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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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MINÉL INKÁBB, ANNÁL KEVÉSBÉ…

2016-ot követôen háromévente kerül megrendezésre a drupa – adjuk mi is közre a hírt
jelen lapszámunkban. Amikor elôször meghallottam, azt hittem, biztos félreértettem.
Mi van?!? – Azután kiderült, hogy mégsem: a hír igaz! És akkor elöntött a düh, mert
hirtelen a bôrnyúzás szaga csapott meg. Minek? Miért kell a nyomdaiparra újabb terhet
pakolni? Miért kell visszaélni azzal, hogy mivel a drupa a nyomdaipar, illetve a
crossmédia egyik legnagyobb kiállítása, így sem a jellemzôen beszállítókból álló kiállítók,
sem a szakemberekbôl álló látogatók jószerint nem tehetik meg, hogy ne vegyenek részt
rajta? Hallom, olvasom a választ, pontosabban a magyarázatot: „…az ügyfeleinknek
fontos, hogy áttekintést szerezzenek a legújabb technológiákról, egyúttal pedig ötleteket
merítsenek az új üzleti modellekhez és megoldásokhoz”. Tény, hogy az internet és
a digitális technológiák hatására a nyomdai folyamatok átalakultak és megváltoztak,
és az IT sajátossága, hogy minél inkább fejlôdik, annál gyorsabb is a fejlôdése: vagyis
ebbôl a szempontból a négyéves ciklus tényleg túl hosszú.
A drupa azonban nem pusztán az alkalmazások bemutatásáról szól, hanem azokról
a több százmillió forintos gépekrôl, berendezésekrôl is – de inkább fôleg! –, amelyek
nélkül fabatkát sem érnek a különféle alkalmazások! Noha teljesen egyetértek azon
nézettel, hogy a printnek van jövôje, de ettôl még nincs egyszerû helyzetben. Nemcsak
a hazai, hanem a nemzetközi nyomdaipar is nehézségekkel küzd, legyen szó gépgyártókról
vagy papírgyárakról, festékesekrôl vagy ragasztósokról, nyomdákról vagy éppen
feldolgozókról. Az ágazat nyereségessége akkor is alacsony, ha vannak benne kifejezetten
sikeres cégek. És a beruházások megtérülése még ez utóbbi esetben sem három év, sôt
még csak nem is öt.
Ha a fejlesztések oldaláról nézem a hároméves ciklust, megint csak odajutok, hogy roham-
tempóra kényszeríti a nyomda-, illetve kötészeti gépek – és nem alkalmazások! – gyártóit,
hiszen a drupa mindig is az innovációk és trendek bemutatásának esszenciális fórumául
szolgált. Egy magára valamit is adó beszállítói cég biztos, hogy megjelent valami „durra-
nással”. A „durranások” kifejlesztése azonban nem kevés pénzbe kerül, és egyáltalán nem
mindegy, hogy ez az összeg három-, vagy négyéves periódusra oszlik el…
És akkor vizsgáljuk meg a harmadik, az informálódó látogató oldaláról is a kérdést.
A drupa látogatóinak döntô többsége olyan szakmai közönség, amely pontosan tudja,
hogy bármennyire is jó lenne, nem engedheti meg magának a legújabb fejlesztéseket.
Ugyanakkor arról sem szeretne lemondani, hogy „képben legyen”, vagyis megismerje,
hogy merre halad az a szakma, amiben ô is érdekelt. Egy esetleges majdani beruházás
reménye mindenki elôtt azért ott lebeg, ám ennek kellô megalapozottságához a kívánatos
az lenne, hogy egy-egy cégtôl ne csak a cégvezetô, hanem több szakember is tájékozódjon.
Ehhez képest egy ideje az a gyakorlat, hogy jó, ha egy, esetleg két ember utazását tudja
finanszírozni egy nyomdaipari vállalkozás, ha egyáltalán tudja. És ezt is négy-, nem pedig
háromévente…
Aki nem bírja a tempót, lemarad – elôszeretettel hangzik ez az érv. És egyébként is: sem
kiállítóként, sem látogatóként nem kötelezô részt venni a drupán, senkinek nem fognak
pisztolyt a fejéhez… Igaz, de a drupa van a nyomdaiparért, és nem fordítva! Többször
írtam már: önmagában semmi nem jó vagy rossz, a mértéke dönti el minôségét. 
A tempónak is…
Gyorsítunk, gyorsítunk, pörgetjük az eseményeket, az életet: az eredmény pedig nem más,
mint hogy, minél inkább utol akarjuk érni magunkat, annál inkább lemaradunk, leszakadunk!
Ja, félreértés ne essék: szeretem a drupát!

PRINTinfo

Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu • www.printline.hu
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PNYME – Innen nézve… (9.)  . . . . . . . . . . . . . . 22–23. oldal

Spartvis: Fannit a Parlamentbe  . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

KözKözinfo

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

…A háromnapos rendezvény magába foglalja a PPDExpót, amely jellemzôen a tradicionális és a
digitális nyomtatással, valamint a csomagolóanyag-gyártással foglalkozók, a SignExpót, amely a
dekorációs iparág, továbbá a FLEXpót, amely a flexónyomtatásban érdekeltek körében tarthat
számot érdeklôdésre. A kiállításon számos kísérô rendezvényre is sor kerül. Nyugodtan
kijelenthetô tehát, hogy…

Expositor – Kiss Zoltán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Nyomdászok civilben – 13.

„…inkább nevezném egyfajta nyitott
állapotnak, amiben szabadon áramlik a
tudat és a tudatalatti. Megérzések jönnek
létre, amelyek a tudatos ismeretekkel
együtt hihetetlen, ugyanakkor nagyon
pontos felismeréseket tesznek lehetôvé, és
nemcsak a jelenre…” 

Oláh Miklós  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–25. oldal

ExpoExpoinfo

MagánMagáninfo

Miértek és mertek
a PPFest kapcsán

„…nem Business to Business, hanem Human…”
„…egyfajta evangelizációnak tekintjük a digitális könyv- és

újságnyomtatás terjesztését…”

Canon Hungária – Kováts Botond  . . . . . . . . . . . . . . 8. oldal

„A merre továbbal sosem volt gondunk…”
„…A mi megközelítésünk az, hogy nem a termék a fontos,

hanem partnerünk és az ô üzleti céljai…”

Eurojet Hungária – Molnár Szabolcs  . . . . . . . . . . . .9. oldal

„…hiszek a »gyôzzön a jobb« versenyhelyzetben”
„…milyen új piaci lehetôségeket lehet, lehetne kiaknázni

egy-egy adott berendezés, technológia kapcsán…”

Plotter Service – Kokavecz József  . . . . . . . . . . . . . 10. oldal

„…lehet, hogy »újdonságként« hatunk majd”
„…fontos a gépeinket bemutatni, fontos a meglévô

ügyfeleinkkel itt is találkozni, de talán…”

Sericol Hungary Kft. – Kelemen Zoltán . . . . . . .11–12. oldal

„Ötletek tekintetében sosem álltunk rosszul…”
„…A kiállítások alkalmával azonban végre van

lehetôségünk a rohanó hétköznapokból egy kicsit…”

SPS Printing Solution – Magdics Zsolt  . . . . . . . . . .12. oldal

ExpoExpoinfo Flexószimpózium 2015 (1.)

„…az elhangzott elôadások elsôsorban arra világítottak
rá, hogy miért is tudott napjainkra a flexó a nyomdaipar
húzóágazatává válni …” 

Bevezetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. oldal

Házigazda: Pakett 2005 Bt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. oldal

www.sikeresnyomdasz.hu/flexo  . . . . . . . . . . . . . . . .17. oldal

Ha nincs minôségi tisztítás…  . . . . . . . . . . . . . . .17–18. oldal

„Útja a jónak” – Kaizen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. oldal

„Jó cégbôl még jobb céget” – TPM  . . . . . . . . . .18–19. oldal

„Általában nem az a drága…” – Tanúsítás . . . . . . .19. oldal

„Adok-kapok helyett…”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. oldal

FlexFlexinfo

Xfair: Print &
Crossmedia Show

Felhívás, tájékoztató  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

HírHírinfo

Helyzetjelentés a PPFest kapcsán

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

Új rovatunkban a Szövetség tagvállalatainak képviselôit
kérdezzük arról, hogy mi a véleményük, meglátásuk…

Michael Huber Hungária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

Legjobbak a BEST PRINT Hungary 2015-n  . . . . .15. oldal

– országos rajzverseny  . . . . . .15. oldal

Közös energiabeszerzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

fedprint.hufedprint.hu

44

drupa – háromévente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. oldal

Illuminációk – a Gutenberg-galaxis…  . . . . . . . . . . 13. oldal

ExpoExpoinfo
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● Mekkora területet foglal el
összességében a PPFest, és ez
konkrétan hány kiállító céget jelent?
– A kiállítási terület az aktuális ada-

tok szerint nettó 1600 m2, amely közel
ötven kiállítót jelent.

● SignExpo, PPDExpo, FLEXpo –
a három nagy tematika. Arányuk?
– A teljes rendezvényen belül a

PPDExpo 44, a FLEXpo 25, a Sign-
Expo 31 százalékot képvisel.

● Nem elôzmény nélküli kiállításról
beszélünk, így talán jogos a kíván-
csiság: a jelenlegi kiállítók között
milyen arányban vannak az „újak”,
az elsô alkalommal részt vevôk?
Vagy jellemzôbb, hogy azok
állítanak ki inkább, amelyek már a
korábbi évben, években megtapasz-
talták elônyét, hasznosságát?
– Az új kiállítók aránya 25 százalé-

kos, és pozitív visszajelzés számunkra
a rendezvénytípus hatékonyságáról, a

kiállítói elégedettségrôl és a megújult
koncepcióról, hogy a korábbi kiállítók
többségben vannak, így például jó né-
hány SignExpo és Digital Expo-kiállí-
tó ismét megjelenik. 

● Aki netán „most kapna észbe”,
hogy kiállítóként részt venne, van
még lehetôsége rá?
– Még fogadunk jelentkezéseket a

PPFestre, de kérünk minden érdeklô-
dôt, hogy minél elôbb küldje el jelent-
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Ahogy azt az ágazat nyilván valamennyi szereplôje tudja,
2015. április 14–16. között ismét megrendezésre kerül
a szakma saját szervezésû kiállítása, de még inkább
fesztiválja, a PPFest. A helyszín ezúttal is a SYMA csarnok,
a társszervezô pedig az Expositor. A háromnapos
rendezvény magába foglalja a PPDExpót, amely
jellemzôen a tradicionális és a digitális nyomtatással,
valamint a csomagolóanyag-gyártással foglalkozók,
a SignExpót, amely a dekorációs iparág, továbbá
a FLEXpót, amely a flexónyomtatásban érdekeltek
körében tarthat számot érdeklôdésre. A kiállításon számos
kísérô rendezvényre is sor kerül. Nyugodtan kijelenthetô
tehát, hogy a PPFest átfogó képet nyújt a nyomtatott
kommunikáció világáról. És ami talán még ennél is
fontosabb: esszenciális lehetôséget biztosít a személyes
találkozásokra, régi üzleti kapcsolatok megerôsítésére, újak
kialakítására, illetve számos ötlet ihletéül is szolgálhatnak
az ott látottak… Na, de hogyan is állunk a kiállítással,
mire is számíthatnak a látogatók?
Kiss Zoltán, az Expositor kereskedelmi vezetôje válaszolt.

Helyzetjelentés a PPFest kapcsán

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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kezését, mert a helyosztás már elkez-
dôdött, és a frekventált helyek száma
korlátozott.

● Úgy tudom, hogy – leszûrve az
elôzô PPFest tanulságait – a kísérô-
rendezvények ezúttal közvetlenül a
kiállítói térben, egy erre a célra
kialakított területen, pódiumon
kerülnek majd megrendezésre…
– Így igaz. Az elôzô PPFesten felvit-

tük a szorosan vett szakmai rendezvé-
nyeket az emeletre, ahol ugyan ideális
körülmény biztosított az ilyen jellegû
programokhoz, ám a kiállítókat is, és a
látogatókat is rendre „visszatartotta” a
kiállítói tér pezsgése. Ezért az idén
minden kísérôrendezvényt a kiállítói
standokkal egy légtérben rendezünk
meg. A kísérôrendezvények többféle
típusa jellemzi az idei PPFest-et: lesz-
nek szakmai díjátadók, kiállítások, tár-
latvezetések és szakmai pódiumbeszél-
getések is. A teljesség igénye nélkül,
csak néhányat említek.

Öt év legjobb csomagolási munkáit
mutatja be a különleges „Best of
Hungaropack” kiállítás.

A Nyomda- és Papíripari Szövetség
szakmai versenye, a Pro Typographia
nemcsak nevében és arculatában újult
meg, hanem immáron átfogja a nyomta-
tott kommunikáció teljes spektrumát. A
verseny új neve: BEST PRINT Hunga-
ry, és a hagyományos versenykategóriák
mellett a flexónyomdák, grafikai stú-
diók és szitanyomók alkotásai is verse-
nyeznek. És ugyancsak a szövetség
szervezésében érdekes programpontnak
ígérkezik az általuk kiírt Papírmánia
elnevezésû országos rajzverseny
meghirdetése, amely a 10–14 éves
korosztálynak szól, és amelynek célja,
hogy nemcsak a gyerekek, hanem rajtuk
keresztül a szülôk, a pedagógusok és a
szélesebb társadalmi rétegek körében
eloszlassa a papírhoz, illetve nyomtatott
termékekhez kapcsolódó tévhiteket, és
ráirányítsa a figyelmet környezetbarát
voltukra. 

