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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

huber group Hungary
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HÁZMESTERTEMPÓ
Az ötvenes évek házmestertempóját idézô – és mint mindig, most is: tisztelet a
kivételnek, aki nem ilyenek volt – esetre derült fény nem olyan rég az ágazatban.
Nagyvonalakban az történt, hogy valaki vagy valakik „közérdekû bejelentést” tett vagy
tettek a hatóságnál néhány nyomda ellen (bôvebben errôl lapunk 11. oldalán
olvashatnak). A besúgás fénykorának eme jellegzetességérôl azt gondolná az ember,
hogy egyszer s mindenkorra magunk mögött hagytuk, de – úgy tûnik – reneszánszát
kezdi élni. Igaz ugyan, hogy bizonyos mértékben tapasztalhatjuk ezen retrográd
irányzatot az élet valamennyi területén, hiszen erôs a kormányzati szándék, és persze
annak megvalósítására tett gyakorlati lépések is erre mutatnak. És íme: e viselkedés
most megjelent az ágazaton belül is.
Visszatérve a konkrét esethez: jelenleg még nem tudni, hogy ki(k) és milyen
indíttatásból jelentgette(ék) fel a nyomdákat, de sajnos valószínûsíthetô, hogy nem
valamelyik sértett dolgozó kívánt bosszút állni ilyen formán a cégeken, hanem
szakmabeli léphetett szakmabeli ellen.
Az egy dolog, hogy mindenki küzd a piacon, és az is nyilvánvaló, hogy egyetlen
könnycseppet sem ejt senki azért – még, ha alkalmasint emberileg sajnálja is –, ha
egyik-másik versenytársa távozni kényszerül a nyomdaipar porondjáról. Az viszont egy
egészen más dolog, hogy a küzdelemben ki, milyen eszközöket használ. Természeténél
fogva egy harcban egyetlen eszköz sem nevezhetô „kellemesnek vagy nemesnek”, ám
elfogadhatónak igen. A nemtelen eszközök – mint például a hatóságoknál történô
feljelentés, netán bérgyilkos küldése a másikra – azonban elfogadhatatlanok, zsigeri
undort keltôek, és az ezeket használók számára nincs semmiféle morális felmentés.
Az így elért „gyôzelem” pedig oly formában pirruszi, hogy egyszer nagy árat fog(nak)
fizetni érte. A sors – általában, és remélhetôleg most is – nem hagyja annyiban. Lehet,
hogy nem azonnal, és lehet, hogy az életnek egy másik területén, de minden tettnek
– a jónak is, a rossznak is – megvan a maga következménye. Mert – ahogy Máté
evangéliumában írva vagyon –: „Aki kardot ragad, az kard által vész el.”
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Térmeg János
„Az aranyozás elsôsorban nem gép
kérdése, hanem szakmai tudásé. Nem
elegendô hozzá, hogy valaki beruház egy
masinára: szakmailag kell pontosan tudni,
hogy hogyan lehet elvégezni a lehetô
legtökéletesebben azt a munkát…”

Cég info

Papyrus-reggeli
a Hemingway-ben
…ezúttal sem hangzott el
egyetlen szó sem papírról,
sôt magáról a Papyrus
Hungáriáról sem…

Megemlékezés . . . . . . . . . . . . . . .22. oldal

Köz info

Misztótfalusi Kis Miklós
…a jelentôs anyagi segítséget biztosító
Alföldi Nyomda vezérigazgatója, György
Géza, illetve a szintén érdemi támogatást
nyújtó Nyomda- és Papíripari Szövetség
képviseletében dr. Horváth Csaba elnök…

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal
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250 év. 20 év – új név

hubergroup Hungary
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Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23. oldal
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„…Valamennyien úgy éreztük, hogy a
határ a csillagos ég. És – bizonyos
értelemben – az is volt! Fogtuk egymás
kezét a cégekkel, segítettük a másikat…”

PNYME - XXXI. Közgyûlés . . . . . . . . . . . . . . . .24–25. oldal

Beszélgetés Mile Gáborral . . .18–19. oldal

Spatvis: Ez nem az a mûfaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal

„tudjuk, hogy az elkövetkezendô…”

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. oldal

Duparec
„…Kiemelt, ám „bonyolult” partnernek
számítanak a nyomdaipari cégek, merthogy
tôlük nemcsak elhozzuk a papírhulladékot,
hanem…”
Beszélgetés Panyi Lászlóval . .20–22. oldal
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Szoboravató

Magán info

Nyomdászok civilben

Technikai okok – idôhiány – miatt jelen lapszámunkból
kimarad ez a rovatunk. Elnézést kérünk mindazoktól, akik
kedvelik, és most nem olvashatják. De folytatjuk.
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Gazdasági konferencia, Közgyûlés,
Magyar Nyomdászatért kitüntetés,
Hess András-díjak és egyéb ügyeink…

Gazdasági
konferencia
Az idén május 14-én került megrendezésre a Nyomda- és Papíripari Szövetség
szokásos Gazdasági Konferenciája,
amelynek helyszínéül a Kerekegyháza
mellett található Varga Tanya szolgált.
A házigazdai tisztséget az STI Petôfi
Nyomda vállalta fel, de ez jelen esetben
mindössze annyit jelentett, hogy a cég
ügyvezetôje, Fábián Endre bemutatta a
jogelôdtôl számítva immáron 175 éves
kecskeméti nyomdát, amelynek jelenlegi
fô tevékenysége a magas hozzáadott értékû tömegtermék
elôállítása, ezen belül elsôsorban a hajtogatott dobozok
gyártása. Az STI Petôfi Nyomda ma már évente mintegy 25
ezer tonna kartont dolgoz fel,
amibôl 1,3 milliárd dobozt készül, ami 150 millió ív nyomtatását jelenti. Éves árbevétele
pedig eléri az 51 millió eurót.
Ezt követôen Gazsi Zoltán,
az – nem mellesleg évi 6 milliárd forint forgalmú – Eisberg
Hungary ügyvezetôje tartott
egy szokatlan, de annál érdekesebb elôadást, mégpedig arról,
hogy legyen bármilyen automatizált és jól szervezett is egy
cég, a legnagyobb értéket mindig is az ott dolgozó emberek
jelentik. Ugyanis mindenki
tehetséges valamiben, és
amennyiben a cégvezetô veszi a
fáradságot, és feltárja, hogy ki
miben, és ennek megfelelô feladatot bíz az illetôre, akkor annak elônyét nemcsak az adott
személy, hanem a cég egésze
fogja élvezni – morális és anyagi értelemben egyaránt.
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Ördögh László, a Graphasel tulajdonos-ügyvezetôje volt a következô elôadó,
aki tulajdonképpen nem is elôadást tartott, hanem bemutatva a felsôfokú grafikusképzésben jelentkezô gyakorlati,
pontosabban a gyakorlati lehetôség hiányából fakadó problémákat, segítséget
kért a megoldásukhoz. Arról van szó,
hogy a grafikusképzésben részt vevô
hallgatóknak nemigen van lehetôségük
közelrôl, a mindennapokban megismerkedni a nyomdai folyamatokkal, ezért
aztán némileg – vagy akár nem is annyira
némileg – „elvarázsolódva” maradnak.
Ez pedig a késôbbiek során, azaz a

szakmai életükben komoly hátrányként
jelentkezik mind az ô, mind a kivitelezô
nyomda szempontjából. Ördögh László a
segítséget abban kéri az ágazat szereplôitôl, hogy tegyék lehetôvé a grafikus szak
hallgatói számára, hogy a gyakorlatban is
megismerkedhessenek a szakmával, tehát
egy pár hétig foglalkoztassák ôket. Fizetést, illetve bárminemû juttatást nem
kellene adni a diákoknak, csak a lehetôséget a nyomdai munka megismerésére.
Már a helyszínen jelezte jó néhány
nyomda képviselôje, hogy számíthatnak
a hallgatók a cég támogatására.

Fábián Endre
Ördögh László
dr. Peller Katalin

Gazsi Zoltán

Kása István Zoltán

A következô elôadásban
dr. Peller Katalin fôtitkár a
Szövetség által meghirdetett
Papírmánia elnevezésû országos rajzversenyrôl tartott
egy átfogó ismertetést. Lapunk hasábjain sokszor jelent már meg errôl tájékoztató, ezért most nem közlünk
részletesebb beszámolót errôl. Inkább javaslom mindenkinek, hogy látogasson el a
www.szeretemazerdot.hu
weboldalra, ahol minden
vonatkozó információt megtalál. Amennyiben pedig
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Ezt követôen úgy is,
mint a Marzek Kner
Packaging ügyvezetô
igazgatója, és úgy is,
mint a Szövetség Oktatási Bizottságának elnöke, Kása István Zoltán
lépett a hallgatóság elé.
dr. Horváth Csaba
Rövid és pörgôs elôadásában az ágazatban lassan égetô problémaként jelentkezô
szakmunkás-utánpótlás képzése kapcsán mutatta be a
jelenlévôknek az általuk kidolgozott, és a békéscsabai
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolával,
valamint a város önkormányzatával közösen
megvalósított „Gyere
közénk nyomdásznak!”

elnevezésû projektet. A program ma már a gyakorlat
síkján is bizonyította eredményességét: az idén mintegy
67 tanuló jelentkezett gépmesteri képzésre a békéscsabai
iskolába. A projekt lényege pedig nem más, minthogy
üzemlátogatásokat szervezve rendre bemutatják a fiataloknak – ez több mint 300 gyereket jelentett Békéscsabán – a
teljes nyomdát, beszélnek a technológiáról, de fôleg arról,
hogy milyen lehetôségeket, illetve perspektívát kínál
számukra ez az iparág. Továbbá a program munkatársai
részt vesznek a szülôi értekezleteken is, ahol szintén
bemutatják a nyomdászkodásban lévô életpálya-lehetôségeket. A békéscsabai kezdeményezéshez már valamennyi
nyomdaipari képzéssel foglalkozó középszintû intézmény
csatlakozott, a program kitalálói
pedig a teljes know-how-t is
átadják. Tény, nem kevés energiát
igényel a projekt végig vitele, de –
mint a békéscsabai példa is mutatja – rendkívül hatékony és
eredményes. Ehhez persze szükséges az is, hogy egyrészt megfelelô tanmûhely, másrészt a szakmai ismereteket magas szintén
oktatni tudó tanári gárda álljon
rendelkezésre. Kása István Zoltán
erre vonatkozólag is mutatott be
lehetséges megoldásokat. A
„Gyere közénk nyomdásznak!”
elnevezésû projektet természetesen a Szövetség is támogatja, és
segíti, hogy országos szinten is
megvalósulhasson.

Közinfo

további kérdés merülne
fel, akkor nyugodtan
hívják a Szövetséget.
Eddig mintegy 15 nyomdaipari cég csatlakozott
a Papírmániához!

