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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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KKellemes nyaratellemes nyarat
mindenkinek!mindenkinek!
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MINT A LÓVERSENYEN A BEFUTÓNÁL: ÍGY, AHOGY VAGYTOK!

A tapasztalatok azt mutatják, és a tények alá is támasztják, hogy a nyomdaipar számára
nem volt olyan rossz, sôt: akár jónak is mondható az év elsô fele. Van munka, s ha szûkös
vagy jószerint nincs is pályázati forrás, azért akadnak fejlesztések, itt-ott bôvítik a
dolgozói létszámot, kicsit hosszabbodnak a mûszakok. Némileg helyére került, kerül 
a nyomtatott kommunikáció értéke: napjainkban már nem olyan erôs és fôleg nem
mindenekfelett való a virtuális valóság az összes csatornájával. Visszatér a józan ész, 
és kezdi belátni, hogy mindent arra kell használni, amire való, amire optimális. 2014-ben
növekedett például a nyomtatott könyvek piaca, és soha annyi látogató nem volt még 
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, mint az idén. Mondhatják, hogy ez csak egy
szegmens, tényleg az, de a nyomtatott termékek többi területe is éledezik. A lap- és
magazinpiacon – kivéve a napilapokat – több a címszám, valamint reklámkiadványból is
több készül. És hát igen: a csomagolóanyag-gyártás jószerint meg sem torpant. 
Oké, oké: a nyomdai vállalási árak persze, még messze nincsenek rendben, 
és a kiszámítható munkaellátottságnak nyoma sincs.
De mégis: a „hét szûk esztendô” letelni látszik, és már annak tanulságait is nagyjából
mindenki levonta, következményeit is nagyjából már mindenki feldolgozta. Mondhatni: 
a nem látni az alagút végét, a kút alját állapot, a bizonytalanságon való iszamós
csúszkálás helyett, amely az elmúlt éveket olyannyira jellemezte, kialakult egyfajta újkori
rend, valami stabilitás, amin már lehet haladni. Nem, nem olyan, mint régen volt, és 
a sebesség sem a régi. De azt már nem is várja senki, hiszen az egyszer s mindenkorra
letûnt, és – a hadd idézzem ismét Kamarás Pétert –: „örüljünk, hogy részünk volt benne”. 
A pohár kezd félig tele lenni: szóval, merjünk kicsit optimisták lenni, és ne csak a jövô
kedvéért, hanem a jelenért. Ha így marad, az sem olyan rossz – persze, azért legyen jobb!

PRINTinfo
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Ismét WorldStar-díjat kapott az

STI Petôfi Nyomda
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PNyME – Nyomdász Vándorgyûlés  . . . . . . . . . . . . .23. oldal

Spartvis: Egy fekete lyuk közelít  . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26–27. oldalApróApróinfo

Nyomdászok civilben – 16.

„…De még ma is olyan valósághûen
álmodok a bagóról, hogy amikor
felébredek, ott érzem a számban az ízét.
De nem gyújtok rá, pedig az irodában, a
kocsiban ott a cigi most is. Tudom, ha
megtenném …” 

György Géza  . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

CégCéginfo

MagánMagáninfo

20. születésnapi parti – hubergroup Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6–7. oldal

44

PNyME – 
Print & Finishing szimpózium 2015

A házigazda: BCL Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oldal

FESPA 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9. oldal

Wallitrade – Screen inkjet címkenyomtató…  . . . . . . 9. oldal

LCM – Stancformák a XXI. században  . . . . . . . . . 10. oldal

3 Print Hungary – HP Indigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. oldal

manroland – Rotációs ofszet feldolgozás digitális… 11. oldal

Keményfém – On- és offline feldolgozás… . . . . . . . 11. oldal

PRSC Bt. – Kihívás és lehetôség…  . . . . . . . . . . . . . 12. oldal

Konica Minolta – Tekercses címkenyomtatás, 3D… 12. oldal

Lohmann – Kétoldalú ragasztószalagok stancolva 13. oldal

Kerekasztal-beszélgetés a szakma jövôjérôl  . . . . . . 13. oldal

KözKözinfo

CégCéginfo

22. Könyvfesztivál,
86. Ünnepi Könyvhét,

14. Gyermekkönyvnapok

Könyvünnepek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19. oldal

KözKözinfo

Nyári szünet 2015. augusztus 20-ig!SzolgálatiSzolgálatiinfo

25 éve Magyarországon a

Prinzhorn Csoport
Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–21. oldal

CégCéginfo

Egy vadonatúj BOBST …

FSD Packaging
„…nagyon „leharcoltak” az árak, és van néhány komoly…” 

Beszélgetés Palik Endrével  . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15. oldal

CégCéginfo

Postpress-ben még komplexebb

DPD Stancüzem
„…eléri azt a technológiai szintet, ahová szeretett volna…” 

Beszélgetés Dostal Andrással  . . . . . . . . . . . . . . 16–17. oldal

CégCéginfo
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Régen volt az ágazatban olyan pazarul ele-
gáns és akkora volumenû parti, mint amilyennel

az ipar széles körében jól ismert és méltán népsze-
rû, eleddig Michael Huber Hungária név alatt
tevékenykedô, ez év június elsejétôl viszont mû-
ködését hubergroup Hungary néven folytató cég a
huszadik születésnapját ünnepelte. (Nyilván sokan
emlékeznek: a tizedik szülinapjukat is fergeteges
bulival tették emlékezetessé, mégpedig az akkori-
ban átadott új, biatorbágyi telephelyükön felállí-
tott hatalmas partisátorban – a fôszerk.)

A huszadik évfordulót ünneplô nagyszabású
rendezvényre 2015. június 2-án került sor,
helyszínül pedig ezúttal a RaM Colosseum
szolgált, amelyet ez alkalomra
teljes egészében kibérelt a hazai
cég. Mintegy 250 fô fogadta el
a meghívást az ünnepségre:
gyakorlatilag ott voltak a
nyomda- és csomagolóipar
meghatározó szereplôi, és
valóban pazar vendéglátásban
volt része mindenkinek. 

Az érkezôket – a házigazdá-
kon kívül – welcome drink,
továbbá igény szerinti kokté-
lok, illetve üdítô- és persze erô-
sen alkoholos italok fogadták, s
mielôtt elkezdôdött volna a
vacsora, addig is finom, ét-
vágygerjesztô falatkákat kínál-
tak körbe a pincérek. Miközben

egyre gyûlt a társaság, régen és kevésbé régen
látott üzletbarátok, vagy éppen konkurensek
üdvözölték egymást, s merültek egy jóízû
beszélgetésbe. Majd felkerekedett a vendég-
sereg, és bevonult a születésnapi parti követke-
zô helyszínére, a RaM Colosseum erre az
estére átalakított nézôterére, ahol mindenki
helyet foglalt a tízfôs, elegánsan megterített
kerek asztalok valamelyikénél. Az est csinos
háziasszonya pedig Mile Gábort kérte a szín-
padra, aki ismét megköszönte a jelenlévôknek
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20. születésnapi parti – hubergroup Hungary
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az együtt elért közös sikereket,
majd egy rövid videofilm került
levetítésre, amelyben természete-

sen nem a festékgyártás kulissza-
titkait osztották meg az ünneplô
társasággal, hanem finom humorral
átszôve felelevenítették a cég és az
itt dolgozók elmúlt húsz évének
jellegzetes pillanatait.