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület is nagyon erôs szakmai
rendezvényprogrammal készül, több

elôadás-sorozatot is szerveznek. Önálló
témaként kerülnek majd tárgyalásra a
nyomdaipar húzóágazatának számító
flexó-témakörök. 

A sajtópódiumon pedig az iparágat
érintô hazai és nemzetközi trendeket
feldolgozó szakmai kerekasztal-
beszélgetések fognak zajlani a kiállítás
minden napján. 

Ezenkívül a kiállítást bemutató tár-
latvezetések keretében az érdeklôdô
látogatók szakavatott „idegenvezetôk”
kíséretében ismerkedhetnek meg a kiál-
lítók által kínált technikai megoldások-
kal, és az azokban rejlô kreatív lehetô-
ségekkel. 

Az Óbudai Egyetem égisze alatt
megvalósuló Educatio szigeten pedig –
reményeink szerint – minden olyan ma
Magyarországon mûködô iskola be fog
mutatkozni, ahol a nyomdaiparhoz
kapcsolódó képzés zajlik, és ez magába
foglalja a mûvészeti képzéseket és a
mûszaki szakképzéseket egyaránt.

● Van belépti díj, vagy a belépéshez
elegendô  az elôzetes, esetleg a
helyszínen történô regisztráció?
– Nincs változás: a belépés továbbra

is díjtalan, ám regisztrációhoz kötött. A
kilátogatni szándékozók ezt online mó-
don már most megtehetik a rendezvé-
nyek honlapjain: ppdexpo.hu, illetve
signexpo.hu.

● Szigorúan veszik a zárórát, vagy
van e tekintetben némi rugalmasság?
– Magának a kiállításnak természe-

tesen van „nyitvatartási ideje”: elsô
napon 11–18 óra, a második és harma-
dik napon pedig 9 és 18 óra között
fogadja az érdeklôdôket. És sajnos a
szigorúan vett zárórától nem tudunk
eltekinteni, mert biztonsági szempont-
ból nem lenne megoldható – vagy csak
jelentôs többletköltség mellett – a stan-
dok, a kiállított berendezések és egyéb
tárgyak ôrzése. A meghosszabbított
nyitva tartást éppen azért vezettük be,
hogy mindenkinek legyen elegendô
ideje a partnereivel történô megbeszé-
lésekre, beszélgetésekre. ■

Ilona

77

Expoinfoinfo
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Miértek és mertek – a PPFest kapcsán

● Tudomásom szerint, a Canon töb-
bedszerre kiállítója a SignExpó-
nak/PPFestnek. Megrögzött „kiállítás-
pártiak”, vagy az aktivitásuk kizárólag
ennek a kiállításnak szól?
– A Canon a digitális nyomtatás egyik

vezetô képviselôje, ráadásul a cégünk
immár 29 éve az öt legnagyobb szabada-
lomtulajdonos egyike. Így érthetô, hogy
bôven van olyan újdonság, amit bemutat-
hatunk a hazai és a nemzetközi kiállítá-
sokon, másrészt fontosnak tartjuk, hogy a
tárgyalótermeken kívül is bemutatkoz-
hassunk a szakmai közönségnek.

● Úgy fogalmazott: „bôven van
újdonság”…
– Két olyan új géppel jelenünk meg,

amelyek a saját területükön nagyban
képesek segíteni partnereinknél a nyere-
ségesség növelését. Emellett egyfajta
evangelizációnak tekintjük a digitális
könyv- és újságnyomtatás terjesztését.
Továbbá olyan szolgáltatásokat is bemu-
tatunk, amelyek nyereséges mûködést és
hosszú távú elônyöket nyújtanak a fel-
használóknak.

● Mi a fontosabb: a kínálat bemuta-
tása, vagy a személyes kapcsolatok
ápolása?
– A kettôt nem választanám szét. A

személyes kapcsolat elengedhetetlen,
hiszen az üzlet végül emberek között
köttetik meg. Bármilyen szerzôdés állhat
a háttérben, a bizalom kell, hogy az
alapja legyen minden együttmûködésnek.
Ehhez kell a meglévô hûséges ügyfélkör-
rel a kapcsolat ápolása, és a személyes
bemutatkozás lehetôsége a potenciális
partnerek felé. Ami meg a szolgáltatást
illeti: hiszünk abban, hogy a legelônyö-
sebb befektetések úgy jöhetnek létre, ha
a partnerünk nemcsak egy gépre kér
ajánlatot, hanem egy kihívásra keres
nálunk megoldást.

● Az elmúlt kiállítások hoztak-e új
üzleti kapcsolatokat?
– Minden kiállítás egy lehetôség.

Lévén nem az FMCG-piacon verseny-
zünk, egy-egy beszélgetés sokszor évek
alatt terem gyümölcsöt. Nehéz konkrét
üzlethez kötni minden egyes megkere-
sést, ugyanakkor vannak olyan ügyfele-
ink, akikkel a kiállításon találkoztunk
elôször.

● Mint nyomtatásban érdekeltek,
hogyan látják, tapasztalják a virtuális
világ „szorongatását”?
– Nem szorongatás, hanem átalakulás.

A mi esetünkben a csökkenô példányszá-
mok, az egyre inkább személyre szóló
tartalom igénye, az egyre kreatívabb
megjelenésekre törekvés vagy a digitális
és print kommunikáció együttmûködése
inkább lehetôség, mint veszély. Okosan
kell élni vele, és az elônyeire koncent-
rálni. Ezt tesszük nap, mint nap.

● Mi a véleményük a jövôt tekintve a
szakmai kiállítások létjogosultságáról?
– Ahogy kezdtem, megvan a létjogo-

sultságuk. A kommunikáció nem Busi-
ness to Business, hanem Human to
Human. Kellenek ezek a találkozási
pontok. Ugyanakkor, csak úgy lesz
életképes egy kiállítás, ha valamilyen
tematika mentén épül fel. Ha a létét nem
a megszokás, hanem a fogyasztói igé-
nyekre, kérdésekre való válaszadás
vágya igazolja.

● Mit várnak a mostani kiállítástól?
Mi jelentené az önök számára a
„pozitív szaldót”?
– Ha egy, a tavalyinál magasabb láto-

gatói létszám mellett értékes beszélge-
téseket tudnánk folytatni minden érdek-
lôdôvel, akik azzal a gondolattal távoz-
nak a standunkról, hogy a Canon jelenti
számukra a minôségi, gazdaságos doku-
mentumkezelési és digitális nyomtatási
megoldást. ■

Ilona

Néhány olyan cég képviselôjét faggattuk, amelyek többedszerre vesznek részt kiállítóként a PPFesten
vagy a SignExpón, illetve ezek valamelyik „elôzménykiállításán” . Arra voltunk kíváncsiak, hogy
miért is fontos számukra a részvétel, mit várnak az ideitôl, visznek-e ki valami újdonságot, vagy éppen
azért vállalkoznak újra és újra kiállítónak, mert kitûnô és nagyon hatékony fórumnak tartják 
a partnereikkel történô személyes találkozásra. És persze, az is szóba került, hogy hogyan látják
a szakmai kiállítások, fesztiválok jövôjét. 

„…nem Business to Business, hanem Human to Human”
Canon Hungária
Kováts Botond marketingkommunikációs vezetô
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„A merre továbbal sosem volt gondunk…”
Eurojet Hungária – Molnár Szabolcs ügyvezetô igazgató

● Az Eurojet Hungária kezdetektôl
kiállítója a SignExpónak/PPFestnek.
Megrögzött „kiállításpártiak”…
– Már sokadik alkalommal veszünk

részt a SignExpón. Igen, megrögzött
kiállításpártiak vagyunk. Látogatóként
rendszeresen részt veszünk a külföldi
szakmai bemutatókon, kiállítóként pedig
itthon vagyunk rendszeresen jelen. Az
idei összevont kiállítást rendkívül jó
kezdeményezésnek tartjuk. 

● Jelentkeznek valami újdonsággal is,
amit itt szeretnének bevezetni a piacra,
vagy inkább a meglévô üzleti kínálat
esszenciális felvonultatása lesz a
jellemzôbb?
– Igen. Folyamatosan vezetünk be

újdonságokat szolgáltatásainkban és
termékkínálatunkban is. Most is hozunk
olyan új termékeket, amelyek növelik
partnereink gyártási biztonságát. Az idô a
legnagyobb érték mindannyiunk
számára. Minden lépésünk azt a célt
szolgálja, hogy idôt takarítsunk meg
partnereinknek, és a közös együttmûkö-
dés eredménye az legyen, hogy ôk
tudjanak a legfôbb tevékenységükre, a
gyártásra koncentrálni.

● Túl azon, hogy újdonsággal is

jelentkeznek, azért – ismerve önöket –
a legnagyobb hangsúly nem a termék-
kínálatukra fog helyezôdni…
– Egyértelmûen a személyes kapcso-

latok építése, ápolása a legfontosabb szá-
munkra. A mi megközelítésünk az, hogy
nem a termék a fontos, hanem partne-
rünk és az ô üzleti céljai. Beszállítóként
akkor végzünk jó munkát, ha az adott
célnak legjobban megfelelô terméket
adjuk, a legoptimálisabb áron. Ebben
mérhetô le egy beszállító partner valódi
hozzáértése, mert ehhez nemcsak a
forgalmazott termékek ismerete, hanem a
munkafolyamatok, a partner és a piac
ismerete is elengedhetetlen.

● Az elmúlt kiállítások hoztak-e új
üzleti kapcsolatokat, esetleg adtak-e új
ötleteket a merre tovább tekintetében?
– Minden kiállítás hozott számunkra

új üzleti kapcsolatokat, és segített elmé-
lyíteni a meglévôket is. A merre továbbal
sosem volt gondunk, világos, hoszszú
távú víziónk van.

● Mennyire „bántja” ön szerint a
virtuális világ térhódítása a nyomta-
tott kommunikáció világát?
– Az emberek szokásaiban érezhetô az

eltolódás a digitális világ irányába. Ha a

reklámokat, promóciókat nézzük,
véleményem szerint a nyomtatott anya-
goknak még sokáig helye lesz.

A szélesformátumú nyomtatásban
azonban a reklámok gyártásánál sokkal
több van. Az emberek egyre inkább
keresik az egyediséget, önmaguk kife-
jezését. Az arculatok, belsô építészeti
design-ok szélesformátumú legyártására
rengeteg példa van már. Én inkább
súlyponteltolódást, piaci átrendezôdést
látok, amelyet az online világ katalizál.

● Van-e jövôje ön szerint a regionális
szakmai kiállításoknak?
– Pár napos, színvonalas kiállítások-

nak létjogosultsága van. Nekünk egy
ilyen esemény sok mindenrôl szól:
kölcsönös érdeklôdésrôl, információcse-
rérôl, nyitottságról az újdonságok iránt,
üzletrôl és szakmáról. Egy ilyen fórum
mindannyiunknak jó. Jó a látogatóknak,
mert temérdek szakmai információhoz
jutnak rövid idô alatt. Jó a kiállítóknak,
mert sok partnerükkel „koncentráltan”
találkozhatnak, és jó a szervezôknek,
mert minderre megteremtik a lehetôséget
és összehozzák a szakmát pár napra. Mi
örülünk a minôségi kiállításoknak, mert
azok plusz pezsgést hoznak az életünkbe,
és ez az idei fórum színvonalasnak
ígérkezik.

