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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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A „FELESLEG” CCA 50 SZÁZALÉK…

„»Az ember szerepe a nyomtatás folyamatában minimalizálódik, szinte teljesen eltûnik.

Mindent automatizálnak, amit egyáltalán csak lehet« – mondta drupás tapasztalatai kapcsán

Tóth Gábor egy, a szövetség által rendezett gazdasági konferencián 2012 júniusában.

Mindezt hallva, a hideg futkosott a hátamon. A nyilvánvalóan korrekt beszámolóból annak

félelmetes megvalósulása ködlött fel, amely a 60-as, 70-es évek science fiction irodalmában

megtalálható: a robotok átveszik a hatalmat, leigázzák az emberiséget, a borúsabb verziók

szerint pedig meg is ölnek mindenkit. Ha ez utóbbira remélhetôleg nem is kerül sor,

a leigázás több mint megvalósulni látszik” – írtam akkor, egyesek szerint már-már kimerítve

a paranoia kritériumait. 

Azt kell mondanom azonban: nem vagyok paranoiás – sajnos. 

Nemrégiben bukkantam ugyanis egy olyan tanulmányra, amely az akkoriban általam

felvázolt tendencia, de még inkább helyzet elképesztô rövid idôn – húsz éven! – belüli

megvalósulását prognosztizálja. A hvg.hu oldalon Nagy Gergô „tollából” megjelent írás

a University of Oxford tavaly szeptemberi kutatása, valamint azt az Európai Unióra

továbbgörgetô Bruegel kutatóintézet egyik szakértôje, Jeremy Bowles számításai alapján

ismerteti a nagyon is komoly helyzetet. 

Nos, az oxfordi kutatás azt mutatja, hogy az Egyesült Államokban legalább 702 foglalkozási

kört fog érinteni a technológia fejlôdése, az egyre nagyobb fokú automatizáltság. A kutatók

azt találták, hogy az amerikaiak 47 százalékát foglalkoztató munkakörökben érdemben

fennáll a veszélye annak, hogy a gépek elveszik az emberek kenyerét. Az európai helyzetre

vonatkozó kutatás szerint pedig az uniós munkavállalók – országtól függôen – 40–60

százalékát érintheti komolyan az automatizáció. Magyarországra 55 százalékot

prognosztizáltak, a végpont Románia a maga 61 százalékos érintettségével. 

Ma még ugyan nem drámai a helyzet, és nem is holnap kerülnek tömegek az utcára az ôket

kiváltó robotok, automata rendszerek miatt, a változás mégis megállíthatatlan, és egyre több

ember találja magát szembe vele. A helyzetre a megoldást az fogja jelenteni – legalábbis

a kutatók egy részének meglátása szerint –, hogy létre is jönnek új feladatok, amelyeket

emberek látnak, láthatnak el. Ezzel együtt az automatizáció és a technológiai fejlôdés – nem

kis társadalmi feszültségeket okozva – rendesen megbolygatja majd a vélhetôen világ összes

országának munkaerôpiacát – fogalmaz a cikk. 

Mi pedig hozzátesszük: hatalmas változás várható, és az – ahogy annak alaptermészete –

közel sem lesz egyszerû vagy fájdalommentes. A nyomdaipar különösen érintett az

automatizálás miatti emberleépítésben, illetve átalakulási kényszerben, újkori helyének

megtalálásában. Ráadásul a virtuális világ térhódítása is erôteljesen negatívan hat rá.

Szóval – ahogy azt ma már szinte valamennyien érezzük –, csöppet sem vagyunk könnyû

helyzetben. 

Amikor mindezek kapcsán a nyomdaipar jövôjérôl filozofálgattam, és egyúttal

aggodalmaskodtam a mentorommal, ô is – szokásos szarkazmusával – arra hívta fel

a figyelmem, hogy hány kódexmásoló halt éhen azért, mert feltaláltatott a nyomtatás. Oké,

igaza van, de ettôl még nem vigasztalódtam meg egy cseppet sem. S gyanítom, ezzel nemcsak

én vagyok egyedül így az ágazatban… Némi reménysugarat ugyan jelent, amit Spartvis

az e-bookok kapcsán említ esszéjében, nevezetesen: az olvasóban nem alakul ki ugyanaz

az empátia az olvasott könyv iránt, mintha igazit olvasna. Ehhez viszont elengedhetetlen

feltétel, hogy az emberekben egyáltalán megmaradjon az olvasás iránti igény és vágy…

Na, de mint tudjuk: a remény hal meg utoljára!
PRINTinfo
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A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi
XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései – a 2014. évi XXXIV. törvény módosítása nyomán
– 2014. augusztus 15-étôl hatályosak. Ezzel kapcsolatosan állítottuk össze a legfontosabb
tudnivalókat.
Azt azonban mindenképpen szeretnénk jelezni, hogy nem átfogó és nem teljes körû a tájékoztatás,
ezért akit a Ratv. viszonylatában érint vagy érinthet bármelyik „oldalról” is bevallási, fizetési
kötelezettség, az vegye fel a kapcsolatot egy profi adószakértôvel. Gyanítom, nem sok ilyen cég
van az ágazatban – sajnos… Nyilatkozási kötelezettség – például nekünk is kell a megrendelô
partnereink felé – viszont lényegesen gyakrabban fordulhat elô! 

Nyomdászok civilben – 6.

„…Nem gondolom, hogy komolykodni

kellene, az ember érezze jól magát a

bôrében, és élvezze mindazt, amit elé hoz

az élet, vagy amit megteremt, hogy elé

hozza az élet. És a barátaimtól is ennek

szellemében kaptam a születésnapi aján-

dékokat. Csupa-csupa élményt: a sár-

kányrepüléstôl a vitorlázásig, a wellnes

hétvégétôl a versenyautó vezetéséig, a sé-

tarepüléstôl a villányi borvacsoráig…” 

Mile Gábor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

MagánMagáninfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. oldalApróApróinfo

20 éves
a Canon Hungária

A születésnap kapcsán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. oldal

CégCéginfo
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Simcote,
NewSimwhite/Carta Elega,

Carta Solida, Kemiart Graph

Új lehetôség
a csomagolás
világában:
digitális
nyomtatás
A gyorsaságnak és a változó információkra való

növekvô igénynek köszönhetôen a csomagolás

területén is egyre nô a fontossága a digitális

nyomtatásnak. Számos esetben versenyképes

a minôség a hagyományos nyomtatási

eljárásokkal szemben. Fontos szerephez jut

a digitális nyomtatás a limitált kiadás, szezonális

design, változó nyelvi mutáció esetén.  Kiemelt

terület az FMCG, gyógyszer-, kozmetikaipar.

Az Europapier ehhez a perszonalizált trendhez

nyújt megoldást a  Metsä Board termékeivel:

Simcote – egyenletes minôség, alacsony

négyzetmétertömeg, magas merevségi érték,

kiemelkedô nedvességálló tulajdonság a magas

élemiszer- és gyógyszeripari követelményekhez. 

NewSimwhite/Carta Elega, Carta Solida –

kiváló fehérsége és simasága digitális grafikai

munkákhoz, üdvözlô lapokhoz, mappákhoz.

Kemiart Graph + Inkjet technológiához

plakátok, displayek és papírtáskák gyártására.

Ezen kartonok magas fehérségét, simaságát,

egyenletes minôségét, síkfekvését, tökéletes

vágási éleit – amelyek  elengedhetetlen

tulajdonságok a digitális nyomtatásban –

a Konica Minolta, a Canon, a Xerox, a Xeikon,

a HP Indigo és számos gépgyártó teszteléssel

alátámasztotta.
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Reklámadó
Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]

Mi lett adóköteles?
A Ratv. 2. § (1) bekezdése alapján adóköteles 

a) a médiaszolgáltatásban, 

b) a Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesz-

tett, túlnyomórészt magyar nyelvû sajtótermékben, 

c) a Reklámtv. szerinti szabadtéri reklámhordozón, 

d) bármely jármûvön, nyomtatott anyagon, ingatlanon, 

e) az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyo-

mórészt magyar nyelvû internetes oldalon reklám közzététe-

le, emellett – bizonyos kivételekkel – az ilyen reklám közzé-

tételének megrendelése is.

A reklám közzététele alatt a reklám megismerhetôvé tételét

értjük, történjen az akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi

címzett számára [Reklámtv. 3. § f) pont].

Az adókötelezettség szempontjából azonban nincs annak je-
lentôsége, hogy a közzétételt esetleg jogszabály írja elô – pél-

dául pályázatok esetében –, figyelemmel arra, hogy a Ratv. az

adókötelezettség alól mentességet erre az esetre nem rendel.

Mi nem minôsül reklámnak?
Ha valamely vállalkozás, illetve munkavállalója a cég elne-

vezését, logóját annak érdekében használja, hogy személyét

azonosítsa, és népszerûsítési célt a megjelölés nem szolgál, úgy

a cég nevének, logójának valamely nyomtatott anyagon való

megjelenítése (kvázi közzététele) nem eredményez adóköteles

tényállást. Ilyen eset például, amikor a név (logó) levélpapí-
ron, névjegykártyán, számlalevélen, borítékon, a dolgozók
munkaruháján szerepel, de ide értendô az is, ha a jármû-
vön csak a cégnevet, logót, elérhetôséget jelenítik meg.

Adóalap a saját célú (ön)reklám közzététele esetén 
A reklámadó alanya nemcsak a reklám közzétételével

üzletszerûen foglalkozó szervezet, személy lehet, hanem

bárki, aki reklámot közzétesz, függetlenül attól, hogy arra a

saját vagy a vele üzleti kapcsolatban álló vállalkozás népszerû-

sítése céljából kerül sor. Abban az esetben, ha az adózó saját

termékére, árujára, szolgáltatására, tevékenységére, nevére,

megjelenésére vonatkozó reklámot tesz közzé (saját célú rek-
lám közzététele), akkor az adó alapja a reklám közzétételé-
vel kapcsolatban közvetlenül felmerült költség.

A közvetlenül felmerült költség tartalmi meghatározása so-

rán az Szt. szerinti közvetlen önköltség fogalma szolgálhat

támpontul, ugyanakkor nem feltétlenül azonos azzal. A közvet-

lenül felmerült költségek körébe tartozik minden olyan költség,

amely a közzététellel összefüggésben közvetlenül merül fel a

saját reklámot közzétevônél, azaz például – ahogyan a Ratv.

miniszteri indokolása arra utal – ilyen a reklámanyag költsége,

a reklám készítésének, gyártásának, gyártatásának, közlésének

költsége, de nem tartozik ide például a valamely mutató alap-

ján felosztott közvetett költség (fûtés, világítás költsége). A

saját célú reklám közzététele érdekében felmerült, az elôállítás-

hoz közvetlenül kapcsolódó költségek részét képezi a beszer-
zést terhelô, elôzetesen felszámított általános forgalmi adó,
ha az az adott ügylet kapcsán nem levonható.

Nyilatkozat hiánya a reklám közzé tevôjétôl
A törvény bevezet egy általános adóalanyiságot a reklámot

megrendelô személyében, mindazon esetben, amikor a szolgál-

tatást nyújtó adóalany nem ad nyilatkozatot arról (a számlán,

más számviteli bizonylaton), hogy reklámadóval kapcsolatos

kötelezettségét teljesíti, vagy, hogy ilyen kötelezettség nem ter-

heli. Mivel a Facebook vagy a Google feltehetôen nem fog nyi-

latkozatot adni, így ezen szolgáltatóktól megrendelt reklámok

után a megrendelô lesz (lehet) az adó alanya. Külön kedvezôt-
len rendelkezés, hogy nyilatkozat hiányában a közzététel
költségével a társasági adóalapot is meg kell emelni, ráadá-
sul értékhatártól függetlenül.
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A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény
[Ratv.], amelynek rendelkezései – a 2014. évi XXXIV. törvény módosítása nyomán – 2014. augusztus 15-étôl
hatályosak. 

Sarok-szabály
1./ Reklám közzétételébôl származó bevétel évi 500 millió forintig bevallástól is és fizetési kötelezettségtôl is
mentes. (Például a PRINTinfo, mint egyfajta „Reklám közzé tévô” a Ratv. rendelkezése értelmében sem esik a
bevallásra, illetve fizetésre kötelezettek körébe – mondanám, sajnos meg sem közelítjük az értékhatárt!)
Fontos azonban, hogy a reklám közzétevôje – így mi is – számviteli bizonylaton (például a kibocsátott számlán)
nyilatkozzon a reklám közzétételének megrendelôje felé – vagyis adott esetben Önök felé –, hogy a reklámadóval
kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti, azaz bevallásra, fizetésre kötelezett-e vagy sem, és amennyiben igen, úgy
bevallja és megfizeti a reklámadót.

