitális nyomdaipari piacra, így nem tudjuk, hogyan
alakultak volna az eladásaink, ha nincs
válság. Nehéz lenne megmondani,
hogy azért terjeszkedünk lassabban,
mert viszonylag késôn léptünk a piacra, vagy azért mert válság van, és ezzel
párhuzamosan a finanszírozási, illetve
a pályázati lehetôségek is jelentôsen
leszûkültek.
● A Ricoh digitális nyomdagépek
üzemeltetôi nyomdák, stúdiók közül
vagy egyéb területrôl kerülnek ki?
– A professzionális gépeket jellemzôen a korábban is nyomdaipari tevékenységet folytató cégek vásárolják,
tehát nyomdák vagy stúdiók. Igazából
az office-gépek iránt is érdeklôdnének
grafikai felhasználók, hiszen a nyomatok minôsége és a berendezések teljesítménye is megfelelne, ám ezek a berendezések nem tudnak SR A3-ban
nyomtatni. A Ricoh nagyon erôteljesen szétválasztja az irodai és a professzionális felhasználást: kizárólag a
nyomdaipari felhasználásra fejlesztett
gépei tudják kezelni az SRA3 méretet,
és persze ezeknek a gépeknek jóval
szélesebb spektrumon helyezkedik el
mind a színbeállítási lehetôsége, mind
az alkalmazható médiák köre, illetve
egyéb funkcióiban is sokkal árnyaltabb beállításokat tesz lehetôvé. A fekete-fehér gépeinket általában kis példányszámú könyvek nyomtatására
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használják, de jellemzôbb, hogy párban adunk el gépet, azaz a partnerünknek szüksége van fekete-fehérre is és
színesre is. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy mivel a Ricoh kompromisszummentes konstrukciót alkotott
a színes gépeivel is, így egy picit magasabb a fekete-fehér költsége, mint a
hasonló képességû fekete-fehér gépeken megszokott. A fekete-fehér berendezéssel együtt használva viszont egalizálódik ez a különbség, és teljes mértékben gazdaságossá válik a nyomtatás.
● Ha már az áraknál tartunk: árfekvésben hol helyezkednek el a
Ricoh digitális nyomdagépei?
– A Ricoh abban gondolkodik, hogy
a berendezései a teljes élettartamot
tekintve jelentsenek gazdaságos megoldást. Ez azt jelenti, hogy ugyan maguknak a gépeknek nem a legalacsonyabb az árfekvésük, tehát a kezdô beruházás összege magasabb, ám a mûködtetési és fenntartási költségeket is
figyelembe véve, már igen kedvezô a
Ricoh professzionális digitális nyomdagépei mellett dönteni.
● Mekkora havi nyomatmennyiség
mellett válik a nyomdák számára
rentábilissé mondjuk a Ricoh Pro
C901 Graphic Art Edition berendezése?
– Általában azt tartjuk, hogy havi
százezer színes nyomat mellett érdemes egy ilyen gépben gondolkodni, de
a gyakorlat azt mutatja, hogy már hetvenezer körüli nyomatmennyiségnél is
profitot képes termelni. A 65-os gépünkkel pedig akár havi száznyolcvanezer oldalt is lehet nyomtatni, ám már
harmincezer nyomatnál is megéri egy
ilyen gépre beruházni. A hazai piaci
igényeket tekintve azonban még ez is
kicsit soknak tûnhet. Mostanában fogunk egyébként a hazai piacon megjelenni egy olyan berendezéssel, amely
belépôszintûnek mondható: ez egy 60
lap/perces teljesítményû gép, ám

egyéb „tudásában” szinte megegyezik a „nagyobb testvéreivel”. Némileg lesz csak azoknál egyszerûbb:
például nem lesz olyan sokféle kiegészítô, illetve kötészeti berendezés
hozzá, és a lapadagolásában is eltér.

Céginfo

egy-egy kiadványt mivel érdemes kinyomtatni, vagy mivel érdemes utánnyomni. Egy utánnyomásnál pedig
nem lehet más hordozót használni,
tehát kell, hogy a Ricoh-gépek képesek legyenek a klasszikus grafikai hordozókra is kompromisszummentesen
dolgozni.

09:42

● Mondhatjuk azt, hogy a hazai felhasználói igényekhez jobban fog
passzolni ez az új gép?
– Igen, minden bizonnyal így lesz.
A Ricoh eddigi kínálata kicsit sok volt
a magyar piac számára: az új Ricohgép viszont tökéletesen illeszkedik az
itthoni felhasználói igényekhez.
● Milyen támogatást nyújtanak
partnereiknek még?
– Egyrészt országos szintû szervizhálózattal rendelkezünk, másrészt üzletvitelileg is támogatjuk partnereinket. Üzleti támogatásként elsôsorban
arra törekszünk, hogy igényt generáljunk a digitálisan készülô nyomdatermékek iránt, az pedig teljesen természetes, hogy a hozzánk érkezô esetleges megrendeléseket a partnernyomdáknak adjuk tovább.
● Milyen terveik, célkitûzéseik vannak 2013-ra?
– Szerencsére az anyavállalatunknak nincsenek túlzott elvárásai, ám
kétségtelen, hogy az új, belépôszintû
modelltôl várjuk az igazi áttörést a
hazai piacon. Rövidesen egyébként új
telephelyre költözünk, mégpedig Budaörsre, ahol egy bemutatóterem is
kialakításra kerül, és ahol természetesen mûködés közben lehet kipróbálni az új digitális nyomdagépet is. Ráadásul úgy, hogy a partner nyugodtan
hozhatja a nyomtatandót, sôt bármilyen, neki tetszô papírt, és akár élesben is tesztelheti, azaz gyôzôdhet meg
a gép tudásáról. És amit tapasztalni
fog, az lesz a legdöntôbb érv a Ricoh
professzionális digitális nyomdagépei
mellett. ■
Ilona
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A legszélesebb digitálisnyomdagép-paletta

XEROX Magyarország

A Xerox Magyarország volt hazánkban az
elsô cég, amely külön üzletágat hozott létre
professzionális digitális nyomdagépek
értékesítésére. És mindezt tette már 1998ban! A cég természetesen irodai és széles
formátumú berendezéseket is kínál.
Professzionális digitális nyomdaipari
berendezéseik rendkívül széles skálán
helyezkednek el mind a fekete-fehér, mind
a színes megoldásokat illetôen. Mindkét
szegmensben a belépô szintûtôl az
elképesztô kapacitású, ipari termelésre
alkalmas íves és tekercses gépig minden
megtalálható. Az elmúlt közel 15 év során
több száz professzionális digitális nyomdagépet állítottak üzembe Magyarországon,
köztük 2005-ben, Kelet-Közép-Európában
elsôként egy iGen3-at, amelyet továbbfejlesztett iGen-modellek követtek a hazai
piacon.
Lipták Zalánnal, a Xerox Magyarország
nyomdaipari üzletágáért (is) felelôs vezetôjével beszélgettem.
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● A Xerox vitathatatlanul
elsôként jelent meg a hazai piacon professzionális
digitális nyomdagépeivel,
és sokáig szinte versenytárs nélküli volt.
Kétségtelen, az „utat is
törnie kellett”, hiszen a
tradicionális nyomdaipar
szereplôi – visszafogottan
fogalmazva is – idegenkedve fogadták az új
technológiát. Azután, lassan-lassan kezdték elfogadni, illetve meglátni az
ebben rejlô lehetôséget. A
piaci igények változása –
például a csökkenô példányszámok, változóadattartalom iránti igény
megjelenése – is segítették, hogy egyre több
nyomda, illetve nyomdai
elôkészítéssel foglalkozó
cég vállalkozott belépô
szintû, vagy éppen professzionális digitálisnyomdagép-beruházásra. 2008ra többé-kevésbé valamennyi
nyomdai szolgáltató elôtt világossá vált, hogy elôbb-utóbb
partnereik komplett kiszolgálása érdekében szükségük lesz egy
ilyen gépre is. Ekkor jött a válság, amely – lehet mondani –
„átírta” a terveket. Miként
érintette a Xerox Magyarország
nyomdaipari üzletágának értékesítését a válság?
– A 2009-es év kifejezetten mélyrepülés volt: a beruházások teljesen leálltak. Azután 2010-tôl kezdôdôen – talán éppen a válság hatására – ismét megindult az érdeklôdés a digitális nyomdagépek
iránt, aminek nyilvánvalóan az is
oka lehetett, hogy a nyomdák
megrendelôinél szûkültek a marketingbüdzsék, és emiatt az igények a kisebb példányszámok,
illetve a változóadat-tartalmú