● Mi az idei kiállítás nagy elvárása az
Eurojet Hungária részérôl? 
– Akkor leszünk elégedettek, ha a

Latex-nyomtatás – tökéletes minôség,
gyorsan, olcsón – hármasát még több
szakmabeli kollégának tudjuk élôben
bizonyítani. Ezt a technológiát, vélemé-
nyem szerint minden tudatosan mûködô
nyomdaipari vállalkozásnak érdemes
kihasználnia. Ezzel a nyomtatócsaláddal
ugyanis egészen más lehetôségek nyílnak
meg a nyomdaipari szolgáltatók elôtt.
Drasztikusan csökkenthetô a gyártási
átfutási idô, kifogástalan minôségû
nyomatok készülnek, az idôbeli ráfordí-
tás csökkenése pedig azonnal megmutat-
kozik az üzleti eredményekben. ■

Ilona
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● A Plotter Service esetében fel sem
merül a kérdés a kiállításpártiságról,
hiszen a legelsô „elôzmény” kiállítá-
son is részt vettek…
– Egyszerûen ott kell lennünk, hozzá-

tartozik az üzletfilozófiánkhoz, hogy a
partnereink számára mindig és mindenütt
megtalálhatóak legyünk, mindig számít-
hassanak, és stabilan támaszkodhassanak
ránk, legyen szó telefonon történô elérés-
rôl vagy éppen egy szakmai kiállításról.
Mint a Roland nyomtatók, dekorációs
gépek és kellékanyagok hivatalos hazai
képviseletét ellátó cég, minden lehetô-
séggel élünk, ahol érdeklôdésre tarthat-
nak számot az általunk kínált berende-
zések és kellékanyagaink, valamint a
mellé nyújtott szolgáltatásaink, és ahol
koncentráltan találkozhatunk mind a
meglévô, mind a potenciális partneri
körrel. A mi eddigi tapasztalatunk
egyébként az, hogy a SignExpo erre
tökéletesen alkalmas. Nem egy olyan
partnerünk van, akivel ugyan évek óta
állunk kifejezetten jó üzleti kapcsolat-
ban, de személyesen kizárólag egy-egy
kiállítás alkalmával szoktunk találkozni.
De általában is elmondható: a partneri
körünk szívesen látogat ki a kiállításra,
és keres fel bennünket. Nyilván, nem
csak minket… 

● A mostani kiállításon mire fókuszál-
nak inkább: az újdonságok bemutatá-
sára, vagy a már meglévô kínálatot
„vonultatják” fel?
– Egyikre sem! Számunkra a partnere-

inkkel történô személyes kapcsolat ápo-
lása, valamint az új ügyfelekkel való kap-
csolat kialakítása a legfontosabb egy
kiállításon. Ugyanakkor természetesen
egyáltalán nem „üres” standdal várjuk a
látogatókat: nagy újdonsággal ugyan
nem fogunk most szolgálni, de egyrészt –
régi szokásunk szerint – néhány Roland
nyomtató a helyszínen, mûködés közben
lesz megtekinthetô, kipróbálható, más-
részt – és ez is hagyományunk – ezúttal
is lesznek a kiállításhoz kötôdô akcióink

és kedvezményeink. Célunk, hogy minél
többen ismerjék meg például az egyedi
nyomatok gyártásához kifejlesztett
berendezéseinket, az UV megoldásain-
kat, vagy éppen a 3D-s nyomtatónkat, és
ugyan többéves fejlesztés már a metál-
festékünk, de azért ráfér még egy kis
népszerûsítés. És persze mindehhez a
„körítést” is megadjuk: igen látványos
standon várjuk majd a hozzánk
látogatókat.

● Az elmúlt kiállítások hoztak-e új
üzleti kapcsolatokat?
– Azzal együtt, hogy többezres part-

neri adatbázisunk van, amelynek alapján
rendszeres kapcsolatban vagyunk velük,
havi rendszerességgel Hírlevelet is
küldünk számukra az aktualitásokról,
egy-egy kiállítás alkalmával mindig
bôvül a partneri körünk. Ez persze, nem
azt jelenti, hogy rögtön és azonnal
vevôinkké is vállnak, de a kapcsolat
kialakul, tudunk egymásról. Nem egy
olyan jelenlegi ügyfelünk van, akivel az
elsô találkozást követôen csak egy-két év
elteltével lett üzleti kapcsolatunk. És
éppen ezért is vagyunk jelen egy kiállí-
táson, hogy a látogatókban rögzüljön a
nevünk, a kínálatunk, és ha eljön az ide-
je, akkor velünk is kalkuláljanak. A sze-
mélyes kapcsolat erre a legalkalmasabb.

● Mint Roland-képviselet, nemcsak
más gyártók disztribútoraival kell
versenyeznie a piacon, hanem a többi
„Rolandossal” is…
– A magam részérôl egyáltalán nem

zavar – sôt! –, hogy nem kizárólagosan
látjuk el a Roland nyomtatók képvisele-
tét. A verseny jó: az pörgeti a piacot, az
késztet bennünket arra, hogy fejlôdjünk,
hogy mindig jobbat és többet nyújtsunk a
partnereknek. A verseny folyamatos
megújulásra ösztönöz. Kevesen
gondolkodnak így, de én mélységesen
hiszek a „gyôzzön a jobb” versenyhely-
zetben, mert annak igazi nyertesei a piaci
felhasználók.

● Hogyan látja a szakmai kiállítások
jövôjét?
– Szerintem mindenképpen van jövôje,

hiszen a személyes kapcsolatok
ápolására és kibôvítésére, több hasonló
profilú cég szakmai kínálatának egyidejû
és koncentrált bemutatására ideális
fórumot jelent, olyat, amelyet mással
kiváltani nem lehet.

Persze, sok cég – mi is – tart saját
szervezésben és rendezésben szakmai
napokat. Ezek azonban inkább egyfajta
továbbképzésül szolgálnak, vagyis
részletesen tárgyalják a szakmai tudni-
valókat, mélységükben mutatják be az
újdonságokat, vagy éppen abban segíte-
nek – és ez nálunk most a fô irány –,
hogy milyen új piaci lehetôségeket lehet,
lehetne kiaknázni egy-egy adott beren-
dezés, technológia kapcsán, hogyan
tudnának több pénzt keresni vele.

A kiállítások ellenben arra jók, hogy a
látogatókban egyáltalán felkeltsék a
figyelmet, „elültessenek” gondolatokat
és ötleteket.   

● Minek kell teljesülnie a kiállításon
ahhoz, hogy sikeresnek könyveljék el?
– Közvetlen gazdasági megtérülése –

legalábbis rövid távon – nincs egy kiállí-
tásnak. Tíz évvel ezelôtt még lehetett
ilyet tapasztalni, de ma már kizárólag
hosszútávon megtérülô befektetést jelent.
Persze, azért az jó lenne, ha az elmúlt
kiállításokhoz hasonlóan, az idein is
sikerülne felvenni a kapcsolatot a „szo-
kásos” száz új céggel… ■

Ilona
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„…hiszek a »gyôzzön a jobb« versenyhelyzetben”
Plotter Service
Kokavecz József ügyvezetô igazgató
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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

„…lehet, hogy »újdonságként« hatunk majd”
Sericol Hungary Kft.
Kelemen Zoltán regionális értékesítési vezetô
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● A Sericol Hungary-vel több
ízben is találkoztunk már hazai
kiállításokon. Alapvetôen hisznek a
szakmai kiállításokban, vagy az
aktivitásuk kizárólag a SignEx-
pónak szól?
– Mondjuk azt inkább, hogy

„aktivitáspártiak” vagyunk. A kiállí-
tásokon való megjelenés az egyike
azoknak az eszközöknek, amelyeket
rendszeresen használunk a cégcsoport
mindegyik országában, de ugyanilyen
fontosnak (máshogy fontosnak)
tartjuk a célzott, dedikált tematikájú
nyílt napjainkat is, amelyeket most
már minden országban saját, minô-
ségi demo teremmel tudunk megtá-
mogatni. Egy kiállítástól és az emlí-
tett nyílt napoktól mást várhatunk el
és mást is kapunk – a kombinációt
tartjuk fontosnak és az aktív, minô-
ségi jelenlétet.

● Jelentkeznek valami újdonsággal
is, amit itt szeretnének bevezetni a
piacra, vagy inkább a meglévô
üzleti kínálat esszenciális felvonul-
tatása lesz a jellemzôbb?
– A Sericol Hungary Kft. a Fuji-

film nagyformátumú digitális beren-

dezéseivel a többieknél kicsit késôbb
lépett a magyar piacra, ugyanakkor a
széles termékportfólió és a high-end
minôségû berendezések, megoldások
azonnal az élvonalba emelik, a leg-
fontosabb, hogy ezeket a berendezé-
seket meg is tudjuk ismertetni a piac-
cal. Sajnos nem tartunk még ott, hogy
mindenki tökéletesen ismeri a termé-
keinket, és tudja, hogyha minôségi,
versenyképes beruházást tervez, –
akkor velünk is érdemes számolnia –
ennek megfelelôen lehet, hogy
„újdonságként” hatunk majd. Volt
már korábban is gépünk magyar kiál-
lításon, most reményeink szerint több
különbözô Fujifilm-berendezést is
meg tudunk mutatni a nagyközönség-
nek. És igen, tervezünk egy piaci új-
donságként ható gépet is bemutatni,
bízom benne, hogy sikerülni fog.

● Mi a fontosabb: a termék
és/vagy szolgáltatás bemutatása,
vagy a személyes kapcsolatok
ápolása, új kapcsolatok felvétele?
– Talán az elôzô válaszokból is

látszik, hogy a kiállítások, nyílt
napok és egyéb aktivitások kombiná-
cióját preferáljuk, ezért itt is hason-
lóan válaszolnék. Mindegyik területet
fontosnak tartjuk, fontos a gépeinket
bemutatni, fontos a meglévô ügyfele-
inkkel itt is találkozni, de talán „új
belépôként” az új, ezidáig nem ismert
potenciális ügyfelek megismerése a
legfontosabb. A meglévô partnerein-

ket, ügyfeleinket a sokkal inkább
specifikus nyílt napjainkra invitáljuk
meg hamarosan.

● Az elmúlt kiállítások hoztak-e új
üzleti kapcsolatokat, vagy éppen
adtak-e esetleg új ötleteket az önök
számára?
– A válasz itt klasszikusan az szo-

kott lenni, hogy hosszú távra valók a
kiállítások, és ma már nem arról szól
egy kiállítás, hogy az „eladva” táblák
sorakoznak a gépeken… De ellent
kell mondanom önmagamnak: adtunk
el gépet a legutolsó kiállításunkhoz
köthetôen. Mindenképpen bízunk
benne, hogy most is fogunk. A kérdés
második részére a válaszom
egyértelmû: igen, rengeteget állítunk
ki a régióban, számos tapasztalatot
vontunk le az elmúlt események
alkalmával, hogy hol kell fejlôdnünk,
mik voltak a rossz döntéseink, és
merre kell mennünk egy kiállítás
kapcsán. Ezeket most nem árulom el
természetesen, de a tanulságokat
levontuk, és szeretném is hasznosí-
tani ezeket a mostani kiállításon.

● Tapasztalnak-e a virtuális világ
felôl valamifajta „szorongatást”?
– Én magam nem szeretem a

„virtuális világ szorongatása”, mint
egyfajta „ellenségkép” emlegetését.
Továbbra is a kedvenc szavamon
„lovagolnék”: kombináció. Nem
hiszek a nyomtatásban csak a nyom-
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tatás miatt. Akkor nyomta-
tunk, ha a nyomtatás a jó
megoldás valamire, ha nem
az, mert nem hatékony, nem
jó üzlet, akkor más megol-
dást kell keresni.

A „virtuális világ” igen, valóban
vett el a nyomdaipartól (mert ez így
volt helyes), de gondoljunk bele, hogy
mennyit is adott neki, mik azok az
„online” vagy „virtuális” területek,
amelyek nélkül ma bizonyos
nyomtatási eljárások vagy szolgál-
tatástípusok nem is léteznének, pedig
egyértelmûen bizonyították létjo-
gosultságukat, piacképességüket.

● Mi a véleménye a szakmai kiállí-
tások jövôjérôl?
– Talán ma már nem akkora

esemény egy kiállítás, mint volt 10–20
éve, de a valószínûbb az, hogy nem
jók az elvárásaink: máshogy, másra
kell használni, mint korábban. A nagy
nemzetközi kiállítások elképesztôen
fejlôdnek, és ennek köszönhetôen oda
összpontosul a világ érdeklôdése. Azt
gondolom azonban, hogy a saját,
itthoni léptékünkben is meg kell
találnunk a kiállítások célját és
elvárható eredményeit.

● A jelenlegi kállítással kapcsolat-
ban mi jelentene az önök számára –
ahogy fogalmazott – „elvárható
eredményt”?
– A szakmának szüksége van egy

jól szervezett, minôségi kiállításra,
ahol rengeteg a kiállító, rengeteg a
mûködô gép és berendezés, ahol nem
csak néhány szereplô által kap egy
szûkített képet a magyar beszállítók
tevékenységérôl, termékeirôl, hanem
egy minôségi „merítést” várhat. A
látogató, a szakma és így a kiállítók
szempontjából is ez a fô hozadék.
Ugyanakkor nyilván üzletrôl beszé-
lünk, tehát üzleti eredményre is
szükségünk van, ahhoz viszont kell a
minôségi alap. Részemrôl a legfonto-
sabbak: sok kiállító, rengeteg látogató,
minôségi keresztmetszet az iparágról,
és természetesen sok olyan új érdek-
lôdô, aki felismeri, hogy mennyit
veszített ezidáig a termékeink nélkül.
A többi a mi dolgunk ezután. ■

Ilona
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● Az önök cégérôl is nyugodtan kije-
lenthetô: megrögzött kiállításpárti. 
– Minden kiállításon részt veszünk az

országban, mivel néhány gép, berende-
zés és szublimációs alapanyag kizáró-
lagos magyarországi forgalmazója
vagyunk. Fontosnak tartjuk a kiállítá-
sokat, mivel ott személyesen is találkoz-
hatunk a megrendelôinkkel, és esetlege-
sen új partnerekkel is megismerkedhe-
tünk.

● Újdonságokkal jelentkeznek a
mostani kiállításon, vagy inkább a
meglévô kínálatukat vonultatják fel?
– Természetesen minden kiállításra

készülünk valami újdonsággal, így lesz
ez a mostanin is. De természetesen a
termékpaletta fontosabb berendezéseit is
megtalálhatják a standunkon a hozzánk
látogatók.

● Gondolom, azért nemcsak a termé-
keken és a mellé nyújtott szolgáltatá-
sok bemutatásán lesz a fô hangsúly…
– Vannak olyan rendezvények, ahol

inkább a szolgáltatásokra összpontosí-
tunk, de természetesen fontos a termé-
kek bemutatása is. A kiállítások alkal-
mával azonban végre van lehetôségünk
a rohanó hétköznapokból egy kicsit
kiszakadni, és inkább a kapcsolatok
ápolására összpontosítunk.