2./ Reklámra való költésnél havi 2,5 millió forintig nem kell sem bevallást készíteni, sem fizetési kötelezettség
nem keletkezik, ugyanis eddig az összeghatárig mentes a reklám közzétételére fordított összeg.
Fontos azonban, hogy az önreklámot – ennek kiszámítási módjára lentebb kitérünk – is figyelembe kell venni, bele
kell számolni!
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a) az Mttv. szerint Magyarországon letelepedettnek mi-

nôsülô médiatartalom-szolgáltató,

b) az a) pont alá nem tartozó, olyan médiaszolgáltató, 

amely napi mûsoridejének legalább felében magyar 

nyelvû médiatartalmat tesz Magyarország területén 

elérhetôvé,

c) a sajtótermék a) pont alá nem tartozó kiadója,

d) a szabadtéri reklámhordozót, valamint a reklám el-

helyezésére szolgáló bármely jármûvet, nyomtatott 

anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító személy 

vagy szervezet,

e) az interneten közzétett reklám esetén a reklám köz-

zétevôje.

Továbbá adóalany

– a Ratv. 2. § (2) bekezdés szerinti adókötelezettség

esetén – a reklám közzétételének megrendelôje, ide nem

értve az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak nem minô-

sülô magánszemélyt. 

Figyelem! Azoknak az adóalanyoknak, amelyek a

Ratv. 3. § (1) bekezdés szerinti adóalanynak minôsülnek,

a reklám közzétételének ellenértékérôl szóló számlán

vagy számviteli bizonylaton, vagy más okiraton (így kü-

lönösen a reklám közzétételére vonatkozó szerzôdésben)

nyilatkoznia kell arról, hogy az adókötelezettség ôt terhe-

li, és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget

tesz, vagy arról a tényrôl, hogy az adóévben reklám köz-

zététele után adófizetési kötelezettség nem terheli. 

Amennyiben a közzétevô személy, szervezet a nyilat-

kozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a rek-

lám közzétételének megrendelôje (adóalany) havonta, a

reklám közzétételérôl szóló számla, számviteli bizonylat

kézhezvételét követô hónap 20. napjáig köteles az általa

megrendelt reklám-közzététel utáni adót összesítve beval-

lani és megfizetni.

Adóelôleg-megállapítási, -bevallási, 
-megfizetési és adóelôleg-kiegészítési
kötelezettség 

A közzétevôt év közben adóelôleg-megállapítási, -be-

vallási, és -fizetési kötelezettség terheli, az adófizetésre
nem kötelezett adóalany azonban adó, adóelôleg és
elôleg-kiegészítés bevallására nem kötelezett [Ratv. 7. §

(6) bekezdés]. Ez azt jelenti, hogy az ilyen adózóknak

nem kell nulla adattartalmú bevallást benyújtaniuk.

Adófizetésre nem kötelezett adóalanynak – amelyik

hónapban a reklámközzététel havi összesített ellenértéke

a 2 500 000 forintot nem haladja meg – nullás adattar-
talmú bevallást benyújtani nem kell.

Az adó alapja
• A Ratv. 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany esetén az

adóköteles tevékenységbôl származó adóévi nettó árbevé-

tel, növelve a reklámértékesítô ügynökségnek a megren-

delôvel kötött, az adóalany médiatartalom-szolgáltatásán

belüli reklám közzétételére irányuló szerzôdés szerinti

szolgáltatásból származó nettó árbevételének és ezen

ügylet kapcsán a reklámértékesítô ügynökségtôl az adó-

alanynak járó ellenértéknek a különbözetével. Saját célú

reklám közzététele esetén az adó alapja a reklám közzété-

telével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség.

• A Ratv. 3. § (2) bekezdés szerinti adóalany esetén

(reklám közzétételének megrendelôje) a reklámközzététel

havi összesített ellenértékének 2 500 000 forintot megha-

ladó része.

Tehát: nem minden adóalany lesz kötelezett az adó

megfizetésére, ami azért is lényeges, hiszen bevallási kö-
telezettsége is csak annak lesz, akinek adófizetési köte-
lezettsége is keletkezik. A szolgáltatást nyújtó esetén –
ide értve továbbá azokat is, akik saját magukat reklá-
mozzák – az adókötelezettség csak 500 millió forintot
meghaladóan keletkezik, az adó mértéke sávosan
emelkedik 1–40 százalékig. Azonban míg a szolgáltatást

nyújtó esetén az adóalap a reklám közzétételébôl szárma-

zó nettó árbevétel, addig a saját célú reklám esetén a rek-

lám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült

költség.

Megrendelôként az adófizetési kötelezettség havi 2,5
millió forintos ellenértéktôl kezdôdik, és a fölötte esô
rész után kell fizetni egységesen 20 százalékot.

De ne feledjék! Külön kedvezôtlen rendelkezés, hogy
nyilatkozat hiányában a közzététel költségével a társa-
sági adóalapot is meg kell emelni, ráadásul értékhatár-
tól függetlenül.

NAV Reklámadó-bevételi számla: 10032000–01079081
Adónemkód: 300

Az adóelôleg-kötelezettséget elsô ízben – az arra köte-

lezetteknek – 2014. augusztus 20-áig (21-éig) kell(ett)

teljesíteni, a második részlet határideje pedig: 2014. no-

vember 20. ■

NAV-útmutató, illetve szakértôi források alapján összeállította

a fôszerk.
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25 évet ünnepeltek, 25 évesek és

újszülöttek – persze a Pauker nyom-

dánál eltöltött éveket számítva, hi-

szen a másfél napos rendezvényen a

jelenlegi dolgozók vehettek részt,

szigorúan számûzve a munkát és a

napi gondokat.

Strausz Éva és Csáky Laci több he-

tes munkájának eredménye volt a

program, amely igazán méltó a Pauker

hagyományaihoz. Induláskor csak a

célállomás volt mindenki által ismert,

de az odavezetô út labirintusára nem

számíthatott senki. A busz nem az M3

felé indult Újpestrôl, hanem Csepel

felé, és ez nem a GPS hiányának vagy

a sofôr teljes amnéziájának volt a kö-

vetkezménye, hanem az elsô kaland

helyszínére vezetett. A Trap Factory

élményparkban a hatféle szabadulós

játék elsôsorban szellemi erôfeszítést

kívánt a vállalkozóktól, de a helyi

erôk segítsége nélkül valószínûleg je-

lentôsen csökkent volna a továbbuta-

zók száma. De hát nem ez volt a

szervezôk célja, ezért a különféle

kockákkal, golyókkal, labdákkal való

ügyességi (ügyetlenségi) játékok után

indultunk tovább Eger felé. 

Illetve, csak

gondoltuk, mert a

busz ismét nem a

várt útvonalon ha-

ladt a péntek déli

csúcsban, mert a

következô megál-

ló a Nyugati pá-

lyaudvar parkoló-

jába vezetett. A

Királyi Váróban

pezsgô és egy rö-

vid megemlékezés

következett. A

Habsburg-család

hiánya miatt Vértes Gábor köszöntött

mindenkit, statisztikák, számok,

eredmények helyett a régmúltból ele-

venített fel egy-két humoros történe-

tet megrendelôkkel, ismerôsökkel,

barátokkal, akikre már azért kevesen

emlékezhettek.

A meglepetések folytatódtak, hi-

szen a buszok elmentek, de nem so-

káig kellett találgatni, hogy mi lesz a

következô közlekedési eszköz, mert a

helyszín adta magát. Arra viszont ke-

vesen számítottak, hogy egy teljes

vonat – 1940-es évekbeli MÁV

Nosztalgia étkezô és szalonkocsikkal

– várta ebéddel és innivalókkal (és

Mireisz Matyi pálinkájával) a kalan-

dokban megfáradt és megéhezett

résztvevôket. Így azután hamar meg-

érkeztünk Egerbe, ahol a Szent István

szállodakomplexumban folytatódott

az ünneplés, amely a város vár feletti

részén, 6000 m2-en hat épülettel,

csodálatos parkkal, medencékkel és

pazar kilátással fogadott minket.

(Ezért majd még kérek valamit egy-

szer a tulajdonostól…) A helyszín

különlegessége, hogy a teljes terület

alápincézett, és a házakat, ven-

déglátóhelyeket, borospincé-

ket földalatti folyosók is ösz-

szekötik, ezért józanul is ko-

moly feladatot jelentett a tájé-

kozódás, és hát ez az állapot –

ahogy telt az idô, és fogytak a

jóféle, cseppet sem alkohol-

mentes nedûk – egyeseknél ki-

sebb-nagyobb mértékben meg-

változott…

Az esti programig a kedve-

zô idôjárás miatt elsôsorban a

vizes sportok, és a szervezôk

által biztosított alapanyagok-

ból készített ünnepi torták

gyártása foglalta el a társaság-

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

Filmlevilágítás B/1-es méretigCTP lemezlevilágítás B/1-es méretig
G y o r s a n ,  k e d v e z ô  á r o n

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu

Pauker – 25 éves: a buli
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ra vágyókat, mások a délelôtt és ebéd fá-

radalmait pihenhették ki. Mivel a torták

anyaga elsôsorban papír és szivacs volt,

elfogyasztásuk és emésztésük nehézséget

okozott volna, így bekerültek az irodában

nagy számban található kortárs mûalko-

tások közé.

Az esti program

természetesen az ün-

nepléssel kezdôdött,

a dolgozók közül a

10–15–20 évesek ki-

tartását díjazta a ve-

zetôség díszes pla-

kettel és jutalommal.

Változatosan össze-

állított és frappáns

zenei aláfestéssel kí-

sért diasorozat oko-

zott humoros perceket,

és fájó megemlékezése-

ket azokról, akik már

nem lehetnek közöttünk.

A szálloda bortrezor-

steakhouse éttermében

következett a változatos

ételeket kínáló vacsora,

amelyhez természetesen

a legjobb egri borok ad-

tak méltó kísérôt.

Befejezésként érkezett

az ünnepi torta, majd az

igazi mulatság a hely er-

re alkalmas termeiben,

zenével-tánccal (ki med-

dig bírta) hajnalig.

Szombaton az ébredés

és a reggeli után hazafe-

lé menet még egy prog-

ram maradt: a város alatt az egykori ér-

seki pincerendszer megtekintése. A török

megszállás után épített és 1947 után már

nem használt, 7 x 7 pinceágból álló léte-

sítmény 2007-ben bekerült a 7 magyar

csoda közé. 

A buszokon haza-

felé egy rendkívül

élménydús nap után

talán legtöbben már a

jövôre is gondoltak,

és mind maguknak,

mind a tulajdonosok-

nak újabb sikeres 25

évet kívánhattak. En-

nél rosszabb sose le-

gyen! ■

Balassa István
(20 éves)

Céginfoinfo

mastertan291 szept gmn.qxd  2014/09/03  17:23  Page 9



C
ég

C
ég

in
fo

10

1919. július 20-án Sir Edmund Hillary feljutott a Mount

Everestre, 50 évvel késôbb az Apolló-11 fedélzetérôl Neil

Amstrong egy óriási ugrást tett az emberiség javára egy ki-

csit „magasabban”, 7 évvel késôbb pedig már sikerült eljut-

tatni a Viking ûrszondát a Marsra. De mint tudjuk, mindig

van feljebb, így kerülhetett 1994-ben, 20 évvel ezelôtt

ugyanezen a napon a Canon Hungária Kft. megalapítására.

1994-ben a Canon összesen 6 emberrel indult Magyaror-

szágon, közülük Balogh Sándor a mai napig a cégnél dol-

gozik, mint vezetô tanácsadó és trainer. A hazai cég már

alapításkor azt a célt tûzte ki maga elé, hogy olyan átfogó

szolgáltatással jelenjen meg a magyar piacon, amely a kép-

alkotástól kezdve egészen a dokumentumok fizikai megje-

lenítéséig tökéletes megoldást nyújt.

Ma a cég az egyetlen olyan szereplô,

mind a hazai, mind pedig a nemzetközi

piacon, amely a fényképezôgépektôl,

illetve a scannerektôl kezdve a dokumen-

tum-feldolgozáson keresztül egészen az

otthoni, illetve professzio-

nális nyomtatásig teljes

körû megoldást képes

nyújtani. A 20 éves cég

„nagykorúvá válását” az

elmúlt idôn túl az is bizo-

nyítja, hogy ma már a

Canon Hungária üzleti és

folyamatszervezési tanács-

adás szintjéig képes kielé-

gíteni a vállalatok doku-

mentumrögzítési és -fel-

dolgozási igényeit.

A Canon belsô születésnapi összejövetelén

Kroó Gyôzô ügyvezetô igazgató kiemelte, hogy

ez a „nagykorúság” olyan felelôsséggel jár, ame-

lyet minden munkatárs képes képviselni.

A hazai vállalat mellett a Canon Inc. is kerek

évfordulót ünnepel, hiszen

most szeptemberben 80

éve annak, hogy megjelent

az elsô, akkor még Kwa-

non logóval ellátott, japán,

35 mm-es redônyzáras ka-

mera. Az eredetileg fény-

képezôgépek gyártásával

foglalkozó vállalat 1965-

ben Canofax 1000 másoló-

val lépett be a másolók

piacára. Innen újítások

olyan sorozata követke-

zett, amelyeknek köszön-

hetôen a Canon minden évben vezetô szerepet

tölt be a szabadalmakat bejegyeztetô cégek so-

rában. 