A finomságokat felvonultató
vacsorát követôen pedig elkövetke-
zett az est fô produkciója, az Expe-
riDance „Én, Leonardo – a fény
születése” címû darabjának erre az

estére aktualizált zártkörû elôadása,
amely katartikus táncélménnyel ajándé-
kozta meg a társaságot. 

Egy születésnap azonban nem „igazi”
születésnapi torta nélkül: természetesen
volt szülinapi torta is, amelyet ráadásul a
cég dolgozói kalákában készítettek. 

Szóval, pazar módon ünnepelt az
immáron húszéves hubergroup Hungary,
és méltán ünnepelték a céget a hazai
nyomdaipar szereplôi. ■

Ilona

(Fotók: Kovács Zoltán és PRINTinfo)
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A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület szokásos éves Print & Finishing szimpóziumának szakmai
elôadásaira 2015. május 28-án a velencei Juventus Hotelben került sor. A program második napjának
eseményére, az üzemlátogatásra a Székesfehérváron található BCL Kft. várta az érdeklôdôket. Miután
Schmidt Dániel szakosztályelnök üdvözölte a közel ötvenfôs hallgatóságot, kezdetét is vette a mintegy
tizenegy(!)  programpontból álló szakmai rendezvény. Az alábbiakban röviden beszámolunk 
az egyes elôadásokban elhangzottakról.

A házigazda:
BCL kft.

PNyME – Print & Finishing szimpózium 2015

Hagyományosan a házigaz-
da bemutatkozásával kezdôdött
a szimpózium. A cég képvise-
letében Csabai Erzsébet pro-
jektmenedzser beszélt röviden
az 1998-ban alapított magyar
tulajdonú vállalkozásról,
amely az elmúlt 15 év alatt a
címkegyártás és a vonalkód-
technikai piac ismert és elis-
mert szereplôjévé vált.

A BCL Kft. volt az a hazai
vonalkódtechnikai eszközöket
forgalmazó cégek közül, amely
elsôként kezdett tekercses öntapadó címke gyártásába.
Öntapadó, nyomatlan és színesben elônyomott címkéket
állítanak elô, vevôik igényeinek megfelelô méretben,
papírból és speciális anyagokból, nagyobb példányszám
esetén flexótechnológiával, a kis és közepes mennyiségeket,
illetve a változó tartalmúakat pedig digitálisan. De nemcsak
címkegyártással foglalkoznak, hanem vonalkódnyomtatókat,
valamint a hozzávaló festékszalagokat is forgalmazzák.
Természetesen a vonalkódnyomtatók és egyéb vonalkód-
technikai eszközök szervize és karbantartása is a szolgálta-
tásaik közé tartozik. Sôt, a berendezésekhez grafikus címke-
tervezô programokkal is állnak partnereik rendelkezésére.

A 2008-as válságot ôk is erôteljesen megérezték: mintegy
30 százalékkal csökkent a forgalmuk. Ekkor döntött úgy
Csepregi Csegô, a BCL tulajdonos-ügyvezetôje, hogy
Magyarországon elsôként üzembe állít egy olyan digitális
nyomdagépet, amellyel tekercsrôl tekercsre lehet nyomtatni:
ez volt a HP Indigo WS4500 + Omega Digicon. A berende-
zés azóta is kifogástalanul mûködik, és elmondható róla,
hogy beváltotta a hozzá fûzött reményeket. Kétségtelen,
meg kellett hozzá találni a megfelelô piacot is… 

Csabai Erzsébet röviden beszélt arról is, hogy milyen
elônyökkel és persze alkalmasint milyen nehézségekkel kell
számolni a digitális tekercses címkenyomtatásnál. De nem
szaporította sokáig a szót, hiszen az érdeklôdôk másnap a
nyomdában mindent alaposan szemügyre is vehettek. ➧

FESPA 2015 –
Információk frissiben

Az idei
FESPA-ról nem
is tudott volna
senki autentiku-
sabban beszá-
molni, mint
Kovács
György, aki ép-
pen most adta
át a világszö-
vetségben be-
töltött elnöki
pozícióját, elôt-
te pedig elnök-
helyettesként
vett részt az
immáron az
egész világot
reprezentáló szervezet munkájában. Egyebek mel-
lett az ô nevéhez fûzôdik, hogy a FESPA világszö-
vetséggé vált. Egyébként pedig a hazai Szitaszö-
vetség, azaz – ahogy szereti definiálni – a „Kreatív
Nyomtatók Szövetségének” elnöke. Merthogy, a
klasszikus értelemben vett szitanyomtatás ma már
csak elvétve létezik: jószerint csak két ága, az ipari
alkalmazásra, illetve a mûvészeti alkotások létre-
hozására történô felhasználása él. A klasszikus gra-
fikai területen átvette helyét a digitális nyomtatás. 

A FESPA is egy jó ideje kizárólag errôl szól, és
nem volt ez másként a mostani, azaz 2015. május
18–22. között lezajlott kiállítás esetében sem. Mint
megtudtuk, a FESPA a drupa után a világ második
legnagyobb „nyomtató-kiállításává” nôtte ki magát:
az idén 40 országból több mint 700 kiállító, vala-
mint 90 kísérôrendezvény várta az érdeklôdôket. 23
ezer látogató volt kíváncsi a kiállításra, de a látoga-
tási szám mintegy 43 ezer volt, vagyis: igen magas
arányban fordult elô, hogy valaki többször is kiláto-
gatott. A kiállítók pedig szinte egybehangzóan
sikeresnek értékelték az idei FESPA-t is. 
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A sikerességében nyilván az
is szerepet játszott, hogy meg-
újult a kiállítás: alapvetôen a
fejlesztôk eddig is a kiállításra
idôzítették fejlesztéseiket, ám
ez évtôl kezdôdôen gyakorlati-
lag négy pillérre támaszkodik a
FESPA. A FESPA Fabric a
digitális textilnyomásra fóku-
szál, amely évente mintegy 44
százalékos növekedést mutat,
az European Sign Expo a
digitális nyomtatással történô
feliratozás, illetve dekoráció
világát, fejlôdését hivatott
bemutatni, és ezen a területen
még erôteljesebb – 50 százalék
– a növekedés. A Printeriors
egy új terület, amely a belsô-
építészet, valamint a lakberen-
dezés – tapéta, padlóburkolat,
csempe stb. – terén lévô lehe-
tôségekkel és megoldásokkal
foglalkozik. Ez utóbbi felhasz-
nálási lehetôségek olyan dina-
mikusan növekszenek, és olyan
nagy érdeklôdés övezi ezeket,
hogy a negyedik pillért a
Printerios konferencia jelenti,
amelyen sztár dizájnerek elô-
adásait hallgathatják meg a
résztvevôk, és annak ellenére,
hogy a részvételért nem keveset
kell fizetni, abszolút teltháza-
san mellett zajlanak.

