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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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MI MAGUNK, VAGY MI MAGUNK…

Az elmúlt években, évtizedekben az ember hozzászokott már ahhoz, hogy ha gondja,
problémája akadt, akkor kinyújtotta az egyik kezét, és jó erôsen megfogta vele a másikat,
és megoldotta. Van persze, aki a saját hajánál fogva húzta ki magát a slamasztikából, de 
a lényeg ugyanaz: rendszerint mindenki önmagára számíthatott a megoldás érdekében.
Ha pedig mégis kapott másoktól segítséget – és bevallom, velem elôfordult –, azt a sors
igazi ajándékának foghatta fel, olyannak, ami az embernek nagyon jól esik, ám ráhatása,
hogy megkapja, minimum kérdéses, elvárni pedig végképp értelmetlen.
És még csak pálcát törni sem szabad senki felett azért, hogy nem nyújt támaszt vagy
segítséget, hogy másoknak is maguknak kell a maga ügyeiben, ügyeiért tenni, hiszen
mindenkinek megvannak a maga dolgai, amelyek épp elég feladatot adnak.
Ám ezzel együtt, vannak olyan dolgok, ügyek, helyzetek, amelyeknél nem jelent, nem tud
megoldást jelenteni az egyén ereje, amikor egyedül biztos, hogy nem megy, noha maga
a probléma nagyon is érinti, érintheti az egyént.
Igen, közös ügyeinkrôl van szó: az oktatásról, az utánpótlás helyzetérôl, a szakma
megbecsültségérôl, saját értékeink széles körben történô megmutatásáról, a nyomtatott
kommunikáció piaci helyzetérôl, az ágazati érdekek védelmérôl, a szakmai összetartás
fontosságáról – csakhogy néhányat említsek. Ezeken a területeken kizárólag
összefogással lehet eredményt elérni, de még mielôtt egyáltalán eredményekrôl
beszélhetnénk, magukat az egyre sürgetôbben jelentkezô problémákat kell(ene)
megoldani. Tudomásul kell vennünk, hogy ha mi magunk nem teszünk ennek érdekében,
a világon senki nem fog, és nincs kire mutogatni, hogy miért nem tesz bármit is. A szakma
szervezetei – NYPSZ, PNYME – önmagukban keretet, lehetôséget jelentenek, kizárólag
tagságának, de még inkább az ágazat minden egyes szereplôjének aktív részvétele tudja
élôvé, cselekvôvé tenni – legyen szó bármirôl is. Nemcsak akkor lépünk elôre a magunk
ügyében, amikor megfogjuk egyik kezünkkel a másikat, hanem akkor is, ha a közösség,
jelen esetben a szakmai közösség érdekében vállalunk aktivitást. A „partvonalról”
bekiabálni, kritizálni, „okosságokat” hinteni bármifajta cselekvés felvállalása nélkül
könnyû. De tenni, és ennek teljes felelôsségét felvállalni… – nos, ez „emberes”
magatartás!
Idéztem már Pintér Dezsôt, aki a 90-es évek eleje-közepén a Tv2 elnöke volt. Ô annak
idején azt mondta: „Nem hiszem, hogy csak egymás kárára tudunk boldogulni!”
Mindig is úgy gondoltam, hogy ez így van. Annyit tennék csak hozzá, hogy szerintem:
nagyobb esély is van a saját boldogulásra, ha mindenki más, azaz a közösség boldogul!

PRINTinfo

Elôzô (296.) számunkban tévesen írtuk 
az irodai papírok után fizetendô termékdíj
összegét. Elnézést kérünk mindenkitôl, 
akire ezzel „frászt” hoztunk!
Még csak megmagyarázni sem tudjuk,
hogyan téveszthettük így el… 
Szóval, az irodai papírok után fizetendô
termékdíj mértéke helyesen: 19 Ft/kg.
Mégegyszer elnézést kérünk Önöktôl 
a figyelmetlenségünkért!

HelyesbítésHelyesbítés
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Spartvis: Hogy mondják külföldiül, hogy . . . . . . . . 21. oldal

PNYME – Flexószimpózium 2015  . . . . . . . . . . . . . 22. oldal

PNYME – Horizon – szakmai tanulmányút  . . . . . . 22. oldal

PNYME – Innen nézve… (8.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. oldalApróApróinfo

Milyen volt a tavalyi év,
és milyen…?

Oláh Nyomda
„…Olyan ez, mint amikor az

ember tôzsdézik: nem mindig
tudja elôre kiszámítani, hogy jót
lépett-e, ellenben, ha nem lép,
biztos, hogy rosszul dönt…”

Beszélgetés Oláh Miklóssal. . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Nyomdászok civilben – 12.

„…mindig is kedveltem a márkás
ruhákat, a különleges kulináris élvezete-
ket nyújtó ételeket és italokat, a jó
társaságot, a szórakozásokat, szóval, a
nagybetûs életet… Ezzel együtt: ha nem
lenne pénzem – és volt rá példa –, akkor
anélkül is képes vagyok…” 

Horváth Mihály  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–25. oldal

A tökéletes gyógyszerdoboz

STI Group
…számos lehetôség van arra, hogy a termék „hamisítha-
tatlansága” biztosítható legyen. A lehetô legjobb… 

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. oldal

CégCéginfoCégCéginfo

MagánMagáninfo

Milyen volt a tavalyi év,
és milyen…?

AduPrint Nyomda
„…ha valaki egy bizonyos termékcso-

portra fókuszálva alakítja ki a technikai,
technológiai hátterét, akkor azon a terüle-
ten biztosan versenyképesebb lesz…”

Beszélgetés Tóth Zoltánnal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9. oldal

CégCéginfo

„Van mááásik!…
Változás és állandóság

Prosystem
„…pontosan ezt tettük: megnéztük, hogy
mit mutatnak a trendek és a piaci mozgá-
sok, mire ad lehetôséget a társadalmi és
gazdasági közeg, és ebbôl kifolyólag mit és
hogyan kell lépnie…” 

Beszélgetés ifjabb Schuck Istvánnal  . . . . . . . . .18–19. oldal

CégCéginfo

Ezúton is tudatjuk, hogy dr. Juhász Géza,
a Magyar Grafika rendszeres publikálója, 
a MÚOSZ aranytollas újságírója 2015.
január 26-án 86 éves korában elhunyt.
Temetése (urnás) 2015. február 25-én
(szerda), 15 órakor lesz a Budapest, V.
kerület Deák téri evangélikus templomban.

Lapzártakor érkezett…
170 millió eurós beruházás…

Metsä Board
…2016-tól termel majd teljes kapacitással,

ami évi 400 ezer tonna kartont jelent. Ezzel
párhuzamosan megszûntetik a grafikai és

irodai papírok gyártását, tehát a jövôben kizárólag
kartongyártással és hullámkarton alappapír gyártással…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–17. oldal

CégCéginfo

44

Növekedés és növekvô kiláások

Igepa Paper
Hungary

…harmadrészt pedig ez
évben új, a jelenleginél közel
kétszer nagyobb telephelyre
költözik…

Beszélgetés Rusin Mihállyal és Tamarával . . . . 10–12. oldal

Sign & Screen üzletág  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. oldal

Csomagolóanyag üzletág  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

Grafikai és irodai papírok üzletág  . . . . . . . . . . . . . .13. oldal

CégCéginfo

„Nekem ilyen kell…”

Prime Rate – 3D UV
„…Az ügyfeleink általában azon lepôdnek

meg inkább, hogy nem annyira drága, mint
ahogy azt elôzetesen feltételezték… A nyo-
matok ára egyébként…”

Beszélgetés Tôsér Évával  . . . . 14–15. oldal

CégCéginfo

A nyomdaipar ünnepe –

Xfair Bécsben
Felhívás, tájékoztató  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. oldal

HírHírinfo
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● Legutóbbi találkozásunkkor –
nagyjából másfél éve – igen
komoly fejlesztési elképzeléseket
vázolt: újabb telephely, újabb
rotációs gép, gépek. Mit sikerült
megvalósítani, hol tartanak,
változott-e a terv?
– Megvalósultak a terveink, illetve

szépen haladnak a megvalósulás felé:
felújításra került az akkor említett
üzemcsarnok, pontosabban a 3000 m2-
bôl 2000 m2 hamarosan átadásra
kerül. S noha már vannak ebben az
üzemcsarnokban letelepített gépek –
nyomógép és finishing berendezések:
például, lakkozó, fóliacsomagoló,
címkézô gépek stb. –, még nem
kezdôdött el velük a termelés, illetve
további berendezések is érkezni fog-
nak, egyebek mellett ragasztókötô-
gép is.

● Miért nem indult el a termelés?
– Ez egy különálló coldset üzem-

egységként fog funkcionálni, de itt
fogunk helyet biztosítani azoknak a
berendezéseknek is, amelyeknek az a
célja, hogy plusszolgáltatásokat
tudjunk biztosítani a fôtermékek,
vagyis a heatset magazinok számára.
Ugyanakkor elkövettünk egy hibát:
nem mértük fel, hogy a gépek mû-
ködtetéséhez rendelkezésre áll-e
elegendô energiamennyiség… Hát
nem áll rendelkezésre, így éppen
most van folyamatban ennek kiépíté-
se. Várhatóan április-májusban már
elhárul ez az akadály is, és akkor
elindulunk. Ettôl függetlenül tavaly
megvásároltunk egy másik 2000 m2-
es üzemrészt a jelenlegi szom-
szédságában, ahol szintén elkezdôd-
tek a felújítási munkálatok, amelynek

várható befejezése ez év
vége. Erre a területre azért
volt szükség, mert tavaly év
végén megvásároltunk egy
újabb nagy teljesítményû
heatset nyomógépet, amely-
nek telepítéséhez hamarosan
hozzákezdünk. Ez egy
Rotoman N típusú nyomó-
gép, amely a jelenlegi
leggyorsabb gépünknél 25
százalékkal termelékenyebb.
Továbbá ebben a helyiség-
ben fog üzemelni az a fris-
sen beszerzett, 2008-as
gyártású Müller Martini
irkafûzô gépsor, amit már
csak össze kell állítanunk, és
már mûködik is. De ezeken
kívül is vannak még ingat-
lanjaink, amelyek alkalma-
sak további üzemcsarnokok
kialakítására.

● Szóval, nemcsak megvalósulnak
a tervek, hanem folyamatosan szü-
letnek is újabbak. Hiányzott,
hiányzik a kapacitásból, hogy még
nem mûködnek ezek a gépek?
– Nem: a jelenleg mûködô gép-

parkkal bírjuk a termelést, annak
ellenére, hogy a tavalyi évben
megdupláztuk a kibocsájtást. 

● Ha ennyire van tartalék kapaci-
tásuk, akkor miért van szükségük
ekkora ívû fejlesztésekre?
– Mert elôrelátó vagyok, és nem

akkor akarok kapkodni, amikor már
egyértelmûen kevésnek bizonyul a
kapacitásunk.

● Az önök piaca elsôsorban a
rotációslap-piac, és ezen belül
mindkét technológiára – heatset és
coldset – egyaránt felkészültek.
Ezzel együtt kérdezem: a lappiaci
kilátások indokolnak fejlesztést,
ráadásul ekkorát?
– Olyan ez, mint amikor az ember

tôzsdézik: nem mindig tudja elôre
kiszámítani, hogy jót lépett-e, ellen-
ben, ha nem lép, biztos, hogy rosszul
dönt. A piacon tapasztalható történé-
sek eddig engem igazoltak. Régóta
foglalkozom ezzel, és szinte mindig
pontosan láttam, hogy mi fog történ-
ni. Sokszor igazam lett: ma már csak
három meghatározó, és alig egy-két
kisebb volumenû rotációs nyomda
van a hazai piacon, és ez a mi olvasa-
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Milyen volt a tavalyi év, és milyen elképzelésekkel vágnak az ideinek?

Oláh Nyomda – Oláh Miklós
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tunkban azt jelenti, hogy érdemes
tovább erôsítenünk, fejlesztenünk
ezen a téren. Azt gondolom, jó idô-
ben, jókor léptük és lépjük meg a
fejlesztéseinket.

● A Révai leállása hozott új meg-
rendeléseket az Oláh Nyomdának?
– Igen, de nemcsak az: onnan is

vannak munkáink ahonnan eddig nem
voltak… 

● Például?
– A versenytér szûkülésével belföl-

dön is többször állunk a rajtvonalhoz
és többször is kötünk üzletet, de
növekszik az exporthányad is. Tavaly
a megrendeléseink összességében 50
százalékkal növekedtek. A Révai
leállása egyébként egy nagyon rossz
átrendezôdést okozott. Ahelyett, hogy
lenyugodott volna a hazai heatset-
piac, további harc kezdôdött. Vala-
mennyien jobban jártunk volna, ha
arra használjuk ezt a helyzetet, hogy
rendezzük a sorainkat, végre elérjük
azt, hogy a szorosabb érdekérvénye-
sítés mellett a mûködési költségeken
kívül némi tartalékot is képezhessünk
a fejlesztésekre… Nem így történt.

● A coldsettel kapcsolatban azt
tartják, hogy a nyomatminôsége
okán leáldozóban…
– Nekünk van rá piacunk, amely az

árbevétel közel 25 százalékát adja. A
coldset iparág véleményem szerint
nem a nyomatminôség miatt, hanem
a nagyformátumú gépek és az ahhoz
tartozó üzleti modell miatt van nehéz
helyzetben. A coldset gépeken is
lehet szépen nyomtatni, és bizonyos
lapok esetében fôleg teljesen felesle-

ges a heatset technológia. Sôt, oly-
annyira van létjogosultsága, hogy ha
üzembe állítjuk a tavalyi évben
megvásárolt szinte teljes egészében
automata, és nagyon sokféle opciót
tartalmazó Rotoman N gépünket,
akkor a jelenlegi Heidelberg Web16
haetsetet átalakítjuk coldset géppé.
Ilyen A1-es méretû, kombinált hajto-
gatómûvel rendelkezô gép nincs a
piacon jelenleg. Tökéletes minôség-
ben lehet vele gyártani, de a magazin-
gyártásból már kiszorul, elsôsorban
termelôi mutatói miatt.