nyomtatványok iránt tolódtak el.
2010-ben az installált gépeink
száma majdnem megközelítette a
válság elôtti évekét, 2011– 2012ben pedig már újra hoztuk a „szokott” mennyiséget.
● Hány gépet jelent a „szokott”
mennyiség?
– Nagyjából évi 50 professzionális digitális nyomdagépet, amelyek között természetesen a belépôszintûtôl a professzionális, nagyteljesítményû gépekig minden megtalálható. Volt olyan idôszak, amikor több professzionális digitális
nyomdagépet helyeztünk üzembe,
mint amennyit az összes versenytársunk együttesen. Ma már azonban kétségtelen, hogy a belépôszintû gépekbôl van olyan versenytársunk, amelyik közel annyit értékesít, mint mi. Árbevétel szempontjából azonban ezzel együtt ôrizzük
piacvezetô pozíciónkat.
● Ha jól tudom, a Xerox professzionális digitálisnyomdagép-palettája talán a legszélesebb…
– Valóban lefedjük a felhasználói igényeket, legyen szó kis vagy
nagyobb kapacitásigényrôl, színesrôl vagy fekete-fehérrôl. Például csak a színes, vágott lapos technológiát tekintve öt nagy gépcsaládunk van a professzionális
nyomtatással foglalkozók számára, és ezeken belül is számos típus. Ráadásul ebben az évben is
jelentkezünk több új géppel.
● Az még titok, hogy mivel,
vagy már lehet róla beszélni?
– Nem titok! A drupán bemutattunk több új berendezést, például
a Xerox 8250-es gépet. Ez évtôl a
hazai piacon is hozzáférhetôvé
válik ez a tulajdonképpen tranzakciós nyomtatásra kifejlesztett
megoldás.
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● Milyen támogatást – szerviz, üzleti képzés stb. – nyújtanak a gépek
mellé?
– A szervizhátterünk kifejezetten
biztonságos, külön csapatunk van, akik
csak a termelôeszközök támogatását
végzik. Igyekszünk üzleti tanácsadással
is segíteni partnereinket, ámbár jelenleg
dedikáltan nincs kollégánk, akinek kizárólag ez lenne a feladata. Ugyanakkor a partnereink munkaellátottságában
jelentôs segítséget nyújtunk, hiszen a
Xerox konszernszinten több nagyvállalattal is szerzôdést kötött különféle
nyomtatványok, kiadványok elôállítására. Ezen munkák jelentôs részét partnereink kapják meg.
● Ezek szerint a Xerox amolyan
nyomdaipari brókerként is funkcionál?
– Igen: fogalmazhatunk így is. Bár
ennél sokkal komplexebb a nagyvállalatoknak nyújtott nyomdai szolgáltatás: például tanácsadást és egyéb kiegészítô szolgáltatást is tartalmaznak a
szerzôdéseink.
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● Melyik körbôl kerülnek ki elsôsorban az Önök vevôi: nyomdák,
stúdiók, vagy éppen ágazaton kívülrôl?
– Nagyon vegyes a felhasználói körünk, de elsôsorban azért a nyomdák
invesztálnak digitális nyomdagépbe.
És ez érthetô is, hiszen a példányszámok csökkennek, és ennek gazdaságos
elôállítását meg kell oldaniuk, ha meg
akarják tartani az ügyfeleiket. Ráadásul a digitális technológia kiegészíti
eredeti profiljukat, szélesíti szolgáltatási palettájukat, továbbá olyanok a
meglévô üzleti partnereik, akiket nagyon is érinthetnek és érdekelhetnek a
digitális nyomtatásban lévô lehetôségek. S ugyan nagyon sokáig ódzkodtak a nyomdászok a digitális technológiától, de egyrészt a fejlesztéseknek
köszönhetôen egyre inkább nincsenek
a nyomatok minôségével, illetve az
ívek feldolgozhatóságával problémák,
másrészt a piaci igények is egyre
nônek, mind a kis példányszám, mind
a változóadat-tartalom iránt. Meggyôzôdésem, hogy rövidesen egyetlen
nyomda sem engedheti meg magának,
hogy ne legyen digitális nyomdagépe.
● Hogyan alakul a fekete-fehér,
illetve a színes gépek piaca?
– A „fekete-fehér piac” egy nagyon
„szétvert” piac: gyakorlatilag alig lehet profitot termelni vele. Nagyon-nagyon sok nyomatot kell ahhoz produkálni, hogy nyereséget termeljen. Kell
mellé a jó minôségû színes, és elsôsorban nemcsak azért, mert azon lehet
profitot realizálni, hanem mert a kettô
jól kiegészíti egymást. Mondhatnám
azt is: nincsenek meg egymás nélkül.

– Típusfüggô, hogy melyik gépbe
mekkora grammsúlyú papírt lehet
használni, de általában 70–350 g/m2
között mozog az érték. De a belépôszintû berendezéseinkkel is lehet akár
300 grammos kartont nyomtatni.
Alapvetôen szebben dolgoznak a
Xerox gépek is a speciális digitális
papírra, hiszen azok ehhez a technológiához lettek kifejlesztve, ezzel együtt
a hagyományos grafikai papírokkal is
mûködnek.

Céginfo

● Mitôl újdonság ez a gép, hiszen
ilyen berendezése volt/van mára a
Xeroxnak…
– Nos, alapvetôen attól újdonság,
hogy kevésbé magas minôségigényû,
színes tranzakciós küldemények elôállítására alkalmas, nagyon hatékonyan
és nagyon gazdaságosan. És természetesen ez a berendezés alacsonyabb
költségszinten mûködtethetô. Tehát
olyan cégek számára jelent új piaci
lehetôséget, amelyek fekete tranzakciós kapacitásukat kiegészítve egy
színes géppel a transzpromó-piacon is
szeretnének labdába rúgni. A Xerox
8250-es digitális nyomógéppel a
nyomdák új piaci lehetôséget generálhatnak, ezáltal új ügyfélkört tudnak
elérni.

09:42

● Hogyan látják a digitális nyomtatás professzionális piacának alakulását?
– Azt látni kell, hogy maga a printpiac nem növekszik – sôt csökken –,
viszont azon belül a digitális szegmens
egyre nagyobb hangsúllyal van jelen.
Az idôk során a színes digitális nyomatok ára is jelentôsen csökkent –
nagyjából harmadannyiba kerül, mint
4–5 évvel ezelôtt –, ugyanakkor a
minôség folyamatosan javul. Tehát a
nyomdai munkák egyre nagyobb részét érdemes átterelni ofszetrôl digitális elôállításra.
● Milyen terveik, célkitûzéseik vannak az idei évre vonatkozólag?
– Szeretnénk hozni a „szokott”
mennyiségû értékesítést: a tavalyi elsô
negyedéves eredményekhez viszonyítva az idei elsô három hónap sikeres
volt. Nagy kérdés viszont – mivel
egyáltalán nincsenek, legalábbis
egyelôre pályázati lehetôségek–, hogy
az év további része miként fog alakulni. Nagy reményeket fûzünk a korábban említett új eszközeink bevezetéséhez is. ■

● Kifejezetten digitális papírt kell
használni a gépeikhez, vagy „bírják” a klasszikus grafikai papírokat
is, illetve mekkora a grammsúlytartományuk?