Kovács György elôadása
végén mindenkit biztatott arra,
hogy látogasson ki a következô
FESPA-ra, mert az ott látottak
egészen biztos inspirációul szol-
gálnak mindenki számára. ➧

A Wallitrade Kft.
1991-ben alakult, és
alapítása óta hivatalos
Xerox márkaképviselet
és szerviz. A Xerox
digitális irodai berende-
zései mellett, a cég szé-
lesformátumú nyomta-
tói, valamint a Böwe
borítékoló-rendszerek,
szoftverek és természe-
tesen a digitális nyomda-
ipari berendezések is
portfoliójuk részét jelentik. Sôt, ma
már kínálatukba tartoznak a Screen
inkjet berendezései is, amelyekkel a
cég 2006 óta van a piacon. Ez utóbbi
termékcsoporttal ismertette meg a
hallgatóságot Carlo Sammarco, a
Screen Europa képviselôje. Az érdemi
fordításról Földváry Szilárd, a Walli-
trade munkatársa gondoskodott. Az
elôadó röviden bemutatta az általuk
kínált valamennyi Screen géptípust –
Truepress Jet 520, W3200 UV, SX,
520 HD – majd részletesebben beszélt
címkenyomtató megoldásukról, a Jet
350 UV berendezésrôl, amely számos
kitûnô tulajdonsággal rendelkezik.
Hogy mást ne is emeljünk ki: fotó-
minôségben képes nyomtatni, széles a
nyomathordozó választéka, a korona-
kezelés alapfelszereltség, és igen

gyors az úgynevezett rendelkezésre
állása. Az utófeldolgozás – például
lakkozás, kivágás – pedig természe-
tesen online- és offline módon is
lehetséges. A berendezés mellé erôs
szerviztámogatást biztosítanak. 

Carlo Sammarco elôadása befejezô
részében bemutatott néhány olyan
nyomdát, ahol vagy lecserélték a fle-
xógépeket erre a berendezésre, vagy
meghagyva a flexót is, egy vagy akár
több Jet 350 UV-t is üzembe állítot-
tak. Merthogy – véleménye szerint – a
címkegyártás is a digitális, azon belül
az inkjet felé halad…

Földváry Szilárdtól pedig megtud-
tuk, hogy mivel a Screennel a könyv-
nyomtatás terén már jelen vannak,
ezentúl „szeretnének a címkében is
nyomulni” (sic!)… ➧
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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

Wallitrade – Screen inkjet
megoldások a címkenyomtatásban
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Az LCM Stanc tulajdonos-ügyvezetôje, Bodnár Sándor elôadásának
középpontjában természetesen a stancszerszámgyártás állt, és arról beszélt, hogy
milyen magas minôségi elvárásoknak megfelelôen szabad és kell a kivágóformákat
elkészíteni ahhoz, hogy minôségi végtermék jöhessen létre, legyen szó riccelésrôl
vagy akár kivágásról, akár címkegyártásról. Ehhez viszont az olyan automatizált,
modern gépek elengedhetetlenek, mint amilyenekkel az LCM Stanc készíti a
kivágószerszámokat. A digitális nyomtatás megjelenése, azaz az ezen a területen is
tapasztalható csökkenô példányszámok, kétségtelenül felvetik azt a problémát, hogy a
stancforma fajlagos költsége egyre magasabb összeget jelent. Bizonyos

anyagféleségek esetében – jellemzôen tömör szerkezetûeknél – lézeres kivágással ugyan kiváltható
a klasszikus stancolás, ám például hullámkarton esetében nem. Bodnár Sándor elmondta, hogy
természetesen tapasztalták „a stancszerszám megérésének” dilemmáját, de minden esetben nyitottak
arra, hogy valamifajta megoldást találjanak.➧

LCM – Stancformák
a XXI. századbanK
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3 Print Hungary – HP Indigo
Varga Tamás, a 3 Print Hungary

képviseletében elhangzott elôadásá-
ban egyrészt áttekintette a digitális
nyomtatás, azon belül a HP gépek
fejlôdésének elmúlt 20 évét, másrészt
a nyomtatás jövôjérôl beszélt. Nagy-
vonalakban tárgyalta, miként fejlôd-
tek a HP berendezései, hogyan vál-
toztak meg a fogyasztói szokások,
hogyan és miért váltak a digitális
nyomógépek az ofszetnyomdák
majdhogynem szerves részévé. 

„A HP a GraphicArts területén a
legnagyobb profitot termelô üzlet-
bázissal rendelkezik azzal, hogy a
piac megváltozott igényeire gyorsan
reagálva, a színes nyomatokat érték-
kel látta el, ezáltal új területeket
hódítva meg” – fogalmazta meg
Varga Tamás a HP üzleti sikereinek
alapját.

Jelenleg mintegy 6800 HP Indigo
nyomógép mûködik világszerte, s
külön érdekesség, hogy ez átlagban
1,5 gépet jelent egy-egy nyomdánál –
tehát, aki egyszer vesz HP Indigót,
valószínû, hogy vesz még… 

A nyomdaipari változások is a
digitális nyomtatás felé mutatnak: a
felmérések szerint a példányszámok
csökkennek, ugyanakkor a munka-
számok nônek; a határidôk rövidül-
nek, és egyre nagyobb az igény a
tervezési komplexitás iránt. „Az of-
szetgép-gyártó cégeknél jelentôsen
visszaesett a forgalom, a HP Indigo
viszont megduplázta a termelést, ezen
belül pedig fôleg a címke- és csoma-
golóanyag-gyártó piacra fókuszál.
Tény, hogy az analóg piac is növek-
szik, de a digitálisan elôállított ter-
mékeknél magasabb a profit, feltéve,
ha el tudjuk adni a piacnak a hozzá-
adott értéket” – mondta az elôadó. 

S, hogy ez mennyire így van, arra a
Coca-Cola példáját hozta fel: amikor
a flexóval megnyomtatott alapcímkét
digitálisan megszemélyesítették, és
ez mintegy 17 százalékos forgalom-
növekedést indukált az üdítôital-
gyártónál. Tény, ez nem egy olcsó
megoldás, ám a keletkezett profitnö-
vekedés messze felülmúlta a ráfordí-
tás költségeit. 

„Ugyan ma még a kereskedelmi
szegmens a legnagyobb, de a csoma-
golóipar az, amelyik fejlôdik. És eh-
hez tökéletesek a HP Indigo berende-
zései, amelyek bármilyen vastagságú
és típusú hordozóra képesek nyomtat-
ni” – hívta fel a figyelmet Varga
Tamás.