● A lappiacon továbbra is tapasz-
talható a fajlagos példányszám-
csökkenés, ami miatt a gazdaságos
gyártásukhoz képbe kerülnek, ke-
rülhetnek az ívesofszet-nyomdák.
Mennyire „csipkedik” önöket?
– Bizonyos esetekben valóban

versenyzünk egymással, de ez azért
ritka. Örülünk annak, ha az íves
munka az íves nyomdához kerül, nem
szoktunk belefolyni. Szinte minden
nagyobb íves nyomdával jó kap-
csolatban vagyunk, erre tudatosan
törekedtünk is. Persze, az is elôfor-
dult nem egyszer, hogy valamelyik
íves nyomda elvitte elôlünk a mun-
kát, a végén mégis mi gyártottuk le –
igaz, hogy alvállalkozóként.

● Ezenkívül mi volt az, amivel még
küzdöttek a tavalyi évben?
– Az idôvel. Mert ugyan valóban

elegendô a meglévô kapacitásunk a
megrendeléseink kiszolgálásához,
viszont a szervezet átalakítása és a
rendszer modernizálása sok energiába
kerül. Ráadásul ezzel párhuzamosan
folynak a nem kis léptékû fejleszté-

sek – néha csak úgy kapkodom a
fejem a sok dolog miatt. 

● Mindkét nagy fia – Dániel és
Péter – önnel dolgozik évek óta…
– Végzik is rendesen a munká-

jukat, de egyre inkább támaszkodom
is rájuk, hogy a cégvezetés, -irányítás
napi szintû operatív teendôibôl többet
vegyenek le a vállamról, a maguk
jelenlegi feladatai mellett.

● Csak nem akar nyugdíjba
elmenni ?
– Dehogynem! Persze, szó sincs

arról, hogy teljesen kivonulnék a
cégbôl, csak jó lenne a feladatok
nagy részét megnyugtató módon
átadni nekik. Én pedig kizárólag
azzal foglalkoznék, amivel leginkább
szeretek: a rotációs fejlesztésekkel.

● Ezek szerint, mélységesen hisz a
rotációs ofszet jövôjében.
– Nem: elôbb-utóbb valószínûleg

le fog áldozni ez a technológia, de azt
senki nem tudja megmondani – még
én sem! –, hogy ez 10 vagy 15 év
múlva következik be. Addig viszont
ki kell aknázni az ebben lévô lehetô-
ségeket.

● Mekkora most a cég?
– Közel száz fô dolgozik az Oláh

Nyomdában, közel háromszázféle
terméket gyártunk havonta, és éves
árbevételünk eléri az 1,4 milliárd
forintot. Ha pedig a jelenleg folya-
matban lévô fejlesztéseink beindul-
nak, számításaim szerint el fogjuk
érni a 2,2 milliárd forintos forgalmat.
Látom a fényt az alagút végén… ■

Ilona
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Milyen volt a tavalyi év, és milyen elképzelésekkel vágnak az ideinek?

AduPrint Nyomda – Tóth Zoltán
● Nem kis léptékû beruházás kapcsán
ültünk le beszélgetni: egy vadonatúj,
B1-es, négyszínes, fordítós Heidelberg
nyomógépet állítottak üzembe alig pár
hete. Ezek szerint, igencsak jól alakult,
alakul a nyomda élete…
– Igen, mostanában elég jól alakulnak

az AduPrint nyomda dolgai. 2010-ben
igazi mélypontot éltünk meg, az azóta
eltelt évek alatt azonban lassan, lépésrôl
lépesre javítani tudtuk a helyzetünket.
Ebben az értelemben „eseménytelen”
évek voltak ezek, a folyamatos talpra
állás, megerôsödés közben nem történtek
kiugróan jó vagy katasztrofálisan rossz
dolgok a nyomdával. 

2013-tól kezdôdôen érzékeltük, hogy
nemcsak munkánk van több, de a
nyomda anyagilag is egyre stabilabbá,
egyre erôsebbé válik. Tehát nem vala-
milyen nagy ugrásról volt szó, de már
nem kaptunk „frászt” a lejárt számláktól,
egyre pontosabban tudtunk fizetni: azt
láttuk, hogy az alagút végén tényleg van
fény.

Az utóbbi két évben nagyon
megindultak a megrendelések – belföldre
és exportra egyaránt –, így a csúcsidô-
szakokban komoly szervezést igényelt,
hogy képesek legyünk nyomtatással bírni
a munkákat, mert a nyomtatási kapacitá-
sunk már kevésnek bizonyult. Indokolt
lett volna fejleszteni a nyomtatási kapa-
citást, de még voltak futó lízingjeink, és
ezek mellé felelôtlenség lett volna
további terheket bevállalni. Idén január-
ban viszont kifutottak a törlesztéseink,
így bátran bele mertünk vágni az új B1-
es Heidelberg gép beszerzésébe.

● Melyik termékcsoportnak köszönheti
az AduPrint, hogy ilyen mennyiségû
munkát „zúdítanak” rá?
– Az AduPrint nyomda sokféle

kiadvány legyártására képes, az utóbbi
két évben a legnagyobb árbevételt egyér-
telmûen a könyvek gyártásából értük el!
Míg régebben jó néhány folyóiratot is
gyártottunk, addig mára ezek száma
gyakorlatilag egy kezemen megszá-

molható. Na jó: két kezemen, de
sajnos, a nagyságrend már nem
meghatározó. Tudatosan fordul-
tunk a könyvpiac felé, amikor
láttuk, hogy a folyóiratok piacán
romlik a pozíciónk. A tapasztala-
tok aztán felerôsítették ezt az
orientációt: egyértelmûen láttuk,
hogy a közepes példányszámú
könyvgyártásban – legyen szó
akár egyszínes, kétszínes vagy
color kiadványokról, a kötészetet
tekintve pedig kartonált, cérnafû-
zött, sôt füles fedéllel ellátott
kiadványokról – versenyképesek
vagyunk. Ehhez a termékcsoport-
hoz ideális a gépparkunk, hiszen
az elejétôl a végéig – leszámítva
a keménytáblás könyveket –
házon belül felkészültek
vagyunk. Hatékonyan dolgozunk,
ebbôl kifolyólag a vállalási
áraink is kedvezôek a
megrendelôk számára, mind a
hazai, mind az exportpiacon.
Persze, egy nyomda elméletileg
mindenféle nyomdaterméket tud
gyártani, ezzel együtt, ha valaki egy
bizonyos termékcsoportra fókuszálva
alakítja ki a technikai, technológiai hátte-
rét, akkor azon a területen biztosan ver-
senyképesebb lesz, és nyereségre tudja
váltani a specializálódásból fakadó
elônyét. 

● Nem lett volna megoldás, ha a
hiányzó nyomtatási kapacitás
pótlására inkább alvállalkozókkal
mûködnek együtt?
– Egy alvállalkozói konstrukcióban

kiszolgáltatott az ember, akár a minôsé-
get, akár a határidôt tekintve. Még ha el
is tekintünk ezektôl a szempontoktól,
mert olyan kiváló partnereket találunk,
akiknél ilyen problémák nem merülnek
fel, és attól sem tartunk, hogy a megren-
delônk esetleg átpártol az alvállalkozó-
ként igénybe vett nyomdához, még
mindig ott marad az árazás kérdése. Az
áraink úgy tudnak versenyképesek

maradni, ha valamennyi gyártási fázist –
a formakészítéstôl a kiszállításig – mi
magunk végzünk. Ebben a formában
nem az egyes mûveleteken önállóan
elérhetô árrésekre koncentrálunk, hanem
a teljes terméken elérhetô árrés-tömegre.
Ha a munkafolyamatokból bármelyiket
mással végeztetjük, akkor az arra általa
érvényesített nyereségtartalom alkalma-
sint elviheti a mi hasznunkat is. 

Nagyobb volumenû együttmûködések
csak akkor tudnak mûködni, ha az
alvállalkozó is úgy áraz, mintha közvet-
lenül harcolna a megrendelésért. Mintha
nem az AduPrintnek árazna, hanem a
megszerezni kívánt – mondjuk – német
kiadónak. Eddig sajnos, nem sikerült
ilyen alvállalkozói kapcsolatot kialakí-
tanunk.

● A tavalyi év jelentôsnek mondható
volument képviselô nyomdáinak
„bedôlése” csoportosított át megren-
deléseket az AduPrinthez?
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– Igen, nekünk is sikerült felvenni a
kapcsolatot, és megrendeléseket szerezni
olyan cégektôl, amelyek korábban
ezekkel a nyomdákkal dolgoztattak.
Részben ez is hozzájárult a tavalyi évben
tapasztalható bôvüléshez, bár fôként az
év utolsó hónapjaira koncentrálódott.

● Minek köszönhetô az ezt meghaladó
bôvülés? Több címet adnak ki a már
meglévô partnereik? Vagy esetleg az
aktív könyvnyomdáktól pártoltak át
vevôk?
– Több tényezô együttes hatásának

gondolom a bôvülést. Sikeres kapcsolat-
felvételeink voltak az elmúlt évben, új
ügyfeleket szereztünk belföldön és
külföldön egyaránt. Persze, veszítettünk
is el ügyfeleket, és belefutottunk néhány
rosszul fizetôbe is. A kettô egyenlege
mégis kedvezô volt. A meglévô ügyfele-
ink közül többel bôvült a kapcsolatunk
az év folyamán, több címet és/vagy
nagyobb példányszámokat rendeltek
tôlünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a meg-
lévô ügyfeleink megtartására, kiszolgálá-
sára, elégedettségének növelésére. 

Fontos tényezônek tartom azt is –
ahogy az elôbb errôl már ejtettünk szót –,
hogy egyes kiadványtípusokat az
AduPrint jó minôségben és nagyon
hatékonyan gyárt. Jó minôségû a color-
nyomtatásunk, a nyomott íveket akár
négy hajtással, 32-oldalas tagokká tudjuk
lehajtani, igény esetén cérnafûzzük a
könyvtestet, a füles-fedeles kiadványokat
egy menetben ragasztó-kötjük. Ez vonzó
a megrendelôk számára is, mert minôségi
kivitelt kapnak kedvezô áron, és ami
szintén fontos, rövid átfutási idôvel. 

Biztosan érkeztek hozzánk megrende-
lôk más nyomdáktól minôségi okok, ár,
határidô, technológia miatt is. Az Adu-
Print a megrendelôk sokféle elvárásának,
szempontjának tud összességében jobban
megfelelni.

● És ehhez mindenképpen szükségük
volt egy új, B1-es, négyszínes nyomda-
gépre.
– Igen! Már nagyon be voltunk szorul-

va nyomtatásilag a sarokba: bármennyire
is igyekeztünk hatékonyan megszervezni
a munkát, jószerivel nem maradt moz-

gásterünk. Ez elsôre talán jól hangzik,
irigylésre méltó állapot, de valójában
nem az. Mindig kell valamennyi szabad
kapacitás, hogy a rugalmasságunkat fenn
tudjuk tartani, vagy meghibásodás esetén
a kiesett termelést pótolni tudjuk. 

A másik fontos szempontunk a terme-
lési keresztmetszetek összhangba hozása
volt. Míg a nyomógépek három mûszak-
ban forogtak, az így kinyomott ívmeny-
nyiség feldolgozása a ragasztó-kötô
gépen vagy az irkán legfeljebb bô egy
mûszakot töltött ki. Ezt az arányt is
szerettük volna kedvezôbbé tenni a
nyomókapacitás bôvítésével.

Most, hogy végre lejártak a lízing-
kötelezettségeink, lehetôségünk nyílt rá,
hogy beruházzunk egy új nyomógépbe.
Úgy becsülöm, hogy a nyomtatási
kapacitás mintegy 30 százalékkal nôtt
meg az új gép üzembe helyezésével. Az
új nyomógép – leszámítva a második
nyomómû utáni fordítót – nem rendelke-
zik extra felszereltséggel. A beruházással
nem akartunk új technológiát vagy
specialitást bevezetni. Egyértelmûen csak
kapacitásbôvítés volt a célkitûzés, és
ehhez tökéletesen elég egy alapgép.

● Tehát nem „csábult” el, hogy
„fûtsön, zenéljen, világítson” is egy
gép, mégha nincs is rá szükség.
– Azért nem mondom, hogy alkalma-

sint nem bántuk volna, ha nem alapgép,
de ez most így, ahogy van, pont jó…

● Szóval, az új géppel tovább erôsí-
tették azt a profiljukat, amely ez idáig
is a legerôsebb volt, és amire az utóbbi
pár évben specializálódtak is: a köze-
pes példányszámú kartonált könyvek
gyártását az elsô munkafázistól kezdve
az utolsóig, beleértve a kiszállítást is.
– Igen, én is így látom. Ezek a munkák

teszik ki a megrendeléseink zömét, és mi
is tudatosan arra törekszünk, hogy még
több ilyen munkát tudjunk szerezni, akár
más munkák rovására is.

● Jól értem, hogy az AduPrint nemet
mond egy más típusú nyomdatermék
megrendelésére?
– Nem vagyunk akkora urak, hogy

nemet mondjunk megrendelésekre,

esetleg válogassunk a munkák
között. Ennek ellenére jól
felfogott érdekünk, hogy elsôsorban
azokat a munkákat keressük, amelyeket
hatékonyan, gazdaságosan tudunk elvé-
gezni. Nem látom sok értelmét erôlködni
olyan munkákkal, amelyeket valamilyen
okból kifolyólag nem tudunk hatéko-
nyan, gazdaságosan elôállítani. Határo-
zott döntésre olyankor kényszerülünk,
amikor egy hatékonyan kivitelezhetô,
megfelelô hozzáadott értékû munka és
egy kedvezôtlenebb paraméterû munka
ütközik idôben, kapacitásban. Ilyenkor
egyértelmû a helyzet. Ez a taktika nálunk
bevált, és azt gondolom, hogy a megren-
delôink is visszaigazolták: ôk is tudják,
hogy milyen kiadványok elôállításában
vagyunk erôsek, és ilyenek kivitelezésé-
vel keresnek meg bennünket. Az évrôl
évre növekvô árbevételünk is azt mutatja,
hogy ez az elgondolás életképes.