Egy évvel ezelôtt az Océ integrálásával a Ca-

non a világ egyik legnagyobb nyomtatógyártó

és -forgalmazó, dokumentumkezelô szolgáltatá-

sokat nyújtó vállalata lett. Az Océ a nagy sebes-

ségû digitális nyomtatás, a széles formátumú

nyomtatás, dokumentumkezelés, valamint az

üzleti szolgáltatások (outsourcing) terén rendel-

kezik széleskörû tapasztalattal és szakértelem-

mel. A két cég termékkörének, technológiai

megoldásaik és üzleti szolgáltatásaik egyesíté-

sével olyan erôs portfólió jött létre, amely egye-

dülálló a digitális, irodai, valmint ipari nyomta-

tás piacán.

(KB.)

20 év a tökéletes képalkotásért és nyomtatásért

Canon Hungária
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Vándorgyûlés – 2014 (2. rész)

A ma már zrt.-ként mûködô cég Magyarország egyik legsta-

bilabb és legdinamikusabban fejlôdô médiavállalkozása, meg-

határozó pozíciókkal rendelkezik a nyomtatott sajtóban és az

internetes tartalomszolgáltatói piacon. Sikerét a folyamatos

innovációnak, rugalmasságnak, gyors alkalmazkodóképesség-

nek, az olvasói-partneri igényekhez igazodó teljes körû kiszol-

gálásnak köszönheti. A Lapcom Zrt. magyarországi portfóliójá-

ba egyaránt tartoznak nyomtatott napilapok, heti és periodikus

kiadványok, valamint online hírportálok. Napilapjaik: az orszá-

gos terjesztésû Bors, valamint a regionálisan megjelenô Kisal-

föld és Délmagyarország, hetilapjuk a Heti TV Magazin, idô-

szaki kiadványaik a Kisalföld Rejtvény, a Kisalföld Gasztro, va-

lamint a Lilla Magazin. Saját nyomdaüzemeik Gyôrben, illetve

Szegeden találhatók, Budapesten pedig képviselettel rendelkez-

nek. Éves árbevételük meghaladja a 10 milliárd forintot, amibôl

nagyjából 2 milliárdot a nyomdák „hoznak”. Mindkét nyomdá-

jukban a saját kiadványok, periodikák elôállításán túl vállalnak

bérmunkát is. Szabady Balázs mûszaki igazgató azt is elmond-

ta, hogy a fôleg a napilappiacot érintô példányszámcsökkenés

ôket sem kímélte, ám az átlagnál kisebb mértékben. ➧

Nos, ahogy a nyári szünet elôtti (290.) lapszámunkban ígértük, némileg bôvebben is beszámolunk az idei, 2014.
június 19–20-án megrendezésre került Vándorgyûlés elôadásairól.

…a
példány-
szám-
csökkenés
ôket sem
kímélte,
ám…

Házigazdák

„…a
szûkülô
hazai piac
helyett
fôleg az
export-
lehetô-
ségek”

Palatia Nyomda – Kiss Gábor
A Palatia Nyomda két telephellyel (Gyôr és

Sopron) rendelkezik, és tradicionális, valamint

digitális nyomtatási technológiát egyaránt alkal-

mazó integrált nyomdaként mûködik. Összessé-

gében 60 fôt foglalkoztatnak, és éves árbevételük

eléri az egymilliárd forintot, amelynek egyre je-

lentôsebb hányada exportból származik. Az el-

múlt pár évben ugyanis mintegy 35 százalékkal

sikerült növelniük exportmunkáikat, elsôsorban

Ausztria felé, és ez irányú kilátásaik meglehetô-

sen kecsegtetôek is. Kiss Gábor azonban nem-

csak, mint házigazda szólt a jelenlévôkhöz, ha-

nem egyik elôadója is volt a programnak, így

részletesebben kifejthette és ki is fejtette, hogy a

Palatia Nyomda a recesszió ellenére miként tudott

növekedni. Ebben nagy szerepet játszottak az

óvatosan és biztonságosan történô fejlesztések,

beleértve az akvizíciót is, amelynek eredménye-

képp széles technológiai spektrum áll a cég ren-

Lapcom – Szabady Balázs
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Gondolatok
a tanévnyitó okán
Szeptember elsején az IQ-Pont Gimnázium,
Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari
Szakközépiskola és Szakiskola évnyitójára voltam
hivatalos. Nemcsak udvarias, de fontos
kötelezettsége ez a Nyomda- és Papíripari
Szövetség elnökének és az Óbudai Egyetem
Médiatechnológiai és Könnyûipari Intézete
igazgatójának. A tanévnyitót követô szakmai
tanácskozás – különösen a visszaúton – számos
gondolatot indukált bennem a jövô szakembereit
illetôen. Lesznek-e? Elegen lesznek-e? Miközben
a „közmédia” rádiójában azt hallhattam, hogy
hazánk legfôbb értéke a szaktudás, a hozzáértés
és az innováció. 
Ellentmondások sora érzékelhetô a szakmai
képzésben, a mi iparágunkban is. A képzô iskolák
és intézmények megalázó anyagi helyzetben
vannak. A jelen túlélésének szûkös lehetôségéta
pályázati támogatások bizonytalan háttere jelenti.
Ahogy ebben az iskolában is látható, néhány
lelkes és elhívatott ember „viszi a hátán” az ügyet.   
A nyomdai vállalkozások vezetôi a múltban
számos példáját mutatták az oktatás
támogatásának. A szakképzési hozzájárulás
felhasználását megváltoztató kormányzati
intézkedések jelentôsen megváltoztatták és sok
tekintetben korlátozták a lehetôségeiket.
A nyomdai vállalkozások méreteik okán sem
képesek a saját nevelésre, amit most a duális
képzés erôltetése jelent. Ráadásul a szakember
hiány a jelenben nem is igazán fenyeget.
A jövôbe fektetni? A bizonytalanba? Pedig diófát
kellene ültetnünk! A közösségünk, a holnap
érdekében, de ez csak minden szereplô együttes
erôfeszítésével menne. „Együtt vagyunk
erôsebbek”.  
Mélyen egyetértek a közeljövôben távozó – a
nyomda- és papíripari oktatásért sok erôfeszítést
vállaló – egyetemi vezetô, Patkó professzor
intelmével: „szükségünk van egymásra”. 

Dr. Horváth Csaba elnök

fedprint.hu

Lezajlott a Pro Typographia
2014. versenyre benevezett
termékek zsûrizése. 13 kate-
góriában 23 nevezô 85 terméke
került elbírálásra. Külön örö-
münkre szolgál, hogy egyre
több és nívósabb Junior kate-
góriás nevezés érkezett.
Ahogy arról már hírt adtunk,
a zsûri a versenyszabályzatnak
megfelelôen azokat a termé-
keket részesítette kategória-
vagy külön díjban, amelyek a
maximálisan adható 10 pontból
legalább 9,8 átlag pontszámot

értek el. Minden terméket 3 zsûritag bírált el, egymástól függetlenül. 
Az „Arany”, „Ezüst”, „Bronz” és „Különdíj” nyertes termékek gyártói
jogosultak használni a „Pro Typographia 2014. díjas nyomda” logót,
nyomtatott vagy online kommunikációjukban. 9,5 ponttól a termékek
kiváló oklevél minôsítésben részesültek. 

A Pro Typographia 2014 verseny ünnepélyes díjátadójára 

2014. október 3-án 14 óra 30 perces kezdettel
az Óbudai Egyetemen kerül sor, 

amelyre a díjazott, illetve benevezett termékeket gyártó nyomdák,
cégek képviselôin kívül minden érdeklôdôt is szeretettel várunk! 

És akkor álljon itt azon cégek neve – ábécé sorrendben –, amelyeknek
egy vagy több terméke benevezésre került a Pro Typographia 2014
versenyre, amelyen megmérettetett, és fajsúlyosnak találtatott:

Alföldi Nyomda Zrt., ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Besenyei
Dániel, CODEX Értékpapírnyomda Zrt., Color Pack Nyomdaipari
és Csomagolóanyag Gyártó Zrt., Dürer Nyomda Kft., Gelbert Eco
Print Kft., Keskeny és Társai 2001 Kft., Koperda Mirtill, Mórocz
Istvánné, Pauker Holding Kft., Pénzjegynyomda Zrt., Reálszisz-

téma Dabasi Nyomda Zrt., Rétfalvi
Orsolya, STI Petôfi Nyomda Kft.,
Szekszárdi Nyomda Kft., Typonova
Nyomda Kft., Zrínyi Nyomda Zrt.

A termékek fotói megtekinthetôk
szövetségünk honlapján
(www.fedprint.hu), a „Díjazottak/Pro
Typographia” link alatt, illetve közlésre
megküldtük a szakmai sajtónak is. A
gyôztes termékeket egyébként egy
éven keresztül az Óbudai Egyetemen
ki is állítjuk. 

Ezúton is gratulálunk 
a gyôzteseknek!

Megmérettettek és fajsúlyosnak találtattak

Pro Typographia 2014
Meghívó az ünnepélyes díjátadóra
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A Könnyûipari Mûszaki Fôiskolát (KMF) 1972-ben alapították.
Dr. Patkó István 1978 óta tanít az intézményben, amely 2000.
januárjában – a Bánki és a Kandó Mûszaki Fôiskolákkal
egyesülve – része lett a Budapesti Mûszaki Fôiskolának,
és karként Rejtô Sándor, a neves gépészmérnök nevét vette fel.
A karon belül 2004-tôl a könnyûipari mérnöki szak mellett
a környezetmérnöki, 2008-tól pedig az ipari termék- és
formatervezô mérnöki alapszakok is elindultak. A Budapesti
Mûszaki Fôiskola 2010. január 1-jétôl Óbudai Egyetem néven
folytatta tovább mûködését. Az RKK jelenleg három képzési
területen – könnyûipari mérnöki, ipari termék- és formatervezô
mérnöki és környezetmérnöki – alapszakokon folytat oktatást.
A könnyûipari mérnöki szakon mesterképzés (MSc) is indult.
Az ipar igényei alapján kínálnak szakmérnöki továbbképzéseket
is (szennyvíz-gazdálkodási szakmérnöki szak, nyomtatott
kommunikáció szakmérnöki szak stb.). Prof. dr. habil Patkó
István 2004 óta tölti be a dékáni tisztséget. Vele beszélgettem.

Beszélgetés prof. dr. habil Patkó Istvánnal,
az Óbudai Egyetem Rejtô
Sándor Könnyûipari és
Környezetmérnöki Karának
dékánjával

A „mi” egyetemünk, a „mi” karunk

◆ 1978 óta tanít az intézményben. Az utóbbi húsz évben külön-
bözô vezetôi pozíciókat tölt be. Ennek a közelítôen 40 éves
múltnak és tapasztalatnak a tükrében igazán jogos a kérdés: Ön
szerint „merre megy” az oktatás?

– Amerre az ipar! Mûszaki – egyetemi – karként rendkívül fontos,
hogy olyan tudással és ismeretekkel ruházzuk fel a hallgatóinkat,
amelyek nemcsak megfelelnek az ipar kívánalmainak, hanem a
legmodernebb és legújabb technológiai tudásanyagot is biztosítják. 

◆ Igazából arra gondoltam, hogy az oktatás feltételei és körül-
ményei kapcsán mi a helyzet, mik a kilátások. Annyi mindent hall
az ember: például itt ez a kancelláriarendszer…

– A rendszerváltással alapjaiban változott meg a teljes felsôoktatás
helyzete, és ennek – természetesen – vannak elônyös és elônyte-
len oldalai. Legnagyobb elônye, hogy kitágultak a lehetôségek,
sokkal inkább az intézmények „kezébe” került a saját rendszereik-
nek, mûködésüknek a kialakítása, megnyíltak más nemzetközi
felsôoktatási intézményekkel történô gyakorlati együttmûködések –
ilyen például az Erasmus program, vagy éppen közös karok mû-
ködtetése akár valamely itthoni városban, akár külföldön –, lénye-
gesen rugalmasabb lehet az ipar elvárásaihoz igazítani az oktatást,
és még sorolhatnám. Hátránya is van persze: míg a rendszerváltás
elôtt a hazai nagyvállalatok szívesen és örömmel iskolázták be
munkatársaikat felsôfokú képzésre, és persze támogatták
anyagilag (MÜFA) is az intézményeket, addig mára – tisztelet a
kivételnek – ez nem jellemzô.

Pedig a tudásba befektetett összeg – ami igazából nem is konkrét
kiadást, pénzt jelent, hanem inkább a tanulmányok elvégzéséhez
szükséges idô biztosítását –, az egyik legmegtérülôbb beruházás,
hiszen a jövôt alapozza.