Ilona

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô

CTP lemezlevilágítás B/1-es méretig

á r o n

Filmlevilágítás B/1-es méretig

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu
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A Digitmaster Kft. második alkalommal rendezte meg 2013. március 26–27én szublimációs technológiával foglalkozó rendezvényét a már meglévô, illetve
potenciális partnerei számára. Sajnos a
húsvéti ünnep közelsége, illetve a váratlanul visszatérô tél az érdeklôdôk számát
erôsen befolyásolta. Ezáltal a rendezvény
jellege családias alkalmazástechnikai fórummá vált, ahol személyes tapasztalataikat tudták a résztvevôk egymással
megosztani. A rendezvény egyik fô eleme a szublimációs technológiai rendszerekre épült fel. Ezzel kapcsolatosan az
elôadók ismertették a Ricoh és Epson
asztali nyomtatók tulajdonságait, valamint a felhasznált anyagok (papír, tinta)
helyes alkalmazását. Ezen technológiákhoz a Sawgrass cég tintáit és a Beaver
Paper amerikai cég Textprint szublimációs papírját javasoljuk, amelyeket természetesen forgalmazunk is.
Ezt követôen a textilipari felhasználásokról, azon belül a pamut pólók nyomtatásáról esett szó. A szintén amerikai

Page 18

Szublimációs szakmai nap

DIGITMASTER
Neenah Paper cég transzferpapírjai
segítségével már az egyszerû irodai
inkjet nyomtatóval is lehet transzferfóliát nyomtatni. A fehér színû pólókra a JETPRO SS típusú, a sötét
színû pólókra a 3G JET OPAQUE
típusú transzferfóliákkal lehet dolgozni. Amennyiben eredeti nyomtatófestékeket használunk, akkor igen
kiváló a moshatóságuk is. Természetesen ezen megoldások a kis példányszámú szériáknál igen gazdaságosan alkalmazhatók.
A flex és flock fóliákat mind a
pamut, mind a kevert, mind a teljesen
mûszálas terméknél is lehet használni.
Cégünk a francia Promattex és a Sef
cégek anyagait forgalmazza. Nálunk –
ellentétben más piaci szereplôkkel, akik
saját „brandként” forgalmazzák ezen cikkeket – ezek a termékek, típusok a saját
márkanevükön kerülnek forgalomba.
Sok specialitás is található a gyártói,
forgalmazói programban, mint például:
– Glow in the dark – sötétben fluoreszkáló hatást fejt ki,
– Coolflex – olyan termékeknél használható, ahol a ragasztó nem hô, hanem
nyomás hatására aktiválódik, ezáltal a hô
hatására alakváltoztatós termékekre is
kiválóan alkalmazható (munkaruházat,
védôfelszerelések, köpeny, csizma stb.),
– Fiberplus – flockfólia, amely szublimálható is egyúttal (mezek, sapkák, gyerekruházat stb.), tehát igen széles területen nyújt egyedi megoldásokat.
– Reflectra – speciális flexfólia, amely
sötétben nagyon jó hatásfokkal visszatükrözi a fényt, kiválóan alkalmas pólók,

védôruházatok feliratozására. Számos
változata egyedi megoldást tesz lehetôvé.
És akkor egy pár szó az általunk újonnan forgalmazott gépekrôl, berendezésekrôl. A Nyomdaker Kft. partnereként a
múlt évtôl forgalmazzuk a japán MIMAKI cég termékeit is, amelyek vevôink
körében igen sikeresek. Minden partnerünk messzemenôkig elégedett a MIMAKI gépek mûszaki színvonalával és megbízhatóságával. Cégünk is rendelkezik
CJ-V30 típusú nyomtatóval. Ezt azért
tartjuk szükségesnek, hogy tesztelni tudjuk az általunk már forgalmazott, illetve a
bevezetés elôtt álló termékeket. Ennek
köszönhetôen a legmesszebbmenôen
segítséget tudunk nyújtani az alkalmazástechnikai akadályok elhárításában.
Kiegészítô termékekkel is foglalkozunk. Az egyik ilyen termékcsoportunk a
vakrámák, amelyek hazai gyártásúak, és
kiváló ár-érték arányban kínáljuk, ráadásul a legtöbb méretet raktárról tudjuk
szállítani.
Másik kiegészítô termékünk a Folyoex autófólia-eltávolító, amely az autódekorálók számára igen fontos. Ez a termék segít gyorsan és maradványmentesen eltávolítani az autókat dekoráló fóliákat, anélkül, hogy veszélyeztetné az
autó lakkozását, fényezését. Itt szeretném jelezni, hogy szívesen küldünk mintát kipróbálásra.
Elkezdtük forgalmazni a német Yellowtools cég dekorációs eszközeit és
segédanyagait is. Ezekkel az eszközökkel
gyorsabban, hatékonyan és egyszerûbben
végezhetô el a dekorálás, ugyanis a fejlesztések irányát gyakorló dekoratôrök
javasolják a mindennapi
tapasztalatok alapján.
A Digitmaster kínálata
ugyan folyamatosan szélesedik, ám mindig örömmel
fogadjuk és várjuk is vevôink és az érdeklôdôk javaslatát, hogy milyen olyan
termékekkel bôvítsük még
a kínálatunkat, amivel megkönnyítjük munkájukat. ■
KirIm
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Inkjet-fejeket építtet be
az Axel Springer Németországban
A manroland web systems céggel közösen végzett fejlesztés
eredményeként az Axel Springer új országos üzleti modellt vezet be
A manroland web systems 19 további Integrált Inkjet installációra kapott megrendelést az Axel Springer
AG-tôl. A kiadóvállalat úgy döntött,
hogy minden németországi nyomdagépét inkjet fejjel látja el.
Az Integrált Inkjet, amely az újságnyomtatás területén teszi lehetôvé a
változóadatok használatát, legjobb
úton halad, hogy széleskörû alkalmazássá váljon. A manroland web systems az egyik élharcosa ennek a fejlesztésnek; az Axel Springer pedig az
elsô kísérleti felhasználója. A berlini
székhelyû médiakonglomerátum most
minden nyomdagépét felszereli inkjettel, ez összesen 33 berendezést jelent.
A manroland web systems végzi a
munka jelentôs részét, a már eddig
telepített egységekkel együtt összesen
23-at a Springer 9 nyomdai létesítményében. Ez a megrendelés teszi fel a
koronát a sikeres partneri együttmûködésre. Anton Hamm szerviz- és printcom-alelnök a következôket mondta a
megállapodás kapcsán: „Nagyon elégedettek vagyunk, hogy idáig jutottunk

20

az Axel Springerrel
partneri kapcsolatunkban. Ahrensburgban és BerlinSpandauban végzett
együttes kísérleti
projektjeink során
sikerült kidolgoznunk az ideális inkjet-megoldást. Az itt
szerzett tapasztalattal gyorsan el tudjuk
végezni ügyfelünk
többi gépének átalakítását, és segíteni
tudjuk az új üzleti modellt.”
A manroland web systems fejlesztései során egyébként több, az újságnyomtatási alkalmazásokra vonatkozó
szabadalmat is alkotott.

Az inkjet kiszélesíti
az üzleti modellt
Az inkjet-alkalmazásoknak köszönhetôen megnövelhetô az újságtermékek értéke. Lottó, legfrissebb
hírek, személyre szabott hirdetések, keresztmédia-alkalmazások –
ezek vonzók mind az olvasó,
mind a hirdetô számára, és segítenek a példányszámok stabilizálásában. A termelési folyamatban az Integrált Inkjet pozicionált nyomtatást biztosít a
sebesség lassulása, a selejt
növekedése vagy az átállási
idôk meghosszabbodása nélkül. Nemcsak a minôség
azonban az egyetlen kritikus tényezô.