● Tehát a „trükk” nem más, minthogy
pontosan felmérték, melyik termékcso-
portot tudják kvázi egyedülálló
hatékonysággal – ezzel párhuzamosan
kedvezô vállalási árak mellett –
gyártani, és ehhez a felkészültségükhöz
keresik meg azokat a megrendelôket,
akiknek pontosan ilyen munkáik van-
nak. Gondolok a 2000–5000 példány-
szám közötti kartonált könyvekre,
merthogy azon a területen az AduPrint
nagyon erôs versenyzônek számít…
– Hát, ha nem ennyire leszûkítve, de

lényegét tekintve valóban errôl van szó.
Úgy tartják, hogy egy nyomdának, mint
szolgáltatónak az a legjobb üzletpolitika,
ha a lehetô legátfogóbb módon szolgálja
ki a piaci igényeket. Ehhez azonban
elképesztô géppark, szerteágazó szakmai
tapasztalat és piaci ismeret kellene. Ez
nem megoldható, legalábbis mi nem
tudjuk megoldani. Ezért aztán egy másik
megközelítést választottunk: a piac egy
szeletére fókuszálunk, arra, aminek a
kiszolgálásához mind technológiailag,
mind egyéb felkészültségben a leghaté-
konyabbak vagyunk. Fogalmazhatok úgy
is: adott felkészültségünkhöz keressük –
és találjuk – meg a piacot. ■

Ilona
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● A hazai nyomdák egy részénél
tapasztalat, hogy a tavalyi évben
némileg növekedett a megrendelés-
állomány…
R. M. – Ez a mi forgalmunkban is

érezhetô: a magyarországi beszállításaink
növekedtek, de véleményünk szerint ez
elsôsorban annak köszönhetô, hogy a
nyomdai partnereink egyre nagyobb
hányadban dolgoznak exportra, és ez
húzza fel az eredményeket. Angliától a
skandináv országokig szállítanak – leg-
alábbis ezt halljuk tôlük. Ez nem rossz,
ugyanakkor sajnálatos, hogy nem a
magyar gazdaság erôsödése generálja a
növekedést… 

● Melyik szegmens jelentkezett
húzóerôként?
R. M. – A teljes famentes mázolatlan

papír fogyasztási átlaga növekvô tenden-
ciát mutat – közel 10 százalékkal, amit a
jelentôsen növekvô íves, a szintén növek-
vô tekercses és az enyhén csökkenô
irodai papírok átlagaként kell értelmezni.

Mi itt, az Igepa Paper Hungarynél
egyébként mind az árbevételt, mind a
forgalmazott mennyiséget illetôen tavaly
6–7 százalékot fejlôdtünk, és ezzel elér-
tük a még 2007-ben kitûzött célunkat:
megháromszoroztuk az akkori forgal-
munkat. 2014-ben éves bevételünk elérte
a 4,3 milliárd forintot, és mintegy 17 ezer
tonna papírt forgalmaztunk. Jelenleg
egyébként négy üzletágunk van: a
grafikai szegmens, az irodai papírok, a
sign and screen, illetve a csomagolóanya-
gok. Ez utóbbi igencsak „friss”, hiszen
2014 szeptemberében indítottuk.

● A Sign and Screen üzletág sem
„öreg”: kétéves… Ezek szerint,
folyamatosan kellenek új „lábak”…
R. M. – Az Igepa közel tíz éve felis-

merte, hogy pusztán a grafikai szegmens
nem elegendô ahhoz, hogy egy papíros
cég stabil beszállítói szereplô maradjon.
Éppen ezért, egyik nagyon erôs lábává
fejlesztette a Sign and Screen üzletágat,
aamibe bô két évvel ezelôtt mi is

bekapcsolódtunk, illetve most a
csomagolóanyagokat is beemeltük a
kínálatunkba – és ezzel még nincs vége a
profilbôvítésnek. A sign and screen
üzletág nálunk is sikeresen beindult:
évrôl évre megdupláztuk a forgalmunkat,
és várhatóan ebben az évben a tavalyi
„duplát is megduplázzuk”. 

● Erre mondják, hogy nulláról x
százalékra könnyû fejlôdni, de 20-ról
21-re már nagyon nehéz…
R. M. – Persze, ezt mi is tudjuk, de

éppen azért is költözünk egy nagyobb
telephelyre, hogy minden háttérfeltétel is
adott legyen a fejlôdéshez. De nemcsak a
sign and screenhez van szükségünk
nagyobb helyre, hanem az újonnan
beindított csomagolóanyag divízióhoz is.
Ez a szegmens egyébként az Igepán belül
is új területnek, új profilnak minôsül, de
nagy reményeket fûzünk hozzá.
Megindultak az értékesítések, és egész
jók az eredmények. 

Növekedés és növekvô kilátások – Igepa Paper Hungary

A szó átvitt és konkrét értelmében is igaz 
a felcím, ugyanis az Igepa Paper Hungary 
a tavalyi évben egyrészt mennyiségileg növelte
eladását, másrészt új üzleti szegmenssel bôvült,
harmadrészt pedig ez évben új, a jelenleginél
közel kétszer nagyobb telephelyre költözik,
merthogy kinôtte a jelenlegit. Noha kétségtelen,
hogy 2014-ben a „nyomdai” tapasztalatok szerint
is érezhetô volt már némi fellendülés a munkák
terén, de annak mértéke az egyes cégeknél
– ugyan eltérô mértékben, és meglehetôsen nagy
szórásban – közel sem jelentett ekkora
növekedést…
Rusin Mihállyal, a cég résztulajdonosával és
egyben ügyvezetôjével, valamint leányával,
Rusin Tamarával beszélgettem, aki egyre
erôteljesebben folyik bele a cégirányítás
feladataiba, illetve egy-egy rövid interjú erejéig
megszólaltak az üzletágvezetôk is.
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● Nagyobb telephely: a jelenleg
Fót határában található, 1600 m2-
es és 3200 raklapférôhelyes
telephelyet kinôtték, ezt váltja
várhatóan idén szeptembertôl az új,
3800 m2-es és körülbelül 5500
raklapférôhelyes új raktár.
R. M. – Egy ideje kínlódunk a

helyhiánnyal. Hiába bérelünk itt a
közelben már évek óta egy pótraktárt,
a megnyugtató megoldást mindenkép-
pen egy egységes és a lehetô legmo-
dernebb kialakítású raktárba való
költözés jelenti, ahol a grafikai és
irodai papírok mellett végre elegendô
helyünk lesz a sign and screen, és a
csomagolóanyagok üzletág „dolgai-
nak” is. Rohamléptekkel megyünk
elôre, kell a nagyobb hely.

● Említették, hogy további profilbô-
vítést is terveznek…
R. T. – Így igaz! A következô évtôl

kezdôdôen egy szélesformátumúgép-
gyártó egyik magyarországi képvise-
leteként is mûködünk, és a bemutató-
terem is az új raktárbázisunkban fog
helyet kapni. Magától az Igepa Cso-
porttól egyébként messze nem idegen
ez a profil, hiszen a német Igepának
legnagyobb beszállítói évek óta a Ro-
land, a Mimaki, a HP, az Epson stb. –
amelyek mindegyikével igen jó kap-
csolatot ápol, és mindegyikük termé-
két kínálja. 

● Semmilyen területen nem beszél-
hetünk hiánypiacról. Mivel gyôzik
meg a potenciális partnert, hogy az
önök által kínált termékek mellett
döntsön?
R. T. – Valamennyi területen – bele-

értve az „újakat” is – olyan komplex
szolgáltatást kínálunk, ami miatt
elgondolkodik a partner egy esetleges
váltáson. További érv mellettünk a
széles termékkör, valamint az a
biztonság, amelyet egy stabil, erôs és
átlátható cég képvisel. A vevôknél
nagyon fontos szempont ugyanis a
megbízható kiszolgálás, hiszen a saját
üzletmenetének zökkenômentessége is
múlik ezen, és egyszerûsödik az élete,
ha mindent egy helyrôl tud beszerezni.
Ennek köszönhetôen a hagyományos,
azaz a grafikai szegmens számára is
egyfajta nyugalmat és biztonságot
jelent, hogy több lábon állunk, hiszen
ezáltal feléjük is erôsebbek vagyunk.

● Mi jelentette a legnagyobb
problémát a tavalyi évben?
R. M. – Egyértelmûen a helyhiány:

akárhogyan „sakkoztunk” a termékek
elhelyezésével, állandóan küzdöttünk,
hogy mi hol és hogyan fér el. Fôleg a
sign and screen duplázódó forgalma
okozta a legnagyobb „problémát”,
mert a 3–5 méteres tekercseket nem
egyszerû elhelyezni, ráadásul alkal-
manként forgatni is kell azokat. Bár,
ez egy jó probléma! Ami igazi problé-
mát jelentett, az az, hogy hogyan
tudunk felkészülni, megfelelni a
tavalyi év végén megjelent törvényi
változásoknak.

● Az irodai papír termékdíjára
gondol?
R. M. – Nem, azzal nincs mit tenni,

azt egyszerûen tudomásul vesszük, és
fel kell számolnunk a díjat. Nagyobb
gondot jelent az EKÁER rendszer
bevezetése, mert olyan elvárásokat

kíván meg, amelyek gyakorlatilag
teljesíthetetlenek – legalábbis az olyan
szerteágazó termékeket forgalmazó és
szállítási ritmusban mûködô cégeknél,
mint amilyenek a papírkereskedôk.
Hogy mást ne említsek, ha eltér a
rakomány mennyisége vagy típusa az
elôzetesen regisztrálttól, akkor a
szállított érték akár 40 százaléka is
lehet a bírság. Ugyanakkor nem
egyszer fordul elô, hogy a multina-
cionális beszállító cégtôl hibásan
kapjuk meg az adatot… A büntetést
pedig nekünk kellene fizetni…

● Nyomdák fizetôkészsége?
R. M. – Évek óta kifejezetten

erôteljes nálunk a kintlévôség-kezelés,
emiatt igazából nincs e téren jelentôs-
nek mondható problémánk. Megvan a
maga rendje a menetnek, és noha nem
kizárólag szigorú mátrix alapon
mûködik, nagyon kézben tartjuk a
fizetéseket. Nincs is más választásunk,
ahogy senkinek sincs. 

● Elenyészô vagy azért jelentôsnek
mondható azoknak a száma, akik
kihullottak a fizetési problémák
miatt?
R. M. – Egyáltalán nem elenyészô:

több tízes nagyságrendben váltunk
meg ilyen partnerektôl…

● Papírárak… A napokban elszállt
a svájci frank árfolyama, és az euró
is igen komolyan hullámzik…
R. M. – A papírárak emelkedtek,

amit a papírkereskedôk nem vagy csak
minimális mértékben tudtak érvénye-
síteni a hazai piacon. Ehhez jött az,
hogy jellemzôen 310-es euró-árfolya-

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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mon voltak/van-
nak kalkulálva az
árak… Azt gon-
dolom, elenged-
hetetlen lesz

korrigálni az árakat, ellen-
kezô esetben a hazai papír-
kereskedôk léte forog
veszélyben.

● Ezzel együtt, optimis-
tának tûnik.
R. M. – Az is vagyok!

Az Igepa Group a válság
ellenére mind mennyisé-
gileg, mind árbevétel
szempontjából jelentôsen
növekedett: a német Igepa
például ma már piacvezetô
Németországban. A cégcso-
porton belül több új divízió
is bevezetésre került,
továbbá rugalmasan képes
igazodni a mindenkori piaci
változásokhoz. Mindez
tulajdonosi összetételének
köszönhetô, hiszen több
generáció óta családi vállal-
kozásként mûködik, ahol a
családtagok a tulajdonosok,
és ez igaz a leányvállalatok-
ra – beleértve az Igepa Pa-
per Hungaryt – is. Minden-
ki közvetlenül vesz részt a
cégek irányításában, veze-
tésében, így áttételek nél-
kül, azonnal – mondhat-
nám, a saját bôrén – érzéke-
li a piaci rezdüléseket, és
rögtön meglépi azokat a
lépéseket, amelyekre szük-
ség van a stabilitás megôr-
zése, illetve a növekedés
érdekében. A családi cégek
ereje és optimizmusa jó
alapot biztosít ahhoz, hogy
az ember hosszú idôre
tervezzen. 

R. T. – Ami nagyon lé-
nyeges még, hogy mindezt
a saját ritmusunkban, illetve
a helyi sajátosságokat és
lehetôségeket messzeme-
nôkig figyelembe véve
tehetjük. ■

Ilona
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IPH – Sign & Screen üzletág
Lehotkai Bence üzletágvezetô

● A kezdetek kezdetétôl, azaz 2013 január
elseje óta „viszi” az Igepa Paper Hungaryn
belül ezt az üzletágat, és igen komoly sike-
reket ért el, azzal együtt, hogy – úgymond –
nem egy hiánypiacra léptek be ezekkel a
termékekkel sem…
– Ez egy meglehetôsen telített és igen ár-

érzékeny piac, nem kis meggyôzô erôvel lehet
csak eredményeket elérni. Nem lehet nem
figyelembe venni például, hogy  mit fogad el a
piac, ugyanakkor az is igen fontos, hogy
milyen szolgáltatást és szaktudást nyújt valaki
a termékek mellé. Négy alapvetô dolgon
múlik egyébként az értékesítés: az áru
minôségén, az árán, a mellé nyújtott
szolgáltatáson – beleértve a szakmai
segítséget is –, valamint a fizetési feltételeken.
E négy tényezô „kedvezô együtthatója” dönti
el a kimenetet. És amennyiben ez hosszú
távon is biztosított, akkor lehet piacot
szerezni. Nálunk hosszú távon is kedvezô az
együttható, és be is indult a piacon való
növekedés. 