● Az elmúlt kiállítások hoztak-e új
üzleti kapcsolatokat, esetleg adtak-e
új ötleteket a merre tovább tekinte-
tében?
– Egyre ritkább, hogy egy kiállítás

hoz új kapcsolatokat. Az internet világá-
ban már minden vásárlás elôtt informá-

lódnak az ügyfelek, és a kiállításra már
célzott megkereséssel érkeznek. Ötletek
tekintetében sosem álltunk rosszul,
inkább mindig a saját utunkat járjuk.

● Mint nyomtatásban érdekeltek,
hogyan látják, tapasztalják a virtuális
világ „versenyszorítását”?
– Ez egy érdekes kérdés. Termékfor-

galmazóként azt tapasztalom, hogy sok
ügyfél esik csábításba, hogy az interne-
ten szerezzen be gépet vagy különféle
anyagokat, merthogy az árak összeha-
sonlításánál azt látja, hogy „jobban jár”.
Ám erre a beszerzési módra –
rendszerint – csak egyszer vállalkoznak,
ugyanis rájönnek, hogy a gép mellé nem
kapnak semmilyen szolgáltatást, így
azután gyorsan elhalványul az árelôny
öröme.

● Önök szerint van perspektíva a
regionális szakmai kiállításokban?
– Egy ilyen kis országban, ahol az

ügyfelek nagyon árérzékenyek, egyre
nehezebb dolguk lesz a kiállítás szerve-
zôinek. De mi reméljük, hogy ez a
hagyomány nem fog megszûnni.

● Mit várnak, milyen eredménnyel
lennének elégedettek a mostani
kiállítás kapcsán?
– Jó eszközeink vannak, amivel az

ügyfeleink nyereséget termelhetnek…
Szeretnénk mi is az ügyfelekkel együtt
örülni az év végén – ez a legfontosabb. ■

Ilona

„Ötletek tekintetében sosem
álltunk rosszul…”
SPS Printing
Solution
Magdics Zsolt
ügyvezetô igazgató
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2016-tól
háromévente
lesz a drupa

A 2016-os évtôl kezdôdôen
hároméves gyakorisággal ren-
dezik meg a drupát, a nyom-
tatott és cross-media megoldá-
sok vezetô világvásárát.

A döntést a drupa-bizottság
2015. február 10-i düsseldorfi
ülésén hozta meg.

„A nyomdai folyamat az internet és a digitális technológiák hatá-
sára teljes egészében és gyökeresen megváltozott. Ebbôl következôen
sorra jelennek meg az új alkalmazások és megoldások, ami új üzleti
területeket jelent. Egyúttal elôtérbe kerülnek olyan innovatív techno-
lógiák is, mint a 3D nyomtatás, a nyomtatott elektronika vagy a
funkcionális nyomtatás” – fejtette ki Claus Bolza-Schünemann, a
drupa bizottságának és egyben a Koenig & Bauer AG igazgatóságá-
nak elnöke a döntés hátterét. „Ezért is fontos tehát az ügyfeleinknek,
hogy áttekintést szerezzenek a legújabb technológiákról, egyúttal
pedig ötleteket merítsenek az új üzleti modellekhez és megoldásokhoz.
Globális mércével mérve a drupa az egyetlen szakvásár, amely erre
képes – a jövôben már háromévente” – fûzte hozzá az elnök.

„A turnusváltás örvendetes mellékhatása, hogy 2020-ban elkerül-
jük az idôbeli összetorlódást az Interpackkal, a csomagolási ipar és a
kapcsolódó folyamatalapú ágazatok világviszonylatban is legnagyobb
jelentôségû szakvásárával. Fôként a drupa csomagolóanyagok nyom-
tatására szakosodott kiállítóinak lett volna elviselhetetlen ez a hely-
zet. A döntéssel egyértelmûen az ügyfeleinknek nyújtott elônyöket
tartottuk szem elôtt” – hangsúlyozta Werner M. Dornscheidt, a Messe
Düsseldorf vezérigazgatója. 

A pontos idôpontokat
ugyan még nem tûzték
ki, de az biztos, hogy
2019-ben, 2022-ben és
2025-ben a megszokott
hónapban, májusban
rendezik a szakvásárt.
Magyarországi képviselet: 

BD-EXPO Kft. 
office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu

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

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

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

„Kultúrtörténeti orientációjú, tematikus
kiállításunk sokrétûen értelmezi a
mûvészkönyv mûfaját, miközben
hozzájárul a könyv jövôjérôl szóló aktuális
diskurzushoz is. A könyv egyszerre jelenik
meg a folyamatosan múló jelen
szimbólumaként és a korábban
örökéletûnek tûnô Gutenberg-féle galaxis
féltett és rejtett zugaként. A kiállítás
metszéspontjaiban képi metaforaként
megfogalmazódik a veszteség elôérzete
vagy tapasztalata, amire különbözô
technikákkal, »könyvemlékekkel«
reflektálnak az alkotók: könyvszoborral,
képverssel, könyvespolcokon elhelyezett
farönkökkel, vagy felülírják e víziót,
például gótikus-pixeles, újraértelmezett
betûtípussal. Sorskönyvek, egymásba
fonódó lapokkal, szövegtöredékekkel,
transzformált, de még könyvre emlékeztetô
tárgyak, a titkos szépségû könyvtájban
felhôpapírral fedett, leselejtezett közlönyök,
mint idôkutak, háborús verseskötetbe fúrt
üresség, körbe futó verssorok – megannyi
»vakkönyvre« vetített, a könyv szellemi
horizontját erôsítô kortársi viszonyulás.

De legyen szó bár tipografikus
eltávolításról vagy lírai közelítésrôl, a tárlat
egészére érvényes a gondolat, hogy a könyv
a legszebb egyedüllét.”

(Forrás: Mûcsarnok – honlap)

„…a könyv a legszebb
egyedüllét”

Illuminációk –
a Gutenberg-galaxis
stopposainak
Mûcsarnok,

2015. február 21– március 22.

Expo
in

fo
in
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Michael Huber Hungária
Mile Gábor ügyvezetô igazgató

Új rovatunkban a Szövetség tagvállalatainak képviselôit kérdezzük arról…
a) Mi a véleményük a Szövetség és az Egyesület egy szervezetbe történô összevonásáról? 
b) Meglátásuk szerint a Szövetség mivel segíthetné elô méginkább tagvállalatainak boldogulását?

◆ Összevonás vagy nem összevonás?
– Minimum tíz éve már, hogy idôrôl idôre felmerül a gondolat a
két szervezet összevonására, azután elhal a megvalósítás. Pedig
jó lenne! A magam részérôl szerencsésnek tartanám, hiszen
igazából nincs miértje, hogy egy ma már meglehetôsen szûknek
mondható iparágnak két szakmai szervezete legyen, még akkor
sem, ha profiljukban alapvetôen eltérnek. Ráadásul, az ágazat
többsége nem is igen tud különbséget tenni a két szervezet
között… Melyik is ez? A Sanyi-féle, ja, nem, a Katiék – hangzik,
de igazából nem tudatosul, hogy melyik szervezet mivel is
foglalkozik. A két szervezet – fogalmazzunk így – meghatározó
szponzorai is nagyjából ugyanazok a cégek, leszámítva az
egyesület egyéni tagságát. És a cégek döntô többsége inkább
személyes szimpátiából és lojalitási alapon tagja minkét
szervezetnek, semmint racionális megfontolásból… Amíg bírja
egy cég, addig persze fizeti mindkét helyen a tagdíjat, de
vitathatatlan, hogy nem kevesen vannak olyanok, akik az
egyikbôl már kiléptek. Amennyiben egyetlen szervezet lenne
csak, akkor fel sem merülne a kérdés, hogy tagja legyen-e egy
cég vagy sem: magától értetôdô lenne, hogy igen – legalábbis,
én ezt gondolom. A szakma többsége ugyanis szeret
„összetartozni”, szeret idôrôl idôre a kollégákkal találkozni és így
(is) tájékozódni. Hogy ezt éppen egy szakmai szimpózium vagy
gazdasági konferencia keretei között teszi, az majdnem teljesen
mindegy számára. Az összevonás – véleményem szerint –
jobban össze is kovácsolná, erôsebbé is tenné az ágazat
egészét, és ezen belül az egyes cégeket. További pozitív
hozadéka lenne az „együttnek”, hogy a két szervezet erôsségei is
összeadódnának. 

◆ Mire gondol?
– Az egyesületnek nagyon erôs az ismertsége és
beágyazottsága az ágazatban, és olyan területen is – például a
flexósok körében –, ahol a Szövetség gyakorlatilag nincs jelen. E
beágyazottság okát részben a múltjában, a gyökereiben lehet
megtalálni, de kétségtelenül hozzájárul az is, hogy Pesti Sándor,
az egyesület operatív vezetôje egyrészt személyében jól ismert a
szakemberek között, másrészt kifejezetten jó rábeszélô
képességgel rendelkezik az egyesület dolgait illetôen, legyen szó
szakmai rendezvényrôl, utazásról, kiállításról, bármirôl.
A Szövetséget messzemenôkig a professzionalizmus jellemzi,
ami elengedhetetlen a hatékony munkaadói érdekképviselethez,
az iparági érdekérvényesítéshez. Szorosan vett technológiai
kérdésekkel nem foglalkozik. Olyan területeken segíti tagjait,
amelyek egy cég mûködéséhez szintén elengedhetetlenek:

gazdasági kérdések,
menedzsment,
jogszabályok és azok
változásai, piaci trendek
és mozgások, energia-
beszerzési társulások és
sorolhatnám.
A tagvállalatai – és ezen
keresztül valójában az
ágazat egészének –
érdekében erôteljes
lobbi-tevékenységet
folytat a mindenkori
kormányzatnál, és
minden olyan területen
aktivitást fejt ki, amely
gazdasági, üzletviteli értelemben véve segíti elô a nyomda- és
papíriparban érdekelt vállalkozások boldogulását. Dr. Peller
Katalin személyében pedig egy nagyon felkészült, precíz és
minden téren rendkívül megbízható fôtitkára van a
Szövetségnek, olyan ember, aki maradéktalanul helyt áll mind a
gazdálkodásban, mind a Szövetség által kitûzött feladatok
operatív szintû lebonyolításában.
Jó belegondolni, hogy ez a „két erôsség” esetleg összeadódna… 

◆ Mi az, amiben a Szövetség még segíthetné tagjait?
– Elnökhelyettesként, illetve elnökségi tagként hosszú éveken
keresztül nagy rálátásom volt arra, hogy valójában milyen sok
munka folyik a Szövetségben a feladatok és célok megvalósítása
érdekében. Errôl azonban az ágazat széles köre keveset tud, és
emiatt nem is érzékeli a szervezet súlyát, jelentôségét, ebbôl
kifolyólag nem érzi azt, hogy neki ide kellene tartoznia.
Ugyanakkor nagyon is kívánatos lenne, hogy növekedjen a
taglétszám, minél többen tömörüljenek az iparági
érdekképviseletet ellátó, és elsôsorban a gazdasági fejlôdést
elôsegítô szervezetünk mögé. De mivel egy pici apparátussal
mûködik Szövetség, nagyon nehéz megoldani, hogy több energia
és idô jusson a személyes kapcsolatok kiépítésére azokkal is,
akik még nem csatlakoztak. Én azt gondolom, ezt a
tevékenységét kellene tovább erôsíteni: még többet
kommunikálni, még többször személyesen találkozni a szakma
szereplôivel. Ez az, ami valamennyi tagvállalatnak elônyére
szolgálna, és persze az ágazat egészének is. És ezzel
tulajdonképpen visszajutottunk a két szervezet összevonásának
elônyéhez is…

Tiszta víz a pohárban
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A BEST PRINT Hungary néven megújult Pro
Typographia versenyre a korábbi éveknél
többen neveztek, és a nyomdatermékek száma
is jóval meghaladta a tavalyit. Harminckét cég
120 beküldött pályamûvébôl kellett kiválasztani
a zsûri tagjainak – Balogh Ádám elnök
(tanácsadó), Kovács György (Szitanyomók és
Digitális képalkotók Szövetsége), Ördögh
László (Graphasel), Prókai Piroska (Óbudai
Egyetem), Szabó József (Interpress), Takács
Attila (DS Schmidt Package and PackRight
Center), Vágó Magdolna (Reálszisztéma
Dabasi Nyomda) – a kategórianyerteseket.
Ha valamikor, akkor az idei évben igazán el
lehet mondani, hogy nehéz dolga volt a
szakemberekbôl álló grémiumnak, mert még
számukra is komoly kihívást jelentett eldönteni,
hogy a kifejezetten nívós felhozatalból
kategóriánként melyik legyen az abszolút
gyôztes. Az idei pályázati anyagok döntô
többsége különlegesen szép, kreatív és
exkluzív megoldásokban és kivitelezésben
gazdag. 
Hogy ez mennyire így van, arról mindenki a
saját szemével is meggyôzôdhet, hiszen az
április 14–16. között megrendezésre kerülô
PPFest teljes idôtartama alatt valamennyi
pályázati mû megtekinthetô lesz. Az
ünnepélyes díjátadóra is a kiállításon kerítünk
sort, mégpedig 2015. április 15-én, és
szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
NNéézzzzee  mmeegg,,  mmiitt  ttuudd  aa  kkoonnkkuurreenncciiaa!!