Az olyan inkjet rendszerek, mint a
Kodak Prosper S30, optimálisan kell
illeszkedjen a munkafolyamatba és a
kezelési felületbe. Az Integrált Inkjet
ezt két modulnak köszönhetôen teljesíti: az automatizálási modul jelenti
az alapját az elektronikus és a szoftver
vonatkozású követelmények megvalósulásának, a pályavezetési modul
pedig biztosítja a papírpálya konstrukciós, mechanikus és mûszaki állítását.
Az automatizálás a kezelési felületbe
integrált inkjet-szoftverre fókuszál.
Összekapcsolja az olyan fô komponensek vezérlését, mint a több érintôképernyôs vezérlôkonzol, a központi
sebesség-jeladó vagy a SmartCam
jelolvasó. A szoftver továbbítja az
ezekbôl származtatott vezérlô parancsokat a Kodak nyomtatószoftverének.
A manroland web systems nyitott
rendszert alkotott az ipar nagy örömére: az Integrált Inkjet minden cold-set
és heat-set nyomdagépen alkalmazható, függetlenül a gyártótól és a típustól. ■
(man-hír)
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A UPM 2013 folyamán
véglegesen leállítja a finnországi Rauma papírgyár 3-as gépét, valamint a Németországban, Ettringenben üzemelô 4-es papírgépét. Ehhez kapcsolódóan a finnországi foglalkoztatottak számát 87 fôvel, míg a német dolgozói létszámot 150 fôvel
csökkenti. A UPM raumai gyárában LWC és SC papírokat gyártanak, éves
szinten összességében mintegy egymillió-kétszáztízezer tonnát. A 3-as papírgép éves kapacitása kettôszáznegyvenötezer tonna SC papír. A NyugatFinnországban található, 1969-ben alapított üzem összesen 670 embert foglalkoztat, akik közül jelenleg 90 fô dolgozik a leállításra kerülô papírgépen.
A UPM ettringeni papírgyárának 4-es gépén mázolatlan magazinpapír készül. Az itteni üzemben található két gyártósor éves kapacitása 460 000 tonna. Ebbôl a leállítás miatt kiesô kapacitás 175 000 tonna. Az 1897-ben alapított papírgyár Németország déli részén helyezkedik el, és összesen 391
embert foglalkoztat, akik közül 155 fô dolgozik a mûködését beszüntetô 4es papírgépen. A franciaországi UPM Docelles papírgyár és UPM Aigrefeuille továbbfeldolgozó üzem eladásának folyamata pedig változatlanul
folytatódik.
A munkavállalói tárgyalások márciusban lezárultak. A UPM a tárgyalások során a munkavállalók képviselôivel a Paper Business Group és a globális funkciók létszámának változtatásáról is megállapodott. A finn munkavállalói tárgyalások során a dolgozók elbocsátásának ütemezését és a kilépô
munkavállalók támogatását is megvitatták. „A munkavállalói létszám csökkentése elkerülhetetlen az adott körülmények között. A UPM támogatni fogja a korábbi munkavállalók újbóli munkába állását, illetve az átképzéseket”
– mondta Jyrki Ovaska, az UPM Paper Business Group elnöke. A UPM
munkavállalói létszámának csökkentését a UPM közel 580 000 tonnás
kapacitáskivonása indokolja. A jelenlegi üzleti környezetben nyilvánvaló,
hogy a UPM versenyképességének megtartásához szükség van racionalizálásra és új üzleti szerkezet kialakítására.
Az európai gazdaság folyamatos kihívásai, valamint a papírfelhasználás
strukturális változásai miatt összességében megállapítható, hogy tovább
csökken a kereslet a grafikai papírok iránt Európában. A térségben a magas
költségek és a jelentôs többletkapacitások továbbra is komoly gondot jelentenek az iparág szereplôi számára.
A UPM-rôl érdemes tudni, hogy három üzleti szegmensben érdekelt: energia és cellulóz, papír, valamint új fejlesztésû anyagok. Valamennyi termékük
megújuló nyersanyagból készül és újrahasznosítható. A csoport világszerte
mintegy 22 ezer embert foglalkoztat, és 17 országban rendelkezik saját
gyártóüzemmel. Éves forgalmuk meghaladja a tízmilliárd eurót, és a UPM
részvényeit a Helsinki Tôzsdén jegyzik. ■
(UPM sajtóközlemény alapján)

Növekedés –
csökkenô piac mellett is

Hírinfo

Kapacitáscsökkentés a UPM-nél

Csökkenô piac mellett nô a Díjbeszedô
Nyomda Zrt. piaci
részesedése.
A megszemélyesített tranzakciós küldemények piacát 2012-ben körülbelül
530 millió küldemény tette ki. Ebbôl az
outsource piac – amelynek a cég meghatározó szereplôje – 440 millió küldeményen osztozik. Ennek 22 százalékát tudhatja magáénak a Díjbeszedô Nyomda, és
ezzel piacvezetô. Maga a tranzakciós piac
a tavalyi évben ugyan 15 százalékkal
csökkent, ám a Díjbeszedô Nyomda ennek ellenére 6 százalékal több küldeményt állított elô. És amennyiben a terjedelmet is figyelembe vesszük, akkor a
növekedés 16,5 százalékos, ugyanis az
ügyfeleik racionalizálják a küldeményeket, azaz egy-egy tranzakciós küldeményben a beltartalom mennyisége egyre növekszik. A transzpromó pedig a legdinamikusabban fejlôdô szolgáltatás ma már
a Díjbeszedô Nyomdánál, noha 2012-ben
még csak a küldemények 5 százalékában
használták az ügyfelek ezt a lehetôséget.
Ám ez az ötszázalékos részarány a 2011es évhez képest 67 százalékos emelkedést
jelent, és egyúttal a teljes hazai transzpromó piac 85 százalékát. A tendencia jól
mutatja, hogy egyre több pénzügyi, illetve telekommunikációs cég elégedett ezzel a szolgáltatással. Már nyolc hazai
nagyvállalat tapasztalta meg ennek minden elônyét. A Díjbeszedô saját számláin
is sikeresen alkalmazza a transzpromót,
így a gyakorlatban is megtapasztalja,
hogy valóban bevétel generálható egy
költséghelybôl. ■
(dny–
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Rekordszámú látogató

XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Az immáron 20. alkalommal megrendezésre került Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a nemzetközi
könyves világ jegyzett eseménye, a
térség meghatározó szakmai és kulturális fóruma. A fesztivál a Millenárison, az egy fedél alatt található D és
B pavilonban, igényes környezetben
fogadta a látogatókat 2013. április
18–21. között. A XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége
Olaszország volt, író díszvendége pedig a francia Michel Houellebecq.
A hazai kiadók mellett a korábbi
évekhez képest igen erôs volt a nemzetközi jelenlét: a skandináv országoktól Kínáig, Franciaországtól Azerbajdzsánig, Németországtól a Szaúdi Királyságig, Törökországtól Izraelig, a
világ igen sok országának könyvkiadói

22

képviseltették magukat.
A fesztivált számos kísérôrendezvény – íróolvasó találkozók, felolvasások, dedikálások,
irodalmi estek, könyvpremierek, mûvészkönyv-bemutatók, kerekasztal-beszélgetések, koncertek, színházi
bemutatók, kiállítások,
filmvetítések – gazdagította. 25 ország közel
száz neves alkotója,
400 hazai és határon
túli magyar író, tudós, mûvész részvételével kulturális programok sokasága
várta az érdeklôdôket. A fesztivál természetesen könyvszakmai és üzleti fórum is, a régió könyvpiaci problémáival
kapcsolatos szakmai tanácskozásokkal,
konferenciákkal,
az olvasáskultúrát
középpontba állító
elôadásokkal. És
sor került speciális
programjukra is, a
Könyvtáros Klubra, amely egy közel 3000 könyvtárost megmozgató
szakmai fórum. A
gyermekeknek pedig kialakításra került egy külön
szekció, a Gyerek-