● Milyen probléma jelentette a legnagyobb
gondot?
– A raktárhiány! A bannerek, ponyvák,

fóliák, hálók, tinták folyamatos készleten
tartása nem kis helyet igényel. Meglehetôsen
komoly szervezôkészséget igényelt és emiatt
sok energiát vitt el, hogy ennek ellenére zök-

kenômentesen
oldjuk meg az
egyre növekvô
igények kiszolgá-
lását. S noha ed-
dig is nagyon di-
namikusan fejlôd-
tünk, sokkal na-
gyobbak lesznek
a lehetôségeink,
ha megoldódik a raktározási probléma. 

● A következô évtôl tovább bôvül a Sign &
Screen ágazat: elkezdik a szélesformátumú
nyomtatók forgalmazását is, amihez lesz
bemutatóterem, és persze szervizháttér is.
Nem kis léptékû fejlesztések…
– A Sign & Screen divíziónkkal az idei évre

értük el, hogy komoly tényezôként vesznek
rólunk tudomást nemcsak a vevôink, hanem a
versenytársaink is. Azt gondolom, további
lendületet ad ennek a divíziónak a profilunk
kibôvítése, valamint további szolgáltatások –
fólia-, ponyva- és táblavágás – bevezetése,
hiszen ez teszi lehetôvé a még komplexebb
kiszolgálást, ezáltal a még meghatározóbb, a
még beágyazottabb piaci jelenlétünket.

Az a cél, hogy az Igepa Paper Hungary
ezen a területen is megkerülhetetlen tényezôvé
váljon. ■

Il–

IPH – Csomagolóanyag üzletág
Kócs Pál üzletágvezetô
● Vadonatúj divízió vezetése az öné, annak valamennyi elônyével és
hátrányával… Elôször is: igen széles azon termékek köre, amelyek
mind ide tartoznak…

– Szeretem a kihívásokat, és egy újonnan induló üzletág általában
az. Valóban igen széles a termékskála: a hullámkarton dobozoktól
kezdôdôen a sztreccsfóliákon át a különféle pántoló- és ragasztószala-
gokig számtalan anyagot, eszközt, kisgépet, illetve megoldást kínálunk
a különféle csomagolásokhoz. S noha a sokféle termékkel való foglal-
kozás kétségtelenül bonyolultabb és több feladatot is ró az emberre, az
értékesítés szempontjából mégis elônyt jelent. A vevôknek ugyanis

komplex csomagként tudunk ajánlani megoldást, ezáltal nem kell ide-oda szaladgálniuk, ezzel-
azzal a beszállítóval tárgyalniuk, hanem kvázi egy kézbôl mindent beszerezhetnek. Ráadásul
az Igepa Paper Hungary nem egy kis és kezdô cég, hanem egy tôkeerôs és stabil, nemzetközi
cégcsoporthoz tartozó leányvállalat. A vevôknél nagyon fontos szempont a megbízhatóság,
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valamint a zökkenômentes kiszolgálás.
És az sem lebecsülendô szempont, hogy
mi arra is felkészültek vagyunk, hogy
raktáron tartsuk a termékeket, amelyeket
a partnereink igény, illetve ütemezés sze-
rint hívhatnak le. Az pedig, hogy nincs
elôzménye ennek a profilnak a cégen
belül, tehát nincsenek tapasztalatok,
amelyekre támaszkodni lehetne – ezt
lehetne kevésbé szerencsésnek is felfog-
ni, de én nem annak tartom! Számomra
inkább a lehetôségeket tágítja, merthogy
nem köt semmifajta elôzmény…

● Mi jelenti a legnagyobb problémát
a csomagolóanyagoknál?
– A szemfényvesztés! Nagyon sok-

szor „futok bele” abba, hogy például egy
ragasztószalag vagy pánt, esetleg
sztreccsfólia esetében a versenytársaink
terméke nem tartalmazza azt a mennyi-
séget, amit adott esetben a csomagolá-
son feltüntetett. Miközben a vevô azt
gondolja, hogy az általunk kínáltnál
olcsóbban jutott a versenytárs 60 méte-
res tekercséhez, valójában a hatvan
méter helyett csak 50 métert kap tôle. És
nem a fólia az egyetlen termék, ahol
kisebb-nagyobb „trükkökkel” él néhány
beszállító. De azt gondolom, az efféle
trükközés ugyan rövidtávon megnehezíti
a dolgomat, hosszabb távon viszont a mi
malmunkra hajtja a vizet. Mi már az
árajánlatban megadjuk a termékeink
pontos paramétereit. Meggyôzôdésem
ugyanis, hogy a megbízhatóság, a kor-
rektség tud csak a hosszú távú üzleti
kapcsolatok alapjául szolgálni. Hiszem,
hogy az Igepa Paper Hungary hamaro-
san ezen területen is ismert és elismert
beszállítóvá fejlôdik. A hogyanra pedig
vannak ötleteim, és van energiám a meg-
valósítására is. Mint említettem, szere-
tem a kihívásokat… ■

Il–

IPH – Grafikai és irodai papírok üzletág
Szántó Gábor üzletágvezetô
● Önhöz tartozik a klasszikus ágazat: mázolt
és mázolatlan papírok, kartonok, címkepapírok,
illetve az irodai papírok, azaz a másoló és digi-
tális papírok, valamint a faxpapírok, a boríté-
kok, a feldolgozott papírtermékek.

– Ez az üzletág nagyon nagyot nôtt az elmúlt
években, és ez teremtette meg az alapját a többi
divízió beindításának. A tavalyi évben is növe-
kedett ez a szegmensünk, bár a korábbi évekhez
képest kisebb mértékben, de azt gondolom,
hogy magának a piacnak a lehetôségéhez ké-
pest jó eredményt értünk el. Az én feladatom az

értékesítés támogatása mellett, részben a beszállítókkal történô kapcsolattar-
tás is. Így biztosíthatjuk partnereinknek a legjobb megoldásokat.

● Az elmúlt években a papírgyárak jelentôs kapacitást vontak ki. Adódik
a kérdés: 2015-ben hogyan hat ez a beszerzésre, illetve a papírellátásra?
– Van olyan papírgyártó, ahol az elsô félévre már 105 százalékos a leter-

heltség, másoknál meg mindössze 80 százalék. 

● Tehát bizonyos papírféleségeknél érdemes elôre gondolkodni, mert elô-
fordulhat, hogy nem lesz belôle?
– Nem gondolom, hogy ez bekövetkezik, mert összességében – például a

mázoltpapíroknál – még mindig pluszkapacitással rendelkeznek a papírgyá-
rak Európában. És amíg ez fennáll, addig egészen biztosan nem lesz gond
egyrészt a beszerzéssel, másrészt az sem valószínû, hogy a gyártók karakte-
res áremelést tudnának érvényesíteni. Ráadásul minden papírkereskedônek
szinte minden papírféleségbôl minimum két beszállítója van. 

● Ha jól tudom, ebben a szegmensben is új termék bevezetését fontolgat-
ják…
– A hír igaz, keressük az olyan exkluzív, egyedi vagy speciálisnak minô-

sülô termékeket, megoldásokat, amelyek új lehetôségeket nyitnak mind szá-
munkra, mind a felhasználói piac számára, és más még nem kínálja sem a
nyomdászoknak, sem más végfelhasználóknak. 

● Akkor nem kreatív hordozókról van szó…
– Nem. Ugyan úgy fogalmaztam az imént, hogy keresünk új terméket,

ám az igazság az, hogy már ennél elôrébb tartunk, de egyelôre még marad-
jon titok… ■

Il–

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
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„Nekem ilyen kell…” 

Prime Rate – 3D UV
„Nekem ilyen kell!” – a megrendelôk rendre így
reagálnak, amikor meglátják a Scodix által 3D UV-val is
felületnemesített termékeket. Pedig az új technológia
hazai bevezetését megelôzôen a Prime Rate kereskedôi
nem lelkesedtek az ötletért, hiszen a rendelkezésre álló
csekély számú minta alapján a termék eladhatósága
kétséges volt számukra. A néhány megkérdezett partner is
jószerint csak hümmögött, és „majd meglátjukozott”.
Ezzel együtt dr. Tomcsányi Péter, a Prime Rate
tulajdonos-ügyvezetôje a beszerzés mellett döntött,
mégpedig abból a megfontolásból, hogy ha másra nem,
akkor amolyan „kopogtatónak”, „ajtónyitónak”, azaz
elsôsorban olyan marketingeszköznek biztos jó lesz,
amelynek segítségével újabb megrendelôi kör érdeklôdését lehet felkelteni, akiknek azután
bemutathatják a cég egyéb és igen széles körû nyomdai szolgáltatásait. Ám a 3D UV nyomtatással
készült termékek a maguk kézzel fogható valóságában meghódították a piacot, és folyamatosan
„csábítják el” a megrendelôi kört. 
Tôsér Évával, a 3D UV üzletág marketingjével legtöbbet foglalkozó Prime Rate-munkatárssal
beszélgettem.

● Jó másfél évvel ezelôtt, amikor
üzembe állították az új technológiát,
senki, még maga Tomcsányi Péter
sem gondolta, hogy ekkora lesz az
így készült nyomatok iránti kereslet.
A marketingeszköznek szánt Scodix
3D UV ma már egyre komolyabb
üzleti szegmenst jelent a Prime Rate
életében.
– Pontosan így van: annak idején,

amikor még nem volt itt a berendezés,
és még csak magyaráztuk a partnere-
inknek, hogy mirôl is van szó, hát nem
fogta el ôket a lelkesedés. Persze, meg
is lehet érteni, hiszen egy látványt
szavakkal sohasem lehet úgy leírni,
mintha valaki a saját szemével
gyôzôdik meg róla, sôt meg is tapint-
hatja a nyomatok 3D-s élményét. A
magam részérôl egyébként azonnal

beleszerettem a technológiába, ponto-
sabban az így készült nyomatokba.

● Én is! Nem véletlen, hogy ez már
a második lapszámunk, amely 3D
UV-val is nyomtatott, és lesz még
folytatás!
– Szinte minden megrendelônk

ugyanígy reagál! 2013 augusztusában
került ide a gép, egy pár hét elment a
technológia megtanulásával, szeptem-
bertôl pedig már élesben mûködik, és
egyre több és több megrendelésünk
van rá. Messze túlmutat a marketing-
eszközként való alkalmazáson: önálló
üzleti szegmenssé nôtte ki magát, és
nagyon gyorsan.

● Ha a 3D UV hatását, látványát
nézem, akkor érthetô a siker. Ha az

ára felôl közelítek, akkor azért
megállapítható, hogy akár némileg
vissza is foghatta volna a gyors
népszerûséget…
– Nem annyira drága 3D UV-val

megnyomtattatni a nyomdatermékeket.
Nyilván óriási szériák esetében
komolyan megemelheti az elôállítás
összköltségét, de pár száz, vagy egy-
két ezer példányszámnál elviselhetô
szinten marad. Arról meg nem is
beszélve, hogy az ilyen formán készült
nyomdatermékek annyira különlege-
sek, hogy bôven behozzák a ráfordított
pluszköltséget. Az ügyfeleink általá-
ban azon lepôdnek meg inkább, hogy
nem annyira drága, mint ahogy azt
elôzetesen feltételezték… A nyomatok
ára egyébként attól is függ, hogy mek-
kora a „scodixolt” felület, illetve
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milyen vastagságban kell felvinni a
kívánt hatás eléréséhez.

● Ki vagy mi dönti el például, hogy
milyen vastagságban kell felvinni a
3D UV-t?
– Mindig a grafika! Pontosabban a

grafika alapján mi már látjuk és tudjuk,
mert már rendelkezünk akkora tapasz-
talattal, hogy adott esetben milyen
vastagság az optimális a legjobb, leglát-
ványosabb végeredmény eléréséhez.
Erre nagyon oda is figyelünk, mert a 3D
UV esetében különösen igaz, hogy a
kevesebb alkalmasint több… Azt pedig
végképp nem szeretnénk, hogy az
ügyfelünket csalódás érje a végered-
mény láttán. És ugyanez igaz a sco-
dixolt felület nagyságára is: nem
feltétlenül azzal ér el valaki nagyobb
hatást – sôt! –, ha a teljes felület 3D
UV! Sokkal elegánsabb, szebb,
exkluzívabb, ha csak egy-egy részlet
kerül szó szerint kiemelésre, és persze
jóval hatásosabb is. Amióta csak hoz-
zánk került a gép, teszek el mintadara-
bot valamennyi általunk 3D UV-val
megnyomtatott termékbôl. Ma már a
nyolcadik vastag album telt be… De
nagyon szeretik a partnereink böngész-
ni, mert nemcsak átfogó képet kapnak a
lehetôségekrôl, hanem ötleteket is, sôt
nem kell, hogy a képzelôerejükre
támaszkodjanak, hanem a valóságban
gyôzôdhetnek meg a 3D UV nyomatok
szuggesztivitásáról.

● „Macerásnak” tûnhet az elôkészí-
tés, pedig – és ezt a gyakorlatból
tudom – nem az, bár néhány dologra
azért oda kell figyelni…
– Még mielôtt elkészülne a végleges

grafikai anyag, mindenképpen érdemes
elôtte konzultálni velünk, ugyanis van,
ami „él”, hatásos 3D UV-ben, és van,
ami nem. Ezt mindig csak a konkrét
elképzelés függvényében lehet meg-
mondani. Meglehet, hogy csak egy apró
módosításra van szükség, és már tökéle-
tessé is válik, azaz alkalmas arra, hogy
3D UV-val megnyomtatva azt a hatást

és látványt produkálja, amit szeretnénk
elérni. Miután ilyen formán rendben
van a grafikai anyag, a digitális állomá-
nyon elhelyezésre kerülnek a 3D UV
nyomtatás pozicionálásához szükséges
kamerajelek, majd megtörténik magá-
nak az ívnek a nyomtatása, hagyomá-
nyos vagy digitális módon. A kinyomott
íveket – amelyeken ott vannak a
kamerajelek is – helyezzük a Scodixba,
és ekkor kapja meg a 3D UV-lakkozást
azon a felületen és olyan vastagságban,
amelyhez a grafika kitaláltatott. Szóval,
tényleg nem egy bonyolult folyamatról
van szó, ezzel együtt „fogjuk a kezét”
az ügyfeleknek, és végig segítünk nekik
nemcsak az elején, az ötletekben. 