A konferencia záró elôadásaként dr. Horváth Csaba, a Szövetség elnöke beszélt részben a
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közép-, részben a felsôfokú képzés
jelen helyzetérôl, illetve arról, hogy
az oktatás terén az ágazat szereplôire
milyen feladatok – például a duális
képzés miatt gyakornoki munkalehetôségek biztosítása – várnak, várnának, valamint arról is, hogy milyen
megoldási lehetôségek – vállalati
támogatás, társadalmi ösztöndíj – merültek eddig fel. Ôsszel új szakképzések is indulnak az Óbudai Egyetemen: három félév alatt nyomtatott
kommunikációs szakmérnöki vagy –
elôképzettségtôl függôen – szakemberi
végzettséget lehet
szerezni. Hasonló képzés indul a csomagolási területen, és tanfolyam indítását is
szerveziaz egyetem,
mégpedig gyártáselôkészítôi területen,
ugyanis az ipar felôl
egyre-másra érkezik a
vonatkozó igény.
Ezzel véget is ért a
Szövetség idei gazdasági konferenciája, a társaság – legalábbis a nagyobbik része – legközelebb a rövidesen kezdôdô Pusztaolimpián találkozott.

Puszta-olimpia
A konferenciát követôen némi
lazításra került sor: ki-ki ízlésének és
kedvének megfelelôen dönthette el,
hogy a wellnes nyújtotta élvezeteket
választja, vagy inkább megméretteti
magát a Puszta-olimpián.
Ahogy képeink is bizonyítják, a
társaság zöme ez utóbbi mellett tette
le a voksát. Nos, a Puszta-olimpia
amolyan „ágazati viselkedési módozatok látleletéül” is szolgált, ugyanis a két csapatra osztott társaság, és
ezen belül az egyének az odacsördítésben, azaz valakit/valamit nyakoncsapásban (üveg leverése karikás os-
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torral) kiváló, az odaütés
tökéletes pillanatának
kiválasztásában (diótörés
klopfolóval) csapnivaló,
a mindenkori egyéni cél
túlteljesítésére való törekvésben (patkóval való
célba dobás) azonban
remek teljesítményt nyújtott. A közös eredményért, közös megvalósításban történô együttmûködésnél (a csapat minél

gyorsabb célba érkezése, mégpedig
közös sítalpon) olykor bizony komoly
megborulást mutatott a társaság… Ez
utóbbi feladat eredményesebb megoldásához szükséges készségeken – a
szó konkrét és átvitt értelmében is –
van, és érdemes is lenne, mit fejleszteni… De egyáltalán nem reménytelen a helyzet!

Magyar
Nyomdászatért díj,
gálavacsora
Miután mindenki kipihente az
olimpia vagy éppen a wellnes fáradalmait, majd szép ruhát öltött, kezdetét
vette a gálavacsora, amely egyúttal
ünnepélyes keretét is adta a szakma
legrangosabb kitüntetésének, a Magyar Nyomdászatért díj átadásának.

Az idei évben meglehetôsen sok jelöltre
érkezett ajánlás. Azt
gondolom, név szerint
is illô felsorolnom –
természetesen ábécé
sorrendben –, kiket is
tartott érdemesnek a
szakma e díjra: Borbás
Gábor vezérigazgató
(Zrínyi Nyomda),
György Géza vezérigazgató (Alföldi Nyomda), Halabrin
Zsuzsanna fejlesztési igazgató (Pénzjegynyomda), Jóna Tamás ügyvezetô
igazgató (Kontaktprint), Kamarás
Péter vezérigazgató (Grafika Zrt.), ifj.
Keskeny Árpád ügyvezetô igazgató
(Keskeny Nyomda), Lázár László
vezérigazgató (volt Révai Nyomda),
Lendvai László ügyvezetô igazgató
(Typonova Nyomda), Mile Gábor
ügyvezetô igazgató (M. Huber Hungária), dr. Novotny Erzsébet vezérigazgató (Specimen Zrt.), Teszár Jenô
nyugdíjas igazgató (volt Nyomdaipari
Kutatóintézet), Tóth György nyugdíjas kötészeti üzemvezetô (Pénzjegynyomda), Tóth Zoltán mûszaki és
termelési vezérigazgató-helyettes
(ANY Biztonsági Nyomda), Vágó
Magdolna vezérigazgató (Reálszisztéma Dabasi Nyomda).
Nagyon nehéz volt választani a
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jelöltek közül, hiszen valamenynyien
méltók az elismerésre. Végül a szövetség elnöksége az idén György
Gézának, az Alföldi Nyomda vezérigazgatójának ítélte a Magyar
Nyomdászatért kitüntetést. Miután
dr. Horváth Csaba elnök ismertette a
vendégsereggel a döntést, majd méltatta a kitüntetett érdemeit, szûnni
nem akaró vastapssal és gratulációk
sokaságával köszöntötte a társaság
György Gézát.
Az est az ágazat jelenlévô tagjaira
oly jellemzô módon egyébként is
igencsak remek hangulatban telt – és
persze tartott, ameddig tartott. A „kemény mag” esetében hajnali fél háromig… Másnap reggel pedig folytatódott a program, mégpedig a közgyûléssel, amelynek részeként a Hess
András-díjak ünnepélyes átadására is
sor került.

XL. Közgyûlés
A Nyomda- és Papíripari Szövetség
XL. Közgyûlése 2015. május 15-én
délelôtt 10 órakor vette kezdetét. A
szokásos formaságok lebonyolítását
követôen elsô napirendi pontként dr.
Peller Katalin fôtitkár számolt be az
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elôzô közgyûlés óta eltelt idôszak
tevékenységérôl. Mint mondta,
továbbra is az ágazati érdekekért
való lobbizás jelenti a szervezet fô
tevékenységét. Ilyen például, hogy a
közbeszerzésekre kiírt pályázatoknál jelentsen elônyt a Magyar Nyomdatermék-védjegy, a fejlesztésre kiírt
pályázatoknál a nyomdaipar kizárását
vonják vissza, tisztázódjanak az irodai papírokkal kapcsolatos termékdíjanomáliák, a tankönyvgyártás feltételeinél a hazai nyomdák elônnyel
indulhassanak – és folytathatnám a
felsorolást. Kétségtelenül csöppet
sem egyszerû feladatokról van szó,
hiszen – nagyon úgy
tûnik – a hazai
nyomdaipar boldogulása kizárólag a
hazai nyomdaipar
szereplôi számára
fontos…
Mindemellett nem
kevés egyéb tevékenységet is folytat
a szövetség. Változatlanul végzi a
nemzetközi Print
Power kampány

hazai megvalósítását, továbbra is
szervezi a közös energiabeszerzési
társulást – ennek köszönhetôen csak a
tavalyi évben mintegy húszmillió
forint megtakarítást értek el az ebben
részt vevô cégek –, erôsíti, illetve
építi a külkereskedelmi kapcsolatokat
a tagvállalatai számára. Számos rendezvényt is szervez, küldi a csôdértesítôt, rendszeres hírlevélben számol
be a mindenkori aktualitásokról, és
két olyan projektben – Papírmánia,
Gyere közénk nyomdásznak! – is
oroszlánrészt vállal, amelyek a nyomdaipar jövôjét hivatottak elôsegíteni.
A nemzetközi szövetség, azaz az
Intergraf tagjaként pedig nemzetközi
rendezvényeken való kedvezményes
részvételt biztosít tagjainak. Három
díj – Magyar Nyomdászatért, Hess
András-díj és a Pro Foederatio –
„gazdája”, valamint az elmúlt év
során BEST PRINT Hungary néven
megújította a nagy hagyománnyal
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az elsô egy gyomorforgatóan rendkívül „randa” ügy, amelyrôl – mivel
erôteljesen szeretnénk minden ágazati
szereplô figyelmét felhívni rá – keretezett beszámolónkban olvashatnak.

Közinfo

csôdje miatt –, de kiadásainak csökkentésével kompenzálni tudta a kiesô
bevételeket. Vállalkozási tevékenysége viszont egyértelmûen pozitív szaldót mutat. A könyvvizsgálói jelentés
pedig azt erôsítette meg, hogy a szövetség beszámolója – idézem –:
„megbízható és valós képet mutat a
szövetség pénzügyi helyzetérôl”.
Ezt követôen a gazdálkodás 2015ös terveit ismertette az elnök, amely
szerint folytatják a kiegyensúlyozott
és abszolút biztonságra törekvô pénzügypolitikát, és azzal együtt, hogy a
szövetség fennállásának 25. évfordulójára méltó ünnepséggel kívánnak
megemlékezni, „pozitív nullát”, azaz
minimális nyereséget terveznek.
A közgyûlés valamennyi napirendi
pontban elhangzottakat egyhangú szavazással fogadta el.
A következô napirendi pont az
„Egyebek” volt, amelyben két nagyon
fajsúlyos téma került terítékre. Ebbôl

A másik „Egyebek” pont a szakma
két szervezetének, azaz a Szövetség
és az Egyesület egyesülésének kérdése volt. Ahogy azt nyilván önök is
tudják, meglehetôsen régóta polemizálnak az ágazat szereplôi e témáról:
szólnak érvek mellette, és persze
ellene. Érdemi elôrelépés még nem
történt az ügyben, ám lassan valamifajta dûlôre kellene jutni, azaz legalább azt el kellene dönteni, hogy
egysüljön-e a két szervezet vagy sem.
Ha nem, akkor minden marad a régiben. Amennyiben igen, akkor sem
lesz még biztos a fúzió, legfeljebb az
egyértelmû szándék deklarálódik az
igennel, hiszen az ördög a részletekben lakozik: hogyan történjen, milyen