Legjobbak
a BEST PRINT
Hungary 2015
versenyen

Mielôtt az összes feketelevest velünk
etetnék meg!

Aki „papírmániás”, az igazán szereti az erdôt. A közvélemény azonban nagyon nem így tudja! –
És ennek mi, nyomdászok isszuk meg a levét!
Noha a digitális média lépten-nyomon azt harsogja, hogy a papíralapú kommunikáció
környezetkárosító, valójában sokkal környezetkímélôbb, mint a különféle digitális eszközök
használata. Ezt mi, nyomdászok pontosan tudjuk. A társadalom – és közöttük nem
elhanyagolható módon a megrendelôk – széles köre azonban ennek éppen az ellenkezôjét hiszi.
Ideje, hogy gátat vessünk a „zöld köntösbe” bújtatott félrevezetéseknek, részben 
a mindegyikünkben meglévô társadalmi felelôsségvállalás okán, részben azért is, mert
valamennyiünk számára üzleti értelemben véve nemhogy hátrányos, kifejezetten káros a
közvélemény eme „rosszul tudása”.  Nem elég tehát, ha csak mi magunk vagyunk tisztában
a tényekkel, muszáj minél szélesebb körben eloszlatni a tévhiteket. 

E cél megvalósításának egyik eszközéül Szövetségünk 

PPAAPPÍÍRRMMÁÁNNIIAA  eellnneevveezzéésssseell  oorrsszzáággooss  rraajjzzvveerrsseennyytt  hhiirrddeett..
A verseny 10–14 év közötti gyermekek számára kerül kiírásra, és célja, hogy egyrészt az ô
körükben, valamint rajtuk keresztül a szülôk, a pedagógusok, és a szélesebb társadalmi rétegek
körében is eloszlassa a papír, illetve a nyomtatott termékek környezetkárosító hatásaival
kapcsolatos tévhiteket, másrészt ráirányítsa a figyelmet a nyomdászatra, mint életpályára.
Szövetségünknek természetesen az is célja, hogy a verseny kommunikációs lehetôségeit
kihasználva tagvállalatait szintén a figyelem középpontjába állítsa. 

AA  vveerrsseennyyrrôôll  ddiióóhhééjjbbaann  
A Papírmánia verseny a 2015/16-os iskolakezdéskor kerül országos meghirdetésre, 
az ünnepélyes díjátadó pedig még a karácsonyi szünet elôtt megtörténik.
A Papírmánia rajzverseny témája természetesen a papír, pontosabban az ahhoz fûzôdô
nyolc mítosz és tény állításpár. Ezekbôl az állításpárokból, amelyek egyben kategóriákként 
is szolgálnak, választhatnak a gyerekek, és készíthetik el pályázatukat. 

A verseny menete úgy került kialakításra, hogy az minél kisebb anyagi erôforrást igényeljen 
a szervezésben résztvevô cégek számára. AA  rréésszzvvéétteell  ssookkkkaall  iinnkkáábbbb  sszzeerrvveezzééssii,,  kkoooorrddiinnáálláássii
ffeellaaddaattookkaatt  jjeelleenntt,,  mmiinniimmáálliiss  aannyyaaggii  tteehheerr  mmeelllleetttt..  A kiadások jelentôs részét jelentô grafikai 
és egyéb költségeket Szövetségünk a saját költségvetésébôl fedezi, és a szükséges
dokumentumokat a résztvevôk rendelkezésére bocsátja.

A verseny kétfordulós. Helyi szinten a programhoz csatlakozó nyomda vagy nyomdai
vállalkozások csoportja hirdeti meg és bonyolítja. Majd ezt követôen a helyi gyôztes pályamûvek
mérkôznek meg országos szinten, és kerül ki minden kategóriából egy-egy gyôztes. Az országos
verseny rendezése Szövetségünk feladata.

A Papírmánia országos rajzverseny szervezéséhez és lebonyolításához eddig a következô
cégek csatlakoztak: AAllffööllddii  NNyyoommddaa  ZZrrtt..,,  MMaarrzzeekk  KKnneerr  PPaacckkaaggiinngg  KKfftt..,,  OOSSGG  HHuunnggaarryy  KKfftt..,,  
OOOOKK--PPrreessss  NNyyoommddaaiippaarrii  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..,,  PPaallaattiiaa  NNyyoommddaa  ééss  KKiiaaddóó  KKfftt..,,  PPaauukkeerr  HHoollddiinngg  KKfftt..,,
PPááttrriiaa  NNyyoommddaa  ZZrrtt..,,  PPrroossppeekkttuuss  KKfftt..    

VVáárrjjuukk  aazz  ÖÖnn  jjeelleennttkkeezzéésséétt  iiss,,  hhooggyy  aa  PPaappíírrmmáánniiaa  vvaallóóbbaann  oorrsszzáággoossssáá  vváálljjoonn!!

Azok a nyomdák is csatlakozhatnak, amelyek közvetlenül nem tudnak
a verseny bonyolításában résztvenni, ám  egyéb módon szívesen támogatnák.

Közös energiabeszerzés: földgáz – rendben, áram – várakozás
Szövetségünk 2008 óta szervezi tagjai közös villamos- és gázenergiai beszerzését. Eddig 191 cégnek bonyolítottunk le közös tendereket, aazz  eelléérrtt
mmeeggttaakkaarrííttááss  mmeegghhaallaaddttaa  aa  440000  mmiilllliióó  ffoorriinnttoott.. 2013 óta már a CSAOSZ tagjai is csatlakozhatnak a beszerzési társuláshoz. Természetesen az idei
évben is folytatjuk a csoportos beszerzést. Energiapiaci szakértôkkel tanácskozva arra a döntésre jutottunk, hogy földgázra már most érdemes lenne
kiírni a tendert, ezért tagjaink március végéig kézhez kapják az errôl szóló tájékoztatást. Ám az áram tekintetében – a világpiacon tapasztalható hekti-
kus mozgások miatt – kicsit várunk a kiírással, de azért még az elsô félévben mindenképpen meghirdetjük a 2016. évi villamosenergia-beszerzést is.
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A flexó a nyomdaipar húzóágazata
címmel rendezte meg a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
szokásos, éves flexószimpóziumát.
Hogy az elnevezés helytálló, azt az is
bizonyítja, hogy rekordszámúnak

mondható érdeklôdés mellett zajlott a
kétnapos rendezvény. Mintegy 72 cég
képviseletében, több mint 150 fô volt
kíváncsi a programra, amelyen az elsô
nap délutánján 11 (!) elôadást hallgat-
hattak meg a résztvevôk a helyszínül
szolgáló Diamant Hotel konferencia-
termében. Másnap pedig az alapve-
tôen mélynyomtatással foglalkozó, és
immáron alapításának 25. évfordulóját
ünneplô Pakett 2005 Bt. a Jánosso-
morján található üzemében fogadta az
érdeklôdôket.

Az elsô nap délutánján elhangzott
elôadások elsôsorban arra világítottak
rá, hogy miért is tudott napjainkra a
flexó a nyomdaipar húzóágazatává
válni. Igen, jól gondolják: a gyártók
rendkívül erôteljes fejlesztése, a
nyomatok minôségének ugrásszerû
fejlôdése, továbbá a gyártás hatékony-
ságának fokozása okán. Az elhangzott
elôadások mindegyike azzal foglalko-
zott, hogy – akár a nyomógépeket,

akár a kiegészítô berendezéseket, akár
az elôkészítést és a szoftvereket, akár
az alap- és segédanyagokat vagy
éppen az egyedi, kisszériás digitális
megoldásokat, akár a vállalati haté-
konyságot elôsegítô tréningeket,
illetve tanúsításokat tekintve – merre
van a tovább, mi jelentheti az „elôrét”
a flexós szakma számára, hogyan
tudnának még nyereségesebbé válni.

És persze Pesti Sándor, az egyesü-
let ügyvezetôje egyúttal megragadta
az alkalmat, hogy a jelenlévôk
figyelmébe ajánlja a PPFest-et, azon
belül elsôsorban a FLEXpót, amely a
flexósok úgynevezett közösségi
standja, és amihez még van lehetôség
kiállítóként is csatlakozni.

Jelen lapszámunkban elkezdjük,
következô számunkban pedig foly-
tatjuk beszámolónkat arról, hogy
mirôl is esett szó az egyes elôadások-
ban. ▼

Flexószimpózium 2015 (1. rész)
Dunakiliti – Jánossomorja, 2015. február 26–27.

A házigazda: Pakett 2005 Bt.
Kramarics László ügyvezetô igazgató

A Pakett 2005 Bt. elsôsorban élel-
miszeripari csomagolóanyagokat
gyárt, fôleg papíralapúakat, de felké-
szültek a BOPP, a polimer, illetve a

társított anyagok nyomtatására is.
Alapvetôen mélynyomó technológiá-
val dolgoznak, de – ahogy az ügyve-
zetô fogalmazott – „egy flexó nyomó-
mûvük azért van”.

Napjainkra a mélynyomtatás iránt
jelentôsen lecsökkent az igény, aminek
az az oka, hogy hiába elképesztô a
nyomatminôség, ez a technológia
kifejezetten magas példányszámot
igényelne, mert akkor tud gazdaságos
és hatékony lenni. „Manapság más
kell” – mondta némi szomorúsággal a
hangjában Kramarics László. A már a
német Vogel GmbH tulajdonában lévô
cég ezzel együtt nem panaszkodhat,

ugyanis a hazai piacon kívül egyre
jelentôsebb az exportpiaci hányaduk:
16 országba, közte Angliába, Spanyol-
országba, Belgiumba, illetve a Skan-
dináv országokba szállítanak, és
persze „keletre” (sic!) is. És azért sem
panaszkodhatnak, merthogy kifejezet-
ten „jó” anyavállalatuk van, olyan,
amelyik nemcsak „hagyja ôket
nyugodtan dolgozni” (sic!), hanem
engedi, hogy maguknak szervezzék
meg az életüket. Ezért fordulhatott elô
például az is, hogy a flexószimpózium
résztvevôit másnap vendégül láthatták
az üzemben. ➧
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www.sikeresnyomdasz.hu/flexo,
Hogyan lehet a nyomdászoknak
pénzt keresni a közösségi médiával
Szabó Szabolcs, Grimex

Szabó Szabolcs
egyike azon szakma-
bélieknek, akik –
amióta egyáltalán
elôadóként is jelen
vannak – nem gyôzik
elégszer hangsúlyoz-
ni, hogy egy vállalat
sikerességéhez nem
elegendô a berende-
zések kiválósága, a
felkészült szakember-
gárda, hanem az
értékesítésre is
komoly energiát kell
fordítani. Ez idáig is
minden alkalommal
szolgált olyan szem-
pontokkal és kvázi

tanácsokkal, amelyek növelhetik az értékesítést. Most sem tett
másként: ezúttal a közösségi médiában lévô lehetôségekre hívta
fel a figyelmet. „Nem elég pusztán a weboldal, az odalátogató-
kat rá kell venni, hogy vásároljanak, kérjenek árajánlatot,
valamilyen módon kezdjenek el kötôdni, váljon mindenképpen
interaktívvá a kapcsolat” – hangsúlyozta jelen elôadásában
Szabó Szabolcs.

A lényeg azonban mindig a megvalósításon van, és ehhez
nyújt segítséget az általa létrehozott digitális platform, a
www.sikeresnyomdasz.hu web-
oldal. Az alapvetôen blogként
mûködô oldalon részben vevô-
szerzô tippeket oszt meg az
odalátogatókkal, részben
tanulmányok olvashatók a
hatékonyságról, illetve az
árbevétel-növelés további
lehetôségeirôl. A fejlesztés
ugyan kész, de – Murphy él és
élni fog! – „elkapta a kékvírust”,
így a helyszínen élôben nem
lehetett bemutatni. Az ígéret
szerint azonban, pár napon belül
„egészségessé” válik, és az
ágazat számára hozzáférhetô
lesz. ➧

Ha nincs minôségi tisztítás,
minôségi nyomat sincs
Erik van der Heiden, FlexoWash; 
Péter István, ISM GmbH & Co

A dán
FlexoWash
céget 1989-
ben alapították
kifejezetten
mély-, illetve
flexónyomógé-
peknél hasz-
nálatos raszter-
hengerek, nyo-

mólemezek, valamint desz-
tillációs és festékvezetô
alkatrészek tisztítására
alkalmas mosóberendezé-
sek fejlesztésére, gyártására. A ma már az USA-tól
Ázsiáig jelenlévô cégtôl naponta átlagosan minimum
egy tisztítóberendezést veásárolnak, ugyanis a nyom-
dászok felismerték, hogy amennyiben nem tökéletes
a tisztítás, kizárt a minôségileg hibátlan nyomatkép!
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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