● A hazai vagy az exportpiacon van
nagyobb sikere a 3D UV-nek?
– Azt kell mondanom, nincs szigni-

fikáns különbség: a két piac jelenleg
nagyjából egyforma. 

● Van-e olyan termékkör, amelyre
különösen jellemzô, hogy élnek a 3D
UV nyújtotta különlegességgel?
– Természetszerûleg az exkluzívabb-

nak minôsülô kiadványok – márkama-
gazinok, katalógusok, prospektusok,
DM küldemények, meghívók, üdvözlô-
lapok, névjegyek stb. – borítói esetében
jellemzôbb az alkalmazása, de egyre
több könyvborítón is igénylik a 3D UV-
lakkozást. Sôt újabban iskolai spirálfü-
zetek elô- és hátlapjára is készítettünk
különleges 3D UV grafikákat, amellyel
átütô sikert értünk el.

● Dobozok?
– Néhány ilyen jellegû megrendelé-

sünk ugyan volt, de ez még egy kiak-
názatlan terület… Szándékaink szerint
azonban nem sokáig! Folyamatosan
keressük a kapcsolatkiépítési lehetôsé-
geket a csomagolóiparnak dolgozó
nyomdákkal, amelyekkel mi a 3D UV
felületnemesítés területén tudnánk sike-
resen együttmûködni. ■

Ilona
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Stratégiai változtatások végrehajtá-
sáról is döntött a Metsä Bord Corpora-
tion, amely Európa legnagyobb hajlí-
tottdobozkarton-gyártója, és a világ
legnagyobb mázolt hullámkarton alap-
papír (White Top Kraftliner) beszállí-
tója a csomagolóipar számára – tudtuk
meg egyebek mellett a január közepén
tartott sajtótájékoztatón Bettina Fuchs-
tól (képünkön jobbra), az anyavállalat
közép-európai marketingigazgatójától,
valamint Mattyasovszky Hedvigtôl
(képünkön balra), a magyarországi
képviselet vezetôjétôl. 

A Metsä Bord piaci részesedése
jelenleg 34 százalék a hajlított doboz-
karton területén, ám az idei évvel kez-
dôdôen mintegy 170 millió eurós be-
ruházással további fejlesztéseket
hajtanak végre, mégpedig a svédorszá-
gi Husumban található gyárukban
üzembe állítanak egy új hajlított
dobozkartont gyártó gépsort, és ezzel
tovább erôsítik piaci pozíciójukat. Az
új gépsor egyébként 2016-tól termel
majd teljes kapacitással, ami évi 400
ezer tonna kartont jelent. Ezzel párhu-
zamosan megszüntetik a grafikai és
irodai papírok gyártását, tehát a
jövôben kizárólag kartongyártással és
hullámkartonalappapír-gyártással
kívánnak foglalkozni. További válto-
zás, hogy a hazai nyomdászok
körében igen jól ismert németországi
Zanders gyárukkal, ahol a Chromolux
mûnyomókat állítják elô – ahogy
fogalmaztak –, „valamit kezdeni” sze-
retnének, mert évek óta veszteséges.

Az elképzelések sze-
rint elsôsorban az ér-
tékesítésére gondol-
tak, de amennyiben
ez nem sikerül, akkor
is keresnek valami-
fajta megoldást a
veszteséges mûködés
felszámolására.

Visszatérve a ter-
vekhez és elképzelé-
sekhez: szóval a Met-
sä Board ez évtôl
kezdôdôen kizárólag
a karton és hullám-
karton szegmensre
kíván koncentrálni,
amelyekhez az alap-
anyagot elsôsorban
továbbra is a megújuló forrásból szár-
mazó északi fafajta jelenti, amelyet
jellemzôen saját tulajdonú erdôibôl
szerez be. A Metsä Board kartonok
közös tulajdonsága, hogy elsôdleges
rost felhasználásával készülnek, és
csúcsminôséget képviselnek, ráadásul
könnyítettek. Ez utóbbi tulajdonságuk
okán jelentôs – bizonyos esetekben
akár 30 százalékos – alapanyag-meg-
takarítás érhetô el: mert ugyan a kiló-
áruk magasabb, ám az ívre vagy ter-
mékre esô fajlagos súly lényegesen
alacsonyabb. A csomagolóipar köré-
ben – elsôsorban az élelmiszer- és
italgyártás, az egészségügy, továbbá a
kozmetika vagy éppen a cigarettagyár-
tás – különösen kedveltek a cég kar-
tonjai, amelynek oka a kiváló minôsé-

gen kívül egyrészt az optimalizálható
anyagfelhasználás, másrészt az, hogy
közvetlenül érintkezhetnek élelmiszer-
rel is. A tájékoztatón azt is megtudtuk,
hogy az utóbbi idôben jó néhány ne-
ves multinacionális élelmiszer-, illetve
italgyártó kíván – ahol lehetséges –
áttérni a korábbi hajlékonyfalú csoma-
golási megoldásról kartoncsomagolás-
ra, ahogy fogalmaznak: „nylonról a
papíralapúra”, illetve az újrahaszno-
sított kartonról tiszta cellulóz kartonra.
És ezek beszállítói közé tartozik a
Metsä Board is.

A csomagolóipari trendekrôl szólva
az elôadók elmondták, hogy növek-
szik a felhasználói csoportok diverzi-
fikációja, egyre több az egyszemélyes
háztartás, továbbá emelkedik az inter-

Hengerstanc, kasírozó, flexógép gyártása
Hengerszabályzás, szervizelés, javítás

Mindez egy helyen – a gyártónál!
Leányvár, Bécsi úti ipartelep, t.: 06-20/9520-417, e-mail: varvedo@t-online.huVárvédôVárvédô

170 millió eurós beruházás – kizárólag karton, és fôleg könnyített 

Metsä Board
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netes kereskedelem is, és ez új-
fajta csomagolási megoldásokat
kíván. Ezzel párhuzamosan az
elegáns és exkluzív, illetve az
intelligens csomagolás iránt je-
lentkezik erôteljes kereslet, va-
lamint újabb és nagy lehetôsé-
get kínál az élelmiszer-kiszol-
gálás szegmens, azaz az elvihe-
tô ételek, italok és a street-food.
A Metsä Board ezekhez az igé-
nyekhez igazodva alakította ki
kartonportfólióját, hiszen a cég
kartonjai közvetlenül érintkez-
hetnek enni- és innivalóval (is).
A kartonok feldolgozhatósága
szempontjából pedig semmi-
lyen hátrányt nem jelent a
„könnyítettség”: a nyomtatha-
tóságuk, szilárdságuk, futtatha-
tóságuk messzemenôkig kifo-
gástalan, és a Metsä Board igen
átfogó szerviztámogatást is
biztosít.

Mattyasovszky Hedvigtôl
megtudtuk azt is, hogy a Metsä
Board a tavalyi évben tovább
növelte eredményességét. A
magyar piacot tekintve pedig
elmondható, hogy az elôzô
egy-két évben jó néhány nyom-
da erôteljesen nyitott az élelmi-
szercsomagolás felé, de nem
kis volument jelentô új szerep-
lôk is beléptek a hajlított kar-
tondoboz gyártásának területé-
re, például a gyógyszeripar,
illetve gyógyászati segédanya-
gok csomagolása felé is. A ha-
zai képviselet a 2013-ban elért
magas piaci pozícióját meg tud-
ta tartani, ehhez mérten 2014-
ben jelentôsen nem változott a
hazai forgalom: inkább a piaci
szolgáltatók között történtek
némi átrendezôdések. Ugyan-
akkor a hazai piacon is egyér-
telmû tapasztalat, hogy az ex-
kluzív, szemre is vonzó karto-
nok iránt növekszik a kereslet,
az viszont tény, hogy a magyar
piac még nem nagyon ismerte
fel a „könnyítettségben”, azaz a
könnyített kartonokban lévô
valamennyi elônyt… ■

Ilona

Az STI Group kifejlesztette a tökéletes
gyógyszerdobozt

Világviszonylatban a gyógyszerek tíz
százaléka hamisítvány a US Food and
Drug Administration (FDA) tanulmánya
szerint. Ennek érdekében az EU a gyógy-
szeripari hamisítás elleni irányelvek
felülvizsgálatát tervezi az idei év elsô
felében.

Miután a szabályozás életbe lép, min-
den gyógyszeripari csomagolást, amelyet
az EU határain belül értékesítenek, el kell
látni egy biztonsági pecséttel, illetve bi-
zonyos biztonsági funkciók kombináció-
jával. A cél, hogy a gyógyszerészek, illet-
ve ha szükséges, akkor a vásárlók is ellen-
ôrizni tudják a törvény által elôírt látható
vagy rejtett biztonsági jelölések meglétét,
ezzel a termék eredetiségét. Ezek a köve-
telmények a csomagolás azonosíthatóságát
is szolgálják. Ehhez kapcsolódóan a cso-
magolásnak látható módon jeleznie kell,
ha azt egyszer már felnyitották.

Tekintettel a várható változásokra, az
európai gyógyszeripar a határidôt figyel-
men kívül hagyva már most proaktívan
támogatja az EFPIA szervezetet, amely a
gyógyszergyártók képviseletét látja el
Európában. A lehetôségek széles skáláját
veszi górcsô alá a „Get Ready for Anti-
Counterfeiting” (Felkészülve a hamisítás
ellen) roadshow, amelyet a GS1 szervez
2015 elején. Az esemény bemutatkozási
lehetôséget jelent olyan partnercégek
számára is, amelyek megoldásokat kínál-
nak a tervezett követelmények bevezetése
kapcsán.

Az STI Group, mint a gyógyszeripari
csomagolások szakértôje, illetve fontos
láncszeme a hálózatnak, a csomagolási
követelményekkel kapcsolatban számos,
gyakorlatban alkalmazható lehetôséget
mutatott be. Az eredmény: egy olyan
demócsomagolás, amely a gyógyszeré-
szeknek, a felhasználóknak, illetve a
kórházaknak is garantálja, hogy eredeti
termék került a birtokukba. Az STI Group
által kifejlesztett gyógyszercsomagolás
védelmet nyújt az emberek számára a
hamis gyógyszerkészítmények ellen, illet-
ve a gyógyszeripart is megvédi a magas
pénzügyi károktól. 

Tóth Zoltán (képünkön), a kecskeméti
STI Petôfi Nyomda termékfejlesztési veze-
tôje szerint számos lehetôség van arra,
hogy a termék „hamisíthatatlansága” biz-
tosítható legyen. A lehetô legjobb megol-
dás több látható és láthatatlan biztonsági
jel kombinációjával érhetô el.

„A már meglévô, klasszikus hamisítás
elleni védelmi megoldások mellett új
elemeket is alkalmazunk, mint például a
Trustcode®” – mondja Tóth Zoltán. Ez az
optikai elem mobilkészülékek által azono-
sítható és a hitelessége egy applikáció
segítségével ellenôrizhetô le. Mindemellett
a Trustcode® alkalmazása lehetôséget
nyújt arra, hogy a termék az egész ellátási
lánc során nyomon követhetô legyen.

A hamisítás mellett igen nagy figyelem
irányul a dézsmabiztos záródásra és sor-
számozásra (szerializáció) is. A dézsma-
biztos záródás célja, hogy megakadályozza
a termékhez történô illetéktelen hozzáfé-
rést, illetve a termék kicserélését a csoma-
golásban. A demócsomagolás tartalmaz
egy egyedi sorszámot is, amelyet akár a
csomagolóanyag-gyártó, akár a gyógyszer-
gyártó telephelyén kivitelezhetô a csoma-
golási folyamat során. 

A 2015 elején megrendezésre kerülô
„Get ready for anti-counterfeiting” road-
show a gyógyszeripari gyártóknak mutat
be lehetôségeket arra, miként védekezhet-
nek a termékhamisítás ellen.

A témával kapcsolatos kérdésekre pedig
az STI Group szakemberei konzultációs
lehetôséget biztosítanak a rendezvény
során (is). ■

(Sti–)
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KBA-ügy, ügyek
● Nem titok, hogy a KBA ez évtôl
kezdôdôen KBA-Hungary Kft. néven
saját leányvállalatot hozott létre az
íves gépeinek értékesítésére, szervi-
zelésére, egyszóval képviseletére…
Nem voltak elégedettek önökkel?
– Nem errôl van szó: a Prosystem

munkájával nem volt probléma, ezzel
a KBA is egyetért. A változás a
központi koncepció megváltoztatása,
azaz a KBA saját szervezeti átstruktu-
rálódásának a következménye. Hogy
mennyire jó kapcsolatunk marad
továbbra is a KBA-val, azt az is mu-
tatja, hogy a most létrejött képviselet,
a KBA-Hungary Kft. irodája és
telephelye is itt van nálunk Fóton, és
szoros együttmûködésben állunk. A
KBA-Hungary Kft. vezetését pedig
volt kollégánkra bízták.

● Mondhatjuk tehát, hogy ugyan
formai és tartalmi a változás, de
nem érdemi – legalábbis a nyomdák
szempontjából, hiszen nyilván

továbbra is segítségére vannak a
nyomdászoknak „KBA-ügyekben”.
– Természetesen! A változás

egyébként csak az íves gépeket érinti,
és kizárólag Magyarországon, Romá-
niában továbbra is mi látjuk el ezek-
nek a képviseletét.

● Önöknél maradt viszont a rotá-
ciós KBA gépek képviselete, sôt
további KBA-berendezések kínála-
tával bôvültek…
– Így igaz: hozzánk tartoznak mind

az akcidens, mind az újságnyomó
rotációs gépek, és persze az inkjet
digitális RotaJet is. Ezen kívül mi
kaptuk meg a KBA-Flexotecnica
hazai, illetve romániai képviseletét is.
Ez egy új szegmens, ami egy 2014-es
KBA-akvizíció eredménye, és célja,
hogy a cég ezáltal a flexibilis csoma-
golóanyagok piacán is meghatározó
részesedéshez jusson a jövôben. Ezek
egyébként szélespályás, központi
ellennyomós gépek, amelyeket a
flexósok körében ismert és méltán

elismert olasz, Milánó melletti Flexo-
tecnica gyárt, és a cég felvásárlását
követôen kerültek a KBA, ezáltal a
Prosystem kínálatába. Nekünk egyéb-
ként jelenleg már három folyamatban
lévô projektünk is van, csak azon
múlik a beruházás – a versenytársakon
kívül természetesen –, hogy lesz-e
pályázati lehetôség.