(b)irodalom, amely a gyermekkönyvek
népszerûsítése mellett színes programokkal fogadta a családosan kilátogatókat.
A nyomdaipar is képviseltette magát a XX. Budapesti Nemzetközi
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idôvel egyre kevesebb lesz a
független kiadó, tehát további
megrendeléscsökkenés várható,
másrészt a terjesztôi égisz alatt
létrejövô konglomerátumok
olyan erôfölénnyel rendelkeznek, amellyel még tovább nyomják le a nyomdák mûveleti költségét, azaz a könyvek elôállítási
árát, amely már meglehetôsen
régóta amúgy is jószerint a megérhetôség alatti szinten van. Ráadásul – éppen a kiadói igényekre válaszul – egészen 2008-ig
igen komoly fejlesztések történtek a nyomdaiparban, amellyel egyúttal a kapacitások is a többszörösére
növekedtek. Ha maradtak is volna a
könyvmegrendelések a korábbi szinten, akkor is jelentôs többletkapacitás
állna ma rendelkezésre, ám a válság
hatására jelentôsen visszaestek.
Könyvnyomdája válogatja, hogy melyiküknél mennyire, ám, hogy mindegyiküket fájdalmasan érintette, az
biztos.
Kiadó és könyvnyomda
számára egyaránt az
egyetlen remény az a tény
lehet, hogy ma már felmérések bizonyítják, hogy
nem az olvasási igény az,
ami csökkent, hanem a
vásárlóerô. Ezt mutatja az
is, hogy rekordszámú,
mintegy 63 ezer ember
látogatott ki a Budapesti
Könyvfesztiválra. Tehát,
ha ismét talpra áll a gazdaság, és ismét lesz az
emberek szélesebb körének pénze, akkor abból

igenis többet fog költeni a kultúrára, és azon belül a nyomtatott könyvekre is. Mondhatják, hogy olvasni
e-médián is lehet. Lehet. Ám a
nemrégiben lezajlott Lipcsei
Könyvfesztiválon – több hazai látogató egybehangzó tapasztalata szerint
– egyrészt alig volt olyan cég, amely
elektronikus médiát kínált volna, és
információim szerint a német piacon
alig egy százalékot tesz ki az e-bookhasználók aránya. Ellenben elképesztô
tömeg volt a „klasszikus” könyves
standoknál, és tucatjával vették a
könyveket – további jó hír, hogy a kifejezetten fiatal generáció is. És a sokat emlegetett Amazonnál sem a virtuális könyvekbôl keletkezik a profit,
hanem a keménytáblás, majd puhatáblás, azt követôen pedig az e-kiadások
szinergiájából.
Szóval, a nyomtatott termékekre
igény van, reménykedjünk, hogy inkább elôbb, mint utóbb pénzük is lesz
rá az embereknek. ■

Közinfo

Könyvfesztiválon: az Alföldi Nyomda,
valamint a Nyomda- és Papíripari Szövetség – elsôsorban, mint a Print Power nemzetközi szervezet hazai képviselete – is kiállító volt.
A hazai könyvszakma – ahogy arról
már elôzô lapszámainkban is beszámoltunk – számos és komoly gonddal
küzd: csökkenô cím- és példányszámok, elképesztôen magas terjesztôi jutalékok. Az ô problémájuk erôteljesen
kihat a nyomdákra is: csökkennek a
megrendelés-állományok, hosszúak a
fizetési határidôk. Ráadásul a kiadói
szféra koncentrálódik: ritkább eset,
hogy kiadók fognak össze, jellemzôen
terjesztôk vásárolnak fel kiadókat.
Ebbôl következôen a független kiadók
hátrányba kerülnek, hiszen – érthetô
módon – a terjesztô a saját érdekeltségét preferálja erôteljesebben, tehát háttérbe szorul(hat) az azon kívül lévô
könyvek értékesítése, aminek következtében viszont tovább gyengül a
független kiadók piaci helyzete.
A nyomdák szempontjából ennek
egyrészt az a következménye, hogy

09:43
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Komplett kötészeti feldolgozó gépsor helyett modulárisan

Book On Demand (1. rész)

A digitális nyomtatás az elmúlt években kétségtelenül az egész nyomtatási
piac fontos alkotórészévé vált, és folyamatosan növekszik a jelentôsége; már a
könyvgyártásban is egyre nagyobb befolyást gyakorol. Mindenütt olvashatjuk,
mennyire átrendezôdött a könyv- és magazinpiac: a nagy példányszámok manapság ritkák (és egyre ritkábbak), helyüket átvették a kis példányszámok rengeteg címmel. Már Magyarországon is
egyre keresettebbek, a Németországban
elterjedt és méltán népszerûségnek örvendô fotókönyvek, amelyek gyártása –
lévén egy-egy példányról van szó – teljesen más technológiai hátteret igényel
(mind a nyomtatás, mind a kötészet területén), mint ami a nagy példányszámokhoz szükséges.
A másik oldala a történetnek, hogy a
nyomdai megrendelôk a mostani gazdasági helyzetben még kevésbé szeretnek
nagy raktárkészleteket tartani, inkább
többször rendelnek, ámde kisebb menynyiségeket, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy egyre növekszik az igény a
Book On Demand könyvgyártásra.
A megváltozott helyzethez mindenki
megpróbál alkalmazkodni, amit jól mutat, hogy szinte nincs már olyan ofszetnyomda Magyarországon, amely gépparkját ne bôvítette volna digitális nyomógéppel; a két technológia jól kiegészíti egymást, a példányszám, amit még
nem éri meg ofszetnyomó gépen gyártani, ideálisan elkészíthetô a digitálison, és
ez a flexibilitás elengedhetetlen a talpon
maradáshoz.
Azonban a digitális nyomtatáshoz, a
kis példányszámok gyártásához, megfelelô továbbfeldolgozó gépek is szükségesek, amelyek gyors átállíthatóságuk,
automatizáltságuk révén lehetôvé teszik
kis példányszámok (esetenként akár
egyetlen könyv!) gazdaságos és gyors
elkészítését. A legjobb természetesen egy
komplett kötészeti feldolgozó gépsor
üzembe állítása lenne, amely minden
továbbfeldolgozási lehetôséget magában
hordoz, a hajtogatástól elkezdve az irkafûzésen vagy ragasztókötésen át, a
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háromkéses vágásig bezárólag, amellyel
minden megrendelôi igény maximálisan
kiszolgálható lenne. Ez lenne az ideális,
de sajnos nem biztos, hogy minden esetben megtérülne ez a komplex beruházás.
Meg lehet és meg is kell találni az arany
középutat, amelyhez segítséget nyújt,
hogy a gépek akár egyenként is beszerezhetôek (a már meglévô gépparkba „beilleszthetôek”), és modulárisan tovább bôvíthetôek a késôbb felmerülô igényeknek
megfelelôen.
Nézzük részletesen, milyen egységekbôl és technológiai folyamatokból épül
fel ez a feldolgozó rendszer!

Hajtogatás, összegyûjtés:
A digitális nyomógépek az oldalakat
meghatározott kilövési séma alapján
nyomtatják egymás után. Könyvgyártásnál például, ha egy könyv 15 hajtott ívbôl áll, a digitális nyomógép egymás
után kinyomtatja, és a mögötte lévô
MBO-hajtogatógép (in-line, vagy nearline elrendezésben) lehajtogatja 1-tôl 15ig az íveket, miközben egyidejûleg ezek
az ívek befutnak a mögötte álló Palamides Alpha 500 kirakóba (a hibásan hajtott
íveket a gép automatikusan kidobja),
amely az íveket préseli, összegyûjti, kötegeli, majd kirakja. E célból a kirakó
egy olvasókészülékkel van felszerelve
(amely egy egyszerû nyomatjel-olvasótól
kezdve, akár egy komplex kamerarendszer is lehet), ami az igényektôl függôen
felismeri a nyomatjelek, illetve a vonalkódok alapján, mikor kerül az utolsó ív a
kötegbe (azaz: mikor lesz teljes a könyv).
A kívánt darabszám elérése után az átlapolásos termékáram röviden megszakad,
és az összegyûjtött köteg oldalra (jobbra
vagy balra) ergonómiailag kedvezô magasságban, egy körülbelül 2 méter hoszszú pufferasztalra kitolásra kerül. A gép a
kirakásnál egyidejûleg ellenôrzi a könyvtestek teljességét.