Végezetül – amolyan kedvcsináló-
ként – elmondta, hogy ezt felismerve,
egy amerikai nyomdatulajdonos
valamennyi ofszetgépétôl megvált, és
helyettük vett 20 darab HP Inkjet
gépet…➧
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Kelemen György, a manroland
Magyarország ügyvezetôje volt a
következô elôadó, aki megerôsítette
az elôzô elôadásban elhangzottakat,
miszerint: az ofszetgép-gyártás való-
ban csökken. A tekercses egyhatodá-
ra, az íves egyharmadára-egynegye-
dére esett vissza, ezért az ofszetgép-
gyártók – így a manroland is – ter-
mészetesen megtartva eredeti profil-
jukat is, új lehetôségek után néznek.
De még mielôtt részletesebben be-
számolt volna, hogy a manroland –
egyebek mellett – miben találta meg
újkori útját, elmondta, hogy a 2012-
es felvásárlást követôen mind az íves
ofszetgép-gyártás, mind a tekercsese-
ké teljes mértékben stabilizálódott,
sôt az íves mintegy 288 millió euró nyereséget ért el. Természete-
sen a hazai képviselet is nyereséges, és terveik szerint idén –
fôleg a megnövekedett anyagforgalom miatt – további két fôvel
szeretnék növelni létszámukat. Mivel alapvetôen azért a fô tevé-
kenységük mégiscsak a gépforgalmazás, Kelemen György rövi-
den felhívta a jelenlévôk figyelmét az anyacég legújabb fejlesz-
tésére, az új Roland 700 Evolutionre, amely tavaly jelent meg. Ez
egy B1-es nyomógép, amely túl azon, hogy dizájndíjas külsôvel
rendelkezik, számos kis, de annál fontosabb „belsô” újdonságot
tartalmaz. Hogy a magyar piac is közvetlenül megismerkedhes-
sen ezzel a géppel, a Frankfurti Könyvvásárhoz kapcsolódóan
2015. október 12–15. között üzemlátogatást szerveznek az egye-
sülettel közösen a manroland ívesofszetgép gyárába.

Ezt követôen tért rá annak a bemutatására, hogy az ipari digi-
tális könyvnyomtatásnál, illetve az újsággyártásnál milyen fel-
dolgozási és kötészeti manroland-fejlesztések kerültek és kerül-
nek a berendezésekbe. Elôadásában röviden áttekintette a digitá-
lis termelôrendszerek toner, illetve inkjet alkalmazását is, továb-
bá a digitális nyomtatás üzleti modelljeire is kitért, végezetül
pedig ismertette, hogy a manroland milyen területeken – a fel-
dolgozói, illetve kötészeti megoldásokon kívül, például a nyomó-
gép és az inkjet fej integrálása – kapcsolódik be a jelen, de még
inkább a jövô nyomdagépgyártásába. 

„Amiben erôs a manroland, azt adja a mindenkori nyomda-
ipar számára” – hangsúlyozta Kelemen György. ➧
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manroland – Tekercses
digitális nyomdagépekhez
rotációsofszet-feldolgozás

Keményfém –
On- és offline
feldolgozás
digitális
nyomtatás után

A Kemény-
fém Kft. elsô-
sorban az álta-
luk kínált vá-
gókésekrôl is-
mert, amelye-
ket nemcsak
forgalmaznak,
hanem termé-
szetesen élez-
nek is. És nem-
csak a nyom-
daipar, hanem
egyéb iparágak
számára is.
Mindemellett
egyre nagyobb
hangsúlyt kap
portfóliójukban a kötészethez, feldolgozáshoz
használatos gépek forgalmazása és természete-
sen szervizelése is. Jó néhány márka – Busch,
Horizon, Solema, Schneider Senator, Karl
Tränklein, Roda stb. – képviseletét, vagy ép-
pen szakszervizét látják el – tudtuk meg Hor-
váth Attilától, a cég munkatársától. 

Az elôadó jelen prezentációjában azonban
kifejezetten azokkal a berendezésekkel kívánta
megismertetni a hallgatóságot, amelyeket a
digitális nyomdák számára kínálnak. Ilyenek
például a Schneider Senator E-line 79-92 típu-
sú vágógépek, a Dürselen papírfúrók, a Karl
Tränklein sarokvágók, a Busch kötegelô gé-
pek, vagy éppen a Horizon hajtogató, illetve
ragasztókötô gépei, amelyek akár asztali kivi-
telben is kaphatók. Horváth Attila jelezte,
hogy tovább kívánják bôvíteni egyébként vo-
natkozó kínálatukat, illetve továbbra is szer-
veznek tanulmányutakat, hogy megkönnyítsék
partnereik számára a döntést. ➧
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PRSC Bt. – Kihívás
és lehetôség a digitális
nyomdák számára

Az idén 15. születés-
napját ünneplô PRSC
Bt. tulajdonos-ügyve-
zetôje, Iváncsics Péter
volt a következô elô-
adó. A cég üzletfilozó-
fiájára mindig is jel-
lemzô volt, hogy a
meglévô kínálatuk –
ipari méretû digitális
nyomtatás, valamint
rendszerszemléletû
kötészeti megoldások –
megtartása mellett
idôrôl idôre új techno-
lógia és eszköz beveze-
tésébe kezd. Legutóbb
a PPDExpón írták alá
azt a szerzôdést, amelynek értelmében ezentúl ôk lát-
ják el Magyarországon és Romániában az AQUA 250
környezetbarát tintasugaras karton- és hullámkarton-
nyomtató kizárólagos forgalmazását. Ez a berendezés
kifejezetten a papíralapú táblás anyagok nyomtatására
lett fejlesztve, vizes bázisú, szagtalan, környezetbarát
festékkel, és a nyomtatóban alkalmazott szabadalom
lehetôvé teszi a hullámkarton sérülésmentes kezelését
nyomtatás közben. Az ügyvezetô mindezt azonban
csak megemlítette, hiszen jelen elôadásban alapvetôen
az automatizálással, illetve az általuk kínált Ibis, vala-
mint C.P. Bourg rendszerintegráló kötészeti megoldá-
sok bemutatásával foglalkozott. 

Az automatizálás kapcsán arra hívta fel a jelenlévôk
figyelmét, hogy nagyon sokféle szempont szerint kell
megvizsgálni a fejlesztés irányát – ténylegesen szük-
ség van-e rá, illeszkedik-e a meglévô technológiához,
mekkora fokú legyen, in- vagy offline megoldásra van-
e szükség –, ellenkezô esetben a beruházás nem, vagy
nehezen térül meg.

Ezt követôen áttért az Ibis, valamint C.P. Bourg
rendszerintegráló kötészeti megoldások részletesebb
bemutatására. Mindkét márkára messzemenôkig jel-
lemzô, hogy rugalmas gépsort kínál, azaz olyan rend-
szert képesek in-, off- vagy éppen nearline módon
kiépíteni az adott bármilyen típusú digitális nyomógép
köré, amilyenre szükség van. 

„Kétségtelen, ezek drága megoldások – de tökélete-
sek, és messzemenôkig optimalizálják a gyártás folya-
matát” – hangsúlyozta Iváncsics Péter. Elôadása befe-
jezô részében pedig egyéb offline berendezéseikre is
felhívta a figyelmet. ➧

Konica Minolta –
Tekercses címkenyomtató,
3 dimenziós
formalakkozás

A Konica Minolta cég
sem mond le a csomagoló-
anyag-, azon belül a címke-
gyártásban lévô üzleti
potenciálról, éppen ezért
fejlesztette ki a BIZHUB
Press C71cf tekercses
címkenyomógépüket,
amellyel a szeptemberi
Labelexpón fognak debü-
tálni. 

Martin Péter, a hazai
képviselet munkatársa mu-
tatta be az új fejlesztést,
amely igen széles körû –
kozmetikai, élelmiszer-,
gyógyszeripar stb. – fel-
használásra kínál lehetôsé-
get. Mint elmondta: ez a berendezés egy tekercsadagolóval
ellátott digitális nyomdagép, amely a hordozók igen széles
választékára – mázolt és mázolatlan papírok, polipropilén,
polietilén és szintetikus papírok – képes nyomtatni, így
jelentôsen kibôvíti a piaci lehetôségeket. A hozzá tartozó
feldolgozó egység ugyan még fejlesztés alatt van, de ôszre az
is elkészül.