„Útja a jónak” – Kaizen
Bartl János, BANOR Tréning Központ

Noha ma már szinte nincs
olyan nyomdaipari vállalkozó,
aki ne tudná, hogy nem elég a jó
gép és a szakmai tudás egy cég
sikerességéhez, mégis viszonylag
kevesen élnek azokkal a módsze-
rekkel, amelyeket a különféle
tréningközpontok kínálnak, és
amelyek elsôsorban az adott
vállalatnál dolgozó emberekben
lévô tartalékokat tárják fel, és
segítik – jó értelemben véve – a
kiaknázásukat. Az egyik ilyen
módszer a japán filozófián
alapuló Kaizen, amellyel Bartl
János ismertette meg a jelenlé-
vôket. Maga a szó is japán, és azt
jelenti, hogy „útja a jónak”, vagyis a „folyamatos javításra és
javulásra” (sic!) fókuszál, célja pedig természetesen a versenyké-
pesség növelése, a veszteségek csökkentése. A Kaizen egyik
alapelve, hogy nem „felülrôl”, a vezetés felôl, valamint a techno-
lógiai fejlesztések által próbálja hatékonyabbá és jobbá tenni a
cég mûködését, hanem erôteljesen bevonva a dolgozókat, tárja
fel, illetve oldja meg a problémás helyzeteket, és ilyen formán éri
el kitûzött célját. Az elôadó gyakorlati példákat bemutatva
támasztotta alá a Kaizen-módszer hatékonyságát. ➧

„Jó cégbôl
még jobb céget” –
Motiváció TPM-mel
Péczely György,
A.A. Stádium

A TPM (Total Productive Maintenance
/Management) célja egy olyan vállalati
rendszer kialakítása, amely maximalizálja
a termelési rendszer hatékonyságát, és
ennek egyik talppillére a motiváció. A
TPM mûködésének szintén az az alapja,
hogy a vállalatnál dolgozók egészét
bevonja az elsô számú vezetôtôl a gépke-
zelôig. Péczely György elôadása is
egyfajta – és vitathatatlanul mûködô –
módszert ajánlott arra, hogy miként lehet
egy céget versenyképesebbé tenni anélkül,
hogy alkalmasint bármifajta beruházásba
invesztáljon. A kulcsszó a motiváció, az
emberek motiválása, ám ez nem szükség-
képpen jelent pénzt, hanem bármilyen más

„A tökéletes és ugyanakkor gyors tisztítás alapkövetel-
mény a hatékony munkához, mert ezáltal az átállási idôk
is csökkenthetôk. Ráadásul manapság alacsonyabbak a
fajlagos példányszámok és magasabb a színszám egy-egy
munka esetében, továbbá rövidülnek a határidôk, tehát
egyre gyakrabban kell mosni a gépet – az általunk kínált
berendezések használatával mindez nem jelent problé-
mát” – mutatott rá Erik van der Heiden. 

Majd arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre több
élelmiszeripari cég – például az Unilever, a Nestlé, a 
P & G – el is várja egy HACCP-s nyomdától, hogy a
tisztítást ne kézzel végezze, hanem az erre a célra
kifejlesztett berendezéssel. „Igaz ugyan, hogy a mosás
csak adalék a hatékony munkához, ám fontos adalék!” –
hangsúlyozta befejezésül az elôadó. ▼
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jellegû juttatást, elismerést, ami az adott
személy számára értékkel vagy különös
fontossággal bír. A TPM maga természetesen
a teljes vállalati rendszert magába foglalja, és
fontos részét is jelentik a mûszaki feltételek,
de az emberi tényezô sokkal fontosabb. És
egyébként is: egyik a másikkal nem kiváltha-
tó. Az elôadó felhívta a figyelmet, hogy
milyen kiemelten fontos a dolgozók körében a
megfelelô motivációs tényezô megtalálása,
ugyanis hiába lehet számokkal és adatokkal,
tudományosan igazolt tényekkel alátámasztani
és mégoly tökéletesre megtervezni bármit,
ember nélkül nem mûködik! Az emberi
tényezô kikerülhetetlen ahhoz, hogy egy cég
hatékonyan és versenyképesen mûködjön,
azaz sikeressé váljon. Éppen ezért legalább
olyan fontos az emberekben, a dolgozókban
lévô tudást elôhozni, annak megosztásában
érdekeltté tenni ôket, mint egy beruházás vagy
egy karbantartás. Sokféle motivációs elmélet
létezik, a TPM nagy elônye azonban éppen
abban van, hogy képes ezeket a gyakorlatba is
átültetni. ➧

„Általában nem az a drága,
ami többe kerül…” 
Tánczos Lajos, ÉMI-TÜV SÜD Kft.

„Manapság népszerût-
len a tanúsítás a cégek
körében, pedig megléte
jelentôs mértékben
hozzájárul a versenyké-
pesség növeléséhez” –
kezdte elôadást Tánczos
Lajos, az ÉMI-TÜV
vezetô auditora, majd így
folytatta: „Persze, az sem
mindegy, hogy melyik
céget választja egy nyom-
da a felkészítéshez, illetve
auditáláshoz, ugyanis
igen eltérô lehet a hozzá-
állás, a segítôkészség…” 

Elmondása szerint az
ÉMI-TÜV SÜD Kft.-nél messzemenôkig felkészült, az adott
szakmát jól ismerô kollégák segítik a felkészülés folyamatát,
olyanok, akiknek nemcsak egyszerûen az a céljuk, hogy
megfeleljen a cég a tanúsítás alapkövetelményeinek, hanem az
is, hogy egyúttal ténylegesen is versenyképesebbé váljon.
Valóban minôségi termékeket állítson elô, jól felkészült
kollégákkal, csökkenjen a selejt, ésszerû fejlesztések történje-
nek, átláthatóak és követhetôek legyenek a munkafolyamatok,
minôségivé váljon a szolgáltatás, idômegtakarítást eredményez-
zen, ésszerûsödjön az energiafelhasználás, kialakuljon a
gyártásbiztonság, és nem utolsó sorban: emelkedjen a vevô-
kapcsolatok minôsége. Mindez nem kis mértékben járul hozzá
ahhoz is, hogy például egy nyomda versenyképesebb árakat
alakíthasson ki.

„Az ÉMI-TÜV SÜD ugyan nem tartozik az olcsón auditáló
cégek közé, ám amit nyújt a felkészítés során, az bôven megéri
az árát. Általában nem az a drága, ami többe kerül…” –
mondta végezetül Tánczos Lajos. ➧
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A Varga Flexo Kft. kétségtelenül a
hazai nyomdagépgyártás méltán
legelismertebb és legdinamikusabban
fejlôdô cége. A kis- és középvállalko-
zásokat tekintve az utóbbi három
évben 38 százalékról 54 százalékra
növelték részesedésüket a flexópia-
con, míg az általuk gyártott lamináló-
gépek ugyanebben a kategóriában 81
százalékos piaci hányadot képvisel-
nek.

Varga Dénes, a cég tulajdonos-
ügyvezetôje a szimpóziumon több
„flexóba vágó” témával is foglalko-
zott: elôadása elsô felében vadonatúj
fejlesztéseik elônyeire hívta fel a
figyelmet, majd beszélt a flexóklasz-
terrôl, végezetül pedig a FLEXpo is
szóba került.

Ám még mielôtt belekezdett volna
mondandójába, egyperces néma
emlékezésre szólította a jelenlévôket
a tavaly december 10-én elhunyt
Szász Olivér tiszteletére, aki a hazai
papíripar meghatározó alakja volt.

Ezt követôen tért rá a fejlesztések
részletes ismertetésére.

Nos, a Varga Flexo sikerét éppen
annak köszönheti, hogy gépeit a leg-
korszerûbb, de már kipróbált és be-
vált elemek alkalmazásával, messze-
menôkig a piaci igények figyelembe-
vételével fejleszti. Mindennek
következtében az elmúlt idôszakban
gépeik sebességét megduplázták, a
szélességet 500-ról 1200 mm-re
növelték, az automata tekercsváltó-
nak köszönhetôen a termelékenységet
mintegy 15–20 százalékkal megnö-
velték, két – egy alsó és egy felsô –

nyomatfigyelô kamerával látják el
a berendezéseket, a beépített
automata mosó és színkorrekciós
egységnek köszönhetôen lerövi-
dítették az átállási idôket, a Full
HD-s kezelôfelület pedig még
egyszerûbbé teszi a gépek beállí-
tását, kezelését – csakhogy néhá-
nyat említsünk a számos fejlesz-
tésbôl. És még egyet: a Varga
Flexo immáron mûbél, illetve
tömlô nyomtatására alkalmas gépet
is kínál, olyat, amelynek sebessége
150 m/perc, és amellyel egy menet-
ben akár 8+8 színt is lehet nyomtatni.
A cég a meglévô 24 órás
szerviízszolgáltatását kibôvítve,
bevezette, hogy ezentúl a betanítást a
megrendelô telephelyén végzik.

Varga Dénes azt is elmondta, hogy
az elmúlt évek pályázathiánya erôsen
visszafogta a cégeket a beruházástól,
ezért kénytelenek voltak valamilyen
konstrukciót kitalálni, hogy partne-
reik fejleszteni tudjanak: minden új
gépet ezért egy évig bérelni is lehet
tôlük, s csak azt követôen kell kifi-
zetni. Talán az idén könnyebb lesz:
várhatóan április-májusban jelennek
meg olyan pályázatok, amelyekkel
élni tudnak a nyomdászok.

A flexókaszter kapcsán az elôadó
elmondta, hogy igazából ez egy
szabadidôs, baráti együttlétbôl alakult
innovációs klaszterré, amelyet hat
cég alapított: Kajári és Fia, Krajcár,
Flexo 2000, Viner-Pack, Horváth
Fólia, Varga Flexo. Célja, hogy mint
innovációs klaszter, a pályázatoknál
elônyt élvezzenek a tagok, de egyéb

területen is – például szakmai
tapasztalatok cseréje, vállalatirányí-
tási rendszerek fejlesztése, tovább-
képzések szervezése, na és persze a
közös szabadidôs tevékenységek
ûzése – számos elônnyel szolgál. A
klaszter létrehozásával megvalósítot-
ták – ahogy Varga Dénes fogalmazott
– az „adok-kapok helyett, az adni-
kapni”-t. És ennek szellemében a
klaszteren belül kialakítottak egy
olyan közösségi platformot is, a
www.flexoinfo.hu-t, amely
Wikipédia-szerûen mûködik, azaz a
szakma számára nyílt tartalmú, és a
szakmai közösség által fejlesztve
kerülhet fel egyre több hasznos
információ a flexósok számára,
amolyan oktatási fórumul is szol-
gálva. Végezetül pedig a PPFest
keretein belül megvalósuló FLEXpo
közösségi standon való aktív részvé-
telre buzdította a társaságot.

(Beszámolónkat a következô (299.)
lapszámunkban folytatjuk.) ■

Ilona

Fontos fejlesztések a Varga Flexónál,
illetve: „adok-kapok” helyett „adni-kapni” 
Varga Dénes, Varga Flexo Kft.
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Néha világvége hangulat alakul ki arra
a kérdésre, hogy van-e a nyomdaiparnak
jövôje. Ez a feltételezés teljesen hibás: a
print él, jövôje van, a print high tech,
szellemisége és sármja van. Ezekben
hisznek, és ezt bizonyítják be az Xfair
szervezôi és résztvevôi április 15–17.
között Bécsben. Pillanatnyilag több mint
70 kiállító vesz részt a nyomdaipari és
crossmédia-kiállításon Bécs-
ben, St. Marxban, a III. kerü-
letben a Karl-Farkas Gassén.
A rendelkezésre álló terület
6000 m2.

A kísérôkongreszszusok
programjai már láthatóak.

A klasszikus gépgyártókat
a Heidelberg, a KBA, a
Müller Martini, a Hunkeler,
valamint az Agfa képviseli.
Külön kiállítási szegmenst
képez a 2D és 3D nyomtatás
találkozása, ahol a Roland
DG, a Stratasys, a MakerBot,
az EVO-tech jelentôs terület-
tel vesz részt.

Nagy az érdeklôdés a CEE
Wrapp Masters verseny iránt,
amelynek gyôztese a CEE
Wrapp Master díjat nyeri el.
A döntôre április 17-én, pén-
teken kerül sor.

Rendezvény a rendezvény-
ben az Xfar: media.expo, ami
harmadik alkalommal látogat-
ható. Itt a kiadók és a média-
ipar számára professzionális
megoldásokat vonultatnak fel
a kiállítók. Közöttük megta-
lálható az Agfa Graphics, a
Tecnavia, az AdFlow Sys-
tems, a HUP AG, az Alfa Me-

dia és a médiastratégiai kutatóintézet is.
Xfair kongresszus a nyomtatás pers-

pektíváiról címmel háromnapos rendez-
vénysorozaton vehetnek részt az érdek-
lôdôk. 10.30 órai kezdettel neves szak-
emberek tartanak elôadást. Április 15-én
a kongresszus megnyitóját Gerald
Watzal, az osztrák nyomda- és média-
technikai szövetség elnöke tartja. Dél-

elôtt az osztrák nyomdaipar helyzetével
és jövôjével foglalkoznak a résztvevôk.

A második napon, 16-án a hagyomá-
nyos, a digitális és a 3D nyomtatás
ausztriai gyakorlatával ismerkedhetnek
meg az érdeklôdôk. Április 17-én Bernd
Zipper, a web-to-print szakértôje az e-
business és a nyomdaipar helyzetét
elemzi.

„Valóban hatalmas az
érdeklôdés mind a vállalkozá-
sok részérôl, amelyek önma-
gukat szeretnék bemutatni,
mind pedig a szakértôk és
szolgáltatók, valamint a
szövetségek oldaláról” –
tájékoztat Rudolf Messer, az
Xfair egyik promotere. „Az
eddigi kiállítók mellett továb-
bi számos érdeklôdôvel
folynak tárgyalások, ami
alapján biztosra vehetô, hogy
a 6000 m2-es kiállítási terü-
letû csarnok valóban teljesen
megtelik.” 