Ragasztókötés, sapkázás:
Az így összehordott könyvtestek kétféle módon kerülhetnek be a ragasztókötôgép szállítókocsijába: egy opcionális automatizált rendszer által (csak könyvtestekhez) vagy manuálisan (összehordott ívekhez vagy lapokhoz). Elôbbi esetben egy
bevezetôszalag van a géphez csatolva,
amely megkönnyíti és meggyorsítja a berakási folyamatot. (Egy speciális Palamides szállítórendszerrel in-line, közvetlenül a kirakóból is megvalósítható az adagolás, amely a könyvtesteket közvetlenül
a ragasztókötôgépbe szállítja).
A Universe Binding egy beépített borítóadagolóval és sapkázó állomással rendelkezô ragasztókötôgép, puhatáblás
könyvek és a keménytáblás könyvgyártáshoz szükséges sapkázott könyvtestek
készítéséhez. Ez a ragasztókötôgép, amelyet a digitális nyomtatás világához és kis
példányszámokhoz terveztek, ugyanúgy
beválik hagyományos ofszetnyomtatással
készült ívekhez és közepes példányszámokhoz is. A gépen feldolgozhatóak cérnafûzött, illetve szálfelsütött könyvtestek,
összehordott ívek vagy összehordott lapok
is, amelyeket a gép igény szerint puhatáblás borítóval vagy gázsival lát el. A ragasztás hagyományos módon történik,
illetve speciális megoldásokkal, mint a
svájci, vagy az Otabind-kötés.
Az eltérô méretû munkáknál az átállás
automatikusan megy végbe, mind a szállítókocsik nyitására, mind az egyes állomásokra nézve, kivéve a sapkaanyag oldalsó vágását, amelyet manuálisan kell
átállítani. A gép alkalmas mind Hotmelt,
mind PUR-ragasztóanyagok feldolgozásához; a gerinc- és szélkenés egyaránt
düznis rendszerû, amely pontos és egyenletes ragasztófelhordást tesz lehetôvé. A
ragasztott könyvtest kirakása a ragasztókötô oldalánál történik, és akár in-line
összekapcsolható egy háromkéses vágógéppel a háromoldali vágáshoz. (Folyt.
köv.) ■
Kiss Nóra
kiss.nora@prosystem.hu
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Hírek az egyesület háza tájáról
Vándor gyûlés 2013

„1%”
Vannak, akik együttérzés
keltésére törekednek. Vannak,
akik siránkoznak. Vannak,
akik követelôznek. Mi egyiket
sem tesszük, pedig a
támogatásokra az egyesületnek is igen nagy szüksége
van! Mi csak bárki által
követhetô módon tesszük a
dolgunkat, és reménykedünk,
idén is lesznek, akik javunkra
rendelkeznek arról az összegrôl, amit amúgy is már korábban odaadtak az állami nagykalapba.
Ugye, önre is számíthatunk!
Adóbevallásában nem feledkezik meg rendelkezni errôl?
Adószámunk:

19815929-2-41
És ha környezetében tud
olyat, aki nem rendelkezne az
adója 1%-áról, vagy bizonytalan, kinek szánja, annak majd
„súgjon”: adja az egyesület
céljaira!

Szeged, 2013. május 30–31.
2013 látszólag nélkülözi a nagy szakmai
akciókat, bár a júniusi londoni Fespa majd
a Print Chicago és a Labelexpo is sok meglepetést ígér. Annyi bizonyos, hogy az irány
alapvetôen változott/változik. Az nem mindig elég, hogy a megrendelô kéréseit
teljesítsük, mert ami tudás és eszköz a kezünkben van, amit elô tudunk állítani, azt a
megrendelôk sokszor el sem tudják képzelni, így meg sem rendelik. Meg kell nekik
mutatni, hogy mi mindenre képes a modern nyomdaipar. Ez persze sokszor azért
problémás, mert mi magunk sem mindig vagyunk tisztában a kezünkben lévô eszközök,
anyagok lehetôségeivel. És fordítva: a megrendelôk állnak elô néha hajmeresztônek
tûnô elképzelésekkel, amirôl aztán kiderül, hogy megvalósításához igenis már
rendelkezésünkre állnak a technológiák. Az idei vándorgyûlés ezt az útvesztôt szeretné
átláthatóvá tenni.

Tervezett program:
2013. május 30., csütörtök:
Délelôtt: Érkezés, regisztráció Szegeden
az Accor Hotel Novotelben, ebéd.
Délután: Szakmai elôadások a Novotel
konferenciatermében.
Plenáris ülés a szakmáinkat általánosan
érintô mûszaki és gazdasági kérdésekrôl,
majd
Szekcióülések
három nagy témacsoportban:
* Prepress-digital

* Papírból nyomtatvány – technológiai
témák a nyomdaiparban
* Csomagolóanyag profilú papírfeldolgozás
Este: Bankett, zenés baráti találkozó a
Novotel Hotelben.
2013. május 31., péntek:
Délelôtt: Üzemlátogatások a szegedi
nyomdákban.
Ebéd, hazautazás.

Közgyûlés – Budapest, 2013. május 9.
Egyesületünk – a korábbi közléseknek megfelelôen – 2013. május 9-én tartja soron következô, XXIX. rendes küldöttközgyûlését a Prime Rate Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53.) konferenciatermében.
A közgyûlés minden tagunk számára nyilvános (szavazati joggal a küldöttek vesznek részt), de technikai okokból
kérjük a nem küldött, érdeklôdô tagjainktól is az elôzetes bejelentkezést: titkarsag@pnyme.hu

PPDexpo
– Print & Packaging Days – szer v ezés
Ha még nem tették, jegyezzék elô:
2013-ban a 47. hét a PPDexpo hete lesz!
Május 1-je után elkezdjük a jelentkezési lapok postázását.
Szervezeteinknek azt a sok ötletét, javaslatát, amit eddig különbözô más rendezvényekhez adtunk és – esetenként csak „féllábasan” megvalósulva viszontláttunk –, most koncentráltan tesszük
be a közös kalapba. A cél, hogy a kiállítások és a szakmai események résztvevôi a legkisebb költségek mellett a legnagyobb eredményt hozhassák ki a részvételükbôl. Tesszük ezt annak reményében, hogy ha minél nagyobb keret marad a zsebekben a szakmai fejlesztésekre, akkor azt majd vissza is forgatják szakmáink
javára.
A megvalósítás a szakmai szervezetek közös erôfeszítésével történik, de a szervezési koordinációt a PNYME végzi. Így észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat – természetesen kritikájukat is –
elsôdlegesen Pesti Sándornak (pesti@pnyme.hu) vagy Fábián
Endrének (fabian@pnyme.hu) címzett e-mailben várjuk, de a
szervezésben partner szervezetek bármelyikének elnöke is
köszönettel fogadja!
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FESPA – szakmai utazás
A Fespa nagy múltú, de sokáig csak másodvonalasnak
tekintett szakmai kiállítás volt. Az elmúlt években ez megváltozott (amiben kiemelkedô szerepe volt Kovács
Györgynek, a magyar tagszervezet elnökének, aki egyben
a nemzetközi szervezet elnöke is), és a világ egyik legfontosabb tematikus szakmai seregszemléje lett. A kiállítás
London új és folyamatosan fejlôdô Docklands üzleti
negyedében található ExCell impozáns épületkomplexumban kerül megrendezésre, amire csoportos szakmai
utazást is szervezünk, valamint egyéni utazáshoz is kínálunk lehetôségeket.
Szállások:
Egyénileg utazóknak és a csoportnak egyaránt:
Holiday Villa Hotel (www.holidayvillahotellondon.com)
(Referencia: ebben a szállodában lakott a 2010-es Ipex
idején a magyar csoport.)
Premier Inn Hanger Lane Hotel (www.premierinn.com)
A „Central” metróvonal Hanger Lane állomása csak 2
percre található. A Heatrow repülôtér is csak kb. 16 km.
Ellátás: Reggelik a szállodákban
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2013. június 24.: BUD – MUC
MUC – LHR
2013. június 27.: LHR – MUC
MUC – BUD