Ezt követôen tért rá elôadásának következô részére, ebben
az MGI cég (amelyet egyébként minden bizonnyal rövidesen
felvásárol a Konica Minolta – a fôszerk.) Jetvarnish 3D
berendezésével ismertette meg a hallgatóságot. Ez a berende-
zés B3-as méretben, mintegy 2300 ív/óra sebesség mellett 3
dimenziós forma-, valamint „sima” UV-lakkozásra képes.
Külön elônye, hogy nem kell hozzá nyomóforma. A 3D vas-
tagsága pedig 15–100 mikron között lehet. Felhasználási
területét pedig elsôsorban a magazin és könyvborítók, képes-
lapok, meghívók, valamint a luxus csomagolóanyagok gyár-
tása jelentheti, vagyis minden olyan terület, ahol extra hozzá-
adott értékként jelenhet meg az így kialakított felület. Az
elôadó nyomatmintákat is körbeadott annak érdekében, hogy
mindenki a saját szemével gyôzôdhessen meg az így készült
nyomatok valóban extra minôségérôl.

Martin Péter elôadásának harmadik negyedében az Indust-
rial cég inkjet nyomtatófejeire hívta fel a figyelmet, amelye-
ket külön is meg lehet vásárolni, és utólag integrálni a flexó-
gépekbe, és amelyek vonalkódnyomtatást, illetve sorszámo-
zást tesznek lehetôvé. Végezetül pedig megemlítette a Konica
Minolta rövidesen megjelenô új „zászlóshajóját” (sic!), a B2-
es formátumú, tintasugaras elven mûködô hibrid gépet,
amely Komori vázra épült. ➧
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Regiszter Plakát Nyomda helyett Regiszter Printing

Lohmann GmbH. – Kétoldalú
ragasztószalagok stancolva

A Lohmann Klebebandsysteme képviseletében Mehringer Ákos volt a következô elôadó,
aki a cég kétoldalú ragasztóira, azon belül a már formára stancoltakra hívta fel a jelenlévôk
figyelmét. Az immáron 70 éve ragasztószalagokat gyártó cég hazai képviseletét a Dupro Kft.
látja el, és nemcsak a nyomdaipar felé forgalmaznak, hanem jelentôs beszállítói az autóipar-
nak, az egészségügynek, illetve az elektronikai eszközöket gyártó cégeknek is. Ma már
azonban nem egyszerûen egy-, de fôleg kétoldalú ragasztószalagokat fejleszt és gyárt a
Lohmann, hanem vállalják ezek igény szerinti formára történô stancolását is, sôt a hozzávaló
adagolóberendezés is beszerezhetô náluk. ➧

Kerekasztal-beszélgetés
a szakma jövôjérôl

A Print & Finishing szimpózium
utolsó elôadása rendhagyó volt.

Pesti Sándor, az egyesület ügyve-
zetôje – miután röviden összefoglalta
a nyomdaipar szempontjából az elmúlt
25 év történéseit, technológiai fejlôdé-
sét, de még inkább piacgazdasági és
társadalmi változásait – a szakma jö-
vôjéért aggódva számos olyan kérdést
vetett fel megvitatásra, észrevételezés-
re, amelyek az ágazaton belül jószerint
mindenkit foglalkoztatnak. 

A legfontosabb kérdések között ott
van – egyebek mellett –, hogy mibôl is
áll ma a nyomdaipar, kirôl és mirôl
beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy

nyomdaipar…? A névre szóló abrosz
vagy éppen szalvéta nyomtatása hova
tartozik? És egyáltalán: kell-e gépmes-
ter öt év múlva…? Hogyan változzon
az oktatás, és az átalakuló tulajdonosi
kör miatt kihez kerülnek a döntési
kompetenciák? „Nyomdaipari termék
mindenhol van, lépten-nyomon talál-
kozunk vele – de már más, mint ami-
hez eddig hozzászoktunk. Ezekrôl
mindrôl kellene beszélnünk, de éppen
ezekrôl esik a legkevesebb szó! A
nyomdaipar jelenleg hármas csapdá-
ban van: volt és van is még szakember,
illetve szakmai tudás, de kérdés a
továbbadása, lassan megjelennek az
egyes cégek esetében az utódlási prob-
lémák, és az is tény, hogy a nyomda-
ipari cégek tulajdonosuk »gyerekei«,
tehát nehezen tudnának elszakadni
tôlük, ugyanakkor a továbblépést, a
fejlôdést a sokszázmilliós fejlesztések
jelentenék. Pár év, és sok gond fog
jelentkezni a nyomdák felôl…” –
mondta Pesti Sándor, amolyan beszél-
getés-indítónak. A hozzászólók
mindegyike egyetértett a felvetések-
kel, de abban is, hogy ez így egyszerre
túl sok: lépésrôl lépésre kellene halad-
ni, és egy külön fórumot is megérde-
melne valamennyi téma. 

Szóval, a jelen állapot: dilemma
dilemma hátán. S noha nagy igazság –
ahogy Pesti Sándor fogalmazott –,
hogy „együtt kell gondolkodni, és
fôleg együtt lépni a nyomdaipar jövôje
érdekében”, a mit, a merre és a ho-
gyan még eldöntendô. Egyelôre sok a
kérdés, nincs vagy nagyon kevés a
válasz, és azokban az egyetértés még
kevesebb…

Ezzel be is fejezôdött a szimpózium
elsô napjának szakmai programja, s a
társaság az este további részét a szoká-
sos baráti vacsorával, beszélgetésekkel
töltötte. Másnap pedig várta az érdek-
lôdôket a BCL Nyomda. ■

Ilona
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Egy vadonatúj BOBST Novacut 106 – saját részre, de másoknak is

FSD Packaging
A Palik Endre tulajdonos-
ügyvezetô nevével fémjelzett
FSD-Packaging Kft. egyike 
a legdinamikusabban fejlôdô
csomagolóanyag-, egész
pontosan dobozgyártóknak.
Legutóbb tavaly márciusban
beszélgettünk, mégpedig annak
kapcsán, hogy az országban
elsôként egy Heidelberg XL105-
5-LX ötwerkes nyomógép került
a céghez, természetesen a
„hozzávaló” CTP-berendezéssel
együtt. Mostani találkozásunk
apropója szintén egy beruházás:
május közepén ugyanis egy
vadonatúj BOBST Novacut 106
típusú stancoló géppel bôvült 
a gépparkjuk.
Ezúttal is Palik Endrével
beszélgettem.

● Nagyon „mehet a bolt”, hiszen
nincs egy éve, hogy mintegy 300 millió
forintos beruházást hajtottak végre…
Vagy inkább az elôrelátás szülte az új
BOBST-ot?
– Igazán nincs okunk panaszkodni, és

már nagyon szükségünk volt erre az
Novacutra, mivel a meglévô kapacitá-
sunkkal egyrészt mennyiségileg, de ami
ennél is fontosabb, az egyre rövidülô
határidôk betartásával, már nehezen
bírtuk teljesíteni a megrendeléseket. A
régi BOBST-unk ugyan egy kitûnô
berendezés, ám a teljesítménye – órán-
ként 3500 ív – kevés, és a mai kor
követelményeihez képest hosszú a
beigazítási ideje is. Az új gép a maga
8000 ív/óra sebességével, valamint a
negyedére csökkent átállási idejével,
nagyon is kellett. Természetesen kartont
és hullámkartont is fel tudunk dolgozni
rajta, és minden lehetséges opcióval
felszerelt: fullextrás. Hogy mást ne
említsek, például egész vékony – akár 80
g/m2-es – papír stancolására is alkalmas

egészen B-hullámig. És mindezt 1060
milliméter szélességben, vagyis teljes
mértékben illeszkedik a már meglévô
gépparkunkhoz, azaz a nyomó-, a
kasírozó-, illetve a ragasztógépeinkhez.