◆ Azt gondolom, ez az esetek zömében, nem az akaraton, ha-
nem a lehetôség hiányán múlik: a cégek nem igen tehetik meg,
hogy egy-egy „beiskolázásra küldött” ember pótlására is alkal-
mazzanak valakit. És aztán ott van az a tény is, hogy egy maga-
sabban képzett embert jobban meg kell fizetni, és ezt már nem
bírja el a vállalkozás…

– Tudom, hogy nincsenek egyszerû helyzetben a mai cégek, vállal-
kozások, ezzel együtt nagyon is érdemes lenne átgondolniuk, hogy
egy magas szinten képzett kolléga milyen elônyt jelent a vállalat
szempontjából. Meggyôzôdésem, hogy a „kimûvelt emberfô” min-
den esetben csak javára van egy cégnek!

◆ Visszatérve a feltételek és körülmények alakulásához: egy-
szerûsödik vagy bonyolódik a kar élete?

– Azt mondanám: szerencsésen alakul a kar élete, de ez nem azt
jelenti, hogy egyszerûsödik. Rendkívül jó lépésnek bizonyult mind
a korábbi fôiskolák – KMF, Bánki, Kandó – összevonása, mind
pedig az egyetemmé való átalakulás, ámbár ez utóbbi nem kis
erôfeszítést igényelt. Hogy mást ne említsek, 2000-ben, amikor
Budapesti Mûszaki Fôiskolává alakultunk, már éreztem és tudtam,
hogy „egyetemi rangra” kell lépnünk, és a kollégáimat arra ösztö-
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fedprint.hunöztem, hogy abszolválják az auditáláshoz elengedhetetlen tudo-

mányos végzettséget. Akkoriban 17 százalékuknak volt csak meg
az ehhez szükséges minôsítése, ma az arány 74 százalék! Tehát
„szakmailag” hatalmas minôségi elôrelépést tettünk meg, noha elô-
zô, fôiskolai életünkre is joggal büszkék lehetünk, hiszen a karon
igen sok kiváló elméleti és – ami nagyon lényeges – gyakorlati
szakember oktatott, volt óraadó tanár. Pénzügyileg pedig stabil hát-
térrel rendelkezünk, ebbôl következôen a „kancellári felügyelet”
nem hiszem, hogy bármifajta hátrányt fog okozni… Mindemellett
nem állítom, hogy nem lenne jó, ha több pénzeszköz állna a kar
rendelkezésére, mert akkor több jutna kutatásra, fejlesztésre, hi-
szen az sosem állhat le. Az egyes szakirányokat tekintve szeren-
csésnek mondható a nyomda- és csomagolóipar: ebben az iparág-
ban – ellentétben a textil-, a bôr- vagy éppen a papíriparral – ma is
jelentôs vállalatok, vállalkozások mûködnek Magyarországon, olya-
nok, amelyek perspektívával, stabil jövôképpel is rendelkezhetnek. 

◆ Nem teljesen megalapozatlan kritika a felsôoktatás felé, hogy
túl sok a végzôs, nincs szükség ennyi diplomásra, hiszen az el-
helyezkedési lehetôségek igencsak végesek… Vagy inkább igaz
az a meglátás, hogy manapság egy felsôfokú végzettség – leg-
alább is a BA/BSc szint – olyan, mint annak idején egy szakirá-
nyú érettségi? És ha ez valóban így van, nem kellene mindezt
jobban tudatosítani a hallgatókban, hogy elkerüljék a csalódást,
az „élettôl való túlzott elvárást”?

– Az Óbudai Egyetemnek több mint 12 ezer hallgatója van, ezen
belül az RKK-nak mintegy 1500 fô, a médiatechnológiai szakirá-
nyon 150–200-an tanulnak. A karon évente nagyjából 200–250 fô
végez, akiknek 10 százaléka – ez egyébként megegyezik a ma-
gyarországi egyetemek átlagával – folytatja MSc-n a tanulmányait.
A médiatechnológiai szakirányon végzettek közül 50–70 végzôs
jelenik, pontosabban jelenne meg a munkaerôpiacon, és ez a lét-
szám a nyomdaiparban mûködô vállalkozások számához viszonyít-
va igazán nem magas, sôt. Mindehhez azonban még az is hoz-
zátartozik, hogy végzett hallgatóinknak csak mintegy 60 százaléka
– tehát 30–40 fô – akar elhelyezkedni az iparágon belül. Ôk el is
tudnak, vagy tudnának. Kétségtelen ugyanis, hogy sokan nem
szívesen mennének vidékre, Budapesten viszont nincs ennyi
álláslehetôség… 

◆ Beszélgetésünk elején már szóba került a frissdiplomások fel-
készültsége. Manapság, amikor elképesztô gyorsasággal és mó-
don hatványozódnak az információk az élet valamennyi terüle-
tén, így az oktatás egyes szakterületeit illetôen is, képes-e lépést
tartani ezzel a felsôfokú oktatás? Mennyire naprakész „tudás-
megalapozott” információval rendelkeznek, pontosabban rendel-
kezhetnének a frissen végzettek?

– Minden feltétel és körülmény adott, hogy a lehetô legszélesebb
tudással rendelkezzenek a végzett hallgatók a szakterületüket
illetôen. Az oktatók felkészültségén ez messzemenôkig nem múlik,
hiszen folyamatosan képzik önmagukat, adott esetben nemzetközi
szinten is. Sôt, inkább azt mondanám, hogy a frissdiplomások
tudásával éppen azért van, vagy lehet „baj”, mert kvázi „fölülkép-
zettek”: ugyanis kikerülve az életbe, azaz a valós termelési körül-
mények közé, nem a legmodernebb eszközök, gépek, technológiák
és körülmények fogadják ôket… Ez persze, teljesen érthetô, és
nem is elvárható vagy életszerû, hogy kizárólag olyan munkahe-

lyek legyenek, amelyek a legújabb innovációkkal és gépparkkal
felszereltek. Ám emiatt úgy tûnhet, hogy az élet realitásai között
nem állják meg a helyüket a fiatal, frissen végzett szakemberek.
Mindezzel együtt, nekünk akkor is a legkorszerûbb tudással kell
felvérteznünk a diákjainkat, már csak azért is, hogy tudják, merre
van, lehet az iparági fejlôdés iránya, merre „menjen” a cég.
Magam is szembesülök idônként azzal, hogy a cégvezetôk, a „régi
szakemberek” úgy érzik, a frissdiplomások tudása nem megfelelô.
Ennek oka az elôbbiekben említett tény, hogy az oktatás kisebb
mértékben a meglévô, inkább a fejlôdést elôsegítô szakmai tudás-
bázis kialakítására teszi a hangsúlyt. Ám van ennek egy másik oka
is, és talán ez a jóval gyakoribb. Nevezetesen arról van szó, hogy
türelmetlenek a vezetôk, azaz kevés idôt adnak a beilleszkedésre,
az adott cég ritmusának és szokásainak felvételére. Pici türelem,
némi odafigyelés, empátia – és máris kiderül, hogy a frissdiplomás
egy nagyon is értékes kolléga, illetve munkaerô.

◆ Ezek szerint, a cégek elvárásai ugyan meglehetôsen ke-
ménynek tûnnek a végzôs hallgatókkal kapcsolatosan, ám
valójában rendben lévô az ifjúság tudása. Az egyetem, a kar
teszi a dolgát: felkészült szakembereket ad az iparág számára.
De vajon maga az iparág vállalatai tehetnek-e valamit – és ha
igen, akkor mit – annak érdekében, hogy érdemi segítségére
legyenek a felsôoktatásnak, egész pontosan a „mi” egyetemünk-
nek, azon belül a „mi” karunknak?

– Éljenek az egyetem, azon belül a kar nyújtotta lehetôségekkel: az
egyik legnagyobb segítség az, ha minél több cég biztosít helyszínt
a kötelezô gyakorlati idô letöltésére. Ez mindenkinek csak elônyére
szolgál: a hallgatók számára lehetôvé teszi, tenné, hogy valódi
körülmények között valódi gyakorlatot szerezzenek, a munkaadók
pedig egy elméletileg inkább többé, mint kevésbé hozzáértô, ám a
dolgokat mindenképpen friss szemmel látó fiatal munkatársra
tehetnek szert a gyakorlat idejére, és ez még pénzükbe sem kerül,
és semmifajta késôbbi kötelezettséggel nem jár.
Ezen kívül figyelmébe ajánlom az ipar szereplôinek a továbbkép-
zéseinket, hiszen – ahogy arról már esett szó – a magasan és jól
képzett kollégák kulcsfigurák lehetnek a cég fejlôdésében, fejlesz-
tésében, azaz jövôjének megalapozásában. És ez sem jelent
pluszköltséget a vállalat számára, hiszen „csak” némi idôt kellene a
kollégák részére biztosítani a tanulmányok végzéséhez. Azután ott
vannak az egyetem szakértôi, illetve kutatási, laboratóriumi szolgál-
tatásai is, amelyekkel ugyancsak élhetnek, élhetnének az iparág
szereplôi. Ezeknek a szolgáltatásoknak ugyan vannak anyagi
vonzatai, de bôven a megfizethetô kategóriába tartoznak, ugyan-
akkor hitelességükhöz, messzemenô szakmai megalapozottságuk-
hoz kérdés sem fér.
Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy az egyetemnek, a
karunknak rendkívül jó és élô kapcsolata van az iparral, és eddig is
sok segítséget kaptunk az ágazat szereplôitôl. Hogy mást ne is
említsek: a Canon jóvoltából korszerû digitális nyomdánk van, az
ESKO a csomagolóanyag-gyártás elôkészítésének terén biztosí-
totta a szükséges hardver és szoftver feltételeket, de más cégek is
rendre támogatnak. Azt gondolom – és persze remélem –, joggal
bízok abban, hogy ez a kapcsolat a jövôben még szorosabb lesz,
még inkább felerôsödik.
Szükségünk van egymásra.
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delkezésére. Mindemellett erôteljesen fókuszálnak az értékesítésre: a szûkülô hazai piac helyett fôleg az exportlehetô-

ségekre, mind a hagyományos, mind pedig a digitális megoldások tekintetében. Ez utóbbi téren két erôsnek mondható

„lábat növesztettek”: jelentôs a tranzakciósnyomtatvány-elôállításuk, illetve egyre több fotókönyvet gyártanak. Tapasz-

talatuk szerint a két technológia szerencsésen egészíti ki egymást, továbbá komoly elônyt jelent a különféle példány-

számú kiadványok gyártásoptimalizálásánál is.  ➧

„Úgy gondoljuk:
abbahagyni nem szabad…”
PPFest/PPDExpo
– Fábián Endre, Pesti Sándor

Ahogy azt elôzô lapszámunkban

már jeleztük, a házigazdák bemutat-

kozása után Fábián Endre egyesületi

elnök és Pesti Sándor ügyvezetô is-

mertette a 2015-ben ismételten megrendezésre kerülô PPFesttel kapcso-

latos elôzetes terveket. Nos, megvan az idôpont: 2015. április 14–16. kö-

zött kerül majd megrendezésre a PPFest. „A visszajelzések alapján úgy

gondoljuk, abbahagyni nem szabad, ám le kell vonni az elsô rendezvény

tanulságait minden téren” – hangsúlyozta Fábián Endre elnök, majd rész-

letesen is kitért, illetve Pesti Sándor ügyvezetôvel közösen kitértek arra,

hogy mire is gondoltak. Mint mondták: a Syma csarnok kitûnô helyszín-

nek bizonyult, s az Expositor nagyon korrekt partnernek, tehát ezen a téren

nincs miért változtatni. Az idôpont viszont – a gyakorlatilag egyöntetû

visszajelzések alapján – átkerült tavaszra, illetve megvizsgálják a kiállítók

számára kínált alacsony részvételi díjakat is, merthogy kiderült: az ala-

csony ár nem feltétlenül vonzó, sôt… A rendezvény maga a letisztult

PPFest elnevezést kapta, amelynek részét képezi a PPDExpo (nyomda- és

csomagolóipar), a SIGN Expo (reklámdekoráció), a DigitalExpo (digitális

megoldások), továbbá a FLExpo (hajlékonyfalú csomagolóanyag-gyár-

tásban érintettek) bemutatkozása. Az elképzelések szerint ezen „expókon”

kívül 2015-ben is számos egyéb program – díjátadók, kerekasztal-beszél-

getések, sajtópódium, konferenciák stb. – várná az érdeklôdôket.

„Többet, jobbat és vidámabbat” (sic!) szeretnének a szervezôk a széles

szakma számára biztosítani, s remélhetôleg jó okuk van feltételezni, hogy

az iparág minél több szereplôje – vagy így, vagy úgy – ehhez, ebben part-

ner lesz, merthogy rólunk és egyben nekünk (is) szól a PPFest. ➧

„…keressük a
további együtt-
mûködéseket”

Az Interpress Külkereskedelmi Kft. legmeg-

határozóbb tevékenysége, hogy nyomdaipari

szolgáltatásokat közvetít, vagyis a hazai, de

még inkább a nemzetközi piacról felvállalja a

különféle nyomdatermékek – jellemzôen köny-

vek – nyomdaipari kivitelezését, és azt magyar

nyomdák bevonásával készítteti el. De nem

pusztán közvetítésrôl van szó, hanem gyakor-

latilag teljes körû felelôsséget vállal mindkét

irányba, és teljes egészében finanszírozza is az

ügyleteket. Egyrészt jótáll a megrendelô felé,

vagyis százszázalékos felelôsséget vállal min-

den beszállítója munkájáért, a munkafolyamat

minden mozzanatáért, másrészt beszállítóinak,

azaz a nyomdáknak – függetlenül attól, hogy a

megrendelô mikor rendezi felé a számlát –

napra pontosan fizet, ráadásul a legnagyobb

terhet jelentô költség megfinanszírozásától is

tehermentesíti ôket: ugyanis a munkákhoz a

papírt saját maga biztosítja.