08.45–10.05
11.25–12.30
17.20–20.15
21.30–22.40

LH1675
LH 2474
LH 2479
LH 1684

Program:
1. nap (június 24., hétfô):
Érkezés Londonba, találkozás a helyi, magyar idegenvezetôvel, és
informatív városnézéssel összekötött busztranszfer a szállodába. Du.
szabad program.
2–3. nap (június 25–26., kedd-szerda):
Reggeli után metrótranszfer (1 átszállás) az ExCell központba, a FESPA
kiállításainak a megtekintése. Kiegészítô lehetôség: délelôtt vagy délután
kitérô Greenwichbe.
4. nap (június 27., csütörtök):
Délelôtt szabad program, délután transzfer a repülôtérre és hazautazás.
Részvételi díjak:
Csoportos utazás június 24–27. között 4 nap, 3 éj, elhelyezés a Holiday
Villa Hotelben: 121 000 Ft/fô + áfa (kétágyas elhelyezéssel)
+ repülôjegy és reptéri illeték, ami jelenleg kb. 97e Ft/fô)
Egyágyas felár: 54 000 Ft/fô + áfa, félpanziós felár: 39 000 Ft/fô + áfa
A feltüntetett forintárak irányárak, amelyeket a max. GBP/HUF 365,árfolyamon számoltunk. Az ár nem tartalmazza a belépôket a kiállításra,
a helyi közlekedést és a személyes kiadásokat, biztosítást. (FESPA-belépô
a MSzDSz segítségével igényelhetô!)
Egyéni utazáshoz szállások:
Premier Inn Hotelben:
jún. 24–27. között: kétágyas: 69,40 GBP/fô/éj; egyágyas: 122,70 GBP/fô/éj
jún. 26–30. között: kétágyas: 78,80 GBP/fô/éj; egyágyas: 144,20 GBP/fô/éj
Holiday Villa Hotelben június 24–27 között:
kétágyas szoba: 58,00 GBP/fô/éj; egyágyas szoba: 107,00 GBP/fô/éj
A FESPA kiállítás szakmai programjaival kapcsolatos információkat
Kovács György MSzDKSz elnöktôl a FESPA soros elnökétôl kaphatnak:
gyorgy.kovacs@fespa.com

Nyomda- és
Papíripari
Szövetség

Közinfo

Csoportos utazás:
Budapest–München–London útvonalon, a Lufthansa menetrend szerinti
járataival a London Heatrow repülôtérre

1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.,
telefon: 350-7728, fax: 270-9104
www.fedprint.hu, office@fedprint.hu

Pro Typographia 2013
Szövetségünk idén is meghirdeti a Pro Typographia versenyt az iparág minden szereplôje
számára.
Minden magyarországi nyomda és kézmûves
könyvkötészet nevezését várjuk, változatlanul
számítunk a fiatalok termékeire is, amelyekkel
egyénileg vagy csoportosan is pályázhatnak.
A meghirdetett kategóriákban 2012. január 1.
és 2013. március 31. között gyártott termékekkel lehet nevezni a versenyen.
Várjuk nevezésüket

2013. május 15-én 15 óráig!
A versennyel kapcsolatos tudnivalók és
a nevezési lap megtalálható honlapunkon.

Jelentkezési határidô: azonnal!
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Amerikában viszont verik a négereket…
Nem igazán szeretem a kiállításokat, de ez nem kiállítás volt, hanem
fesztivál. Így kétszer is elmentem a
könyvfesztiválra. Majdnem dobtam
egy hátast a hömpölygô tömegtôl.
Még egy fôpolgármester külsejû fôpolgármestert is láttam. Igencsak
szedte a lábát! Állítólag a kiejthetetlen nevû díszvendég elôl futott.
Gondolom, nem akart kínos helyzetbe kerülni a nevétôl.
A szakma Kasszandráit megcáfolva – bevallom, én is közéjük tartoztam –, a hatalmas mennyiségû könyv
meglepett. És a könyvhét még csak
most lesz! Az elszegényedés ellenére
azért úgy tûnik, hogy még mindig
van igény az igényes könyvtermékre.
A nyomtatott könyvek piaca természetesen szûkül, de nem az olvasás
iránti igény. Az is igaz, hogy a hangos könyvek és az e-book azért meglehetôsen szép szeletet harapott ki a
piacból. Éppen a lapunkban olvastam,
hogy 2008, az utolsó békeév óta 8,5
millióval csökkent a kiadott könyvek
példányszáma. Ez évente valamivel
több mint 3 millió darab.
A rendszerváltás elôtt egy mûszakilag elavult közepes nyomda éves
teljesítménye 1–1,2 millió darab
volt… Igaz, ezeknek a nyomdáknak a
megszûnése sem tûnt nagyon föl senkinek sem. De hát ellenségképekre
szükség van!

A könyvfesztivál bejáratánál
találkoztam néhány szellemes nyomtatvánnyal – printpoweres anyagok
voltak. Na, gondoltam, olyan ez mint
amikor az egyik volt fônökömet egy
Printexpo alatt hirtelen külföldre
rendeltek meetingre, és a kezünkben
nyomott egy-egy marék névjegyet
„osztogassátok!” felkiáltással.
Szerintetek?
Viszont maga a stand – amire nem
is számítottam – a csín, kellem és báj
oázisa volt. Szükségességén még máig is gondolkozom, de olyan jó volt
nézni.
Más. Igen, csökken a nyomdatermékek iránti igény. Csökken a papírfelhasználás. Ennek sok esetben az
elektronikus média iránti eltolódás az
oka. De mi van a gazdaság stagnálásával? Talán lehetne szidni a kereslethiány miatt elô nem állított termékeket is. Ha már ellenségképet keresünk…
Igaz, nemcsak mi keressük az
ellenségképet, hanem a vélt vagy
valós ellenség is: lásd a szinte monopolhelyzetben levô közösségi keresôt,
vagy a nyomtatógyártót, amihez nota
bene szintén kell papír. Eszembe
jutott A Gutenberg-albumba – „Majd,
ha kifárad az éj s hazug álmok papjai
szûnnek/ S a kitörô napfény nem
teremt áltudományt„ –, és a német
professzor barátom, aki arra panaszkodik, hogy a társadalomtu-

dományokat hallgató egyetemisták
sem a szakirodalmat olvassák, hanem
az internetes közösségi lexikonból
készülnek.