● Háromszorosára növekedett a
stancoló-kapacitásuk… Ilyen dinami-
kusan növekszik a „dobozvilág”,
vagyis a dobozgyártás iránti igény,
vagy az önök értékesítési politikájának
„gyümölcse”, hogy ekkorára kellett
növelni a kapacitásukat?
– Tény, hogy növekszik az igény a

minôségigényes dobozok iránt, ezzel
együtt, nem egy egyszerû világ ez sem…
Elképesztôen nagy a verseny: a minôség,
a rövid szállítási idô és persze az
alacsony árak alapelvárásnak számíta-
nak. Ezzel együtt, a tavalyi évben mint-
egy harminc százalékkal sikerült növelni
a forgalmunkat: az éves árbevételünk
elérte a 700 millió forintot.

● Ez jól hangzik, már csak azért is,
mert – ahogy említette – nem egyszerû
ez a világ sem. Mit jelent egyébként
egész konkrétan, hogy „nem egyszerû”?
– Van jó néhány olyan versenytársunk,

akik már 20–25 éve a piacon vannak, és
ebbôl adódóan (is) nagyon erôs kapcso-
lati rendszerrel, tôkével rendelkeznek.
Gyakorlatilag, szinte lehetetlen kimozdí-
tani ôket bizonyos piaci pozíciókból…

● Akkor mibôl tudott összejönni az
önök harmincszázalékos növekménye?
– Fejlesztettük a kereskedelmi vonalat,

és nemcsak belföldön, hanem az export-
piacok felé is. A faltkartonpiacon
viszonylag új szereplônek számítunk,
hiszen mindössze 3–4 éve kezdtünk el
komolyan ezzel foglalkozni, és nagyon
úgy látom, hogy ezen a téren – fôleg az
exportot tekintve – vannak még bôven
lehetôségek. Jelenleg még csak 15 szá-
zalék körül mozog az exporthányadunk.
Mindenképpen ebbe az irányba erôsí-
tünk, ráadásul jóval kiegyensúlyozottabb
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paraméterek mellett lehet dolgozni.
Magyarországon meglehetôsen lecsök-
kentek a példányszámok, nagyon
„leharcoltak” az árak, és van néhány
komoly bajban lévô versenytárs is, akik
tovább zilálják a hazai piacot… 

● A BOBST egy „zabálós” gép, a
fajlagos példányszámok pedig –
ahogy ön is  említette – csökkenô
tendenciát mutatnak…
– A BOBST valóban egy nagy étvágyú

gép, viszont azáltal, hogy a negyedannyi
átállítási idô szükséges egy új munkához,
rendkívül termelékeny és gazdaságos a
mûködése. Jelenleg az átlagos példány-
számunk egyébként 4500 darab.

● Mi a helyzet az online dobozüzle-
tükkel, a dobozvilág.hu-val? Megvan
még?
– Igen, de inkább hobbiként mûköd-

tetjük, ámbár egy kis forgalom azért
generálódik azon keresztül is. Ott kife-
jezetten a kis vevôket szolgáljuk ki.

● Igen komoly lábnak számít az önök
tevékenységéhez a display-, illetve
POS gyártása is.
– Ahogy a dobozok esetében, e téren

is változatlan maradt a filozófiánk:
„egytôl az egymillióig” Rendben van: jól
prosperál.

● Visszatérve a dobozgyártásra: most
elégedett, megnyugodott? Vagy éppen
ellenkezôleg: fô a feje, hogy miként
kösse le a megháromszorozódott
kapacitásukat?
– Ahogy beszélgetésünk elején emlí-

tettem, már nagyon a teljesítôképessé-
günk végén jártunk, sôt! Tehát azzal,
hogy megháromszoroztuk a kapacitást,
egyrészt lehetôvé tettük a piaci növeke-
désünket, másrészt nagyobb rugalmas-
ságot biztosítunk a termelésben, harmad-
részt a minôségi stancolás terén a nyom-
dákkal a bérstancolóként való további
együttmûködés lehetôségét tágítottuk ki.
Mindezt egy olyan méretben – 1060 mil-
liméter szélességben –, amelyet jószerint

rajtunk kívül nem sokan kínálnak a haza
piacon. Legalábbis olyan modern gépek-
kel, mint amilyenek nekünk vannak – új
Heidelberg XL105-5-LX, vadonatúj
BOBST Novacut 106 –, biztos, nem.
Merthogy, ebben a méretben természe-
tesen bérnyomtatásra is partnerek
vagyunk, és persze, rendelkezünk a
minôségbiztosítási tanúsítvány mellett,
az ISO 12642-2 nyomdai tanúsítvánnyal
is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy
utánnyomás esetén – teljen el bármennyi
idô is az elsô szériától – az ipari szabvá-
nyokon belül pontosan ugyanolyan
színben vagyunk képesek kinyomtatni az
íveket, ahogy azt az elsô nyomtatás
során a megrendelô jóváhagyta.

● Szóval, nem aggódik: igaz ugyan,
hogy hatalmas beruházásokra került
sor, de „csillogni” látszik a jövô.
Gondolom, egy darabig most „jól
ellesz”, azaz: nincs tervben újabb
beruházás…
– Ezt én is így gondolom! Ámbár…

De meglátjuk: majd a piac eldönti, hogy
mivel, mit és mikor lépjünk ismét elôre.
Vannak további – kisebb-nagyobb –
elképzeléseim… 

● Legutóbbi beszélgetésünkkor is
szóba került már, hogy nem lehet –
nem szabadna – a mókuskereket a
végletekig pörgetni…
– Ez így igaz: semmi értelme. Én sem

akarom a céget túl naggyá növelni. A
fejlesztések irányát, egy bizonyos nagy-
ság fölött, már nem a méret növelése
jelenti. Az FSD-Packaging esetében
sem. És persze, a tempóból is érdemes
visszavenni: azt gondolom, a tavalyi,
illetve az idei nagy beruházásoknak
köszönhetôen, az FSD-Packaging tech-
nológiai felkészültsége messze elérte azt
a szintet, amely után már elegendô
szépen és fôleg lassabban, mondhatni,
step by step haladni… Az elmúlt 4–5 év-
ben bizony elôfordult, hogy 19-re húz-
tunk lapot… Bejött, de nem szabad
kísérteni a sorsot! ■

Ilona
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Postpress-ben még komplexebb

DPD Stancüzem
A DPD Stancüzem 15 évvel ezelôtt egy kicsi, bérelt
mûhelyben indult egyetlen stancgéppel. Aztán lépésrôl
lépésre haladva technológiájában jelentôsen kibôvítették
kötészeti profiljukat. Jelenleg egy közel 600 négyzetméteres
üzemben mûködik a cég, és már készülnek a tervek az
immáron saját tulajdonú, zöldmezôs beruházás keretei között
megépülô új, és az elképzelések szerint, 900 négyzetméteres
üzemcsarnokra. Mindazonáltal továbbra is csak kötészeti
munkákkal, illetve utófeldolgozással kívánnak foglalkozni,
és a jövôt illetôen sem szeretnének egyéb tevékenységgel
bôvülni. Ezen a profilon belül belül azonban folyamatosan
fejlesztenek: tavaly állítottak üzembe egy további új B1-es,
kétoldalon fóliázó gépet, rövidesen pedig egy új hárompontos
dobozragasztó gép kerül a céghez. 
Dostal Andrással, a DPD Stancüzem cégvezetôjével
beszélgettem.