További újdonság a kínálatunkban a
KBA-Kammann német gyártó, amely
olyan dekorációs nyomtatási rendsze-
reket kínál, amelyekkel közvetlenül
lehet üveget, illetve egyéb üreges
tárgyakat, mûanyagot, fémet nyom-
tatni. Felhasználási területe elsôsorban
a kozmetikumok, parfümök és alko-
holtermékek üvegei, flakonjai, dobo-
zai. Kétségtelen: a prémium szeg-
mensben, merthogy a gépek meglehe-
tôsen beruházásigényesek, bár nem
túlzóan, ugyanis a nagy rendszerek
nagyjából annyiba kerülnek, mint egy
„normál” ofszetnyomó gép…

A megújulás, a lépésváltás, egyáltalán a változás és változtatás
elengedhetetlen egy cég életében. Ezt olykor belsô indíttatás
okán, máskor a kényszer hatására teszi meg, de „megúszni”
senki nem tudja, már amennyiben piaci szereplô óhajt
maradni. Nem kivételek ez alól a gépforgalmazó cégek, így a
Prosystem cégcsoport sem. A Prosystem esetében mindkét –
külsô és belsô – indíttatás fennáll, hiszen egyrészt mindig is
jellemzô volt rájuk az újabb és újabb szegmensekbe
önszántukból történô belépés, a több lábon állás, másrészt
jelen esetben némi kényszer is szerepet játszik, hiszen a KBA
értékesítési koncepciójának megváltoztatása miatt ez évtôl
kezdôdôen nem ôk látják el a cég íves nyomógépeinek
képviseletét Magyarországon. De – ahogy annak idején
Eötvös Gábor zenebohóc híres produkciójában mondta – „van
mááásik!”, sôt több „hangszerük” is, amivel megôrizhetik,
megerôsíthetik mind „nyomdaipari porondbéli” helyüket,
mind általános értelemben vett piaci jelenlétüket…
Ifjabb Schuck Istvánnal, a Prosystem Print ügyvezetôjével beszélgettem.

„Van mááásik!…” – Változás és állandóság

Prosystem
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A többi „klasszikus” 
● Felsorolni is hosszú, hány céggel
állnak kapcsolatban, hányféle
gépet, berendezést képviselnek…
Van közöttük olyan, amelyikre az
idén esetleg különösen fókuszálnak?
– A hazai piac meglehetôsen jól

ismeri ezeket a gyártókat, illetve
berendezéseiket, s noha a maga nemé-
ben mindegyik igen kitûnô megoldást
jelent, nyilvánvaló, hogy a nyomda-
ipar jelenlegi helyzetét figyelembe
véve, nem feltétlenül a nagy rendsze-
rek iránt van, lenne „tömeges” érdek-
lôdés. Bár a Kolbus luxuscsomagolást
elôállító megoldásai több mint elgon-
dolkodtató lehetôségekkel bírnak,
fôleg, ha valaki az exportpiacokon
szeretne tovább növekedni… Eszmé-
letlen szép és hibátlan „cuccokat”
lehet vele gyártani!

A hazai lehetôségeket figyelembe
véve, elsôsorban talán a kisebb szériák
kötészetére kifejlesztett Schmedt, az
MBO, az új kis Hohner és a Renz gé-
pek azok, amelyekre szeretnénk
fokozottabban is felhívni az iparág
szereplôinek figyelmét. Ezek nemcsak
a kisebb volument képviselô tradicio-
nális, hanem a digitális nyomdáknak
is hatékony és kifogástalan megoldást
jelentenek. Persze, nagy kérdés, hogy
lesznek-e pályázati lehetôségek, mert
a nélkül bizony nagyon nehézkes,
mondhatni szinte lehetetlen a nyom-
dák számára a fejlesztés. Ha minden
igaz, márciusban-áprilisban eldôl…

Megújul
a használtgép-kereskedés 

● A vadonatúj gépek, berendezések
mellett mindig is foglalkoztak
használt gépek kereskedelmével:
adtak-vettek…
– Ez valóban így van, és természe-

tesen éltünk a virtuális csatorna
lehetôségével is: részben hírleve-
lekben küldtük ki az aktuális ajánlato-
kat a partnereinknek, és természetesen
a honlapunkon is részletesen bemutat-
tuk a berendezéseket. Sôt, minden
felénk való kötelezettség nélkül bárki
el is küldhette az általa eladásra kínált
gépet, tehát amolyan használtgép-

piacként is mûködtünk. Ez évtôl – ha
lehet így fogalmazni – minimum egy
szinttel magasabbra emeljük ezt a
tevékenységünket is. Rövidesen elké-
szül az új honlapunk, a
www.prosystemused.hu, amelyen már
nemcsak pusztán megtekinthetô a
mégoly részletes leírással egyetemben
a kínálat, hanem számos olyan
interaktív funkcióval is rendelkezik,
amely egyrészt még naprakészebbé
teszi a kínálatot, még egyszerûbbé a
kapcsolatfelvételeket, ugyanakkor
messzemenôkig kiküszöböli a téves
információkat. És persze, megôrzi azt
a tulajdonságát is, hogy az itt hirdetôk
és keresôk közvetlen kapcsolatba
lépjenek. Mi adott esetben kizárólag a
helyszínt, a fórumot biztosítjuk.

Az új „lábak”: TOSS
töltô- és csomagológépek,

Lundberg Tech –
hulladékkezelô

rendszerek 
● Új divíziókat indítottak be, ame-
lyek nem, vagy csak részben tartoz-
nak a „klasszikus” profiljukhoz…
– Mint oly sokan a nyomdaiparban,

mi is keresünk olyan „lábakat”, ame-
lyek szélesítik a piaci mozgásterünket,
és nem vagy csak érintôlegesen kap-
csolódnak a már meglévô profilhoz. A
tavalyi Interpackon találtunk egymásra
a német TOSS céggel, amely 1967 óta
foglalkozik csomagológépekkel, ame-
lyeket darabos áruk csomagolására,
töltésére fejlesztettek, fejlesztenek.
Európán kívül az USA-ban, Ausztrá-
liában és Afrikában is jelen vannak.
Kínálatukban, és most már a mi kíná-
latunkban is megtalálható a legkisebb
egyedi gépektôl kezdve a komplett
innovatív megoldásokig igen sokféle
berendezés: lehet szó továbbításról,
mérésrôl, adagolásról, számolásról
vagy csomagolásról a TOSS szinte
minden csomagolási megoldáshoz a
megfelelô partner.

● További profilbôvítésként elkezd-
ték a dán Lundberg Tech cég hulla-
dékkezelô rendszereinek forgalma-
zását is.

– Ezek a berendezések, illetve
rendszerek a nyomda-, illetve csoma-
golóipar, valamint az egyéb iparágak-
ban történô felhasználás határmezs-
gyéjén helyezkednek el: sok helyen
alkalmazhatóak, és meglehetôsen jól
fogadja a hazai piac. A berendezések
akár egymenetben elszívják a keletke-
zett hulladékot, felaprítják, majd bálá-
ba/zsákokba tömörítik, ezáltal jelentôs
idômegtakarítást eredményeznek a
hulladékkezelésben a nyomdáknál is, de
más iparágakban is. 

● Építkezni, azaz új piaci szeg-
mens(ek)ben megjelenni és azt
„megdolgozni”, mindig izgalmas
feladat, de ugyanakkor nem kevés
idôt és fôleg nem kevés energiát
igényel. És hát ugye, ott vannak a
„régi” üzletágak is… Fogják bírni?
– Abszolút! Arról nem is beszélve,

hogy az újonnan növesztett „lábakkal”
a cég egésze válik sokkal erôsebbé.
Tudja, ez egy érdekes dolog: az ember
dolgozik, és ugyan mindig vannak új
feladatok, de jellemzôen a szokásos
teendôkkel telik a nap. Azután valami
történik, változás elé nézünk, ami mi-
att át kell, újra kell gondolni sok min-
dent. Mi is pontosan ezt tettük: meg-
néztük, hogy mit mutatnak a trendek
és a piaci mozgások, mire ad lehetôsé-
get a társadalmi és gazdasági közeg,
és ebbôl kifolyólag mit és hogyan kell
lépnie a Prosystemnek ahhoz, hogy
továbbra is meghatározó piaci jelenlét-
tel bírjon. És amikor az ember mind-
ezt végiggondolja, újrarendezi a sora-
it, akkor olyan energiával töltôdik fel,
amely valamennyi mûködési területére
– legyen az új vagy a már megszokott
– pozitívan hat. Mint akiket energiával
töltöttek fel, úgy érezzük most magun-
kat valamennyien itt a cégnél, és –
ahogy szokták mondani – „oda is tesz-
szük” magunkat: mindent meg tudunk
és meg is akarunk csinálni. Azt gondo-
lom, hogy az erônk – többek között –
ebben a rugalmasságban és alkalmaz-
kodóképességben rejlik.

Jövôre ráadásul drupa: alig várjuk,
hogy milyen további lehetôségeket,
újdonságokat hoz… ■ 

(Ilona)
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Xfair Bécsben – A nyomdaipar ünnepe 
Telt ház, teljes program

Gôzerôvel folynak a bécsi Print & Crossmedia kiállítás
elôkészületei, amely 2015. április 15–17. között a bécsi Marx
Halléban kerül megrendezésre.

„Valóban hatalmas az érdeklôdés mind a vállalatok részérôl,
amelyek önmagukat szeretnék bemutatni, mind pedig a
szakértôk, a szolgáltatók és a szövetségek oldaláról” –
tájékoztat Rudolf Messer, az Xfair egyik promotere.

Már elkelt a kiállítási terület nagy
része. A Heidelberg, a Müller Martini,
a Ferag képviselik a klasszikus
nyomdaipart a KBA-val együtt.
A Müller Martini minden új fejlesz-
tését bemutatja, amelyet a februári
Hunkeler Innovationdays alkalmából
Luzernben is felvonultatott. Az Agfa
is biztosította részvételét, de a Toray
vízmentes szárazofszetlemezeivel is
találkozhatnak a látogatók.

Szinte kivétel nélkül minden
nagyformátumú digitálisnyomdagép-
gyártó nagy standdal és gépkínálattal
állít ki, a Mimaki, a Mutoh, a Roland
DG, az Epson, a HP. Új rendszerét a
Ricoh a Heidelberggel együtt mutatja
be. A Durst és a Xeikon szintén nagy
kiállítási területtel biztosította helyét.
Aktívak a kereskedô cégek is, mint
például a Papernet/Paperlinx, a Kalle
Repromedia, az Aristo Graphics, a
Werner Graphics Systems, valamint a
VDOT Rauchegger, de kiállít még
többek közt az RGF Rabl, a Sprintis,
a Promegatechnik, a Merlin, a Japico,
az Obility, a Rogler, a Tecnavia.

„A biztos kiállítók mellett további
számos érdeklôdôvel folynak a
tárgyalások, ami alapján biztosra
vehetô, hogy a 6000 m2-es kiállítási
területû csarnok valóban teljesen
megtelik” – állítja Rudolf Messer. 

Különös érdeklôdésre tarthat
számot a 3D-technológia, ahol Roland
DG, Stratasys és Makerot rendszerek
mûködnek majd. Highlightnak
tekinthetô a CEE Wrapp-Masters
verseny, amelynek döntôjére április
17-én, pénteken kerül sor.

Rendezvény a rendezvényben a
media.expo, ami harmadik alkalom-
mal kerül megrendezésre. 

Itt a kiadók és a médiaipar számára professzionális megoldá-
sokat vonultatnak fel a neves kiállítók. Meg kell említeni még
az április 15–16-i konferenciákat, amelyek programját a
www.xfair.at oldalon olvashatják. Open End elv alapján a
kiállítási napokon az utolsónak távozó kiállító zárja a napot.
Online regisztráció szintén a www.xfair.at weboldalon
lehetséges. (x)
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Az elôzô számban szakmai szer-
vezeteink szerepzavaráról is polemi-
záltam. Aztán elmentem a „szerveze-
tembe”, hogy befizessem az éves
tagdíjat. Hogy ne legyen magasabb a
kényelmi díj, mint a parkolás összege
– gondoltam, és ugyan nem a szak-
szervezetben voltam, átfutottam a
kitett szakszervezeti újságokat. Most
már értem szövetségeink és szerveze-
teink májerkedését.

Más. Egyik kedves ismerôsöm –
úgyse fogjátok kitalálni, tehát meg-
mondom: nyomdatulajdonos – meg-
kérdezte, hogy nincs-e kedvem
dolgozni nála. Felcsillant a szemem.
Aztán mondtam, hogy bármit szíve-
sen, de kereskedni nem akarok. Ha
lennének megrendelôi kapcsolataim,
lenne valószínûleg nyomdám is. És
máris ott vagyunk múltkori polémi-
ánk második részénél: az áreróziónál.
Egy piacon, ahol szinte csereszabatos
kapacitásokkal mindenki tud egytôl x
színig nyomtatni, mivel lehet egy
ügyfelet elcsábítani?
Hatékonysággal? Mondom, szinte
azonos kapacitásokkal telített piacról
van szó. Szolgáltatásokkal?
Manapság már szinte mindenki jól
szolgáltat. Tehát mi marad az egyet-
len eladási érv? 