Nos, ez meglehetôsen jól hangzik, viszont a

dologhoz az is hozzátartozik, hogy az Inter-

pressnek magasak a nyomdákkal szembeni el-

Interpress – Szabó József 
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várásaik. A kivitelezés minôségéhez, a

határidôk betartásához és fôleg a

korrekt üzleti magatartáshoz, valamint

a nyomda stabil üzletviteléhez kétség

sem férhet, hiszen abban az esetben

nem pusztán egyetlen megrendelés

menne „veszendôbe”, hanem az

idôigényesen felépített üzleti kapcsolat

azzal az adott megrendelôvel. És ezt

nem engedheti meg magának egyetlen

cég sem.

Az Interpress partneri körét elsô-

sorban a német nyelvterület országai

alkotják, de Észak-Európából, Orosz-

országból és persze Magyarországról

is számos cég dolgoztat velük. Jelen-

leg összesen húsz ország cégeivel áll-

nak kapcsolatban.

Szabó József kereskedelmi igazga-

tó elôadásában röviden áttekintette az

exportpiacok helyzetét is, amelyrôl

elmondható, hogy nem egyszerû sem

betörni oda, sem megmaradni rajta.

Erôs versenyhelyzet jellemzi, és ez

nemcsak abban jelentkezik, hogy a

helyi nyomdák is elkezdték „becsül-

ni” a korábban „lenézett” kisebb

megrendeléseket, és persze a távol-

keleti gyártatás a nagyok körében to-

vábbra is igen népszerû, hanem ab-

ban is, hogy a megrendelôk a legki-

sebb hibákat is erôsen „megtorol-

ják”… „Egy nyomda számára bizton-

ságosabb és egyszerûbb is, ha az In-

terpressen keresztül dolgozik export-

piacra” – hívta fel a jelenlévôk fi-

gyelmét Szabó József. Arra a felve-

tésre, hogy igen, de akkor nagyon

nyomott áron kénytelen elvállalni a

munkákat, az elôadó elmondta, hogy

az Interpress a nyomda mûveleti költ-

ségét tekintve egyszámjegyû árréssel

dolgozik, nyereségének nagyobb há-

nyadát a papírbeszerzésen abszolvál-

ja. Jelenleg egyébként mintegy 10–15

hazai nyomdával állnak szoros üzleti

kapcsolatban, de folyamatosan kere-

sik a további együttmûködések lehe-

tôségét, ugyanis – ahogy Szabó Jó-

zsef fogalmazott – „a hazai nyomda-

ipar abszolút versenyképes felkészült-

ségû és tudású a nyugat-európai

nyomdákhoz mérten”. ➧

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot!

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

Kis értékû berendezések lízinglehetôsége
Grenkeleasing Magyarország – Kárász Ferdinánd

Nincs elkényeztetve a nyomdaipar lízinglehetôségekkel sem, s igazából

Kárász Ferdinánd, pontosabban a Grenkeleasing sem kínál erre gyógyírt,

legfeljebb egy kis enyhítô balzsamot… A Grenkeleasing Magyarország Kft.

ugyanis kis értékû mûszaki és elektronikai berendezések finanszírozásában

tud segítséget nyújtani, olyanokéhoz, amelyeknek értéke nem haladja meg

nagyjából a 2,5 millió forintot. A nyomdaipar „érdemi” berendezései persze

nyilvánvalóan ennek az összegnek a többszörösébe kerülnek, ám az is vitat-

hatatlan, hogy egy cég mûködtetéséhez – bármi is legyen a profilja – elenged-

hetetlenek például a különféle IT, vagy éppen biztonságtechnikai berendezé-

sek is, és ezek beszerzésében már érezhetô segítséget jelenthet ez az összeg. 

A több mint 30 éve alapított és 2000 óta a Frankfurti Tôzsdén is jegyzett

társaság 2006 óta van jelen a hazai finanszírozási piacon, és azóta több mint

kétmilliárd forintot helyeztek ki. Az igénybevétel menete egyszerû és gyors

náluk: 1–2 napon belül döntés születik a minden esetben személyre, ponto-

sabban cégre szabott – merthogy kizárólag jogi személyiségû céggel kötnek

szerzôdést – ügyletet illetôen. A lízing nagy elônye, hogy nincs szükség ön-

erôre, s mivel kisebb értékekrôl lehet szó (min. 200 ezer, max. 2,5 millió fo-

rint), a futamidô 2 és 5 év között változhat. Fix forint-, illetve fix euróalapú

szerzôdéseket kötnek, a díjfizetés ritmusa pedig választható: havonta vagy

negyedévente – tudtuk meg Kárász Ferdinánd elôadásából. ➧

K
özin

fo
in

fo

17

mastertan291 szept gmn.qxd  2014/09/03  17:24  Page 17



18

Változik a képzés menete:
együtt, ami egybe tartozik
Óbudai Egyetem, RKK
– Koltai László dékánhelyettes

Egy szakma jövôjében meghatározó szerepe van az oktatásnak – ehhez a ki-

jelentéshez kétség sem férhet, mint ahogy ahhoz sem, hogy az oktatás három

„alapegységének” – tanuló, tanár, iskola – legmeghatározóbb formálója pedig a

késôbbi munkahely. Éppen ezért – ahogy ezt egy interjúban Patkó István, az

RKK dékánja is hangsúlyozta – az oktatásnak mindig az ipar fejlôdésének irá-

nyát kell követnie, sôt nem is követnie, hanem inkább irányt mutatnia annak. A

nyomdaipari felsôfokú oktatás helyzete egyrészt szerencsésnek mondható, hi-

szen egyáltalán létezik, és felkészült oktatói kar gondoskodik a képzés minôsé-

gérôl, másrészt egyáltalán nincs könnyû dolga, hiszen küzd az utánpótlás hiá-

nyával. Kevés a tanuló, amelynek oka nemcsak a szakma iránti mérsékelt ér-

deklôdés, hanem a demográfiai deficit is. Ám míg ez utóbbira egy intézmény-

nek semminemû ráhatása nincs, addig a kar iránti érdeklôdést esetleg képes fo-

kozni, például azzal is, ha a hallgatók számára BSc szinten a piacképesebb, könnyebb elhelyezkedést biztosító integ-

rált tudás megszerzését teszi lehetôvé, azaz a 7 félév alatt elsajátíthatják a nyomda-, papír- és csomagolóipari ismerete-

ket egyaránt. Ez egyébként korunk nyomtatással foglalkozó cégeinél elvárásként is megfogalmazódik, hiszen egy

nyomdában – bármi legyen is elsôdleges profilja – ma már gyakorlatilag mindhárom terület egyszerre jelen van. Szep-

tembertôl már az új szakirány szerint kezdôdik a képzés az Óbudai Egyetemen, és az összevonás eredményeképpen

ráadásul magasabb óraszámban és intenzívebb szakmai ismeretekkel. Egyetemi diplomaként és persze a továbbképzé-

seknél azonban megmarad a három szakirány külön, az integráció kizárólag a BSc szintet érinti.

(Itt szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét arra is, hogy az Óbudai Egyetem lehetôséget biztosít az Ezüst Diploma

átvételére mindazok számára, akik az 1973-1974-es években végeztek, és a mérnöki pályán tevékenykedtek. Bôvebb

felvilágosítás: Pásztor Ildikó, telefon: + 36 1 666-5903, e-mail: titkarsag@rkk.uni-obuda.hu) ➧

Csökken, növekszik vagy alakul?
Alakul(t)!

A nyomdagépgyártókat, és közöttük a Heidelberget is – mondhatni – erôteljesen

megviselte a gazdasági válság, és persze a leányvállalatok sem „úszták meg szárazon”.

Mindenhol és mindenkinél „rezgett a léc”, s hogy le ne essen, különféle stratégiai meg-

oldáshoz folyamodtak az anyavállalatok.

A Heidelberg élére például 2012-ben dr. Gerold Linzbach személyében új cégvezetô

került, aki képes volt visszarángatni a szakadék szélérôl a céget, ám nem kis véráldozat

mellett: jelentôs elbocsátásra, az üzleti koncepció kardinális átgondolására, valamint az

üzleti modell alapjaiban történô reorganizációjára volt ahhoz szükség, hogy az anyavál-

lalat 2013-ra ismét nyereségessé váljon. Az új „utasítás” (sic! Mester Miklós) szerint a

szervizt és segédanyag divíziót erôsíteni kell, az íves ofszet üzletágnál a profitabilitást

kell növelni, a gyengébbnek minôsülô területre, azaz a digitális piacra pedig jóval erô-

teljesebben kell fókuszálni. Ez utóbbi területen a Heidelberg a Fujival dolgozik közö-

sen, és természetesen az inkjet piacot célozzák meg, azon belül pedig fôleg az akcidens

kiadványok elôállítását, illetve a csomagolóanyag-gyártást. De a Ricoh-val 2012-ben

kötött együttmûködés is él természetesen.

Az új üzleti koncepció és az átszervezett mûködési struktúra eredményeképp létrejött

változások a hazai leányvállalatot is természetesen érintik. A logisztikai fejlesztés és új

kellékanyag-ellátási koncepció szerint a Heidelberg Magyarország Kft.-hez került a

Heidelberg Magyarország – Mester Miklós
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A nyomdák számára a nyereség növelésének –

tekintettel arra, hogy a vállalási árakat emelni nem

lehet – ma jószerint kizárólag az a módja, ha a

költségeiket csökkentik, vagy ha a hatékonysá-

gukat növelik. Nos, a SunChemical képviselôi egy

olyan festékcsaláddal ismertették meg a jelenlévô-

ket, amely a hatékonyság növelésében, és ezáltal a

költségek csökkentésében jelent segítséget. Ez pe-

dig nem más, mint a SunLit Titan.

Ez egy nagyon nagy sebességre tervezett, gyor-

san száradó festékcsalád, ami lehetôvé

teszi, hogy gyorsabbá és optimalizál-

tabbá váljon két ponton is a munka-

folyamat: az egyik, hogy az ívek a

nyomtatást követôen rendkívül gyor-

san megszáradnak, ami szinte azonna-

li fordulást tesz lehetôvé, a másik,

hogy amikor mindkét oldalt kinyom-

tatták, az ívek azonnal mehetnek fel-

dolgozásra. A Titán-hatás szabadal-

maztatott, innovatív alapanyagok be-

vezetésével jött létre, amelyek rendkí-

vül gyors beütést, és gyors, átható

oxidációs száradást tesznek lehetôvé.

További elônyük, hogy a védôlakko-

zás szükségtelenné válik. Az új soro-

zat sikeresen alkalmazható számtalan

nyomathordozóra, és számtalan appli-

kációhoz használható. Egyedülálló

tulajdonságait, és ebbôl fakadó költ-

séghatékonyságát leginkább a kis, és

közepes példányszámok nyomtatásá-

nál lehet kiaknázni, még akkor is, ha maga a festék némileg drágább –

tudtuk meg László Róbert és Menyhárt Imre közös elôadásából. ➧

négy országot – Ausztria,

Csehország, Magyarország

és Szlovákia –, plusz a bal-

kánt ellátó segédanyag di-

vízió központja, mégpedig

Mester Miklós felügyelete

alá. Az új központ nem Bu-

dapesten van, hanem Gyôr-

ben, a Körtefa utcában. Lét-

rejöttének célja, hogy az

egyébként is igen sikeres és

nyereséges szegmens még

eredményesebb és sikere-

sebb legyen, vagyis a köz-

pont kialakításával tovább

lehessen csökkenteni a költ-

ségeket, amibe az is beletar-

tozik, hogy további létszám-

leépítés is várható… Ám az

is kétségtelen, hogy az ilyen

formán megreformált és új-

jáalakított mûködési struk-

túra rendkívül költséghaté-

kony mind a beszerzést,

mind az értékesítést illetôen.

Továbbá magába foglalja a

szinergiából fakadó vala-

mennyi elônyt, és mint

ilyen, sokkal stabilabbá vá-

lik valamennyi érintett – az

ott dolgozók, az anyaválla-

lat, és természetesen a vevôk

– számára. A CCE HUB

koncepció alapján július 30-

án indult központ 24 órán

belül teljesíti az Ausztria

nyugati, a Csehország északi

részérôl érkezô igényeket,

viszont – ellentétben az edd-

igi gyakorlattal – budapesti

ügyfeleik sem aznap, hanem

alapesetben csak 24 órán be-

lül juthatnak ezentúl meg-

rendeléseikhez. ➧

Gyors száradású festék
– több profit 

SunChemical
– Menyhárt Imre,
László Róbert
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Kollégáink segítségével Ön bármikor megtalálhatja

a legmegfelelôbb ragasztót munkájához. Rendelkezésre

álló mintáink segítségével pedig azonnal ki is próbálhatja

a kiválasztott anyagot.