● Mindig jó hallani a fejlesztések-
rôl, hiszen ez jellemzôen azt jelenti,
hogy az adott cégnél sok a munka…
Tényleg sok?
– Igen, bár mindig lehetne több is.

● Ezzel többen is így vannak…
– Gondolom. Igazából nekünk

messze nincs is okunk panaszra. A
válságot sikerült jól átvészelnünk,
megfelelô idôben invesztáltunk a
bôvítésbe, ezáltal egy kicsit a válság-
nak is köszönhetjük, hogy megnöve-
kedtek a megrendeléseink. Mi ugyanis
alapvetôen a nyomdák számára vég-
zünk kötészeti alvállalkozói tevékeny-
séget, és mivel a nyomdai piac kétség-
telenül megbillent, senki vagy csak
nagyon kevesen vállalkoztak arra,
hogy vonatkozó beruházással házon
belül oldják meg ezeket az utófeldol-
gozó munkákat. Inkább elhozták
hozzánk, és mivel elégedettek voltak a

végeredménnyel, csak megerôsítést
nyert döntésük helyessége. Ráadásul
mi komplex szolgáltatást tudunk nyúj-
tani, azaz: a stancolástól az UV-lakko-
záson keresztül a kétoldalú fóliázásig,
a flexibilistábla-készítésétôl a doboz-
ragasztásig a kötészeti mûveletek
széles, bizonyos szegmensben mond-
hatjuk, teljes választékát kínáljuk.

● Melyik kötészeti terület viszi a
prímet?
– Nem tudnék egy konkrét területet

sem kiemelni. A megrendelések
számának növekedésébôl úgy tûnik,
hogy 2015 elsô fél éve a nyomdaipar
számára nagyon jó volt. 

● Beszélgetve a nyomdák képvise-
lôivel, én is így tapasztalatom…
– Mivel kis és úgymond nagy

nyomdáknak is dolgozunk, ez a meg-
állapítás – azt gondolom – általános

értelemben, mérettôl függetlenül igaz.
Tény, hogy mi viszonylagosan kisebb
cégként érzékenyebben reagálunk:
hamarabb és közvetlenebbül érezzük a
visszaesést is és a növekedést is. 

● Azért nem nevezném a DPD
Stancüzemet kis cégnek…
– …de nagynak sem lehet titulálni:

jelenleg harminc fô az alkalmazotti
létszám, akiknek majd’ a fele megvál-
tozott munkaképességû munkatárs,
akik a kézi kötészetünkben dolgoznak. 

● Térjünk vissza fejlesztésekhez!
Azért kell az új telephely, mert
kinôtték a mostanit? 
– Mostani üzemünk 600 négyzet-

méteres, és ha pillanatnyilag még nem
is nôttük ki, de nagyon közel állunk
már hozzá! Ha üzembe áll az új
hárompontos dobozragasztó gép,
akkor viszont valóban nem marad egy
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talpalatnyi hely sem a következônek. Itt
nem érdemes bôvíteni, merthogy ez
bérlemény. Ezért döntöttünk úgy, hogy
belevágunk egy saját tulajdonú telephely
felépítésébe. A telek már megvan, pár
méterre található a mostani üzemtôl, és
elkezdôdött az épület tervezése is. Szán-
dékaink szerint egy nagyon korszerû, és
energiaellátásában is modern csarnokot
szeretnénk építeni. Némi gondot jelent,
hogy mostanában a régiónkban nincse-
nek pályázati pénzek – és szerintem,
nem is lesznek –, így kénytelenek va-
gyunk a teljes bekerülési költséget saját
erôbôl finanszírozni. De mindenképpen
megépítjük az új üzemet, reményeink
szerint jövôre el is készülünk vele. 

● Ha jól tudom, nyitnak egy „kis
DPD Stancüzemet” is, mégpedig
Budapesten.
– Így igaz, a XI. kerületben, kaptunk

ajánlatot egy 180 négyzetméteres mû-
hely bérleti jogának megszerzésére. Ez
jó lehetôségnek tûnt arra, hogy budapesti
partnereinknek még jobb és gyorsabb
kiszolgálást tudjunk biztosítani bizonyos
tevékenységek vonatkozásában. Meg-
könnyítjük számukra az anyagleadást,
illetve néhány kisebb volumenû munkát
– stancolás, dobozragasztás, fóliázás stb.
– akár helyben el is tudunk ott végezni.
Persze, az iparszerû termelés továbbra is
a diósdi telephelyen fog történni.

● Az imént úgy fogalmazott, „ha
üzembe áll az új hárompontos doboz-
ragasztó gép”… Ezek szerint még nem
biztos, hogy ide kerül?
– Már úton van, de biztos az, ami már

itt mûködik! Ez pedig csak június vége,
július eleje felé fog megtörténni. 

● Tavaly állították viszont üzembe azt
az új fóliázó gépet, amely egy menet-
ben mindkét oldalán tud fóliázni B3-
astól kezdôdôen akár B1-es íveket.
Ekkora igény van erre?

– Igen, és egyre nagyobb! A dossziék-
tól a szórólapokig, az ajándékdobozoktól
az étlapokig, vagy éppen a különféle
áruházakban található eligazító, figye-
lemfelkeltô táblákig nagyon sokféle
termék esetében van szükség arra, hogy
mindkét oldalon fóliázott legyen az ív. 

Ezzel a géppel azonban nemcsak
sokkal hatékonyabban és gyorsabban
tudjuk ezt megoldani, hanem a gramm-
súlyhatár is lejjebb csúszott: mivel
mindkét oldalon egyszerre történik a
fóliázás, már 110 g/m2 grammsúlyú
papírok is alkalmassá váltak a fóliázásra
anélkül, hogy meggyûrôdnének vagy
deformálódnának.