bíró Pro Typographia versenyt. A
BEST PRINT Európa szintû kiterjesztésére egyébként javaslatot is tesz
a nemzetközi szövetség soron következô igazgatósági ülésén.
A következô napirendi pontban dr.
Horváth Csaba elnök beszámolóját
hallgatta meg a tagság a szövetség
2014-es gazdálkodásáról. Nos, a szövetség gazdálkodása telA szövetség nevében, egy régebbi típusú levélpapírját felhasználva valaki (vagy valakik)
jes egészében rendben
úgynevezett közérdekû bejelentést – kvázi feljelentést – tett(ek) két nyomda ellen is a munkaügyi
van és messzemenôkhatóságoknál, amely szerint a nevezett nyomdák/cégek nem tartják be a vonatkozó törvényi
ig stabil. Vagyonát,
elôírásokat. A szövetség úgy értesült minderrôl, hogy a hatóságok – hivatkozva a „bejelentésre” –
amely mintegy 47 millió forint, tôke- és
jelezték feléjük, hogy a szóban forgó nyomdáknál lefolytatták a vizsgálatot.
kamatgarantált államA szövetség képviseletében dr. Peller Katalin fôtitkár nemcsak az ügyintézônél, hanem az
papírokban (nem peilletékes hatóságok legmagasabb szintjén is azonnal jelezte, hogy a Nyomda- és Papíripari
dig Quaestor-kötvéSzövetség soha és semmilyen körülmények között nem tett, nem tesz és a jövôben sem fog tenni
nyekben) tartja, amely
semmilyen hatóság felé semminemû bejelentést, semmilyen vizsgálat megindítása érdekében,
évrôl évre szolid de
merthogy nem feladata, nem dolga, és az Alapszabálya is tiltja. Továbbá arra is felhívta a
biztos gyarapodást
hatóságok illetékeseinek figyelmét, hogy a bejelentéshez használt levélpapírt a szövetség már évek
eredményez. Az elôóta nem használja, és természetesen azt is jelezte, hogy bárminemû levelezéskor vagy az elnök vagy
irányzott 3,5 millió
a fôtitkár sajátkezû aláírása is szerepel a leveleken, amelyek viszont ezeken a bejelentéseken
forint veszteség hehiányoznak.
lyett – köszönhetôen a
A hatóságok tudomásul vették a tényt, ám arra nézve, hogy ki élt ilyen formán vissza a szövetség
feszes gazdálkodásnevével, semmilyen intézkedést „nem tudnak foganatosítani”, nincs rá módjuk. Éppen ezért a
nak – mindössze 1,1
Nyomda- és Papíripari Szövetség a Rendôrségen büntetô feljelentést tett ismeretlen tettes ellen
okirattal történô visszaélés miatt (merthogy ez annak minôsül), ami egy évig terjedô
millió forintos veszszabadságvesztéssel büntetendô. És amennyiben a jövôben is – ne adja Isten – elôfordul ilyen vagy
teséggel zárt. A tagdíj
ehhez hasonló, minden esetben feljelentéssel fog élni a Nyomda- és Papíripari Szövetség az vagy
bevétele ugyan keveazok ellen, aki vagy akik bármilyen formában és bármilyen fórumon visszaélnek a szervezet
sebb lett – egyebek
nevével.
mellett a Kaposvári és
a Révai Nyomda

Egy gyomorforgatóan randa ügy
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szervezeti és személyi felállások
mentén, milyen feladatokkal és jogosultságokkal, kinek mi a „hozománya”, és az mit ér, és miként mûködjék tovább. Persze ezeken kívül is
százmillió kérdés van, amelyekre
mind korrekt és valamennyi érintett
számára elfogadható választ kell adni
ahhoz, hogy a szakma két szervezete
jogilag is egyesülve egyetlen csúcsszervezetet alkosson.
Ahogy a közgyûlésen dr. Horváth
Csaba fogalmazott: „Olyan megoldást kell találnunk, amely megôrzi a
szervezetek meglévô értékeit, és semmilyen formában nem sérülhetnek
tagsága érdekei”.
A hozzászólások is bizonyították,
hogy ez egy cseppet sem egyszerû
feladatot fog jelenteni… Mindenesetre ahhoz jóváhagyását adta a közgyûlés, hogy mivel az új Ptk. elôírása
miatt egyébként is néhány módosítást
kell tenni az Alapszabályban, egyúttal
az egyesülés lehetôségének alapszabályi feltételei is kerüljenek bele,
függetlenül attól, hogy az megtörténik-e vagy nem. És abban is megállapodtak a jelenlévôk, hogy az ügy
érdemi elômozdítása érdekében egy

külön fórumon vitatják meg az egyesülés elônyeit és hátrányait, és valamifajta konszenzusra jutva rövid idôn
belül elkezdôdhetnek immáron a
konkrét tárgyalások és megbeszélések
a két szervezet között.

Új elnökség,
új elnökhelyettes
Az év során történt néhány személyi változás miatt az Alapszabályban
rögzített hét fô helyett négy fôre
csökkent a Szövetség elnökségének
létszáma, és az elnökhelyettesi pozíció is megüresedett. Emiatt a közgyûlés a következô napirendi pontnak –

és a formai követelményeknek – megfelelôen, titkos szavazással megválasztotta a három új elnökségi tagot,
majd az új, és immár határozatképes
elnökség kiválasztotta maga közül –
merthogy ez elnökségi jogkör – az új
elnökhelyettest.
A Nyomda- és Papíripari Szövetség
új elnökségi tagjai:
Kovács János (Print-Capex, Royal
Nyomda), Szentendrei Zoltán (Prospektus Nyomda) és Tolnai László
(Print & Publishing).
Az új elnökhelyettes pedig Vértes
Gábor (Pauker Holding).
A Szövetség közgyûlésének immáron sokéves hagyománya, hogy ekkor kerülnek
átadásra a Hess Andrásdíjak is, amelyet tagvállalatainak azon dolgozói
kapnak, akiket munkáltatójuk erre méltónak
ítél. (Az idei kitüntetetteket lapunk 13–14. oldalán mutatjuk be röviden
– a fôszerk.) ■
Ilona

Gyorsabbak, pontosabbak,
nagyobb kapacitásúak lettünk!
Gyôzôdjön meg róla!

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
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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:

STANCFORMA 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
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Csabai Erzsébet
projektmenedzser, BCL
Vegyészmérnök-technológusi végzettséget követôen közgazdasági szakmérnöki oklevelet szerzett. Nagyon jól
beszél angolul és oroszul. 2009-tôl a
BCL Kft. projektmenedzsere.
Erzsébetnek jelentôs szerepe volt a
digitálisan nyomtatott öntapadó címkék
bevezetésében a magyar piacon.
Kollégákkal, beosztottjaival, vevôinkkel
rendkívül türelmes és segítôkész. Magyarországon szinte
egyedülálló, hogy már több mint harminc éve az öntapadó
címkék értékesítésével foglalkozik. Két felnôtt lánya van,
hobbija a munka és az utazás. ■

Halabrin Zsuzsanna
fejlesztési igazgató,
Pénzjegynyomda Zrt.
1984-ben szerzett diplomát a
BME Vegyészmérnöki Karán,
vegyész-üzemmérnökként. Ettôl
az évtôl már a Pénzjegynyomda
dolgozója volt, és azóta foglalkozik a hamisítás elleni védelemmel ellátott biztonsági nyomdai
termékek elôállításával a következô munkakörökben: laboratóriumi fejlesztô,
majd vezetô, technológiai és fejlesztési
osztályvezetô, stratégiai és fejlesztési
igazgató, majd 2012-tôl fejlesztési igazgató.
A magyar nyomdászatot nemzetközi
szervezetekben képviseli. Magas fokú
szakmai és elméleti tevékenységét 1991 óta
az Európai Bankjegy Biztonsági Bizottság
technikai csoportjának tagjaként fejti ki,
amelynek titkára és elnöke is volt. A magyar
biztonsági nyomdászatot képviselve és szakmai felkészültségét igazolva, rendszeres
résztvevôje, esetenként elôadója a szakmai
konferenciáknak. Az ifjú generáció
nevelésére, szakmai tudásuk fejlesztésére
nagy hangsúlyt fektet. Utánpótlás-nevelésének köszönhetô a továbbfejlesztett magyar
bankjegysorozat fejlesztô és technológus
gárdája.
A Pénzjegynyomda Zrt. vezetése
különbözô kitüntetésekkel díjazta kiemelkedô
tevékenységét. ■

Díjinfo

Hess András-díjazottak – 2015
Dobó Imre
nyugdíjas mûszaki vezetô,
Michael Huber Hungária

Érettségi után az Alföldi
Nyomdában magasnyomó-gépmester tanulóként ismerkedett
meg a nyomdaiparral. Tanulmányai után folytatta a munkát
az Alföldi Nyomdában, ahol
magasnyomó gépmester,
mûszakvezetô, majd szakoktató
volt. Szakmunkásképzôi szaktanárként adta át tudását az újonnan érkezô fiataloknak. Közben
1987-ben a miskolci Nehézipari
Mûszaki Egyetem mûszaki szakoktatói szakán mûszaki szakoktató végzettséget szerzett. 1986-tól az
Erdey Grúz Tibor Szakközépiskola szaktanáraként
oktatott. A Michael Huber Hungária Kft. egyik alapító tagja, 1994-tôl mûszaki vezetôje, mûszaki szaktanácsadója. 2008 óta nyugdíjas. ■

Földházi Béla szakoktató, mûszakvezetô,
STI Petôfi Nyomda Kft.
A gimnáziumi érettségi után síknyomó gépmesteri
szakmunkás végzettséget szerzett. 1976 óta a Petôfi Nyomda
dolgozója. Elôször síknyomó gépmester csoportvezetô, vezetô
gépmester, majd ofszet területen mûszakvezetô. 2008 óta szakoktató és helyettesítô mûszakvezetôként dolgozik. A kiváló
dolgozói címet is megkapta, ezen felül vezérigazgatói
dicséretben is részesült, valamint a Petôfi Nyomdáért Nívódíj
tulajdonosa. Nôs, két felnôtt gyermeke van. Hobbija a
családja, unokája, valamint a foci. Rendszeresen részt vesz a
különféle focikupákon, mint a Petôfi Nyomda csapatának tagja.
(A kitüntett – sajnos – nem tudott részt venni az ünnepélyes
átadáson, ezért nincs fotónk róla – a fôszerk.) ■

Iván Csaba üzemvezetô,
Pénzjegynyomda Zrt.
1991 óta a Pénzjegynyomda dolgozója. Eddigi
munkaviszonya alatt a termelés területén bizonyságot tett jó szervezôkészségérôl, gazdasági
szemléletérôl, amellyel a nyomdának árbevételében, valamint presztízsemelkedésében jelentôs
szerepet vállalt. Kritikus helyzetekben erôs a motiváló hatással van a kollégáira. A Pénzjegynyomda
kollektívája 2014-ben Pénzjegynyomdáért
kitüntetéssel jutalmazta. ■
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Hamzáné Mester Marianna nyomdaigazgató, Pharma Print
A Könnyûipari Mûszaki Fôiskolán szerzett nyomdaipari üzemmérnöki oklevelet.
Gyakorlati, szakmai tapasztalatait az Alföldi Nyomdában szerezte.
1997 óta a Pharma Print Kft. igazgatója, hosszú évek óta dolgozik azon, hogy kollégáival
együtt nagy sikereket érjenek el a csomagolóanyag-gyártásban. Rendkívüli empátiával és
korrekt üzleti magatartással segíti partnereik üzleti sikereit, sokszor megelôzve a megrendelôk
igényeit. Felhívja figyelmüket a világ gyógyszeriparában várható új megoldásokra. Fontosnak
tartja az utánpótlás nevelését. A magyar csomagolóipar egyik kiemelkedô szakembere, aki
lelkiismeretes munkájával, mindig megújuló szakmai ismeretanyagával hozzájárul ahhoz,
hogy a Parma Print Kft. Európa egyik ismert és elismert leaflet nyomdája legyen. Egy felnôtt
fia van. ■