Térjen be hozzánk!Térjen be hozzánk!
Ragibolt: 1134 Budapest, Apály utca 2/c
Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 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 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

Északolasz nyomdák
– tapasztalatok a
Keményfém „tükrében” 

Faragó István,
Faragó Tamás,
Horváth Attila

Évek óta tapasztalható,

hogy a hazai nyomdák egyre

kevésbé látják szívesen

üzemlátogatásra a kollégá-

kat, ami persze valahol ért-

hetô, hiszen mindenkinek

létfontosságú piacának,

megrendelôi körének ôrzé-

se, titkolása. Volt már nem

egy tapasztalat ugyanis arra

nézve, hogy az érdeklôdés

nem állt meg a technológiá-

nál, hanem erôteljesen kiter-

jedt a vendéglátó nyomda megrendelôinek, partneri

körének feltérképezésére és majdani megkeresésére…

Jobb a békesség alapon éppen ezért ezúttal nem ha-

zai, hanem külföldi, egész pontosan északolasz nyom-

dákba szervezett látogatást az egyesület. Illetve nem

is az egyesület, sokkal inkább Faragó István, a Ke-

ményfém tulajdonos-ügyvezetôje. A 3,5 napos szak-

mai programon mintegy 27 fô vett részt. A résztvevôk

egyöntetû véleménye szerint vitathatatlanul hasznos

volt a program, még akkor is, ha elsôsorban egy bizo-

nyos cég – jelen esetben a Keményfém – által kínált

berendezéseket volt hivatott a gyakorlatban bemutatni.

A vándorgyûlésen elhangzott „hármas” elôadás is

ezeknek a berendezéseknek – az SCS Automaberg cég

kínálatában található Easy Fly Pro, Corner Master,

Trim&Perf 600 stb. –, illetve megoldásoknak – Sole-

ma gyártás-automatizálási rendszerek, illetve külön-

féle gépek – lehetôségeire, és elônyeire hívta fel a

Papíripari kutatás
– helyzetjelentés 
Nyugat-magyarországi
Egyetem – dr. Lele István

Némileg szûkebb

érdeklôdésre tartha-

tott számot dr. Lele

István elôadása, hi-

szen a téma a min-

dennapok szintjén

csak módjával érinti

a szakmát… Ámbár

nem egy projektjük,

kutatási eredményük

igencsak gyakorlati

hasznot hoz, ilyen

például az az általuk

kidolgozott módszer,

amelynek során mik-

rohullám segítségé-

vel lehet a papírféle-

ségek nedvességtar-

talmát mérni. Tulajdonképpen ez egy „kapu”, ame-

lyen áthaladtatva a papírféleségeket, egzakt módon

jelzi azok nedvességtartalmát. Nem véletlen, hogy a

Hamburgernél, a StoraEnsónál is mûködik ilyen be-

rendezés, sôt Kínában is letelepítettek belôle kettôt.

Nemzetközi kutatásokban is részt vesznek, jelenleg

az egyik témájuk a papírok visszaforgathatóságának

problémás pontjai, a másik pedig a begyûjtési straté-

giák javítása. A hazai papíripari kutatások kezdete

egyébként 1949-ig nyúlik vissza, jelenleg pedig a

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly

Karának keretén belül folyik kutatás.

Dr. Lele István azt sem titkolta, hogy küzdenek a

fennmaradásukért, éppen ezért minden szakmájuk-

ba vágó megkeresést örömmel fogadnak, legyen

szó nyomdáról, környezetrôl, vízrôl vagy éppen –

és természetesen – papírról. ➧
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hallgatóság figyelmét. A Solema cég

kapcsán azt is megtudtuk, hogy mivel

nemrégiben felvásárolták a svájci Ro-

dát, egy igen erôs szegmenssel bôvül-

tek, amely természetesen hazai képvi-

seletük, a Keményfém kínálatába is

bekerült. Ez pedig nem más, mint a

csomagolóanyag, azon belül a rekesz-

betétek, illetve könyvkötészeti leme-

zek gyártásához kínált berendezés.

Az olasz nyomdalátogatás legfôbb

tapasztalata egyébként az volt, hogy

szakmailag nem, kötészeti automati-

záltságban viszont erôteljesen túlszár-

nyalják a hazai nyomdákat. ➧

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu

Íves? Tekercses? Lézer? Inkjet? 
Canon Hungária
– Szalai István,
Szendrei Szabolcs

A vándorgyûlés utolsó elôadása szintén egy

„többszereplôs” elôadás volt, amelyben az elô-

adók – Szalai István és Szendrei Szabolcs – egy-

másnak adva a szót, nyújtottak átfogó képet a di-

gitális nyomtatás helyzetérôl és kilátásairól – ter-

mészetesen a Canon tapasztalatainak, felmérései-

nek, meglátásainak, megoldásainak tükrében. 

Részletesebben is bemutatták a cég jelen kíná-

latát, illetve ismertették azokat az új inkjet beren-

dezéseket is – például Image Stream 3500, vala-

mint a B3-as formátumú Niagara –, amelyek

2015-tôl lesznek elérhetôk, és amelyek – ahogy

az elôadók fogalmaztak –: „Új fejezetet nyitnak

az inkjetnyomtatás történetében”.

De túl a kínálat ismertetésén, felhívták a figyelmet arra a tanulmányra is – ami a sorban immár az ötödik –, amely

mintegy 550 fô bevonásával készült nemzetközi felmérés eredményeképpen született, és amelybôl rendkívül érdekes és

fôleg hasznos információkhoz juthatnak a nyomdai szolgáltatással foglalkozók arra nézve, miként tudnak jövôt építeni

nyomtatással. Az amolyan üzletviteli tanácsadásként is aposztrofálható tanulmány hat legfontosabb megállapítása,

tanácsa a sikeres tevékenység kialakításához a következô: 1./ Készítsen marketing- és üzleti tervet, és vizsgálja felül

rendszeresen! 2./ Használja fel szállítóit is arra, hogy segítsék az üzleti fejlôdését! 3./ Jelenjen meg szolgáltatásaival és

a digitális technika nyújtotta lehetôségekkel! 4./ Határozza meg, hogyan válhat részévé egy többcsatornás kommuniká-

ciós rendszernek! 5./ Fektessen be web2printbe! A vásárlók érteni és értékelni fogják ennek elônyeit. 6./ Hangsúlyozza

ügyfelei számára a nyomtatással elért befektetés megtérülését! ➧

És ezzel véget is ért az idei Nyomdász Vándorgyûlés elsô napjának szakmai programja, az esti banketten pedig – ahogy azt
elôzô számunkban is írtam – már a mintegy 120 fôre „felduzzadt” társaság találkozott, s érezte magát – szokás szerint – igen
kitûnôen. A másnap délelôtt nyomdalátogatással telt. Végezetül még annyit: jövôre is találkozunk – találkozzunk! – valahol egy
vándorgyûlésen (is)! ■ Ilona
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Folytassuk Pesti Sanyi gondolatait
e témáról, hisz gondolom, a nyári
szünet után nem árt felidézni, hol is
hagytuk abba – tehát: „Ott hagytuk
abba, hogy az egyesület egyik kiemelt
feladata megteremteni és fenntartani
azokat a formákat és fórumokat, ahol
bölcs és elkötelezett szakemberek el-
fogulatlanul, nem a pillanatnyi üzleti
érdekeik szerint képesek együtt gon-
dolkodni és megteremteni a lehetôsé-
geit a kiforrott gondolatok megvalósí-
tásának”. Szép, frappáns megfogal-
mazása ez a Sanyinak az egyesüle-
tünk informális célrendszerét össze-
foglalva. 

66 éve, amikor az egyesületünk meg-
alakult persze nem ez volt a cél, de ezt
már ne is analizáljuk, hisz nem igazán
az anekdotázás, magyarázkodás vagy
a sebek nyalogatása a célunk most,
hanem a jövôben való gondolkodás.
Azon dolgozunk, hogy az egyesületünk
megünnepelhesse majdan a 130.
avagy a 100. évfordulóját. De nem
azért, hogy ünnepelhessünk (ünne-
pelhessenek az utódaink), hanem
azért, mert egy fenntartható egyesüle-
tet formálunk állandóan. Mindennek
van egy életgörbéje, hosszabb-rövi-
debb, lassan emelkedô, gyorsan emel-
kedô, lassan zuhanó, gyorsan zuhanó
stb. Igazán a lényeg az, hogy a szerve-
zetnek ne legyen az életgörbéjében ha-
nyatlás. Ezt ugye, úgy lehet megolda-
ni, hogy mindig újabb és újabb dol-
gokkal, termékekkel kell elôjönni, hisz
a kor igénye változik. Azt kell adni a
„népnek”, amire igény van. 

Erre már pár ezer évvel ezelôtt elô-
deink is rájöttek, és a mai legmoder-
nebb marketingnek is ez az alapja. 

Hogyan lehet ezt az elvet lefordíta-
ni, használhatóvá tenni az egyesüle-
tünk számára? Elvileg nagyon egy-
szerû: azt kell nyújtanunk a szakma
egyéni és társas résztvevôinek, amire
igényük van. 

Számunkra igazán az a kihívás,
hogy ezt megtaláljuk, illetve ami ki-
csit még nehezebb, hogy igényt gene-
ráljunk. Szakmáink átalakultak tech-
nológiailag és szervezetileg is. Nyom-
daipari szakmák tûntek el és keletkez-
tek, cégek tûntek el és keletkeztek. A
valamikori, alig több mint 25 nyom-
dára könnyebben, célzottabban, átlát-
hatóbban lehetett építeni, mint a mos-
tani majd’ ezres nagyságrendûre,
mindemellett a egyéni szereplôk szá-
ma a technika, technológia átalaku-
lása miatt a felére csökkent. Na, de ez
az, amin nem sajnálkozni kell, hanem
örülni, hogy a világ fejlôdik, és ehhez
kell alkalmazkodni. Azt kell nyújtani a
szakmai szereplôknek, amire igényük
van... (Direkt nem írom a tagjainkat –
mert azon már rég túlléptünk, hogy a
tagjainkért vagyunk – a szakmánkért
vagyunk.) Ezen dolgozunk.

Az infovilág kimondottan kihívás
számunkra, hisz egyszerû információ
megszerzésével, átadásával nem lehet
felvenni a versenyt az internet gyor-
saságával. Ma leülök a Google vagy
a YouTube elé, és arról a géprôl, tech-
nológiáról kapok információt amirôl
akarok, és olyan mélyen, amilyen mé-
lyen csak szeretném. Elôttem lehet
egy pillanat alatt egy gép bemutatója,
sôt még tolonganom sem kell, hogy
lássak. Nem kell a szakirodalmat túr-
nom, ha valamit elfelejtettem, avagy
nem is tudtam, csak ügyesen beírok
pár keresôszót, és már elôttem is a tu-
domány. Bizony, bizony az annak ide-
jén várva várt Nyomdaipari Enciklo-
pédia nagyon elárvultan érzi magát a
polcon. 

Egyesületünk a kor követelményei-
nek való megfeleltetésen dolgozik. 

Keressük azt, mire van igény, és ar-
ra fókuszálunk. Mi az, ami nincs fönn
a neten? Például a szakmai tapaszta-
lat. Ezért szerveztünk például az idén
tanulmányutat Olaszországba. Min-
den rendezvényünkön fókuszálunk ar-
ra, hogy legyen valamilyen élô bemu-
tató, azaz üzemlátogatás, illetve,
hogy az elôadások közül valamelyik-
ben szerepeljen gyakorlati szakember
ismeretátadása is. Próbáljuk feltöl-
teni az ûrt a hazai szakmai kiállítások
terén – ezért vágtunk bele a PPD-
Expo/PPFest megszervezésébe. Itt a
vezérelv az, hogy igazán kicsi ha-
zánkban nem tudunk átütô szakmai
újdonságot bemutatni, nem tudjuk a
„drupa és társai kenyerét” elvenni,
ehhez icipicinyek vagyunk mindany-
nyian itt, Magyarországon.

De össze tudjuk hozni a szakmát
egy találkozóra – és szerintem ez a
legfontosabb. Vagy más megközelítés-
bôl: azt mondta a PPD-n az egyik ke-
reskedô barátom újdonságokat (nem)
bemutató, kissé hiányos standján:
„Szuper volt! Máskor 3 hétig több
ezer kilométert vezetek azért, hogy
ennyi partneremmel találkozzak!”

Valahol itt jutunk el az egyesüle-
tünk egyik legfontosabb céljához. Ke-
retet adni a valahova tartozáshoz. Ki-
mondva, kimondatlanul, erre minden-
kinek szüksége van. Mindenkinek
egyénileg és szervezetileg célja az ön-
megvalósítás. Többet adjon, mást ad-
jon, mint a másik legalább valami-
ben, legalább valami részterületen.
Ez a Maslow-piramis legmagasabb
szintje. (A Maslow-piramis Abraham
Maslow 1950-es években kidolgozott
szükségletelmélete, a motivációkuta-
tás egyik alaptétele – a fôszerk.)