Az ár természetesen. Hiszen mit
néz az ügyfél egy egyenszilárd
piacon? Hacsak nem történt valami
iszonyatos becsapás, természetesen
az árat. Tegyük a kezünket a szívünk-
re, ki akar ugyanazért a termékért,
szolgáltatásért többet fizetni. Mi is
olykor fillérekért váltunk beszállítót.
Kevesen kezdenek olyan termékfej-
lesztésekbe, amelyekkel minimális
anyagi ráfordítással jelentôs hozzá-
adott értéknövekedést tudnak elérni.
Néha átfutom az álláshirdetéseket és
egy-két multinacionális autógyártó és
fôleg autóipari beszállító kivételével,
mindenki megrendelôi háttérrel
rendelkezô értékesítôt keres. 

Valamikor a gépgyártás koronaék-
szereinek számító nyomdagépgyárak
is, amelyek még nem is olyan régen
nemcsak a színük, hanem a techno-
lógiájuk és know-how-juk alapján is
differenciálódtak, a piacösszeomlást
követô kínjukban besoroltak a vég-
telen számú segédanyag-szállító
közé, gyakran ugyanazt az OEM-
terméket saját brand-ként kínálva.
Na, ja.

Megint jut eszembe, hogy jó pár
éve véletlenül meghallottam, lesz az
egyik vidéki városban egy nyomdász-
buli. Mondtam is már sokszor emle-

getett fônökömnek, hogy menjünk le.
Biztosan sokan lesznek ott: legalább
mutassuk meg magunkat. Erre azt
válaszolta: Minek? A nyomdászok
nem szeretnek bulizni. Aztán kide-
rült, hogy nemcsak szeretnek, de
tudnak is bulizni. Na, most lehet egy
kicsit nosztalgiázni! Emlékeztek a
válság elôtti tíz év pezsgô társadalmi
életére? Mindenki mindenkivel
összejárt. A legbizalmatlanabb
emberek osztották meg legféltettebb
titkaikat legádázabb versenytársaik-
kal. Néha röhögtem is.

Mára egy vándorgyûlésre egy
nyomdalátogatást alig lehet megszer-
vezni.

Egyik német barátom – véletle-
nül nem nyomdász, hanem egy jó
nevû német egyetem politológiai
intézetének a vezetôje – éppen nálam
tölti a téli szünetét. Nem fogjátok
elhinni, hogy megoldotta azt a nyelvi
fejtörôt, amin a világ vezetô gazda-
ságpolitikai újságírói már nem is
tudom hány napja gondolkodnak. Ha
megengeditek, most nem írom ide.
Külföldiül sem. ■

Spartvis

Hogy mondják külföldiül, hogy…
K
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Hírek az egyesületHírek az egyesület
háza tájárólháza tájáról

A flexó a nyomdaipar húzóágazata,
és legváltozatosabb technológiai szegmense

FLEXÓSZIMPÓZIUM
2015. február 26–27.

Helyszínek: Konferencia és bankett: Dunakiliti, Diamant konferenciahotel
(www.diamanthotel.hu)
Üzemlátogatás: Pakett 2005 Bt., Jánossomorja

PROGRAM:

Február 26., csütörtök:
10.30–13.00: Regisztráció Dunakilitiben, a Diamant Hotelben

(Dunakiliti, Csölösztôi u. 1. www.diamanthotel.hu)
12.00–13.30: Ebéd a hotel éttermében
14.00–19.00: Szakmai elôadások a hotel konferenciatermében 
14.00–14.20: 

25 év és tovább – Házigazdai köszöntô 
(Kramarics László, Pakett 2005 Bt. ügyvezetô igazgató) 
Kommunikáció a közösségi médiában nyomdászok számára
(Szabó Szabolcs, Grimex Kft., a nyomdaipari szakosztály társelnöke)

14.20–15.00: Minôségi nyomtatás és minôségi mosás – kéz a kézben 
(Mette Laursen, Flexowash (DK); Péter István, ISM GmbH & Co.)

15.00–15.30: KAIZEN – Folyamatos fejlôdés a vezetôk és a dolgozók 
mindennapjaiban (Bartl János, BANOR tréningközpont Kft. 
a Kaizen® Institute magyarországi partnerintézete)

15.30–16.00: „HUMBUK”, Ggyerekjáték vagy csodafegyver? 
Motiváció TPM-mel  (Péczeli György, A.A.Stádium Kft.)

16.00–16.20: Nem úri passzió – Tanúsítások a versenyképességért 
(Tánczos Lajos, ÉMI-TÜV SÜD Kft.)

16.20–16.25: FLEXpo a PPDExpón (Varga Dénes, Pesti Sándor)
16.25–16.45: Kávészünet 
16.45–17.30: „Adok-kapok” helyett „Adni és kapni” – összefogás a FLEXO

mentén; Fontos fejlesztések a Varga-Flexo Kft.-nél
(Varga Dénes, Varga-Flexo Kft., Flexo-klaszter koordinátor)

17.30–18.00: REVO DIGITAL FLEXO TECHNOLÓGIA a GiDue 
értelmezésében (Giorgio Deliziosi, Sári István, Hoffman Kft.)

18.00–18.30: Flexóformakészítés mérföldkövei az elmúlt 20 évben
(Ratkovics Péter, partners Kft.)

18.30–19.00: KBA-FLEXOTECNICA bemutatása – culture of excellence, 
avagy: a kiválóság kultúrája (ifj. Schuck István, Prosystem Print Kft.)

19.00–19.15: Tisztítószer-regenerálás (dr. Endrédy Ildikó)
19.15-tôl Kérdések, hozzászólások, szakmai eszmecsere 

(A program még nem végleges, de az elôadások a tervezett sorrendben 
szerepelnek)

20.30-tól Bankett, baráti találkozó a hotel éttermében

Február 27., péntek: 
10.00-ig Utazás egyénileg a Pakett Bt. nyomdaüzemébe

(9241 Jánossomorja, Féltoronyi u. 45.)
Szakmai bemutatók, konzultációk a nyomdában 

10.00–11.00: ABBB 
11.00–12.00: ABBB bemutató
12.00-tôl       Ebéd Jánossomorján a Patkó Vendéglôben

Hazautazás

A szükséges plusz, amitôl
az árrésbôl profit lehet

Digitális finishing 
Szakmai tanulmányút Észak-Németországba

2015. március 17–20.
(kedd–péntek, 4 nap, 3 éj)

A Horizon GmbH, a Keményfém Kft. és
beszállító partnerei támogatásával szakmai
tanulmányutat szervezünk elsôdlegesen a
nyomtatványfeldolgozás (finishing) kötészeti,
kiemelten a digitális nyomtatás utáni
továbbfeldolgozás berendezései gyártásának
megtekintésére, és a sikeres nyomdai
alkalmazások tanulmányozására.  

Program:
Március 17., kedd:
Utazás, közös esti program

Március 18., szerda: 
Egész napos szakmai program
Reggeli után transzfer a Gerhard Busch
GmbH Seevetal (Meckelfeld) központjába.
(www.buschgraph.de) Üzemlátogatás és
szakmai bemutatók a gépgyárban, illetve a
helyi nyomdában. Fôbb termékkör: Schneider
Senator vágógépek, stancolók, festékkeverôk,
ív-elôkészítôk. 
Transzfer a szállodába, közben esti kikötôi
hajózás (cca. 2 óra)

Március 19., csütörtök: 
Egész napos szakmai program
Reggeli után transzfer a Horizon GmbH
Quickborn-i oktatási központjába. Üzemláto-
gatás és szakmai bemutatók. Ebéd a helyszí-
nen, majd transzfer Norderstedtbe a PoD
(Print on demand) nyomdába. (A 2001-ben
alapított, 8 országra kiterjedô online-kiadó és
digitális nyomdahálózat ahol a neten keresz-
tül érkezô kéziratokból egységes gépparkkal
készülnek a könyvek puha- és keménytáblás,
irkafûzött vagy spirálozott kivitelben. A napi
termelés átlag 20 ezer könyv.) Üzemlátogatás,
majd transzfer a szállodába.
Közös esti program

Március 20., péntek: Hazautazás

Utazás módja: az utazás két alternatív módon
lehetséges.
– Repülôvel központilag szervezetten, vagy
egyéni jegyvásárlással.
– Egyéni utazással, például gépkocsival.

Részletes információk a titkárságon!
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PNYME – NYPSZ:
hogyan tovább?

Hetek, hónapok óta rég nem látott
pezsgést tapasztalunk szakmai közéle-
tünkben: gondolkodunk, vitatkozunk
azon, kell-e nekünk két szakmai szer-
vezet, elbírja-e ezt jelenlegi állapotá-
ban iparágunk? 

Az utóbbi pár hétben azonban – jó
magyar szokás szerint – már nemcsak
a szakmai sajtóban és fórumokon van
jelen ez a fontos téma, hanem kiterjedt
a nem ellenôrizhetô csatornákra is.
Ezekben a „jól értesültek” rémhíreket
adnak tovább biztos információként, és
megmagyarázhatatlan módon már a
személyeskedés is megjelent!

Iparágunk zsugorodik, ami minden
érdekeltnek fáj. Ebben a helyzetben –
véleményem szerint – most csak az
együttgondolkodásnak, a legmegfele-
lôbb megoldás keresésének van itt az
ideje.

Ahhoz, hogy valóban jó döntést
lehessen hozni, részletesen meg kell
vizsgálni minden rendelkezésünkre álló
információt, számításokat kell végezni,
meg kell nézni a lehetséges jogi megol-
dásokat. Ez valószínûleg egy több
hónapon, akár egy éven át tartó folya-
mat, amelyhez kereteket kell biztosítani,
a parttalan vitatkozás csak indulatokat
szül, megoldásokat nem.

Örömmel közölhetem, az elsô lépés
megtörtént. Mind a két szervezet elnök-
sége megválasztotta 2-2 delegáltját,
ilyenformán a közös munka hamarosan
megkezdôdhet. 

A delegáltak folyamatosan beszá-
molnak majd saját elnökségüknek az
elvégzett munkáról, így az elnökségek
tagjai és az apparátusok munkatársai –
30–35 fô – további tanácsokat adhat-
nak, új irányokat szabhatnak.
Érvényesülhet a több szem, többet lát
régi igazsága.

Az elôkészítô munka végén kiderül,
hogy a két szervezet maradjon-e önál-
ló, vagy valamilyen megoldással a
közös szervezet hatékonyabb szolgálta-
tást adhat a tagoknak. Ezt majd a két
közgyûlésnek van joga eldönteni.  Azt
gondolom, akárhogy is alakul a döntés,
akármi is lesz a végeredmény, az
elvégzett munkából csak profitálhat
iparágunk!

A két szervezet egymástól igen csak
eltérô munkát végez, és egymástól
jelentôsen eltérô jogi formában
mûködik. Ha úgy tetszik, az egyik alma,
a másik körte. Ezért fontosnak tartom
vázlatosan bemutatni tevékenységüket.

A 67 éves múlttal rendelkezô
PNYME (Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület) civil szervezet, kb.
700 egyéni és 98 jogi taggal. A papír-
és nyomdaipar, a könyv- és lapkiadás,
a restaurálás, a papírkereskedés terü-
letén dolgozó szakemberek, tanulók,
nyugdíjasok valamint az ilyen profillal
mûködô vállalkozások önkéntes társu-
lása.

Az Egyesület célja a felsorolt
szakmai területeken a tudományos-
technikai haladás elôsegítése, a tagság
ismereteinek és szakmai kapcsolat-
rendszerének folyamatos bôvítése. 

És, hogy ezt milyen eszközökkel éri
el? Még felsorolni is csak vázlatosan
lehet!

Szakmai fórumok: vándorgyûlés,
flexószimpózium, print+finishing szim-
pózium, csomagolástechnikai szakmai
napok, restaurátor szakmai napok,
papíripari szakmai napok, fórum a
minôségrôl, iparági karbantartók kon-
ferenciája, környezetvédelmi szimpó-
zium és kiemelten a PPD Expo, a hozzá
kapcsolódó szakmai programokkal.

Szakmai lapok kiadása: Magyar
Grafika, Papíripar.

Külföldi kiállításokra kiutazások
szervezése: drupa, könyvvásárok
(Frankfurt, Lipcse), IFRA Expo,
Labelexpo, távol-keleti és amerikai
vásárok, Paperworld.

Külföldi tanulmányutak szervezése
gépgyártókhoz és nyomdákhoz: Észak-
Olaszország, Észak-Németország.

Nyugdíjastalálkozók, hagyományôr-
zôk fóruma, szakmai-tudományos díjak.

A 25 éve megalakított NYPSZ
(Nyomda- és Papíripari Szövetség)
társadalmi szervezet, 63 cég részvéte-
lével. A Szövetség a nyomda- és
papíripar, valamint a kapcsolódó
ágazatok területén mûködô gazdasági
vállalkozások érdekvédelmi és érdek-
képviseleti szervezete. 

A Szövetség célja: hozzájárulni
tagjai versenyképességének megôrzé-
séhez és növeléséhez, képviselni
érdekeiket, részt venni a kommuniká-
ció és együttmûködés kialakításában.

Milyen eszközökkel dolgozik a
Szövetség?

Érdekérvényesítés: hHazai
döntéshozó fórumok elôtt képviseli a
tagság érdekeit, együttmûködik hazai és
nemzetközi szervezetekkel (Print Power
kampány). A szakszervezetekkel együtt-
mûködve részt vesz az ágazaton belüli
munkabéke megteremtésében, a lefoly-
tatott tárgyalások alapján ágazati
kollektív szerzôdést köt. Mûködteti a
Magyar Nyomdatermék védjegyet.

Gazdasági tevékenységének támoga-
tása: konferenciák szervezésével
gondoskodik a gazdasági-szakmai
ismeretek bôvítésérôl (tavaszi és ôszi
menedzserkonferencia). Tagjai részére
energiabeszerzési társulásokat mû-
ködtet.

Szakmai díjakat alapít, és szakmai
versenyeket hirdet meg: Magyar
Nyomdászatért díj, Hess András díj,
Pro Typographia, pontosabban meg-
újult tartalmában és nevén BEST
PRINT Hungary verseny.