Mikk Lajos
üzemvezetô,
ANY Biztonsági
Nyomda Nyrt.
Iskolai végzettségét tekintve
magasnyomó gépmester. A
Zrínyi Nyomdában kezdett
dolgozni, 1980 óta az ANY
Biztonsági Nyomda Nyrt. és
jogelôdjei dolgozója. Jelenleg
a leporelló géptermet irányítja
üzemvezetôként. Kiemelkedô szakmai igényesség
jellemzi munkáját, olyan géptermi üzemvezetô, aki az
általa irányított szervezet tevékenységét gyakorlati
mesterként ûzi. Jól ismeri a nyomtatás kihívásait. Az
üzem és a munkatársak fejlôdését oktatói vénájával
segíti, hozzáállása a szakmához, a nyomdaiparhoz
példaértékû. Eddigi életútja során számos pályakezdô
gépmester vált a keze alatt rutinos nyomdásszá. A
technológia fejlôdésével saját tudását is folyamatosan
fejleszti. Házas, két felnôtt gyermek édesapja.
Szabadidejét a családdal tölti, és szívesen készíti el
„Lajos bácsi” méltán híres birspálinkáját. ■

Nagy Lászlóné kötészeti
mûvezetô,
Dürer Nyomda
1957-ben született
Békéscsabán. A gimnáziumi évek alatt a
gyakorlati órákon
könyvkötészetet tanult,
ez indította el a szakmaválasztásban.
Érettségi után
szakiskolában folytatta
tanul-mányait. 1975 szeptemberében került a
Dürer Nyomdához, ahol mûvezetôként
kamatoztatja tudását. Elkötelezettségével,
szakmai-vezetôi szakértelmével jelentôsen
hozzájárul a nyomda folyamatos mûködéséhez
és fejlôdéséhez. ■
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Kaposvári Edina irodavezetô,
Prosystem Print
Kaposvári Edina férjével, Tamással és
lányukkal, a 17 éves Noémivel Vác mellett,
Szendehelyen élnek.
Edina 1993-ban került a Prosystemhez,
így szinte a kezdetektôl részt vesz a cég
munkájában. Az eltelt évek alatt számos
területen kipróbálhatta magát, legyen szó
ajánlatkészítésrôl, értékesítésrôl, marketingrôl vagy szervezésrôl. A munka és a család
mellett mindig fontosnak tartotta, hogy képezze magát, így
2008-ban gazdasági mérnökként, 2012-ben társadalomtudományi és gazdasági német nyelvû szakfordítóként diplomázott.
Német és angol nyelvtudásának hála nagyon jó kapcsolatot
épített ki a cégcsoport által képviselt gyártók munkatársaival,
ennek köszönhetôen a magyarországi ügyfelek támogatásában
hatékonyan tud közremûködni. Edina szereti a kihívásokat, tele
van mindig új ötletekkel, irodavezetôként ma is a cég jövôjét,
ugyanakkor partnereik tökéletes kiszolgálását tartja szem elôtt.
Szabadidejében inkább a kreatív elfoglaltságok – mint a
lakberendezés vagy különféle kézmûves tevékenységek – iránt
vonzódik, és ezekbe szívesen bevon gyerekeket is. Társadalmi
munkában egy váci keresztény gyülekezet gyermekszolgálatát
vezeti. Szeret utazni, más kultúrákat és külföldi embereket
megismerni. A munkájából adódó külföldi utazásokat is inkább
szórakozásnak, mint feladatnak éli meg. ■

Varjassy Ágnes ügyfélmenedzser,
Díjbeszedô Nyomda Zrt.
Végzettsége szerint diplomás nyomdász, 42 éve
van a szakmában, több szakmai szervezetnek is a
tagja. Az elmúlt években több nyomdát is vezetett,
jelenleg ügyfélmenedzserként dolgozik. Magas fokú
szaktudással rendelkezik, kiemelkedô szinten végzi
az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. termékeivel
kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartást és a gyártáselôkészítést. Széles látókörû nyomdász, erôs elkötelezettsége van a szakma és a Társaság iránt is. Ô az a
kolléga, aki minden esetben a legköltségmentesebb, ugyanakkor a
legjobb minôségû és a leggyorsabb megoldásokat keresi. ■
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Egyedül nem megy, de kreativitás nélkül sem…

Papyrus-reggeli a Hemingway-ben

A tavalyi évben került sor elôször
az ágazatban arra az igencsak rendhagyónak minôsülô üzleti reggelire,
amelynek házigazdája a Papyrus Hungária Zrt. volt. Az immáron hagyománnyá nemesült partnertalálkozónak
az idén a Feneketlen tónál található
Hemingway Étterem szolgált helyszínül. Ahogy tavaly a Larusban, most
is reggel 9 órakor kezdôdött a rendezvény, amelyre a cég a legnagyobb
partnereit hívta meg, mind a könyvgyártó, mind az elsôsorban akcidens
kiadványokat elôállító, mind az egyre
hangsúlyosabban dobozgyártással
foglalkozó nyomdák körébôl. A hazai
nyomdák színe-java – Zalalövôtôl
Debrecenig, Nyíregyházától Szekszárdig, Veszprémtôl Dabasig és per-

termegkft@t-online.hu
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sze, a fôváros és a Pest megyeiek is –
elfogadta a meghívást. És ahogy az
elôzô üzleti reggelin, ezúttal sem hangzott el egyetlen szó sem papírról, sôt
magáról a Papyrus Hungáriáról sem…
Miután Palkó Roland, a cég vezérigazgatója üdvözölte a társaságot,
megerôsítette, hogy ez a találkozó azt
hivatott szolgálni, hogy ne csak az
„üzlet körül forogjon az agyunk”
(sic!), illetve ha mégis, akkor esetleg
új megközelítésbôl, nevezetesen a
kreatív problémamegoldó gondolkodásmód alkalmazásával (is) tegyük.
Éppen ezért két olyan elôadót –
Kaszás György tréner-coach-ot,
illetve Majthényi Szabolcs tizenegyszeres repülôhollandi világbajnok
vitorlázót – hívtak meg a találkozóra,

akik egyrészt az elmélet, másrészt
pedig a gyakorlat oldaláról mutattak rá
a kreativitás nélkülözhetetlen voltára,
a siker elérésében betöltött elengedhetetlen szerepére – legyen szó az élet
bármely területérôl.
Ahogy a tavalyi elôadások – talán
emlékeznek: cégfelvásárlások és
fúziók, illetve hit és kitartás – a mostaniak is gondolatébresztôk, továbbgondolásra érdemesek voltak, noha – természetesen – semmiféle receptül,
„igaz útul” nem szolgáltak. Nem is
szolgálhattak, hiszen azt mindenkinek
önmagának kell összeállítani, vagy
megtalálni. Útmutatóként, iránytûként,
vagy éppen új irányok megtalálására,
esetleg a holtponton történô átjutást
segítô módszer(ek)ként azonban

www.aranyozas.hu

mastertan301 maj-II zs

2015/05/21

15:56

Page 17

Palkó Roland

Céginfo

Majthényi Szabolcs

Kaszás György

feltétlenül hasznosak voltak az
elhangzottak.
Kaszás György tréner-coach
volt az elsô elôadó, és elôadása
elsô felében a kreativitás mibenlétére, illetve jelentôségére hívta
fel a figyelmet. Megdöbbentô
adat, hogy míg az óvodás korú
gyermekek a feladatok 90–95 százalékában ösztönösen kreatív
megoldásra jutnak, azaz a bennük
lévô „kreatívtöltet” ilyen magas,
addig az egyetemistáknál ez
mindössze 20–25 százalék, felnôtt
korban pedig alig 10 százalékban
– tehát olykor-olykor, elvétve –
fordul elô. Hogy „nagykorunkban” is élhessünk a kreativitás
elônyeivel, elô kell hívnunk önmagunkból. Ennek számtalan módszere van, az elôadó négyfélével ismertette meg a jelenlévôket. Házigazdai figyelmesség, hogy Kaszás György
könyvét, amely az általa leginkább eredményesnek tartott
12 kreatív problémamegoldó
módszert részletesen tárgyalja,
minden vendég – természetesen dedikálva – ajándékként
meg is kapta.
Majthényi Szabolcs tizenegyszeres repülôhollandi világbajnok vitorlázó – aki egyébként egy rendkívül szimpatikus,
szerény és alig 43 éves fiatalember – pedig saját versenyzôi létén és mindennapjain keresztül mutatta be, hogy a
kreativitás, legyen szó akár technikai fejlesztésekrôl, akár az egyes versenyeken váratlanul fellépô problémák megoldásáról, mekkora – nagy! – szerepet játszott és játszik
versenyzôtársával, Domokos Andrással közösen elért sikereikben.
Összességében kijelenthetô tehát, hogy a tudás, amely vitathatatlanul egy nélkülözhetetlen és messze pozitív kívánalom és tulajdonság az emberben, a sémák, azaz a
megszokott utak és szabványosan szokványos módszerek felé „lökdös” mindenkit,
így szabva gátat bármiféle kreativitásnak. És persze a majd’ mindenkiben ott lévô
társadalmi elvárásokra épülô megfelelési vágy is lecsiszolja, háttérbe szorítja a kreativitást. Pedig – bárki bármivel is foglalkozzék –, ha boldogulni akar, ha sikeressé
akar válni, egészen biztosan fel kell szabadítania kreatív énjét.
Szóval, a Papyrus Hungária második alkalommal megrendezett üzleti reggelije is
igen tartalmasnak bizonyult, és – hozzáteszem – nemcsak témájában, hanem kulináris
értelemben egyaránt (pazar volt a felszolgált étel!).
Azonban fenntartom korábbi véleményemet, miszerint: minden út járható, vagy
járhatóvá tehetô, minden módszer jó, vagy azzá válhat, amennyiben azonosulni
tudunk vele és hiszünk benne. Anélkül fabatkát sem ér! A választás, a módszer
helyességét pedig kizárólag az dönti el, hogy a célunkat valóban elértük-e. Törekedni
azonban mindenképpen kell, a kreativitás pedig a törekvés egyik, ám mással nem
kiváltható és elengedhetetlen eszköze. ■
Ilona
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250 év, 20 év – új név

hubergroup Hungary
A Hubergroup festékgyár háza táján nagyon kerek évfordulók
ünneplésére kerül sor az idei évben. Elôször is: az anyavállalat
megalakulásának 250. (!) évfordulóját üli, másodszor (ám
számunkra elsôdlegesen): magyar „leánya”, a Michael Huber
Hungária húszéves lett. Ez alkalomból egyúttal új néven is
köszönthetjük: 2015. június elsejétôl kezdôdôen ugyanis
hubergroup Hungary néven folytatja tevékenységét –
remélhetôleg még sokszor húsz éven keresztül.
Mile Gáborral beszélgettem, aki a hazai leányvállalat alapítása
óta tölti be a cég ügyvezetô-igazgatói posztját.