Ausztrián kívül a szervezôk
számos látogatót várnak a
közép-európai (CEE) orszá-
gokból, fôleg Csehországból,
Szlovákiából, Szlovéniából,
Horvátországból és Magyar-
országról. Látogatói akvizíció
folyik még ezen felül Len-
gyelországban, Szerbiában,
Romániában, Bulgáriában és
Ukrajnában is.

Várjuk Bécsben!

További információk és
ingyenes belépô a
www.xfair.at weboldalon. (x)

Xfair: Print &
Crossmedia Show
Bécs, Marx Halle,
2015. április 15–17.
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Gazdasági pillérek
A legutóbbi Printinfóban azok is

képet kaphattak az egyesület sokszínû
szakmai tevékenységérôl, akik ugyan
nem tagjai az egyesületnek, de olvasói a
lapnak. Ezt kiegészítve essen szó a
mûködésérôl is. 

Az egyesület immár 67 éve nagyjából
változatlan elvek mentén gazdálkodik.
Az egyesület közgyûlése által választott
vezetése dönt az éves szakmai
programról és a hozzárendelt
költségvetésrôl, amelynek végrehajtása
– rendszeres beszámolási kötelezettség
mellett – a titkárság feladata. Ennek
felügyeletére a közgyûlés – külön
jelölési folyamattal –  ellenôrzô
bizottságot választ, így biztosítva a
független ellenôrzést a tevékenység és a
gazdálkodás felett.

Évtizedeken keresztül a PNYME
jelentôs állami támogatást kapott a
mûködéséhez a MTESZ-en keresztül,
ami lehetôvé tette, hogy gyakorlatilag
minden program ingyenes, de legalább
is önköltséges legyen, a szaklapok
hirdetési bevételek nélkül is
megjelenhessenek stb. 

A rendszerváltást követôen a
feltételek, ha nem is egyik napról a
másikra, de nagyon gyors ütemben
megváltoztak, amihez az egyesületnek
sikerült jól alkalmazkodnia. Ehhez
nagymértékben hozzájárult, hogy az
egyesület vezetôinek többsége a
gazdasági munkájukban is elismert,
sikeres vezetôk közül került ki. Az
egymást követô választási ciklusokban
ez a gyakorlat megmaradt – sok
cégvezetô ma is aktív tagja az egyesü-
letnek –, így biztosított az egyesület
alkalmazkodása a folyamatosan változó
körülményekhez. Ezúton is köszönet
azoknak a menedzsereknek, akik a
megváltozott gazdasági körülmények
között rájuk háruló jelentôs napi
gazdasági feladataik mellett több éven
át vállalták és vállalják egy szakmai
közösség összetartásával és mûködteté-
sével járó feladatokat. 

A kilencvenes évek átmeneti idôsza-
kot is jelentettek a gazdálkodásban,
mivel folyamatosan szûkülô lehetôsé-
gekkel, de még voltak központi támo-
gatások. Mindemellett az akkori vezetés
felismerte, hogy a hosszabb távon is
stabil mûködés biztosításához a gazdál-
kodást is új alapokra kell helyezni, új
feltételeket kell teremteni. Így kerültek
be a szaklapokba a hirdetések, és bôvült
ki az addig kizárólagos egyéni tagság a
korábban alkalomszerûen adott céges
támogatások helyébe lépô jogi tagi
státusszal és éves tagdíjakkal. Ez az
üzleti modell sikeresnek bizonyult,
nemcsak hirdetésekkel, tagdíjakkal
támogatták a cégek az egyesületet, de a
belföldi rendezvényekre, külföldi utakra
is nagy létszámban küldték a szakembe-
reiket tanulni, új tapasztalatokat
szerezni. 

A helyzet azonban a kétezres évek
közepétôl kezdett megváltozni, ezért
újabb korrekcióra volt szükség. Az
egyesület vezetése – a közgyûlés
jóváhagyásával – kialakította a jelenleg
is mûködô finanszírozási formát.
Konkrét céges gazdasági mutatóhoz
kötött stabil(nak látszó) tagdíjbevétel
helyett, egy szinte jelképes alaptagdíjat
alkalmaz – amit akár egy párfôs cég is
vállalni tud –, de ezen túl a tagdíj
mértéke külön szerzôdésben rögzített
megállapodás kérdése, attól függôen,
kinek mennyit jelent ennek a szakmai
közösséget képviselô egyesületnek a
léte, és mennyit tud áldozni megtartásá-
ra, mennyire fontosak számukra a
szakmai rendezvények, szaklapok. Ez a
mûködési modell biztosítja, hogy
egyenletes teljesítményt nyújtva egy
viszonylag stabil bevétel képzôdjön, de
ez a bevétel az egyesület gazdálkodá-
sának csak mintegy ötödét jelenti!  

A nagyobbik hányad – mintegy 80
százalék – a saját tevékenységek
(elsôdlegesen a rendezvények és
szaklapok) bevételébôl származik. Ez
arra is készteti – sôt kényszeríti – a
mindenkori vezetést, hogy hatékony
költséggazdálkodás mellett, vonzó
szakmai kínálatot nyújtson. 

Azt is meg kell említeni, sajnos az
utóbbi hat évben már a mûködési
költség részbeni finanszírozására
beadható pályázati lehetôségünk is
megszûnt, mivel a PNYME
gazdálkodásának nagyságrendje és az
ipari háttér miatt már nem sorolnak a
„támogatásra szoruló” kis civil
szervezetek közé, így mûködésünket,
céljaink elérését teljes egészében a saját
bevételeinkbôl kell, hogy fedezzük.
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Csapongó, mégis
egy irányba mutató gondolatok – 9. 

Hírek az egyesületHírek az egyesület
háza tájárólháza tájáról

Innen nézvInnen nézv ee
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A hirdetési bevételek csökkenése és a
papíripar területén történt szerkezeti
változások miatt, az utóbbi években a
szaklapok kiadási költségeinek minimalizá-
lása is szükségessé vált. Habár a
korábbiakhoz képest kisebb terjedelemben,
de ez idáig sikerült megtartani a Magyar
Grafika évi hat, és az Óbudai Egyetem
szerkesztésében megjelenô Papíripar évi
négy megjelentetését. Ezúton is köszönjük
a különbözô lapszámok elôállítását támo-
gató partnerek szakmai elkötelezettségét,
segítségét! 

Az egyesület gazdasági stabilitásához
hozzájárulhatna még, ha a rendszerváltás
után a MTESZ tagjaként – másik 37
szakmai egyesülettel együtt osztatlan közös
tulajdonként kapott – Fô utcai irodái
tulajdonjogához hozzájuthatna. Az elmúlt
tíz évben – erôfeszítéseink ellenére – sem
sikerült, és a MTESZ jelenleg folyó
felszámolása nem sok reményt ad erre.

Mint ahogyan a cégeinknek is nap mint
nap meg kell küzdeni a vevôkért, majd
azért, hogy meg is kapják munkájuk ellen-
értékét, az egyesület vezetôi és a titkárság
munkatársai is komoly erôfeszítéseket
tesznek az elért szakmai eredmények
megtartásáért és a  gazdasági stabilitásért. 

Köszönet illeti valamennyi partnerünket,
egyéni és támogató jogi tagjainkat,
valamint azt a közel 400 cég képviselôjét –
akikkel több-kevesebb gyakorisággal, de
rendszeres szakmai kapcsolatban vagyunk
–, hogy elismerik erôfeszítéseinket, és
hozzájárulnak az egyesület mûködéséhez!

A „hogyan tovább” témában a Printinfo
elôzô számában megjelentek szerint elindul
egy folyamata a szakmai szervezetek
közötti együttgondolkodásnak és egy
legmegfelelôbb megoldás megkeresésének,
egyben szem elôtt tartva az egyesület
jövôjérôl történô felelôs gondolkodást is.

Kerekes Imréné

Nem kell már sokat aludni. A lehetô legjobb idôzítéssel, egy
vasárnapra esô, egynapos nemzeti ünneppel vezetjük be legesleg-
újabb kori demokráciánk legeslegújabb vívmányát: a vasárnapi
zárva tartást. Nem akarok fanyalogni, hiszen az embereket tényleg
meg kell védeni a nemzetközi finánctôke ármányaitól. Közbevetôleg
jegyzem meg, hogy a finánctôke fogalmát 1976-ban hallottam
elôször és – azt hiszem – utoljára a „tudszoc” keretében hallgatott
imperializmus szemináriumon. A közelmúltig azóta sem, azt viszont
mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy a nemzetközi láncok,
miután feltérképezték a piacot, hogy ez egy Kánaán – hiszen
minden lépcsôházban van egy hét napon keresztül, 24 órában
mûködô kis ABC –, konstatálták: van itt vásárlóerô. Tehát jön egy
ünnepi vasárnap, amire az azt megelôzô napon az emberek úgy
vásárolnak be, mintha ostromra készülnének. De mi lesz most?
Hiszen nemcsak egy ünnepi vasárnapra kell bevásárolni, hanem a
következô, fene tudja hány vasárnapra is.

Ismerek más országokat, ahol a vallási törvények majdnem olyan
szigorúak, mint nálunk, de ott legalább vannak palesztinok, kínaiak,
indiaiak. Erre mondta Kohn: „pedig még mennyi ötletem lenne!”

Más. Az egyes országok, illetve inkább régiók közötti
bérkülönbségek okát egyes szakemberek gyakran a társadalmak
hatékonyságának különbségével magyarázzák. Mások a társadalmi
béralkuk különbözôségével. Érdekes viszont, hogy a volt NDK
területén 25 év után is 30 százalékkal alacsonyabb az egy fôre jutó
GDP, mint a nyugati tartományokban. A kérdés azonban minden-
képpen felvetôdik, hogy mit csinálunk rosszul. Vegyük csak a
nyomdaipart, amit azért úgy, ahogy ismerünk. Azonos eszközökkel,
technológiákkal dolgozunk, azonos anyagokkal és szinte azonos
árakon. Akkor miért nincsenek a hazai nyomdászbérek még csak
köszönô viszonyban sem a nyugat-európai nyomdászbérekkel?

Más. Nem sokára néhány nyomda megint bezár. Nem mindig
értem a gazdasági élet mai szereplôit. Az egyik versenyzô régóta
folyamatosan veszteséges. Hogy mi lehet ebben a buli? Most
végelszámolja magát. A vagyon, úgy tûnik, fedezi a tartozásokat,
tehát a hitelezôknek nem fog fájni. És a munkatársaknak? 

A másik – majd megtudjátok, melyik – viszont mindenkinek fájni
fog. Mégpedig nagyon. A hogyanokat és a miérteket már többször
megbeszéltük.

Voltatok a Mûcsarnokban?* Nem? Hát akkor futás! Van ott egy
kiállítás, ami biztosan érdekelni fog titeket is. Tehát, én most tipli,
mert engem érdekel. ■

Spartvis
*(Bôvebb információ a 13 oldalon)

VV7 Fannit a parlamentbe
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Oláh Miklós egyike azon nyomdászoknak, akik szó
szerint a nulláról és teljesen magukra hagyatkozva,
egyedül építették fel „birodalmukat”. A „nyolc és fél”
gyermekes hajdúnánási családból származó fiú vietnámi
papucsban és egy bôrönddel érkezett Budapestre 
1970-ben. Fogalma sem volt, mihez kezd: egyetlen
dolgot tudott – azt viszont nagyon –: vissza nem megy, 
itt akarja megtalálni boldogulását. Megtalálta.

● Mit jelent, hogy „nyolc és fél”
gyermekes családból származik?
– Nyolc édes-, és apai részrôl egy

féltestvérem van. A szüleim egyébként
még akkor elváltak, amikor én még csak
11 éves voltam. Négyen fiúk édesapánk-
hoz kerültünk egy Hajdúnánás közeli
tanyára, és nagyon nem volt egyszerû az
életünk: apámnak könnyen eljárt a keze,
ha volt rá oka, ha nem. 