A valahova tartozás „csak” a har-
madik a Maslow-piramisban, de a
teljes kibontakozás egyik feltétele –
akár elfogadjuk, akár nem. 

Hiszünk benne, hogy ezt a szakmai
valahova tartozást tudja biztosítani
az Egyesületünk, de nemcsak úgy,
hogy vagyunk valahol a nagyvilág-
ban, hanem annak értelme is van.

Fábián Endre elnök

Hírek az egyesület háza tájárólHírek az egyesület háza tájáról
Innen nézvInnen nézv ee
Csapongó, mégis egy irányba mutató
gondolatok – 3. 
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Egyre trendibb a kézmûves kifeje-

zés. A kézmûves ipar fogalma pedig ki-

mondottan kedvencem. Mondjuk, hogy

mitôl kézmûves a méz, az számomra is

titok, hacsak nem mûméz. Kedvenc –

szintén trendi szó – streetfood étterme-

met a Dunakanyarban is kézmûvesnek

nevezik hívei. A kaja tényleg jó, de sze-

rintem a hatékonytalanság szimbóluma:

lassú, de azért nem is olyan beszélgetôs,

pedig szinte csak törzsvendégei vannak.

A sör mindig a legnagyobb melegben és

tömegben fogy el. Az Unicum meg min-

dig a buli elején. Hát igen, a kézi vagy

nevezzük házinak, a korparancs, ami

köztudottan nem a korpa és a narancs ke-

resztezésébôl keletkezik, hanem a mo-

dern világ kényszerébôl. Biztosan volt

valami oka, hogy valamikor a XVIII.

században felváltotta a „kézmûves” ipart

az „ipari” ipar, habár most is nosztalgiá-

val gondolunk a XIX. század végi XX.

század eleji „kézmûves” bútorokra és

edényekre. Ha megnézzük, hogy a nyom-

dagépgyártók mit meg nem tesznek egy-

részt termékeik hatékonyságának, illetve

saját hatékonyságuk növelése érdekében.

Látom, hogy a politika milyen szinten

támogatja a kézmûvességet – think small,

félek, hogy nem az internet és egyéb di-

gitális „opi diaboli” (szabad értelmezés-

ben: az ördög mûvei) fogják eltemetni a

nyomdaipart, hanem a kódexmásolók új

szakmánya. És ezzel megoldódik a pá-

lyázati pénzeknek a nyomda, illetve –

bocsánat – a kulturális kézmûiparba tör-

ténô áramoltatása. Egyrészt ugye, a szak-

képzés, hiszen a képzômûvészeti egye-

tem nem képez elég kalligráfust. Más-

részt a munkahelyteremtés: ki a fene tud-

na piaci viszonyok között ennyi embert

fizetni. Harmadrészt a telephelyépítés.

Az elmúlt években ugyan építettek, illet-

ve befejeztek néhány templomot, de arra,

hogy kolostort is építsenek melléjük a

kódexmásolóknak, bizony senki sem

gondolt. Jut ez eszembe már csak azért

is, mert a könyvnyomtatás a mûveltségre

vágyó polgárok kiszolgálására találtatott

fel, akiket sem mennyiségben, sem árban

nem tudtak és akartak a kiszolgálni a

„kézmûves” kódexírók. Közben tudom,

hogy a polgárosodás áll a politika közép-

pontjában.

Más. Néhány éve még a
nyomdaipar a bankok és a
pályázatkiírók vágyainak legkívánato-
sabb „tárgyai” voltak. Reklámjaikban

vagy egy nagy szürke gép körvonalai

vagy egy nagy szürke gép elôtt álló büsz-

ke tulajdonos mindenképpen szerepelt. A

bankok a legjobban fizetô ügyfélkörként

jellemezték ôket. Látjuk az idei pályáza-

tok eredményeit. Mármint azokét, amik

lefutottak. Látjuk, hogy a bankok inkább

átmennek a másik oldalra, ha egy nyom-

dát meglátnak. Egyszer kifogy a 2000-es

évek beruházási bummjának a szuflája.

Igaz, így a géprombolók is kisebb kárt

okoznak. Erre most olvasom, hogy amire

lehullnak a levelek, megjönnek a pályá-

zatok is. Feszülten várok.

Az egyik baráti társszaklap egy egé-

szen komoly anyagot hozott le a magyar

nyomtatott sajtó helyzetérôl, amelybôl

csak egy momentumot, a példányszámo-

kat szeretném kiemelni. Az országos na-

pilapok éves példányszámai a magyar né-

pesség – a csecsemôket és aggokat is be-

számítva – alig több mint 5 százalékát ta-

lálják meg direkt. Mint érdeklôdô és infor-

mációra éhes állampolgár rendszeresen el

is olvasom a szakmánkat érintô lapokat. A

miénket fôleg, mivel jó látni magát az em-

bernek nyomtatásban… Aztán a többit is,

már amelyiket megkapom. És örülök,

hogy minden egyes nyomdászra – szintén

a csecsemôket és az aggokat is beszámítva

– mintegy 160 százaléknyi szinte azonos

információ jut…

Azért van egy jó hírem is: ha igaz a

nemzetközi és egyéb tudósok felmérése,

mégis megmenekül a könyvnyomtatás.

Egy felmérés szerint az e-könyv olvasó-

ban – ôk ugyan csak egy márkát emeltek

ki, de szerintem az az összes azonos

technológiájú termékre vonatkozik – nem

alakul ki ugyanaz az empátia az olvasott

könyv iránt, mintha igazit olvasna. Most

nem akarok az elemzésbe belemenni, de

az az érzésem, hogy a team tagjai nem

utaztak repülôvel és 20 könyvvel nyaral-

ni, amit aztán úgysem olvastak el, de ci-

pelni azért kellett.

Na, de most aztán tényleg tipli! ■
Spartvis

Több lap mint nyomdász
K
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Indul az ôszi szakmai
programszezon!

Print + Finishing
2014. szeptember 25–26., Mád

Elsô nagyobb ôszi rendezvényünk a
Tokaj-hegyaljai borvidék regionális
központjában, Mádon lesz! A hely
szelleme meghatározza a konferen-
cia témakörét is. Mit ad hozzá a
nyomdaipar ahhoz, hogy egy palack
jó bor az asztalunkra kerüljön? –
Felcímkézi és dobozolja. Ezeket a
témákat járjuk körbe elôadóinkkal.

Helyszín: Mádi Kúria Hotel
Program:

2014. szeptember 25., csütörtök: 
– Érkezés, regisztráció, ebéd a

Mádi Kúria Hotelben. 
– Szakmai elôadások a bor kapcsán 

a nyomda- és csomagolóanyag- 
ipar lehetôségeirôl.

– Esti bankett. 

2014. szeptember 26., péntek:
Fakultatív szakmai programok.

Az ôsz további programjai: 

Papír 2014
2014. október 1–2., Gárdony

Konferencia a Hamburger
Hungáriával közös szervezésben

Iparági karbantartók
éves szakmai találkozója

2014. október 9–10.
(Pápa vagy Gyermely)

Környezetvédelem
a Nyomda- és Papíriparban,

és GPwA-díjkiosztó
2014. október 29–30., Gyôr

További program: tematikus üzem-
látogatás az Audi gyôri gyárában

Északnémet
szakmai tanulmányút

a Keményfém Kft. és a Horizon
európai központjának

társszervezésében
2014. október 20–22. (???),

Hamburg és környéke
Utazás Bécsbôl az AirBerlin
Schwechat–Hamburg járattal.

Emballage 2014 
Párizs, 2014. november 16–19. 

Szakmai tanulmányút a csomagoló-
anyag-ipar második legnagyobb
európai seregszemléjére.

További részletek és on-line
jelentkezés a honlapunkon.
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Ha valakirôl, akkor Mile Gáborról igazán azt gondoltam,
hogy karakteres határ választja el a magánéletét az
egzisztenciális létezésétôl – azzal együtt, hogy számos olyan
barátja van, akit az ágazatban ismert meg, sôt, második
felesége, Emese szintén szakmabeli. Na, de egy dolog
a barátságok kialakulásának helyszínei és körülményei, és
egy másik, hogy mirôl szólnak – a házasságról meg nem is
beszélve… Az ô barátságai azonban szólnak szakmáról, ám
igazából mégsem arról szólnak, hanem az emberrôl, aki
azért mégis ezer szállal kötôdik a szakmához… Mile Gábor
életében ugyanis mindig egyszerre van jelen mindkét
terület, mégpedig elválaszthatatlan szimbiózisban, és
gyakorlatilag a nap 24 órájában. Ám ezzel együtt képes nem
keverni a kettôt. De egyébként sem egy keverôs-kavarós,
ideges típus: leginkább a barátságosság, szívélyesség,
nyitottság és derû jellemzi, továbbá meglehetôsen közismert
róla, hogy szereti a jó borokat, a finom szivarokat.
Azt viszont már kevesen tudják, hogy nemcsak szereti, de
szakértôje is a jó boroknak… Azt pedig még kevesebben
tudják vele kapcsolatosan – és még annál is kevesebben
feltételeznék –, hogy szakszerûen ki tud ganajozni egy
istállót…

● Honnan a „ganajozási” tudás?

– Kezdetben a továbbtanulási irány

a mezôgazdasági géptan volt, s ennek

kapcsán kerültem közelebbi ismeret-

ségbe az istállókkal… De végzett

mezôgazdasági gépészmérnökként,

azért a kombájnhoz jobban értek.

● Nehezen is tudom elképzelni

vasvillával a kezében…

– Pedig jól tudom forgatni, bár

kétségtelen: ma már nem teszem, és

nem is vágyom rá. Az állatokat – leg-

alábbis az istállólakókat – is inkább

messzirôl szeretem. 

● A gyermekeket viszont nagyon is

közelrôl, hiszen hat van a családban.

– Azt szoktam mondani: igazából

hét, merthogy nekem van négy saját

gyerekem: Fruzsi (23 éves), Flóra (18

éves), Fábián (16 éves), Rozi (7 éves),

Emesének pedig három: Lilla (23 éves),

Fanni (22 éves), és Rozi (7 éves).

Igaz ugyan, hogy közülük Rozi kö-

zös, tehát „matematikailag” valóban

hat gyerekünk van. 

● Minimum egy kisbuszt kell bé-

relnie, ha együtt akar a család va-

lahová utazni… Tényleg, sok a kö-

zös program?

– Sajnos, a legkisebben kívül las-

san az összes gyerek kirepül: egyre

kevesebbszer tudunk úgy igazából

együtt lenni.

● Visszatérve a kezdetekhez: ho-

gyan lesz egy mezôgazdasági gé-

pészmérnökbôl „festékes”?

– Az élet kifürkészhetetlen akara-

ta… Vidéki gyerekként, és némi apai

ráhatásnak köszönhetôen kézenfekvô

volt a továbbtanulásnál a mezôgazda-

sági irány, és kedvem is volt hozzá.

Elvégezve a Gödöllôi Egyetemet ke-

rültem a nádudvari KITE-hez, s mi-

vel már akkoriban is jól beszéltem

németül, megbíztak azzal, hogy néz-

zek körül a nyugat-európai piacon,

milyen gépeket, berendezéseket vásá-

roljanak. Emlékszem, ezzel kapcso-

latosan egyszer Dániába szerveztek

egy utat, ahová 50–60 éves agronó-

musokat kellett kísérnem. Mit mond-

„…csak úgy jön, és az ember örül neki”

Mile Gábor
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jak, minden porcikám reszketett,

hogy mi fog ebbôl kisülni. Egy per-

metezôgépgyárban tettünk látogatást,

és alig 23 évesen fordítottam és mu-

tattam be nekik a mûszaki paraméte-

reket, és minden a legnagyobb rend-

ben ment.

Azután jött egy váltás az életem-

ben, és egy olyan céghez kerültem,

ahol kutatás-fejlesztéssel foglalkoz-

tak, ráadásul igen sokféle termékcso-

portot érintve, és különösen nagy

hangsúlyt téve a pénzügyi menedzse-

lésre. Gyakorlatilag az volt a fô tevé-

kenységük, hogy a kutatás-fejlesztés

eredményeit értékesítsék, magyarán:

„pénzt csináljanak” belôle.

Nem sokkal késôbb ismét egy vál-

tás történt, ugyanis beszállt a cégbe

egy francia, aki újfajta lehetôségeket

is keresett a továbblépésre. Ennek a

francia embernek voltak nyomdaipari

kapcsolatai is, aminek köszönhetôen

kisebb nyugat-európai nyomdákat

vásárolt fel, majd a gépeket itt, ott,

amott értékesítette. Mi is elkezdtük

ezeket a gépeket forgalmazni a hazai

piacon, gyakorlatilag így került szá-

momra képbe a nyomdaipar. Ugyan

semminemû vonatkozó szakmai is-

merettel nem rendelkeztem, de óriási

segítséget jelentett Dobó Imre: ô

ugyanis – végzett nyomdászként –

szakmailag nagyon értett hozzá. Ne-

kem viszont az értékesítéshez volt

meg egyrészt a végzettségem és a ta-

pasztalatom, másrészt a zsigeri affini-

tásom. Rövidesen önálló üzletágként

bízták ránk a nyomdaipari vonalat, és

én Imre mellett beletanultam, elsajá-

títottam a technológiát is. Rövid idôn

belül a gépek mellett festéket is el-

kezdtünk árulni, mégpedig a francia

Brancher nyomdafestéket.