● Kezdjük a beszélgetést negatívummal! Mit hagyna ki szívesen az
elmúlt húsz esztendôbôl?
– Azt hiszem, a 2008 és a 2010 közötti idôszakot. Nagyon megrázott
bennünket is a válság, pontosabban
annak következményeként a nyomdaipari cégeknél tapasztalható „megzuhanások”, illetve forgalomcsökkenés,
amely összességében drasztikus
mértékû volt: 2,5 milliárd forintról 1,9
milliárdra esett a forgalmunk. Mit
mondjak? – Nagyon rossz érzés volt…
● És mi az, ami leginkább
repdesésre készteti a szívét?
– Tulajdonképpen mind a húsz év!
(Na jó, leszámítva azt a „bizonyos”
kettôt!) Gyakorlatilag a mi megalakulásunk és piacra lépésünk egybeesett a
nyomdák jelentôs részének indulásával, és egy olyan idôszakkal, amikor
mindenki tele volt lelkesedéssel és

tervekkel, vitt bennünket a
lendület, a tetterô, szárnyalt
és száguldott az iparág, elképesztô
fejlesztések lehetôsége csillant fel,
ami azután a kétezres évek elején meg
is valósult. Valamennyien úgy éreztük,
hogy a határ a csillagos ég. És – bizonyos értelemben – az is volt! Fogtuk
egymás kezét a cégekkel, segítettük a
másikat, és így haladtunk valamennyien elôre.
● Ha jól tudom, három fôvel indult
a cég…
– Így igaz: Dobó Imre kollégámmal
ketten a szakmai résszel foglalkoztunk, és volt egy hölgy mellettünk, aki
kizárólag az adminisztratív teendôket
látta el. Azután szinte robbanásszerûen
növekedtünk mi is, ahogy a nyomdaipar is. 2008-ig töretlen, és meglehetôsen nagy léptékû fejlôdés jellemezte a
céget, majd – ahogy arról már esett

szó – volt egy karakteres visszaesés,
amit egy óvatos növekedés követett.
Mostanra pedig – úgy tûnik – letelt a
„hét szûk esztendô”: újra jelentôs a
forgalomnövekedésünk.
● Az idén lett 250 éves a Huber
Festékgyár. Hogyan ünnepel az
anyavállalat?
– Természetesen minden egyes
vállalatánál van helyi megemlékezés,
de – úgynevezett – nagyszabású
ünnepség nem lesz. Ahogy az a nyomdaiparra mostanság jellemzô: kicsi a
vonatkozó budget…
● Azért az elképesztô, hogy családi
vállalkozásként immáron a nyolcadik-kilencedik generáció tulajdonolja a multinacionális nagyvállalattá
növekedett Hubert…

Hengerstanc, kasírozó, flexógép gyártása
Hengerszabályzás, szervizelés, javítás

Várvédô
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– Valóban meglehetôsen szokatlan,
hogy egy ekkora multinacionális nagyvállalat családi tulajdonban legyen, de –
ahogy az idô is igazolta és igazolja – ez
semmilyen formában nem jelent hátrányt, sôt. A Huber mind szakmai felkészültségben, mind tôkeerejét tekintve
egy rendkívül erôs cég, amelyet mindig
is jellemzett az innováció, nagyon
komoly kutatás-fejlesztést folytat, és
azzal a tulajdonsággal is rendelkezik,
hogy jókor és jó irányba lép. És ebbe
beleértendôk mind a szakmai irányok:
például a festékgyártáshoz szükséges
valamennyi alap- és segédanyagot saját
magának állítja elô; mind a terjeszkedés:
a különféle akvizíciók, illetve a globális
jelenlét megteremtése; mind az üzletpolitika, azaz kapcsolat a mindenkori
piaccal.
Külön érdekesség egyébként a cég
történetében – és a miénkben is –, hogy
a jelentôs állomások mindig 5-ösre
végzôdô évekhez kötôdnek. Kezdjük ott,
hogy 1765-ben alakult a cég, azután –
nagyot ugorva az idôben – 1965-ben
építette a mostani, müncheni telephelyét,
és ebben az évben költözött is oda.
1975-ben növekedett elôször akvizícióval, amelyet aztán több is követett. 1985
volt az az év, amikor elkezdôdött az
európai terjeszkedés. 2005-ben vette
meg az elsô ázsiai, pontosabban indiai
festékgyárat, és kezdte el világszerte
használni egyöntetûen a hubergroup
nevet, igaz még csak a meglévô cégnév
mellett, amolyan kiegészítésként. Ebben
az évben pedig az Amerikától Európán
át Ázsiáig, vagyis a világ valamennyi
részén megtalálható Huber-érdekeltség
neve megváltozik – és olyan szisztéma
szerint, ahogy a miénk: hubergroup,
kiegészülve az ország megnevezésével.
És az sem titkolt cél, hogy elôbb-utóbb
„csak” az fog megmaradni, hogy
hubergoup. Globális jelenlét – egységes
cégnév. A mi 5-ös végzôdésû fordulópontjaink pedig a következôk: 1995-ben
alakultunk, 2005-ben lett kész az új
telephelyünk, ahol azóta is dolgozunk,
2015-ben pedig a huszadik születésnapunkat ünnepelhetjük.
● A hubergroup jelenleg hány leányvállalatból áll?

– 40 gyártói telephellyel, illetve több
mint 150 képviseleti irodával rendelkezik világszerte, és mintegy 4500–5000
alkalmazottat foglalkoztat. Nem mondanám, hogy mi lennénk a legjelentôsebb
tagja a Huber Groupnak, hiszen a mi évi
13 millió eurós forgalmunk a cégcsoport
árbevételének nagyjából az egy százalékát jelenti…
● Oké, de ha az itthoni piac felôl nézem, akkor ez mégiscsak „tiszteletre
méltó” összeg: négymilliárd forint. Azt
gondolom, minden okuk meglehet az
elégedettségre, hiszen nem ajándékba
kapták, hanem megdolgoztak érte…
– Örülünk neki, mert egyrészt a forgalom alakulása azt mutatja, hogy a
gazdaság megindult. Igaz, átrendezôdött
a felhasználás: a klasszikus piac felôl –
akcidens termékek, napilap – eltolódott a
csomagolóanyag-gyártók irányába.
Másrészt azt is jelenti, hogy sikerül jó és
korrekt üzleti kapcsolatot tartani az
ügyfeleinkkel – de inkább nevezném
ôket üzleti barátoknak –, akik a termékeink minôsége mellett minden bizonynyal elégedettek a kiszolgálással és a
különféle szolgáltatásainkkal is, ezért
végképp nem látják okát, hogy ne a mi
partnereink maradjanak.
● Akkor nyilván a következô húsz évre
is marad ez a célkitûzés…
– Persze! Mi más lehetne, minthogy
messzemenôkig teljesítsük a piac mindenkori igényét, és elkövessünk mindent
azért, hogy a partnereink boldoguljanak.
Mert, ha ôk boldogulnak, akkor…
● …Önök is. Ha jól tudom – és jól
tudom, mert én is megkaptam a meghívót – az immáron hubergroup Hungary
szeretné emlékezetessé tenni partnerei
számára is, hogy húszéves lett a cég…
– Igen: június 2-án a jubileum és a
színek jegyében interaktív programokkal,
kulináris élvezetekkel, koktélokkal és az
ExperiDance tánccsoport Én, Leonardo –
A fény születése címû fergeteges táncszínházi elôadásával várjuk partnereinket a
RAM Colosseumban, hogy ilyen formában is megköszönjük minden üzleti barátunknak, hogy húszévesek lehetünk. ■
Ilona
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„…tudjuk, hogy az elkövetkezendô 15 évben hova és hogyan…”

Duparec
Idôrôl idôre leülök a Duparec, mint
a legnagyobb hazai papírhulladék-begyûjtô
és -feldolgozó cég vezetôjével beszélgetni
a hulladékpapírról, tekintettel arra, hogy
ez a terület igen kiváló barométerként
mutatja a nyomda-, illetve a papíralapú
csomagolóipari termékek piaci helyzetét.
És mint a Prinzhorn Csoport tagja, nemcsak
a hazai, hanem a nemzetközi trendekrôl is
pontos információval tud szolgálni.
Mostani beszélgetésünknek viszont több
apropója is van: például, meglehetôsen
nagy fejlesztésbe kezdtek, és Panyi László
személyében új ügyvezetôje lesz június
elsejével a cégnek. Panyi László azonban
nem új ember a cégnél, hiszen 2003 óta
dolgozik a cégcsoportnál. Vele beszélgettem.
● Az idei év január elejétôl közösen
látták el az ügyvezetôi teendôket
Haag Jánossal, aki 2008 óta állt a
cég élén. Ön pedig a Prinzhorn
Csoport más vállalatainál töltött és
tölt is be felelôsségteljes pozíciókat,
és ehhez „jött még”, hogy mostantól kizárólag ön vezeti a Duparecet.
Közben elindult egy nagy lélegzetû
fejlesztés is a budapesti telephelyen.
Változás változás hátán…
– Valóban változás változás hátán
van, de egy cég életében ez természetes. Fôleg egy olyan és akkora vállalat
esetében, amilyen a Prinzhorn Csoport. Haag János már a tavalyi év vége
elôtt jelezte a tulajdonos felé, hogy

más területen szeretné folytatni pályafutását, és annak érdekében, hogy gördülékenyen lehessen átvenni a feladatokat, került sor erre a néhány hónapos
közös ügyvezetésre. Június elsejétôl
veszem át teljes egészében a vezetést,
közben továbbra is vannak feladataim
a Dunapack életéhez kapcsolódóan is,
hiszen cél, hogy a három terület a
jövôben még erôteljesebben integrálódjon egymáshoz. A Hamburger
Hungária vezetôjével, Bencs Attilával,
valamint a Dunapack vezetôjével, Galambos Attilával szorosan együttmûködve, hárman képviseljük a Prinzhorn Csoportot a hazai társadalmi és
gazdasági közegben.