A sokszor szidott internetet
böngészve néha furcsának tûnik
egyesek önazonosság-keresése, hogy
szíriuszi, babiloniai pártus vagy
indián-e. Vasárnap a belvárosban
kolbászolva rájöttem, hogy egyik
sem. Mi egyenes ágon a palesztinoktól származunk. Vagy csak a motorok?
Tudtam eddig is, hogy mókás országban élünk. Na, de ennyire?
Gondolom, mindenki hallotta, olvasta
vagy látta, hogy az egyik német közszolgálati tv-csatorna tájékoztatta kis
nézôit a magyarországi belpolitikai
helyzetrôl. Majd az egyik magyar tvcsatorna egy hasonló kis rajzfilmes
összeállításban nagyjából úgy válaszolt, hogy Németországban bántják
a törököket.
Errôl az a szakállas vicc jutott
eszembe, hogy lehet Amerikában
demokrácia, de verik a négereket. ■

Spartvis

Prezentációk,
weboldalak, nyersfordítások,
egyéb írásos szövegek

nyelvi és stilisztikai lektorálása.
E-mail: printinfo@t-online.hu: „lektorálás”
Telefon: +36 1 226-1944 (8–9 óra között)
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MUNKAVÉDELEM: Munkavédelmi oktatás
A termelô üzem megbízott munkavédelmi szakemberének többek között
feladata a munkavédelmi oktatás. A
munkavédelmi oktatást évente legalább egyszer az üzemi munkavállalók
részére kell elôadni. Nem felesleges az
sem, ha ezen az oktatáson a munkáltató, az ügyvezetô és egyéb középvezetôk is részt vesznek. A munkavédelmi
oktatás egy emlékezetfrissítô elôadás,
és sohasem helyettesíti a munkavállalók szakképzését!
A munkavédelmi oktatás tárgykörét,
témáját a munkavédelmi szakember
határozza meg a munkája során észrevételezett problémák, munkahelyi ismeretek alapján.
Mivel az oktatáson minden munkavállaló egyidejûleg vesz részt, ezért az
elôadás a közös ismeretekre kell,
hogy kiterjedjen. Ilyen ismeretek az
üzemben való tárolás és közlekedés,
anyagszállítás, hulladékkezelés, a
felállított gépekre vonatkozó általános
tudnivalók, a mûködtetés és ellenôrzés. Ismertetni javasolt a veszélyességgel kapcsolatos tudnivalókat munkakezdéskor, meghibásodás esetén (például leállítás, kikapcsolás szükségessége). A fentiekbôl kitûnik, hogy nem
a gépek mûködését kell oktatni, ezt az
ismeretet a munkavállaló a szakképzés
során szerzi meg. A munkavédelmi
oktatás azt a célt szolgálja, hogy felidézze a balesetmentes munkavégzés

általános kötelezettségeit. Például általánosan ismertetni javasolt a vészleállítás szükségességét, az egyéni védôeszközök használatának szabályait,
okait és eredményét. Az oktatás során
kell újból felidézni a munkaruházattal
kapcsolatos tudnivalókat. Az oktatás
térjen ki a balesetmentes munkahely
és munkavégzés fontosságára, kellékeire, például a tárolással kapcsolatos
tudnivalókra és a veszélyhelyzetben
követendô általános tudnivalókra.
Emlékeztetni kell a mûködtetô- és
kapcsolóeszközök speciális kialakítására, például a be- és kikapcsolás,
vészleállítás elôírásaira, a kötelezô
feliratozás vagy ábrakihelyezés általános szabályaira.
Igen fontos az oktatás során ismertetni a munkavállalók kötelezettségeit
az adminisztráció terén. Ilyen a munkavégzés során a jelenléti ív vezetése,
a balesetek során kötelezô feljegyzések elkészítése. Újból elô kell adni a
dolgozóknak, hogy baleset, sérülés
során kit és hogyan kell errôl tájékoztatni, mit kell írásban jelezni, hol és
hogyan kell mindezeket aláíratni, az
írásos anyagot hogyan és meddig kell
tárolni.
A munkavédelmi oktatásnak ki kell
térnie a munkavégzéssel kapcsolatos
fontos tudnivalókra is, amelyekre az
oktatott dolgozókat emlékeztetni kell,
hogy ha szükséges, mindig „eszükbe
jusson”, és helyesen cselekedjenek.
Ismertetni kell a tisztálkodás, étkezés
helyét és idôpontjait, a munka kezde-

Védinfo

Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

tével és végével kapcsolatos kötelezettségeket, például azt, hogy milyen
állapotban kell és szabad a munkahelyet otthagyni munkaidô végén. Beszélni kell a keletkezô hulladékok tárolásáról, kezelésérôl, és a munkahelyrôl való eltávolításáról. Ismertetni kell
azokat az eszközöket, amelyeket a
munkáltató bocsát rendelkezésre, és az
azokkal kapcsolatos kötelezettségek és
eljárások módozatait. Például a kiadott
védôeszközökrôl vagy a takarítóeszközökrôl kell rövid ismertetést tartani.
A munkavégzés során a megszokás
lehet pozitív és negatív hatású. Ha a
munkavállaló beidegzôdése a napi
munkavégzés során a helyes és balesetmentes cselekedetekrôl szól, akkor
kisebb a valószínûsége a hibának, sérülésnek. Ha viszont a beidegzôdés
negatív, például a védôberendezések
helytelen használata, akkor megnövekszik a balesetveszély. A munkavédelmi
oktatás feladata – és ezért kell évenként ismételni –, hogy a dolgozók részére beidegzôdjék a helyes munkavégzés, és a napi egyforma tevékenység során se kövessenek el hibát. Az
oktatás által „bevésett” megfelelô cselekvés lehetôvé teszi, hogy a munkavállaló szabályszerûen végezze a sokszor egyhangú munkáját, és kikerülje a
baleseteket, amelyeknek következményei negatívan befolyásolják egészségét, testi épségét. ■
Nagy Veronika nyomdamérnök,
munkavédelmi szakmérnök
06-1/351-5565, 06-20/9311-329

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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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

MI NÔSÉG + JÓ ÁR =

P apír Partner
Partner,, már 20. éve
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

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

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

Melegfóliázás
Melegfóliázás
UV lakkozás
UV-lakkozás
BrailleStancolás
írás nyomtatás
Stancolás
Gépi dobozragasztás
Gépi dobozragasztás
Bevontdoboz-gyártás
Bevont doboz gyártás
Szerszámkészítés
Szerszámkészítés
Kézi
ötészet
Kézi kö
kötészet
A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

www.dpdstancuzem.hu
Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal

Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

2013-ban még:

május 24., június 14.,
szeptember 9., október 3.,
október 25., november 15.,
december 13.

B1

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

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS

Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
Klisékészítés: 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu
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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

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

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

TAMPOPRINT cég képviselete
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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

Eladó használt gépek:

❖ KOLBUS ragasztókötô + összehordó, (évj.: 1982)
■ SIGLOCH könyvblokk-készítô sor (évj.: 1998)
❖ STAHL beakasztósor (évj.:1998)
■ WOHLENBERG háromkéses vágógép (évj.: 1998)
❖ WOHLENBERG ragasztókötô gép (évj.: 1994)
■ KOLBUS beakasztó gép (évj.: 1965)
❖ STAHL falcbeégetô és prés, (évj.: 1978)
■ POLYGRAPH cérnafûzô, (évj.: 1958)
❖ MATHIAS BÄUERLE hajtogatógép (évj.: 2002)
■ KAEV drótfûzôgép
❖ POMA könyvtest gömbölyítô
■ HUNKELER elôzék ragasztógép
❖ POLYGRAPH nyílásbeégetô
■ POLYGRAPH 5 állomásos irkatûzô (évj.: 1983)
❖ OSAKO irkatûzô (évj.: 1992)
■ PURLUX irkafûzô (évj.: 2000)
❖ PERFECTA háromkéses vágó (évj.: 1984)
■ PERFECTA háromkéses vágó (évj.: 1984)
❖ MECCANOTECNICA cérnafûzôgép (évj.: 2006)
■ HÖRAUF háromkéses vágógép (évj.: 1995)
❖ ZIRKON rotációs nyomógép (évj.: 1986)
■ KDO flexónyomógép (évj.: 2000)
❖ RIMA keresztkirakó (évj.: 2001)
■ GÄMMERLER keresztkirakó (évj.: 1998)
❖ PAKO filmhívó (évj.: 1990)
■ KALLE lemezmásoló (évj.: 1977)
❖ KRAUSE lemezhívó (évj.: 1990)
■ POLIMERO Nylonprint kimosó (évj.: 1993)
❖ DUPLO összehordó torony (évj.: 2009)
■ KAEV stancológép (évj.: 1992)
További információk: www.prosystem.hu
Érdeklôdni lehet: 06 27 537-873,
kaposvari.edina@prosystem.hu

mastertan276 máj-I gmn

2013/04/29

09:43

Page 31

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
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