Ezekkel az információkkal talán
elértem azt, hogy a szakma szereplôi
tisztábban lássanak, így ne zsigerbôl
foglaljanak állást a hogyan továbbot
illetôen. Bánáti László

Csapongó, mégis egy irányba mutató gondolatok – 8. 
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Nos, Horváth Mihály személyében egy
végzettségét tekintve is valódi nyomdász,
egész pontosan nyomdamérnök az, akit
most civilként faggatok. Ezzel együtt,
habitusából fakadóan, inkább az az
érzésem, hogy talán jobban illene rá az
„életmûvész” meghatározás…
Ugyanakkor, így, ez sem fedi a valóságot.
Az igazság valószínûleg az, hogy egyszerre
van jelen benne a tudatos szak-, illetve
üzletember, a családjáért felelôsen
gondolkodó családfô, továbbá az életet
szeretô és élvezô kalandos bohém.
Nézzék el nekem, hogy tegezôdünk, de
majd’ harminc éve ismerjük egymást.

● Egyik legutóbbi beszélgetésünk-
kor energikusan robbant ki belôled
miszerint: „elôttem az élet!”.
Tudom rólad, hogy a mögötted lévôt
sem lehet szürkének vagy unalmas-
nak titulálni… Elôször is: kaland-
vágyból lettél nyomdász.
– Az érettségit követôen merült fel

bennem a gondolat, hogy esetleg
disszidálni kellene, mert nem láttam
olyan lehetôséget itthon, amely egzisz-
tenciálisan lehetôvé tette volna azt,
amit mindenképpen szerettem volna
elérni. De szakma nélkül nem akartam
nekivágni. Noha akkor már felvettek a
Közgázra, nagyanyai nagybátyám –
akivel igen bensôséges, ôszinte
kapcsolatban voltam – javasolta, hogy
menjek nyomdász-, egész pontosan
gépmestertanulónak, mert akkor –
lévén van érettségim – két év alatt egy
olyan szakmám lesz, amellyel a világ
bármely részén nemcsak elboldogu-
lok, hanem igen-igen jól kereshetek,
ráadásul télen-nyáron kellemes hômér-
sékletben dolgozhatok. A szakmai
képzés gyakorlati helyszínéül az
Athenaeum szolgált, ami akkor egy
elképesztôen nagy nyomda volt: közel
ezer fô dolgozott három mûszakban,

és többszázez-
res példány-
ban készültek
a különféle
napilapok és magazinok. Én pedig
egyszer s mindenkorra beleszerettem a
nyomdászkodásba, s ha már belesze-
rettem, akkor úgy döntöttem, hogy
megszerzem a nyomdamérnöki
diplomát is.

● Nem beszélünk szakmáról!
Maradjunk a kalandvágyadnál!
Ebbôl kifolyólag meglehetôsen
változatos a pályafutásod: sok
mindent csináltál…
– Alapvetôen az motiválta az én

kalandvágyamat, hogy elôteremtsem
magamnak az anyagi fedezetet az élet
nyújtotta örömök finanszírozásához.
Ott kezdôdik a dolog, hogy gyermek-
korom egy részét az apai nagyszülôk-
kel töltöttem Hajdúszoboszlón, és már
akkoriban is kvázi „nagy társasági
életet éltem”: sok haverom volt, és
már a lányok felé is kacsingattam.
Mindehhez azonban némi pénzre is
szükségem lett volna. Gondoltam,
visszaváltom a boltban nagyanyám
üres befôttes üvegeit. De szinte még

vissza sem értem zsebemben a pénz-
zel, drága nagyanyám már megkapta a
hírt, és túl azon, hogy vásárolhattam
vissza az üvegeket, alaposan el is
kalapált… És alig voltam 14 éves,
amikor elhelyezkedtem nyári munkára
a Palatinus strandon, ahol azután 5
nyári szüneti szezon alatt (nyolcadik-
tól érettségi nyaráig) dolgoztam, míg
mások itt-ott nyaraltak! A Palatinus
elit vendégköre, színészek, elôadó-
mûvészek és más hírességek igen
hamar megkedveltek, ami nemcsak a
bôséges borravalókban nyilvánult
meg, hanem barátságban, barátságfé-
lében is. Ez egyben amolyan „élet
iskolájául”, sôt egyeteméül is szol-
gált… Ráadásul nagyon sok pénzt
kerestem. 

Késôbb is mindig megtaláltam a
módját, hogy az én fogalmaim szerint
legyen elegendô pénzem: voltam
taxisofôr, amikor azzal lehetett jól
keresni, sefteltem, amikor azzal, és
kiadtam bérbe a lakásomat, amikor az
jelentett jó bevételt. 

Bármit is csinálok éppen, azt szenvedéllyel teszem…
Horváth Mihály
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● Ezek szerint, fontos számodra a
pénz.
– Nem! Kizárólag az általa elérhetô

örömök… Önmagában a birtoklása, a
„cihában való gyûjtögetése” nem
érdekel. Ugyanakkor mindig is
kedveltem a márkás ruhákat, a külön-
leges kulináris élvezeteket nyújtó
ételeket és italokat, a jó társaságot, a
szórakozásokat, szóval, a nagybetûs
életet… Ezzel együtt: ha nem lenne
pénzem – és volt rá példa –, akkor
anélkül is képes vagyok megtalálni az
örömöt, a jó dolgokat. Egyszerûen on-
nan, abból a „sarokból”állok az élet-
hez, ahonnan élvezhetem, ami meg-
adatott – és nem azon siránkozom,
ami nem.

● Ha nem lettél volna nyomdász,
szerintem, ha nem is kalandor, de
kalandozó lehettél volna leginkább:
olyan, aki most ezt csinál, most azt,
olykor kicsit súrolja, vagy éppen
teljesen elmerül a
bohémvilágban…
– Pedig ez nem így van! Nekem

nagyon nagy szükségem van a társra.
Érzelmileg is, és egyébként is. Nekem
kellenek a keretek. 

● Az „elôttem az élettel” kezdtük a
beszélgetésünket, de eddig inkább
visszafelé néztünk. Folytassuk szó
szerint az „elôtteddel”! Még min-
dig így érzel?
– Abszolút! Szerintem, addig teljes

egy ember élete, ameddig így érez.
Egy jó ideje a két unokám miatt is
eltölt ez az érzés. Barbara lányom fia,
Andris a nagyobbik, ô most hétéves,
Misu fiam fia, a kis Misa pedig kettô
és fél, és mindkét kissrác „kiköpött”
én vagyok! Sokat vagyunk együtt, és
óriási szerelem dúl közöttünk.

● Azért marad idôd önmagadra is?
Hogy állsz a sportolással, hiszen jó
szerint nincs olyan ezen a téren,
amit valaha ki ne próbáltál volna…
– Fociztam és vízilabdáztam,

teniszeztem és fal-labdáztam, síeltem
és úsztam, kipróbáltam a küzdôspor-
tokat, saját lovamon lovagoltam,

hajóztam, nyaranta pedig fôleg a golf-
pályákat látogattam. Noha mindegyi-
ket nagyon szerettem és szeretem,
jelenleg az úszás és kerékpározás az,
amit elôszeretettel ûzök. Hetente
kétszer-háromszor biztos, hogy lent
vagyok az uszodában, és az is
elôfordult már nem egyszer – fôleg,
ha jó idô van –, hogy biciklivel
megyek a nyomdába. Ám, kizárólag
addig ûzök egy sportot – igaz, addig
viszont maximális „bedobással” –,
amíg élvezetet nyújt, amíg örömöm
lelem benne. 

● Az élet többi terén nem így vagy?
– De igen! Bármit is csinálok

éppen, azt szenvedéllyel teszem, és
csak addig, amíg tart bennem ez az
érzés.

● A szenvedélyed tartóssága
viszont nagyon hosszú is lehet:
például évtizedek óta „szerelmes”
vagy Párizsba, Franciaországba…
– Elôzô életemben nyilván

Párizsban, esetleg valamelyik másik
francia városban vagy településen
élhettem, mert annyira jól érzem
magam Franciaországban. Amikor
megérkezem, mintha hazaérnék, bár
kétségtelen – mivel nem oda
születtem – elôször „meg kellett
tanulnom”, azaz ráhangolódnom.
Párizs. A csoda – nekem. Hangulat,
illat, életérzés. A nyolcvanas évek
elején voltam elôször két barátommal,
és mindhármunkat megrészegített a
város. Nem, vagy csak nagyon
kevésszer voltunk múzeumban – talán
restellnem kellene –, helyette róttuk
az utcákat, kávéházak teraszán
üldögéltünk, sétáltunk a Szajna
partján, csavarogtunk a Montmartre
környéki kis utcákban. És azóta is,
ahányszor csak lehet, és annyi idôre,
amennyi csak belefér az életembe,
illetve a lehetôségeimbe, újra és újra
szívesen megyek Párizsba, vagy vala-
melyik francia városkába. Persze, a
múzeumlátogatásokat is bepótoltam
már…

● Tagadhatatlanul hedonista
vagy… Gondolom, az ételek-italok
terén sincs „kedvenc”, hanem…
– …a kritérium, hogy „mûfaján”

belül tökéletes legyen! És teljesen
mindegy, hogy töltött káposztáról
vagy argentin steakrôl, ásványvízrôl
vagy viszkirôl beszélünk. Most
egyébként éppen a saláták ízvilágá-
ban vagyok elmélyülve…

● Számomra ez azért nem tûnik
nagy ínyenckedésnek…
– Számomra sem… Ezzel együtt,

élvezet felfedezni, hogy mégis van
benne finomság. Arról meg nem
beszélve, hogy az ember figyeljen oda
az egészségére. Míg ifjan magától
értetôdônek vesszük, hogy van, addig
hatvan felett már tenni is kell érte.
Egyébként, tényleg nagyon finom tud
lenni egy saláta! És igazából fejben
dôl el, hogy hedonistaként élvezzem
is.

● Megadatott számodra, hogy
annyi mindenben volt, van részed
az életben. Van valami még a
„bakancslistádon”?
– Magyarország! Világéletemben

ízig-vérig „pesti srác” voltam, úgy
ismerem és szeretem Budapestet, mint
– azt hiszem – kevesen! Nyugodtan
kijelentem, hogy Budapest jelenti
számomra a legnagyobb szerelmet.
Ám kevésbé ismerem Magyarország
többi részét, városát, nevezetességeit
és kevésbé nevezetes, ám ugyanakkor
nagyon is figyelemre méltó helyeit.
Már nem is tudom, milyen indíttatás-
ból kezdtem el pótolni ezt a hiányos-
ságot, és egész egyszerûen lenyûgö-
zött mindaz, amit eddig láttam. 
A különbözô gyógyfürdôktôl az eldu-
gott kis kastélyokon keresztül a ter-
mészeti szépségekig hihetetlen „kin-
csek” találhatóak országszerte, és en-
nek még csak a töredékét fedeztem fel. 

És hát, az örök pont a bakancslistá-
mon, hogy nyitott maradjak, észreve-
gyem az élet nyújtotta valamennyi örö-
möt, a legkisebbtôl a legnagyobbig. ■
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RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph

gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.
Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

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

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

www.rcontact.hu

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔

2142 Nagytarcsa, 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.

Az alábbi használt, de jó
állapotú gépek eladók:

▼ Montakop Theimer 
Theimoplan 

▼ DuPont Cromalin  
StudioSprint Frame

▼ Kodamatic 1250 v.5 – 
Kodak Polychrome

▼ Klimsch autocompact SE 
▼ Klimsch állítható 

lyukasztó (0–380 cm)
▼ Klimsch körkéses  

átvilágítós vágógép
▼ Átvilágító asztalok
Érd.: +36 30 952 3260

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

FFlleexxiibbiilliissttáábbllaa--kkéésszzííttééss;;  MMeelleeggffóólliiáázzááss;;
UUVV--llaakkkkoozzááss;;  SSttaannccoollááss;;  GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss;;

BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss;;  CCDD--ttookk--rraaggaasszzttááss;;
SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss;;  KKéézzii  kkööttéésszzeett

iinnffoo@@ddppddssttaannccuuzzeemm..hhuunn

3300//222211  77777700
3300//333300  22994466

A postpress szolgáltatások teljes választéka
egy kézbôl – egy helyen.
www.dpdstancuzem.hu
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Vacuumatic ívszámlálógépek
Morgana sorszámozógépek,

bígelô automaták,
hajtogatógépek, kivágógépek.

EBA vágógépek,
iratmegsemmisítôk.

DeLuxe Stitcher
drótfûzôgépek, fûzôfejek.

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562

Eladó jó állapotban:Eladó jó állapotban:

– GR3770 sokszorosítógép
(1 db, méret: A3, felbontás:

600 x 600 dpi), ára: 150 000 Ft

– EZ570E sokszorosítógép
(1 db, méret: A3, felbontás:

600 x 300 dpi), ára: 350 000 Ft

– Konica Minolta C250 színes
nyomtató (1 db, méret: A3,
felbontás: 600 x 600 dpi),
ára: 150 000 Ft

Érdeklôdni: Budapest,
06 20 934 9523

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 13 500 partner-
rel világszerte! 

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

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

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

Gyorsabbak, pontosabbak,
nagyobb kapacitásúak lettünk!

Gyôzôdjön meg róla!
Magyarország élvonalában álló,

uniós csúcstechnológiával rendelkezünk
(lézervágó, késhajlító CNC-gépek 12–100 mm-ig)

➢ karton, hullámkarton, kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható

Hosszú távú megoldás:
STSTANCFORMA Kft.ANCFORMA Kft.

20 éve a megbízható, innovatív partner
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

ÁrÁron alul eladó!on alul eladó!
–– HP DesignJHP DesignJet 1050C et 1050C 

(Scitex Improof C6074A)   
nyomdai proof
(Mûködött: 2011-ben)

– – Agfa Phoenix 2250  Agfa Phoenix 2250  
lemezmásoló 
(Mûködött: 2011-ben)

– K– Kyyocera FS-9500DNocera FS-9500DN
A3-as gyors lézerprinter

– – Theimer FTheimer Fortuna ortuna 
lemezmásoló 
(Mûködött: 2011-ben)

Érdeklôdni:
barta.henrik@marshallablak.hu
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