● Egész pontosan miben nyilvánul
meg az önök „triumvirátusának”
együttmûködése, illetve képviseleti
feladatai?
– Ez nem jelent igazából jogi formát, hanem elsôsorban, mint egy
anyavállalathoz tartozó és egyébként
is egymás tevékenységére támaszkodó
cégek összehangolt mûködésére
irányul. Jómagam egyébként az elmúlt
12 évben mindig is fontosnak tartottam e három terület eredményes
együttmûködését. A Duparec értelemszerûen elsôdleges beszállítója a
papírgyártással foglalkozó Hamburger
Hungáriának, amely viszont az idén
25 éves Dunapackot látja el alap-

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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anyaggal. Jelentôs exportot is bonyolítanak a cégek, különösen a papírgyártás
vonalán. Képviseleti téren pedig együtt
lépünk fel például kormányzati szinten,
hiszen kiemelt stratégiai partnere
vagyunk a kormányzatnak.
● Ez utóbbi témát most hagyjuk…
Maradjunk a recycling-oldalnál!
A Duparec a hulladékpapír-piac
legnagyobb szereplôje, most induló
fejlesztésük azonban arra utal, még
nagyobbak szeretnének lenni. Van
hová nôni?
– Mindig van hová nôni! A Duparec
tevékenysége részben a különféle kereskedelmi cégektôl, részben a nyomda-,
illetve csomagolóipari cégeknél keletkezô papíralapú hulladékok visszagyûjtésérôl, feldolgozásáról és kereskedésérôl
szól. Amivel nem foglalkozunk, az a
lakossági kommunális hulladék, de a
szelektív gyûjtésben már otthon
vagyunk. Kiemelt, ám „bonyolult” partnernek számítanak a nyomdaipari cégek,
merthogy tôlük nemcsak elhozzuk a
papírhulladékot, hanem ahhoz is mi biztosítjuk az eszközöket, hogy megfelelô
módon tudják elôtte összegyûjteni, tömöríteni, bálázni és tárolni. Mondanám, „ki
is okosodtak” mára már a nyomdák:
elvárják, hogy messzemenôkig kiszolgáljuk ôket – és a legkisebb fennakadás nélkül. Megtesszük.
Visszatérve a növekedésre: ennek több
iránya is van. Egyrészt a Duparec a
mûanyaghulladék területére is belépett,
és ezt a vonalat tovább szeretnénk
erôsíteni, másrészt a hulladékpapír terén
is még meghatározóbb szereplôvé kívánunk válni. Ez utóbbit fontos akvizícióval is erôsítjük, ami már meg is valósult,
és további lépések sincsenek kizárva. A
fogyasztás, vagyis a belsô piaci lehetôségek ugyanis nem növekszenek annyira,
hogy ez magának a cég növekedésének
alapjául szolgáljon – legalábbis Magyarországon.
● Szóval, nem nagyon növekszik a
hazai fogyasztás, legalábbis a visszagyûjtött papírhulladék mennyisége
erre utal. Hol vannak most az árak?

– Összességében valóban minimális
emelkedés tapasztalható, de ezen belül
azért a különbözô papírféleségek között
eltérô a mérték. A csomagolóanyagok
továbbra is túlsúlyban vannak, és növekszik a mennyiségük, de a klasszikus grafikai alappapírokat tekintve is elmondható minimum a stagnálás. Magyarország egyébként jól áll a papírhulladékvisszagyûjtéssel: már most teljesítjük az
EU által elôírt mennyiséget. Ezzel
együtt, az elmúlt idôszakban viszonylag
alacsony volt a hulladékpapír ára, és ez
persze érinti a mindenkori felvásárlási
árakat is. De igazából a világpiaci
mozgások, a globális folyamatok, a
kereslet-kínálat alakulása határozza meg,
hogy itthon mennyit lehet adni a papírhulladékért, amely azután végiggyûrûzik
a teljes termékláncon. Pusztán a hazai
fogyasztás nem befolyásolja az árakat.
● Ebben a folyamatban ki vagy mi a
legerôsebb befolyásoló tényezô?
– Az EU-n kívül talán Kína befolyásolhatja legmarkánsabban az árakat.
● Akkor nem nagyon nem biztatóak a
kilátások, hiszen a kínai fejlôdés
lelassult, a GDP-jük visszaesett…
– Na, igen. De, ha ôk alacsony GDPrôl beszélnek, akkor még mindig hatszázalékos a fejlôdés!
● Rendben, de térjünk most vissza a
szûkebb pátriánkhoz! Az új üzemi
terület, amelynek építése hamarosan
kezdôdik, a papír- vagy a mûanyaghulladék „vonalnak” szól?
– Is-is. A hulladékpapír terén elsôsorban arra törekszünk, azt próbáljuk még
hatékonyabban megoldani, hogy gyorsabb legyen a feldolgozása, kevesebb
ideig kelljen tárolni, hamarabb kerüljön a
különbözô papírgyárakba további hasznosításra. Ezzel együtt, az új üzemcsarnokra mindenképpen szükség van annak
érdekében, hogy az akvizíció miatt is
megemelkedett mennyiséget – ami
jelenleg mintegy évi 200 ezer tonnát
jelent – a négy telephelyen, rendezett
körülmények között lehessen hatékonyan
kezelni. Az új, korszerû épület felhúzásával tulajdonképpen egyfajta ingatlanren-
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Elment az aranyozókirály

Meghalt Térmeg János

● Mikor lesz elégedett? Hova szeretnének eljutni,
mit szeretnének elérni?
– A mi cégünk egy nemzetközi cégcsoport, és
mindig is jellemzô volt rá, hogy nagyon elôre tervezett. Ez azt jelenti, hogy már most megvannak a
célkitûzéseink 2030-ig, vagyis meglehetôsen pontosan tudjuk, hogy az elkövetkezendô 15 évben hova és
hogyan szeretnénk fejlôdni. ■

Hosszan tartó és fájdalmas betegség után
2015. április 24-én meghalt Térmeg János.
Szûk családi körben temették el április 30-án.
Én 2013 szeptemberében találkoztam vele,
és írtam róla utoljára. Már akkor betegeskedett, ezzel együtt jó kedvû volt és életvidám.
Aktívan dolgozott, igaz, inkább csak szakmailag irányítgatta a céget. Az akkor már több
mint 50 éve ûzött aranyozó mestersége kapcsán pedig így fogalmazott: „Az aranyozás
elsôsorban nem gép kérdése, hanem szakmai tudásé. Nem
elegendô hozzá, hogy valaki beruház egy masinára: szakmailag
kell pontosan tudni, hogy hogyan lehet elvégezni a lehetô
legtökéletesebben azt a munkát… Igazából azért sem szeretem
úgy meghatározni magam, hogy vállalkozó vagyok, mert abban
benne van az a bizonytalanság, hogy vállalkozom valamire, ami
azután vagy sikerül, vagy nem. Én szakember vagyok: ami
hozzánk, hozzám kerül, annál kétség nincs, hogy hibátlanul
készül el…”
Azért egy kicsit aggodalmaskodott is: „Nem tudom, hogy mi
lesz az aranyozás jövôjével…” – fogalmazott. Nem a saját
cégével kapcsolatosan merültek fel benne kétségek, hiszen ô
szakmailag biztos és méltó utód, a felesége kezében tudhatta
aranyozó mûhelyét: Bánát Erika ugyanis messzemenôkig társa
volt, és nemcsak a magánéletben, hanem szakmai téren is. És
most ô az, aki egyedül viszi tovább – mert képes továbbvinni –
Térmeg János szakmai munkásságát, szellemi hagyatékát.
Térmeg János az idén januárban töltötte be 71. életévét.
Ô még azon kevesek közé tartozott, akiknek alkalmuk volt a
szakma minden csínját-bínját nemcsak elsajátítani, hanem tízvagy éppen százezres szériákon be is gyakorolni, zsigeri tudássá
beépíteni, vagyis „vérévé” tenni az aranyozást, prégelést.
1958-ban könyvkötô tanulóként kezdte pályafutását az
Athenaeum Nyomdában, ahol egészen 1991-ig dolgozott. Az
elsô pillanattól kezdve halála napjáig tagja volt a szakszervezetnek, és éppen a tavalyi János-ünnepélyen vette át a több mint
ötvenéves tagságért járó elismerô oklevelet. Amíg az Athenaeumban dolgozott számos, kitüntetésben részesült a munkájáért,
majd 1991 után elôször, mint Super Gold Bt., majd 1998-tól
Térmeg Kft. néven a legnagyobb ítész, a piac ismerte el megrendelések sokaságával vitathatatlan szakmai tudását, korrektségét
és emberi hozzáállásának mivoltát. Szívügye volt az utánpótlás
kérdése is: számos tanuló szabadult fel a kezei alól. A ma aktív
aranyozók egy jelentôs része az ô szárnyai alól került ki.
Több már nem fog… Elment az aranyozómester.
Legutolsó beszélgetésünk alkalmával a következôket mondta
nekem búcsúzóul:„Én elmondhatom magamról, amit kevesen:
elégedett és boldog vagyok. Szeretô családom van, és egész
életemben azt csináltam, azt csinálhattam, amit szeretek: aranyoztam, aranyozok. A munkámat pedig elismerték és elismerik.
Nem hiszem, hogy van ezeknél fontosabb…” ■

Ilona

Ilona

dezésrôl beszélhetünk, ami ugyanakkor együtt jár
egy jelentôs technológiai fejlesztéssel is, hiszen
korszerû berendezések – válogatósor, bálázók –,
illetve a logisztikát, az anyagmozgatást elôsegítô
eszközök beszerzésére is sor kerül.
A Duparec által begyûjtött papíroknak a legnagyobb
részét a Hamburger Hungária veszi át, de az ott nem
hasznosítható minôségekbôl jelentôs mennyiség
kerül exportra is. Büszkén mondhatjuk, hogy a
Prinzhorn Csoporton belül egyébként mindhárom
magyarországi cégünk – Dunapack, Hamburger
Hungária, Duparec – a saját területén komoly
elismerést vívott ki magának, a hazai piacvezetô
pozíciókon túl.
● Ha már itt tartunk: milyen egy multinacionális
cég lányvállalataként létezni Magyarországon?
„Jó multi” a Prinzhorn?
– Nyugodt szívvel mondhatom, hogy igen. A mi
csoportunk egy olyan európai regionális multi, amely
meghatározott földrajzi területre koncentrál, és ezen
belül szisztematikusan tervezi meg jövôbeli fejlôdését. Tôkét nem von ki az országokból, a képzôdô
nyereségbôl további fejlesztéseket valósít meg.
Csoportunk tevékenysége az európai szinten kiemelt
fontosságú körkörös gazdasági modell centrumában
van, hiszen másodlagos alapanyagokból állít elô
csomagolópapírt, majd hullámpapír-termékeket,
amelyek használat után újra a körforgás részévé
válnak. Figyelembe veszi a helyi eltéréseket mind
üzleti, mind emberi, kulturális szempontból – ami
gyakran nehéz, de mégis fontos téma, hiszen a
cégcsoport legalább 13 országban van jelen a Középés Kelet-Európai térségben. Elmondhatom, hogy a
csoport vezetôi kiemelt figyelmet fordítanak az
emberi tényezôre, a személyes fejlôdés lehetôvé
tételére, mivel meggyôzôdésük, hogy sikeres
vállalkozás csak az ott dolgozó megfelelôen képzett
és motivált munkatársak elhivatott, eredményes
munkáján alapulhat – ezt a közelítést próbáljuk mi
Magyarországon is megvalósítani.
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Misztótfalusi Kis Miklós – szoboravató