● Miért indult neki a nagyvilágnak,
pontosabban Budapestnek?
– A hetedik osztály befejezése után

Debrecenben felvételt nyertem egy hat-
éves iskolába kollégiumi elhelyezéssel
együtt. Apám adott 100 forintot a beisko-
lázásra, ez azonban kevésnek bizonyult,
mert mire megvettem a vonatjegyet, a
szükséges könyveket és füzeteket, kifizet-
tem a bérletet, nem maradt elegendô pén-
zem a mégoly jelképes összegû kollé-
giumi elhelyezésre. Próbáltam ugyan
valami munkához jutni, hogy elôteremt-
sem a hiányzó összeget, de nem sikerült,
pedig még kômûves brigád mellett is
vállaltam munkát. Azt viszont pontosan
tudtam, hogy tanulni akarok, és semmi-
képpen nem megyek vissza az apám
tanyájára, pénzt meg hiába is kérnék tôle.
Rá kellett jönnöm, hogy teljes egészében
magamnak kell kezembe venni a sorso-
mat, megoldanom az életem, mert más
úgysem fogja helyettem megtenni.
Kiálltam a vietnámi papucsomban,
kezemben egyetlen bôrönddel az út szélé-
re stoppolni, és három „váltással” feljöt-
tem Budapestre. Szerencsém volt: a há-
rom autóból kettô teherautó volt, és az

egyik paradicsomot, a másik körtét
szállított, legalább ehettem valamit.
A harmadiknak a sofôrje pedig
megosztotta velem az uzsonnáját.
Noha édesanyám Budapesten
lakott, csak annyit tudtam, hogy valahol a
XI. kerületben, a Beloiannisz környékén.
Esélyem sem volt, hogy éjjel kettôkor,
amikor megérkeztem, megtaláljam.
Lefeküdtem egy közeli park padjára, és
reggel arra ébredtem, hogy az édesanyám
kelteget… 

● Gondolom, ezzel véget is ért a
kalandozás: innentôl a dolgok mentek a
maguk rendes kerékvágásában.
– Hát, nem mondhatni, ugyanis nem

sokáig lakhattam édesanyámékkal, mert
akkori párja sem volt egy „könnyû eset”,
így alig fél év után albérletbe költöztem.
Viszont anyukám segített elhelyezkedni a
Beloianniszba, ahol „felelôsségteljes”
munkaköröket bíztak rám: levélkihordó-
ként, ablaktisztítóként, takarítóként
dolgoztam. Tény: rövidesen már rám
bízták egy udvari csoport vezetését, ám én
mindenképpen tanulni szerettem volna. A
munkaügyi, pontosabban a TÜK osztály
vezetôje látta rajtam a kitartást, a megbíz-
hatóságot, az ambíciót, ezért úgy gondol-
ta, segít. Sorra vettük a gyáron belüli lehe-
tôségeket – mûszerész, lakatos, csôszere-
lô, esztergályos –, ám egyik sem fogott
meg igazán, mígnem bementünk a
Beloiannisz nyomdájába, és én azonnal
úgy éreztem: ez az, ezzel szeretnék
foglalkozni, ezt akarom megtanulni! És
szeptemberben elkezdtem a szakközépis-
kola esti tagozatán a nyomtató szakot.

Miután befejeztem a középiskolát, azon-
nal folytattam a tanulást, hogy megszerez-
zem a technikusi végzettséget is. Közben
persze, mindvégig dolgoztam, hiszen
senkire nem számíthattam: magamnak
kellett eltartani magamat. És mivel nem-
csak eltartani akartam magam, hanem
szerettem volna megteremteni az elôbbre
jutáshoz szükséges feltételeket is, „trük-
kökkel” éltem, hogy több pénzem legyen.

● Milyen „trükkökkel”?
– Akkoriban csak úgy tudott az ember

fizetésemelést elérni, ha munkahelyet
váltott, de még ilyenkor is meg volt
szabva, hogy mennyivel lehet több a bére
az elôzônél. Így aztán „vándoroltam”:
nagyjából három-hat hónapot töltöttem
egy-egy nyomdában. Emelkedett is a
fizetésem, mígnem elhívtak 1981-ben a
Kossuthba dolgozni, ahol aztán megra-
gadtam. Ámbár, a tájt is voltak külön
munkáim: sokszor keresett meg más
nyomda, ha ilyen-olyan oknál fogva
gépmesterre lett hirtelen szüksége. Nem
volt akadály számomra sem a hétvége,
sem az éjszaka: mentem és dolgoztam. 

● A munka és tanulás mellett
egyáltalán jutott ideje másra?
– Nem nagyon, de igazán nem is érde-

kelt semmi más. Voltak ugyan barátaim –
inkább nevezném ôket jó cimboráknak –,
akikkel olykor-olykor összejöttünk. És

Megérzés és tudatosság
Oláh Miklós

mastertan298-beliv marc GMN  2015/03/06  15:30  Page 24



2255

sportoltam is: 1971–78 között ökölvívtam,
illetve belekóstoltam a kaszkadôrködésbe,
és olykor fociztam is. Az volt azonban
mindig is a legfontosabb, hogy a munka
és tanulás mellett fôleg további munkára
és további tanulásra jusson idôm. Elôször
tanulás-, majd késôbb munkamániássá
váltam.

Az iskolák befejezése után autodidakta
módon és megszállottan szívtam magam-
ba azokat az új ismereteket – legyen az
gépészet, vegyészet vagy bármi –, ame-
lyek a szakmámhoz kötôdtek. A munká-
ban pedig minden olyan lehetôséget is
megragadtam, hogy pénzt keressek, ami
nem vagy csak részben kapcsolódott a
nyomdászathoz. Ha nem a Kossuthban,
akkor szakcsoportban dolgoztam, ha ott
sem, akkor valamelyik másik nyomdánál
kisegítettem, vagy éppen gépet szereltem.
De voltam például esküvôkön, illetve
temetéseken fotós, és kômûvesként is
dolgoztam.

● A szerelem azért csak magára talált,
és nagyon fiatalon már családapa lett.
Gondolom, a feleségével is a munka-
helyén ismerkedett meg… 
– Nem. Nagyon szerettem táncolni,

pontosabban rock and rollozni, és egy
táncos szórakozóhelyen találkoztunk.
Összeházasodtunk, és nem voltam még
húszéves, amikor megszületett a kislá-
nyunk. Három év múlva azonban elvál-
tunk, mert addigra egyértelmûen kiderült,
hogy nem egymásnak szánt bennünket a
sors. Otthagyva az akkorra már felépített
családi házunkat, egyetlen bôrönddel –
igaz, már nem vietnámi papucsban – el-
mentem, és ismét egy albérletbôl kezdtem
építeni az életem. Azután megismerked-
tem a második feleségemmel, akitôl
ugyan tíz éve elváltam, de elôtte 23 évig
éltünk együtt. Ebbôl a házasságból két
fiam született. Jelenlegi párommal igen-
csak népes a családunk: nekem három
gyermekem és már hét unokám van, neki
pedig két gyermeke. Nem kevesen üljük
körbe az asztalt, ha összejövünk.

● És gyakran jönnek össze?
– Azt nem állítom, hogy heti szinten, de

azért nem kevésszer fordul elô. A gond az,
hogy mivel mindkét fiam tulajdonostárs,
és aktívan résztvesz a munkában, még
ilyen alkalmakkor is hajlamosak vagyunk

„munkamegbeszélést” tartani. Most éppen
azon próbálkozom, hogy a vasárnapi
húsleves mellett ne ez legyen a téma…

● Sikerül?
– Van még mit csiszolni rajta!

● Szerintem ön az, aki soha nem tud
leszakadni a nyomdászkodásról…
Tévedek?
– Nem, illetve: igen. Ha az embernek

ez az élete, akkor nem csoda, hogy ezzel
kel és ezzel fekszik. Ugyanakkor tudom,
hogy szükség van kikapcsolódásra, hogy
az elme, a gondolatok kicsit megpihen-
jenek, felfrissüljenek, és ezáltal jobban
menjen a munka is.

● Csak tudja, vagy teszi is?
– Egyre inkább teszem is: az utóbbi

pár évben ügyelek arra, hogy beépítsük
az életünkbe a kikapcsolódást. Szívesen
és meglehetôs gyakorisággal látogatjuk
például a gyógyfürdôket: a hajdúnánási
és a Zsóry a két kedvencünk. És arra is
szakítunk idôt, hogy különféle progra-
mokon vegyünk részt. Ezen a hétvégén
például farsangi jelmezes bálba
megyünk. Mostanában pedig egyre
többször érzek késztetést, hogy újra a
kezembe vegyem a fényképezôgépet.

● Tudom Önrôl, hogy kitûnôen fôz, és
– ami ritka – bármilyen ételt…
– Szeretek fôzni, és – állítólag – tény-

leg jól készítem el a legegyszerûbbtôl a
legegzotikusabbig bármelyik ételt. Nem
jártam semmilyen fôzôiskolába: abszolút
magamtól tanultam meg, és az igazság-
hoz az is hozzátartozik, hogy muszáj is
volt. Amikor a szüleim válása után
négyen fiúk apánkhoz kerültünk, rám lett
bízva a fôzés. És apámat egyáltalán nem
érdekelte, hogy hogyan oldom meg…
Talán ezért, talán született adottságom,
hogy képes vagyok bármilyen ételt –
legyen az kínai vagy egyéb egzotikus
ízvilágú – egyszeri kóstolás után
pontosan ugyanúgy megfôzni.   

● Múltkori beszélgetésünkkor tôzsdei
hasonlattal példálózott… Esetleg
tôzsdézik is?
– Nem. Más szerencsejátékot ûzök:

lottózok!

● Szenvedélyesen?
– Nem.

● Van egyáltalán
valamilyen szenvedélye?
– Igen, például a horgászás:

azt nagyon szeretem, mert
közben az embernek kitisztul
az elméje, eltûnnek a fejébôl a
nyomasztó gondolatok.  

● Felfogható relaxációs
programként, jógaként?
– Igen – fogalmazhatunk így

is, de inkább nevezném egyfaj-
ta nyitott állapotnak, amiben szabadon
áramlik a tudat és a tudatalatti. Megérzé-
sek jönnek létre, amelyek a tudatos
ismeretekkel együtt hihetetlen, ugyanak-
kor nagyon pontos felismeréseket tesznek
lehetôvé, és nemcsak a jelenre, hanem a
jövôre vonatkozólag is. Az életem során
nagyon sokszor támaszkodtam az így
született felismerésekre, és soha nem
bántam meg: mindig beigazolódott, hogy
helyes volt. A lottózásom is ezen alapul:
csak akkor szállok bele, ha érzem a belsô
késztetést, és ilyenkor az általam kidolgo-
zott szisztéma alapján kitöltök pontosan
112 szelvényt. 

● Muszáj megkérdeznem: nyert már?
– Igen: többször is volt négyesem!

● Az üzleti életben is a megérzések és
az egzakt ismeretek elegyére
támaszkodik?
– Igen, és ezen a téren is mûködik!

Attól, hogy valamit nem tudunk észér-
vekkel megmagyarázni, még létezhet…
és létezik is!

● És mit mutat ez az „elegy” a jövôt
illetôen? Eljön az idô, hogy hátradôl,
és azt mondja, kész, befejeztem a
„mûvemet”, most már vigyék tovább a
fiaim?
– Igen, eljön – ha nem is százszázalé-

kosan. Nyilván sohasem tudnék – és per-
sze, sohasem akarnék – teljes mértékben
kiszállni a nyomdából. Mindenesetre már
most azon vagyok, hogy a „mû” mûköd-
tetésének tudatos részét átadjam a fiaim-
nak. A nagyját egyébként már át is
vették. ■
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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.

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

2266

Vacuumatic ívszámlálógépek
Morgana sorszámozógépek,

bígelô automaták,
hajtogatógépek, kivágógépek.

EBA vágógépek,
iratmegsemmisítôk.

DeLuxe Stitcher
drótfûzôgépek, fûzôfejek.

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562

PPaukauker Nyer Nyomdaomda
árkalkulátort kárkalkulátort kerereses

felvételrfelvételre!e!
Feltétel:
✔ Scroll program

készségszintû ismerete
✔ legalább 3 éves

szakirányú tapasztalat
✔ precizitás, önállóság
Elôny:
✔ angol vagy német

nyelvtudás
✔ kalkulátori elôélet

Önéletrajzokat várjuk:
golej.gabor@pauker-holding.hu

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

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

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

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

TAMPON-MIX Kft.
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SIGLOGH SB 6000/1E – könyvblokk-készítô sor

STAHL – VBF BL 500 beakasztó gépsor

KOLBUS ZU801, KM470, HD140 rag-köt. gépsor

POLYGRAPH 882/2-18 – összehordógép

KOLBUS SU 125 Type 630 – védôborító-felrakó 

INTEGRA OOSTVEN – flexibilisfedél-készítô gép

RIMA RS 3110 SL – keresztkirakó 

OSAKO 368 irkafûzô sor 

PURLUX Europa QD8E – irkafûzô sor 

PERFECTA SDY-EZ – háromkéses vágógép

ZIRKON Forta – kétszínes nyomógép 

HEIDELBERGPrintmaster 52-4 nyomógép

GTO 46 egyszínes nyomógép 

Printmaster GTO 52-5 nyomógép

KSD cylinder magasnyomó és stancoló

BUHRS ZAANDAM – fóliacsomagoló gép 

FAI pántológép 

GUK 54-F4 – hajtogatógép

S. THEIMER Copyplate D 63633 – lemezlevilágító

MULTI EFFECT – hajtogatógép

POLYGRAPH Seypa 132-3 – egyenesvágó

POLYGRAPH Seypa 107 – egyenesvágó 

MÜLLER MARTINI 217 – irkafûzô

MÜLLER MARTINI Inventa Plus 3212 – cérnafûzôgép 

HEIDELBEG HD 102 ZP – 2+0, 1+1 nyomógép 

BUSCH SWH 125 RLA – ívrakat fordító 

ADAST ROMAYOR egyszínes – nyomógép

HEIDELBEG GTO-46 ZP, 2+0, 1+1 – nyomógép

HORIZON BQ 220 – beakasztógép

POLYGRAPH – félautomata tûzôgép 

A gépek Magyarországon megtekinthetôk.
Fényképeket és videókat tudunk e-mailben is küldeni

További információk: www.prosystem.hu,
Érdeklôdni lehet: Tel: 06 27 537-873,

usedmachines@prosystem.hu
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