De még mielôtt erre sor került vol-

na, alkalmam adódott megtanulni –

úgy isten igazából –, hogy mi az a

munka. Az egyetemi évekrôl volt

még egy cserelehetôségem, azaz fél

évre kimehettem – nagy szó! – az

NSZK-ba dolgozni. Akkoriban min-

denki úgy gondolta, hogy Nyugaton

„arany az élet”, ami persze valahol

igaz is volt… Ám kétségtelen az is,

hogy reggel 6 órakor kellett kelni, és

addig szóba se jöhetett a reggeli,

amíg az ember el nem látta az állato-

kat: kitakarítani az istállót, megetetni

ôket stb. Sôt, az a család, akinél vol-

tam, bevállalta azt is, hogy az újságo-

kat reggelente szétteríti a faluban.

Ehhez azonban már nem is hatkor,

hanem hajnali négykor kellett felkel-

ni. Amikor elutaztak valahová, akkor

ez is az én munkámhoz tartozott, meg

persze a szokásos feladatok elvégzé-

se is. Ezt követôen jöhetett csak a

reggeli, ami szigorúan kiporciózott

volt, csakúgy, mint az ebéd: ha nyol-

can ültünk az asztalhoz, akkor nyolc

szelet húst rántott a háziasszony, és

olyan, hogy repeta, szóba nem jöhe-

tett… Szóval, szigorúan puritán élet-

forma és kemény munka jellemezte

ôket.

● Visszatérve az itthoni munká-

hoz: hogyan váltotta fel a nyomda-

gépeket a „festékesség”, pontosab-

ban hogyan kerültek „képbe” a

Huber festékek?

– Nos, abban megint csak a sors

keze volt: történt ugyanis, hogy az

egyik behozott nyomdagép mellett

meglehetôsen nagy mennyiségû Hu-

ber festék is érkezett, amelyet persze

szintén eladtunk. Ennek kapcsán ke-

resett meg bennünket a Huber cég

kelet-európai képviselôje, mégpedig

azért, hogy ki is az, aki az ô festékü-

ket árulja, ráadásul francia importból.

Szót szó követett, majd rövidesen

megállapodtunk velük a Huber festé-

kek hivatalos hazai forgalmazására.

Imrével együtt elkezdtük tehát

„nyomni” a Huber festékeket a hazai

piacra, és az iparág nagyon hamar

megkedvelte, így szinte szó szerint

éjjel-nappal úton voltunk.

● De ezt még az Inex kötelékében

tették…

– Igen: akkoriban még nagyon jól

virágzott a cég, azután a tulajdonosi

kör egyre több pénzt vett ki belôle,

ráadásul a beszállítók rovására…

(Ebbôl is látszik, hogy egyáltalán

nem új keletû ez a „mûfaj”!) Veszély-

be került tehát a mi üzletágunk is, no-

ha egyébként nagyon is nyereségesen

mûködtünk. 1992 elejére eljutottunk

odáig, hogy valamit tennünk kell, ha

szeretnénk, hogy az addigra már igen

szépen felépített piaci ismeretünk és

pozíciónk ne menjen veszendôbe.

Nem nagyon volt más választásunk,

mint az anyavállalatot megkerülve,

leülni közvetlenül a Huberrel tárgyal-

ni. Ennek eredményeképp megálla-

podtunk, hogy amennyiben alapítunk

egy céget, mi forgalmazhatjuk Ma-

gyarországon a Huber festékeket. Így

is történt: 1992-ben budapesti szék-

hellyel megalapítottuk a saját céget,

majd 1995 óta már nem dílerként,

hanem az anyavállalat százszázalékos

tulajdonában lévô leányvállalatként

forgalmazzuk a festékeket, illetve lát-

juk el a cég teljes körû képviseletét.

● Oké, de ez már nagyon szakma,

úgyhogy térjünk vissza a „magán

Mile Gáborhoz”! Alig pár hónapja

ünnepelte 50. születésnapját, még-

pedig egy hamisítatlan retropar-

tival, amelyen „kiköpött” John

Lennon volt… Soha nem nô be a

feje lágya, vagy nem is akarja,

hogy benôjön?

– Nem gondolom, hogy komoly-

kodni kellene, az ember érezze jól
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magát a bôrében, és élvezze mindazt,

amit elé hoz az élet, vagy aminek

megteremti a lehetôségét, hogy elé

hozza az élet. És a barátaimtól is en-

nek szellemében kaptam a születés-

napi ajándékokat. Csupa-csupa él-

ményt: a sárkányrepüléstôl a vitorlá-

zásig, a wellnes hétvégétôl a verseny-

autó vezetéséig, a sétarepüléstôl a vil-

lányi borvacsoráig, a mûrepüléstôl a

hôlégballonozásig millió olyan dol-

got, ami különleges és izgalmas, al-

kalmasint súrolja az extremitás ha-

tárát.

● Mindig szeretett bulizni?

– Tulajdonképpen igen, arról meg

nem is szólva, hogy egy üzletet job-

ban lehet megbeszélni a fehérasztal

mellett…

● Sok szakmabeli barátja van. Ak-

kor is barátok lennének, ha nem

lennének szakmabeliek?

– Ha egyébként is találkoztunk vol-

na, akkor feltételezhetôen igen, hiszen

alapvetôen, mint emberek voltunk, va-

gyunk többek, mint szimpatikusak

egymásnak. Szerintem egyébként óha-

tatlan, hogy ha az ember egyfajta – bár-

milyen legyen is az – közegben mo-

zog, dolgozik, akkor onnan barátságok

is születnek. Sok minden összeköt

bennünket: többségükkel egyszerre in-

dultunk a szakmában, mint önálló vál-

lalkozások, azonos vagy hasonló gond-

jaink és örömeink vannak, nagyjából

azonos korosztályhoz tartozunk, és

rendkívül nagy az érdeklôdési körök

átfedése is. Persze, hiába van mindez

meg, ettôl még nem feltétlenül alakul

ki egy barátság. Az csak úgy jön, és az

ember örül neki. Az igazi, testi-lelki jó

barátság gyökerei persze általában a

gyerekkorig nyúlnak viszsza: és ne-

kem ilyen barátaim is vannak.

● Meglehetôsen közismert önrôl,

hogy szereti a jó borokat, borva-

csorákat, a finom szivarokat. Eb-

bôl egyenesen következett, hogy

borszakértôvé is képezze magát?

– A szivarokról már leszoktam: ma

már csak nagyritkán pöfékelek el

egy-egyet. A borokkal meg úgy va-

gyok, hogy ha már egyszer valóban

szeretem a jó borokat, akkor értsek is

hozzá.

● Na, és a közgazdasági, illetve a

jogi végzettség? Azoknak is az az

alapja, hogy ha már egyszer, mint

cégvezetô, idôrôl idôre belefut a

szükségességükbe, akkor profi le-

gyen bennük? 

– A közgazdasági ismeretek elen-

gedhetetlenek ahhoz, hogy hosszú

távon is sikeresen vezessen valaki

egy céget. Én elég korán felismertem,

hogy szükségem lenne egy alapos és

rendszerezett vonatkozó tudásra, így

nem sokkal a gépészmérnöki végzett-

séget követôen el is végeztem a köz-

gázt. A joggal más a helyzet: nyilván

motivált, hogy a cég szempontjából

jó lenne felkészültebbnek lenni ezen

a téren is, de inkább egyszerûen arról

van szó, hogy nagyon érdekelt és ér-

dekel ez a terület. 

● Rosszkedvûnek, morózusnak –

azt gondolom – nemcsak én nem

láttam soha, hanem más sem…

Olyan, mintha mindig sütne a nap

azon az oldalon, ahol jár. Nincse-

nek rossz passzai?

– Hogy ne lennének! Csak éppen

ilyenkor mindig valami jóra gondolok,

meg arra, hogy a rossz elmúlik, és

ettôl tényleg el is múlik… Komolyra

fordítva a szót: ez valóban így van! 

● A születésnapi ajándékaiból is

látszik, hogy nagyon sokféle dolog

érdekli, nagyon sok mindent szeret

kipróbálni, vagyis nyitott az élet

valamennyi dolgára, még egysze-

rûbben: szereti az életet…

– Valóban szeretem, és szeretek

sok mindent kipróbálni. Azután elju-

tok benne egy bizonyos szintig, nagy-

jából egy jó közepesig, és akkor jön

valami más, jön egy újabb, és azt is

kipróbálom. Teniszeztem, golfoztam,

vitorláztam, búvárkodtam, síeltem,

most pedig végig próbálhatom a

barátaimtól kapott ajándékokat is.

Ahogy említettem: sárkány-, mû- és

sétarepülés is vár rám.

● Ezek szerint nincs is olyan, ami-

re külön nagyon vágyna, merthogy

mindig megteszi azt, amit éppen

szeretne, vagy mindig hoz ön elé az

élet új lehetôséget…

– Ez azért nem így van, de tény,

hogy lehetetlen vágyaim nincsenek,

így ezek teljesítését alkalmasint meg

is engedhetem magamnak. Sôt, néha

olyat is megkapok az élettôl, amire

nem is vágytam, ám ezzel együtt –

vagy éppen ennek ellenére – nagyon

élvezem. Az élet nagyon sok mindent

ad, de észre is kell venni…

● Mi az, amit legjobban szeret és

élvez az életében?

– A gyerekeim társaságát: imádom,

amikor együtt vannak, és egymás

közt csivitelnek, én pedig hallgatom

ôket. De a családon kívül, az életben

is a jó emberek társaságát élvezem és

becsülöm a leginkább, és teljesen

mindegy, hogy közben éppen mit csi-

nálunk, vagy egyáltalán csinálunk-e

bármit is. ■

Ilona

Speciális nyomdai termékeket forgalmazó cég kereskeres klisékészítésben jártas,
COREL és AI grafikai programokat használó munkatársat  á l landómunkatársat  á l landó
foglalkoztatásrafoglalkoztatásra .. Munkavégzés helye: közvetlen Budapest mellett.

Jelentkezni a szerkesztôség e-mail címén (printinfo@t-online.hu) lehet, jelige: „Klisé”.
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REACTOREACTO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)

– Tamponok, klisék, se-  
gédanyagok

– RUCO tampon- és szi-
tafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szakktanácsadás
– Festékszínkeverés

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

TAMPON-MIX Kft.
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te 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.

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

www.rcontact.hu

Stancolás tégelysajtón,
akár többrétegû merev
anyagokból, maximum
800 x 1100 mm méretig!

Árajánlatkérés:
László András részlegvezetô

Tel.: 06-30/815-7981
Erdei Szilvia menedzser
Tel.: 06-30/867-2576

Pesterzsébet Önkormányzat
Szociális Foglalkoztató

1201 Bp., Baross u. 91–95.
erdeiszilviszoci@freemail.hu

www.szocifogixx.hu

Címkearanyozás
Dombornyomás

Ritzelés-stancolás

Kis Géza
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Flexibilistábla-készítés; Melegfóliázás;
UV-lakkozás; Stancolás; Gépi dobozragasztás;

Bevontdoboz-gyyártás; CD-tok-ragasztás;
Szerszámkészítés; Kézi kötészet

info@dpdstancuzem.hun

30/221 7770
30/330 2946

A postpress szolgáltatások teljes választéka
egy kézbôl – egy helyen.
www.dpdstancuzem.hu

2142 Nagy tarcsa, Naplás út 16.
Tel.: 06-1/9-200-026, 9-200-027

Mobil: 06-70/385-6507
e-mail:

bzsstanckft@bzsstanc.hu
web: www.bzsstanc.hu

Meleg síkfóliázás,
stancolás,

szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés

Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.

UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.

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

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

A R A N Y O Z Á S  A R A N Y O Z Á S  
D O M B O R N Y O M Á SD O M B O R N Y O M Á S

Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
Klisékészítés:Klisékészítés: 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.

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

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

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76

e-mail:
szephegy ipal@t-online.hu

KLISÉKÉSZÍTÉS
ARANYOZÁS,
STANCOLÁS

B2 MÉRETIG
T-Graphic Bt.
+36.30.533.0555

e-mail: nyomda3@gmail.com

„Az iparágunk
jobban teljesít.”
Teljesítsen Ön is!

Sorszámozás, bígelés,
perforálás:

Morgana FSN
sorszámozógéppel

Szezonindító akció!
INVENCIÓ® Kft.

invention@t-online.hu
T.: 260-0562

DIGITÁLIS nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,

Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus

vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
INVENCIÓ® Kft.

invention@t-online.hu
T.: 260-0562
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