365 éve, 1650-ben született
Kis Miklós az erdélyi Misztótfaluban, és e falu nevével
kiegészülve ôrzi személyét,
cselekedeteit és munkásságát
az utókor.
Nem gondolom, hogy akad
a szakmában bárki, aki ne
tudná, hogy ô alkotta a róla
elnevezett Antikva latin betûtípust. Életmûvének része a
Janson néven ma is ismert
betûcsalád, de ezen kívül tervezett héber, görög és örmény
betûket, és elkészítette az elsô
grúz nyomtatott ábécét.
Iskoláit szülôfalujában
kezdte, majd 1680-ban Amszterdamba ment a könyvnyomtatás mesterségét tanulni,
amelyet azután mûvészetté
fejlesztett. Innen 1689 ôszén
indult vissza Erdélybe, 1690ben megtelepedett Kolozsvárott, ahol három évvel késôbb
saját nyomdát alapított. Kezdettôl fogva haláláig könyvek
kiadásával, valamint azok javításával és bôvítésével foglalkozott.
(Érdekes adalék, hogy
Misztótfalusi Kis Miklós nevéhez fûzôdik az elsô magyar
nyomtatott szakácskönyv kiadása is, amelyben 213 recept
található – a fôszerk.)

Mindemellett a református
egyház nyomdáinak kezelôje
is volt, és sokat fáradozott a
latin iskolai tanítási nyelvnek
magyarra való fölcserélésén.
E miatt, valamint az Apologia
Bibliorum címû mûvével maga ellen fordította a református papság és a professzorok
nagyobb részét. Mivel a Bibliában helyesírási és egyéb
kisebb javításokat végzett,
azzal vádolták, hogy annak a
szövegét meghamisította.
A folytonos vádaskodások
1698-ban Mentség címû
könyve megírására késztették,
azonban még ebben az évben
a zsinat elé idézték, amely
arra kényszerítette ôt, hogy
Apologiáját és Mentségét
visszavonja. 1702-ben halt
meg, sírja a házsongárdi
temetôben található.
Misztótfalusi Kis Miklóst
azóta természetesen az egyház
is rehabilitálta (ennek emlékét
a református templom cintermében felállított kopjafa ôrzi), és rangján tiszteli. Szülôfaluja református gyülekezete
pedig – élén Misztótfalu
korábbi lelkipásztorával,
Ecsedi Árpáddal – különösen
nagy gondot fordít emléke
méltó ôrzésére. Több alka-

lommal is rendeztek már ünnepséget szelleme felelevenítése és ápolása érdekében.
Az utóbbi idôben Nagytiszteletû Ecsedi Árpád lelkipásztor és Pozán Edit gondnoknô
támogatásával szoborállításra
gondolt a presbitérium. Gyûjtést hirdettek, támogatókat
kerestek, pályázatokat írt a
tiszteletes úr, s a terv valóra
vált Deák Árpád szobrászmûvész munkája nyomán.
A szoboravatóra 2015. április 26-án került sor Misztótfaluban, és nagyon sok emlékezô – köztük neves politikusok, lelkészek és civil támogatók – gyûlt össze. Az ünnepélyes avatón részt vett a Magyar Parlament házelnöke, dr.
Kövér László is, valamint a
szoborállításhoz és az ünnepség megszervezéséhez jelentôs anyagi segítséget biztosító
Alföldi Nyomda vezérigazgatója, György Géza, illetve a
szintén érdemi támogatást
nyújtó Nyomda- és Papíripari
Szövetség képviseletében dr.
Horváth Csaba elnök is.
Az ünnepség istentisztelettel kezdôdött: a résztvevôk
abban a templomban hallgathatták meg Fôtisztelendô
Csûry István püspök igehirde-

Fotó: Szabó Imre

tését, ahol gyermekkorában
Kis Miklós is konfirmált. Ezt
követôen kezdôdtek az ünnepi
megemlékezések, amelyek
mindegyike a híres betûszedô,
könyvnyomdász, kultúrember
életét, cselekedeteit és munkásságát méltatta. Ezután került sor a parókia udvarában
található Gyûjteményes ház
elôtt magának a szobornak az
avatására, és az avatóbeszédre, amelyet dr. Horváth Csaba
mondott. Majd az ünnepség
részeként átadták Kis Miklósdíjakat is. ■
Ilona
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„Stabil. de nem túl fényes…”

PNYME – XXXI. Közgyûlés

2015. május 13-án, a
Kiscelli Múzeumban tartotta idei rendes éves küldöttközgyûlését a Papír- és
Nyomdaipari Mûszakai
Egyesület. Szokás szerint,
ezúttal is összekötötte a
hivatalos programot némi
szakmai látnivalóval: a
közgyûlésre érkezô küldöttek, illetve tagok tárlatvezetés mellett tekinthették
meg a múzeum kiállításait,
azon belül természetesen az
ipartörténeti/nyomdászattörténeti gyûjteményt is. A
szendvicsebédet követôen
pedig az eredetileg meghirdetett elsô
idôpontban kezdetét is vehette a közgyûlés, ugyanis a jelenlévôk létszámának
alapján azonnal határozatképes volt. Jól
is jött egyébként az azonnali kezdés
lehetôsége, mert – ahogy a Facebookon
késôbb néhány kolléga fogalmazott –
némileg „bombasztikusra” sikeredett a
közgyûlés, ami miatt az utolsó napirendi
pontok tárgyalására így csak gyorsított
tempóban kerühetett sor…
Mielôtt bárkinek is elszaladna a fantáziája: a múzeum közvetlen szomszédságában közmûmunkálatok folynak, és az
ott dolgozók pont akkor bukkantak egy
II. világháborús – ráadásul, mint kiderült: éles – bombára, amikor nagyban
tartott még a rendezvény. Nos, emiatt lett
bombasztikus az esemény.
Na, de nézzük akkor, mit is tudtunk
meg a beszámolókból, illetve milyen
egyéb érdemi információk hangzottak el!
A kötelezô formaságok lebonyolítása
után Fábián Endre elnök és Pesti Sándor ügyvezetô számoltak be arról, hogy
mi minden történt az egyesület életében
az elôzô közgyûlés óta.
Az elmúlt idôszakban hét hazai és
négy külföldi rendezvényt szerveztek,
amelyeken összességében 1342 fô vett
részt. Az úgynevezett rendezvénydíjas
programokon 516-an voltak, akiknek –
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ez igen figyelemreméltó adat – mindössze 18 százaléka, azaz 95 fô volt egyesületi tag. Ez azt mutatja, hogy az általuk
szervezett programok az ágazat széleskörû érdeklôdését vívják ki. És az is tény,
hogy az Egyesület nemcsak a programok
témájával, hanem azzal is igyekszik vonzóvá tenni rendezvényeit, hogy az árakat
a 2011. évi szinten tartja.
A beszámolókból azt is megtudtuk,
hogy az Egyesület legsikeresebb rendezvénye a Flexószimpózium, amelyen legutóbb is 111 fô vett részt.
„Sikeresnek minôsülnek a rendezvényeink, és ami külön örvendetes, hogy
hosszú évek után ismét van érdeklôdés a
külföldi lehetôségek iránt is” – hangzott
Pesti Sándor összefoglalója a rendezvényekkel kapcsolatosan. Majd nem kis –
és tegyük hozzá: jogos – büszkeséggel
számolt be arról, hogy a Magyar Grafika,
az egyesület lapja ebben az idôszakban is
díjat nyert a Kreatív Media Design elnevezésû megmérettetésen. Ahogy Faludi
Viktória, a lap fôszerkesztôje is hangsúlyozta, ez az elismerés jelentôs részben a
Maczó Péterrel történô együttmûködésnek (is) köszönhetô.
Természetesen a PPDExpo is szóba
került, mert igaz ugyan, hogy az az idén
volt, de már tavaly ôsszel elkezdôdött a
szervezése.

„A PPDExpóhoz a
társszervezôktôl jószerint
csak eszmei támogatást
kaptunk, a PPFest kapcsán
viszont nagyon jó volt az
együttmûködés: a magukra
vállalt »napok« – CSAOSZ
Napja, Szövetség Napja –
megrendezése igen komoly
segítséget jelentettek, és
igen sikeres kísérôrendezvényeknek bizonyultak. A
PPDExpo jelenleg a fejlôdésének még csak az egynegyedénél tart: a 2013-as
sikeres volt, de nem érte
meg, az idei azonban már
igen! És szeretnénk megrendezni 2017ben is” – mondta Fábián Endre.
A taglétszám alakulásának kapcsán
„továbbra is szívfájdalom” (sic! Fábián
Endre), hogy ha nem is csökken, de nem
növekszik: 700 egyéni és nagyjából száz
jogi tagja van az Egyesületnek. A szervezet pedig továbbra is tagja a MTESZnek, ami ugyan formális, de azért szükséges, mert – ahogy Pesti Sándor fogalmazott –: „…önként és dalolva nem
kívánunk lemondani a jogainkról, mert
ez teszi lehetôvé, hogy a tagságból
fakadó vagyoni értékekhez esetleg
hozzájuthassunk. Erre ugyan nincs sok
esély, de a Fô utcai iroda jogosultságunk
szimbóluma”.
A következô napirendi pont az Egyesület gazdálkodásáról szólt. Ezzel kapcsolatosan Fábián Endre – egyebek mellett – a következôket mondta:
„Alapvetôen stabil, de nem túl fényes.
Nagyon-nagyon túlélô gazdálkodást kell
folytatnunk. Pályázati lehetôség nincs az
egyesület számára, kizárólag magunkra
tudunk számítani. És az is tény, hogy sem
vagyonképzésre, sem tartalékok felhalmozására nincs lehetôségünk. A tagdíjak
a kiadások egyharmadát fedezik, a többit
vállalkozásból kell elôteremteni. Jelenleg
is és a jövôben is szigorú elnökségi és
Ellenôrzô Bizottsági kontroll mellett
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folyik a gazdálkodás. Az Egyesület
tavalyi bevétele 36 millió forint volt,
kiadása viszont 37 millió forintot tett
ki. Ez egymillió forintos veszteséget
jelent, ami azért még kezelhetô.”
A beszámolót követôen az Ellenôrzô Bizottság elnöke, Kerekes Imréné számolt be arról, hogy az egyesület gazdálkodását rendben lévônek
találták, és elfogadásra ajánlják.
Ezt követôen került sor az Alapszabály módosításának tárgyalására.
Az alapszabályt – ahogy a Szövetség
közgyûlésének beszámolójában is
írtuk – alapvetôen azért kell módosítani, mert az új Ptk. elôír bizonyos
kötelezô elemeket. És ha már így
van, akkor az Egyesület is tesz
néhány olyan módosítást bele, amelyek lehetôvé teszik elsôsorban a
közhasznúságnak való megfelelést,
illetve deklarálnak olyan tevékenységeket – például oktatás, továbbképzés, tanfolyami lehetôségek, innováció stb. –, amelyekkel eddig is
foglalkozott a szervezet, de immáron
kiterjeszti azt ágazaton kívülre is.
A közgyûlés ezen pontjánál történt
a bombariadó, így az utolsó napirendi pont – amely az egyesület terveit
és feladatait ismertette az elkövetkezendô idôszakra – megtárgyalására
igen szûkre szabott idô állt csak rendelkezésre – de elég volt. Eszerint:
továbbra is lesznek szakmai rendezvények, jellemzôen a már ismertek,
és megújul a Karbantartó Szimpózium. Az Egyesület legnagyobb lélegzetû rendezvényét pedig kétségtelenül a 2016-os drupa fogja jelenteni,
amelynek „elôszeleként” a szeptemberi Nyomdász Vándorgyûlésre személyesen a drupa igazgatója, Sabine
Geldermann is ellátogat, sôt prezentációval készül.
Csak a rend kedvéért jegyzem
meg: a közgyûlés minden egyes
napirendi pontban elhangzottakat
egyhangú szavazással elfogadta. Azt
követôen pedig mindenki szedte a
lábát és sietôsen távozott… Merthogy: mégiscsak egy éles bomba volt
a közvetlen közelben! ■
Ilona
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Ez nem az a mûfaj

Amikor jó pár éve kiestem (vagy kiejtettek) a szakmának nevezett
pikszisbôl, úgy döntöttem, hogy amíg önként nem döntök úgy, hogy visszamegyek,
ténylegesen ki is szállok. Nincsen rosszabb, mint egy valamikori fényében díszelgô
elhülyült egykori nagy öreg. Aztán eljött az idei nagy nyomdászfieszta, amire az egyik
régi barátom unszolására mégis elmentem. Eufémia nélkül azt találtam, amit vártam:
sok csellengô embert, sok digitális gépet és kevés vasat. Nem is arról szól a történet.
Meglepetésemre még ennyi év után is sokan megismertek. És jöttek a szemrehányások
is. A szemrehányásokat – szintén meglepetésemre – a szösszeneteim miatt kaptam.
Hogy (ez itt az önreklám helye) jók a gondolataim, de bôvebben kellene kifejtenem
azokat. Talán el is fogadnám a tanácsokat, de hát ez nem az a mûfaj. Értitek, nem? Az
utolsó számból is kimaradtam: helyhiány miatt. De tényleg.
Nem volt rossz a PPD, de valahogy más volt, mint az elôdök. Nem láttam például
magamutogató részeg nyomdatulajdonosokat. A közönség alapján demokratikusabbnak
tûnt. Lehet, hogy nem köttettek a kiállításra idôzített megaüzletek, manapság már
másként csinálják. Fôleg, ha lennének még pályázati kiírások is. Nem voltak tele a
gépek sem „Eladva/Sold”-táblákkal. Jut is eszembe: iparágunk egykori egyik legnagyobb „darabja” fujtatva koslatott az egyik Printexpón, hogy ki engedte meg, hogy a
végül visszaadott digitális gépére kitegyék az egyébként általa engedélyezett táblát. A
hírek szerint egyébként a rendezvény elérte célját: több kiállító, látogató, blablabla volt,
mint egy éve. Jobban is szervezték, és, hogy milyen nagy ötlet volt az elôadások
integrálása a kiállítótérbe. Szinte interaktív lett az esemény. Az is lett, csak beszélgetni
nem lehetett. A hangosítás ugyanis kiváló volt.
Más. Sokat beszéltünk már a bedôlésekrôl, de úgy istenigazából sohasem szembesültünk az esetleges károsultakkal. Hát az egyik, nem is olyan régi lapszámunkban
láttam – szerintem akkor még maga sem tudta, hogy az – egy ilyent. Szomorú. És senki
sem segít. De miért is segítenének? És nézem a pénzügyi balhék „áldozatait”, akik az
egyébként nem is irreálisan magas hozamok reményében hatalmasat buktak. Ôket
bezzeg kártalanítjuk. Igaz, nem az MNB szufficitjából – arra máshol van szükség –,
hanem a tisztességesen ágáló bankok pénzébôl. Netán sárosnak érzi magát a politika?
Megint csak módosul, finomodik a reklámtörvény-tervezet. Ezt, most úgy tûnik,
megúsztuk. Azért még mindig erôsnek tartom. Van abban valami „boko haram”-os, jó,
nevezzük „robin hood”-osnak (mármint, ha a szegényeknek adják), hogy nem a
nyereséget, hanem az árbevételt adóztatják meg.
Megérkezett a tavasz, a jó idô. A természet mellett demokráciánk is megint elkezd
virágba borulni. Bimbózik az új nemzeti konzultáció. Nem vagyok büszke rá, sôt ijesztô,
mert félelmet is próbál kelteni. Jó pár éve akkori kollégámmal és máig barátommal
kimehettünk a CeBIT-re. Fônökünk budget okokból – na meg kitolásból – csak autóval
engedélyezte az utat. Mi meg azonos okokból Lipcsében éjszakáztunk egy barátomnál.
Másnap induláskor a belvárosi piacon egy vietnámi zöldségestôl vettünk gyümölcsöt az
útra. A visszajárót számoltam, amikor megszólalt magyarul a fidzsi (akkor éppen úgy
hívták az ázsiaikat), hogy mi a fenét számolok? Stimmel. Mint kiderült, Magyarországon
tanult, és onnan települt át Németországba. Szerintem azóta is ott árulja a zöldséget. És
Németországban – egyébként nem éppen egy idegenszeretô államban – található a legnagyobb török exklávé. Sôt, vannak török parlamenti képviselôk is. Nem akarok Rákóczyval, Kossuthtal és az 56-os emigrációval foglalkozni, de eszembe jutott Jász Dezsô, a
spanyol polgárháború és a francia ellenállás hôse, aki az elvesztett polgárháború után
nem a Szovjetunióba és nem is Magyarországra, hanem Németországba emigrált.
Na, de most tipli! ■
Spartvis
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Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221 7770
30/330 2946

info@dpdstancuzem.hun
30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
Flexibilistábla-készítés; Melegfóliázás;
dpdstanc@t-online.hu

UV-lakkozás; Stancolás; Gépi dobozragasztás;
BeMelegfóliázás
vontdoboz-gyártás; CD-tok-ragasztás;
UV
Szelakkozás
rszámkészítés; Kézi kötészet

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

TAMPOPRINT cég képviselete

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás

REACTO

kreatív
kreatív kartonok!
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Meleg síkfóliázás,
stancolás,
szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés
Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.
UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.
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
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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

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph
gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

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

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

Eladó
használt
gépek
Perfecta egyenesvágógép
Hohnerbrosúrakészítô sor
Toss töltô-, csomagoló gép
Sigloch könyvblokk sor
Kolbus ragasztókötô sor
Polygraph összehordógép
Kolbus védôborító felrakó
Integra flexibilisfed.-kész.
Rima keresztkirakó
Osako irkafûzô sor
Purlux irkafûzô sor
Perfecta háromkéses vágó
Zirkon kétsz. nyomógép
Lithomann tekercs ofszet
FAI pántológép
GUK hajtogatógép
S. Theimer lemezlevilágító
Multi Effect hajtogatógép
Polygraph egyenesvágó
Heidelberg HD nyomógép
Romayor nyomógép
Heidelberg GTO gép
MBO szálfelsütô
Stahl VBF táblakészítô
Sigloch sapkázó gépsor
Kalfass zsugorfóliázó
Italdibipack zsugorfóliázó
Harris Graphics irkafûzô
Heidelberg stancgép (3db)
Jägenberg hajtogatógép
Nordson ömledékolv., ad.
GUK hajtogatógép
Stahl VBF háromkés. v.gép
További információk:
www.prosystem.hu,
Érdeklôdni lehet:
Tel: 06 27 537-873,

usedmachines@prosystem.hu
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2015

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

Telefon/fax: +36 1 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2015-ben:
cca. három hetente
(kéziratzárás)

!

január 26. (01.16t.e)k
február 17. (02l.e0n6.)
je
március 12.eg(03.02.)
m(03.27.)
áprilisár8.
m
május
k 4. (04.24.)
ze
27. (05.18.)
Emájus
június 17. (06. 08.)
– nyári szünet –
szeptember 8. (08.28.)
október 1. (09.21.)
október 22. (10.12.)
november 16. (11.06.)
december 14. (12.04.)
Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô
10. nap
Megjelenik:
2500 példányban

Címzett:
E-mail:
Kelt:
Ügyintézô:

1/1
Kifutó
200 x 285 mm
(vágott)

1/1 OLDAL KIFUTÓ
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/1
Keretes
184 x 245 mm

1/1 OLDAL
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu
Terjesztése: saját címlistáról: DM
Olvasótábor:
Nyomdaipari szolgáltató és
beszállító cégek, könyvkiadók,
reklámügynökségek,
multi cégek PR osztálya

fekvô
184 x 120 mm

1/2 OLDAL
4 szín color: 92.000 Ft
fekete: 68 000 Ft

184 x 80 mm
58 x
245
mm

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:
–5%
6–8 alkalom: –10%
9–10 alkalom: –15%
11–12 alkalom: –20%
FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%
Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

álló
90
x
245
mm

184 x 60 mm

1/3 OLDAL
4 szín color: 66 000 Ft
fekete: 48 000 Ft

90 x
120
mm

1/4 OLDAL
4 szín color: 52 000 Ft
fekete: 40 000 Ft

1/8

90 x 58 mm
fekvô

1/16 álló
43 x 58 mm

1/32 fekvô
43 x 27 mm

184 x 48 mm

1/5 OLDAL
4 szín color: 40 000 Ft
fekete: 32 000 Ft

1/8 OLDAL
4 szín color: 20 000 Ft
fekete: 16 000 Ft

1/16 OLDAL
fekete: 7 000 Ft

1/32 OLDAL fekete:
5 000 Ft
(álláskeresôknek: 1000 Ft)

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk! Amennyiben a fekete
hirdetésben embléma vagy logó szerepel, akkor szintén digitális állományt kérünk!
(formátumféleségek: tiff, jpg) Felbontás: minimum 300 dpi.

Köszönjük, ha bizalmával megtisztel bennünket !
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