● Ha végignézünk az elmúlt éveken:
bizony jókora fejlesztéseken vannak
túl. Sôt, nincsenek is túl, hiszen javá-
ban tart, az új telephely építésérôl
meg nem is beszélve. Gondolom, egy
idôre ennyi azért elegendô…
– Ami azt illeti, azért egy ablakozó

gép még nagyon elkelne… Meglehet,
hogy azzal azért megvárjuk, hogy elké-
szüljön az új csarnok, de azt feltétlenül,
hogy megnyíljon a budapesti telephe-
lyünk. Azt gondolom egyébként, hogy a
jövôre megépülô új és korszerû telep-
hellyel, a meglévô gépparkkal, illetve a
már tervbe vett beruházásokkal eléri a
DPD Stancüzem azt a technológiai
szintet, ahová szeretett volna eljutni,
amivel szinte maradéktalanul képes
kiszolgálni a nyomdák kötészeti, illetve
utófeldolgozási igényét. Persze, ez nem
jelenti azt, hogy ezzel vége a fejleszté-
seknek, hiszen annak sosincs vége. Csak
már nem „építkezni” kell, vagyis megte-
remteni a széles körû technológiai felké-
szültséget, ahogy azt az elmúlt 15 évben
tettük, hanem „csak” fenntartani a szin-
tet. Egy-egy minôségi cserével, vagy
korszerûbb, új technológiák bevezetésé-
vel lépést tartani a piac mindenkori
igényével. ■

Ilona
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22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 86. Ünnepi Könyvhét, 14. Gyermekkönyvnapok

Könyvünnepek
A 220 éves magyar könyvkultúra állt a

22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesz-
tivál középpontjában, amelyet április 23.
és 26. között rendeztek meg a Millenáris
területén. A Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon idén rendhagyó módon
nem volt díszvendég ország, csak dísz-
vendég, mégpedig Johnathan Franzen
amerikai író. 

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesz-
tivál a világirodalom és a hazai szellemi
élet kiemelkedô képviselôi (25 ország
közel 100 neves alkotója, hazai és
határon túli magyar író, tudós, mûvész)
részvételével kulturális programok
sokaságát kínálta: író-olvasó találkozók,
felolvasások, dedikálások, irodalmi
estek, könyvpremierek, mûvészkönyv-
bemutatók, kerekasztal-beszélgetések,
koncertek, színházi bemutatók,
kiállítások, filmvetítések várták az
érdeklôdôket. Mintegy 400 program
közül választhattak az érdeklôdôk.

A Fesztivál természetesen könyvszak-
mai és üzleti fórum is volt, a régió
könyvpiaci problémáival kapcsolatos
szakmai tanácskozásokkal, konferenci-
ákkal, az olvasáskultúrát középpontba
állító elôadásokkal. A Könyvfesztivál a
nagyközönség számára nyitott vásár, és
az idén rekordszámú érdeklôdô, mintegy
65 ezer látogató volt rá kíváncsi.

A Magyar Örökség-díjjal kitüntetett
Ünnepi Könyvhetet Supka Gézának
1927-ben, Miskolcon, a Magyar Könyv-
kiadók és Könyvkereskedôk Országos
Egyesülete nagygyûlésén megfogalma-
zott eredeti javaslata szellemében a
jogutód Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése 1929 óta,
tehát 2015-ben immáron 86. alkalommal
szervezte meg, az ehhez kapcsolódó
Gyermekkönyvnapokat pedig tizenne-
gyedszer. Központi helyszínként a
Vörösmarty tér és a térbe torkolló utcák
szolgáltak. Amiként az elmúlt két évti-
zedben, a MKKE idén is felkérte az
ország minden számottevô településének
polgármesterét, hogy városuk, községük

csatlakozzon
a magyar
irodalom és
könyvkiadás
egyedülálló
rendezvé-
nyéhez. A
felkérés po-
zitív fogad-
tatásra talált:
2015. június
4–8. között
Budapesten
több helyszínen, országszerte kb. 80 hely-
ségben, s ötödik alkalommal Kolozsvá-
rott is volt magyar könyvhét. A budapesti
központi helyszínen, a Vörösmarty téren
és környékén mintegy 147 pavilonban
több mint kétszáz hazai és határon túli
kiadó mutatta be és árusította könyveit. 

Az idei rendezvényre a kiadók 326
kizárólag magyar szerzôk mûvének új
kiadását idôzítették, és még az idôjárás is
kegyeibe fogadta a 2015-ös Ünnepi
Könyvhetet: végig hétágra sütött a Nap,
így járulva hozzá a könyvszeretôk örö-
méhez. Merthogy vannak könyvszerel-
mesek, akiknek – úgy tûnik, és az adatok
is ezt mutatatják – a száma, ha kicsit is,
de újra növekszik!

Érdekességként jegyezzük csak meg,
hogy éppen az Ünnepi Könyvhét alatt,
június 5-én ünnepelhette egyébként a
szakma – mármint kiadó és nyomda
egyaránt – a Hess András budai nyom-
dászmester mûhelyében készült elsô ha-
zai ôsnyomtatvány, a Chronica Hungaro-
rum nyomtatásának befejezését, vagyis a
mû megjelenésének 542. évfordulóját.

És akkor kicsit tekintsük át, miként is
alakult a könyvpiac 2014-ben:

A szabadforgalmú (közoktatási tan-
könyvek nélküli) könyvpiac 2014-ben
44 392 100 000 Ft volt, ami 0,95 száza-
lékos forgalmi növekedést jelent a 2013-
as, 43 974 481 000 Ft-ot kitevô könyv-
piachoz képest. Tekintettel arra, hogy a
hivatalos infláció 2014-ben –0,9 százalék

volt, a szabadforgalmú könyvpiac való-
ságos növekedése megközelítette a 2 szá-
zalékot. (2012-rôl 2013-ra ez a szám 2,9
százalékkal nôtt, összességében tehát
2012-höz képest 2014-ben közel 5 száza-
lék a növekmény.)

A magyarországi könyvpiac legna-
gyobb forgalmú ágazata az elmúlt esz-
tendôben is a szépirodalom, a fikciós
mûvek kategóriája volt. Az ide sorolható
mûvek fogyasztói áru forgalma a könyv-
piac 31,2 százalékát jelenti, 13 867 840
000 Ft-tal. Az ágazat növekedési üteme
tavaly nem érte el az 1 százalékot, pon-
tosan 0,76 százalék volt. (2012-rôl 2013-
ra viszont kimagasló volt a növekedés:
16,7 százalék. Tehát 2012-rôl 2014-re
összességében a növekmény: közel 17, 5
százalék.)

Az ismeretterjesztô mûvek tavalyi
13 458 766 000 Ft-os forgalma és 30,3
százalékos piaci részesedése hasonló a
megelôzô esztendôben tapasztaltakhoz.
2013-ban az ágazat bruttó forgalma 13
300 254 000 Ft volt, 30,3 százalékos
részesedéssel, ami nominálisan 1,2 szá-
zalékos növekedést jelent. (Ezen a terü-
leten viszont 2012 és 2013 között nagy,
mintegy 10,09 százalkos visszaesés volt,
tehát a 2014-es forgalom még mindig
közel 9 százalékkal marad el a 2012-es
adatokhoz képest.)  

A szakkönyvek, tudományos mûvek,
lexikonok, szótárak, valamint az egyéb,
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felsôoktatásban használatos kiadvá-
nyok könyvpiaci forgalma 2014-ben
valamelyest mérséklôdött, 1,7 száza-
lékkal csökkent tavalyelôtthöz képest.
A múlt évben 5 575 487 000 Ft-os
forgalmat regisztrálhattak, a 2013-as
5 670 876 000 Ft-os forgalommal
szemben. Az ágazat könyvpiaci ré-
szesedése így 12,6 százalék volt.
(2012 és 2013 között viszont ez a
terület 7,44 százalékos növekedést
mutatott, tehát 2012-höz képest 2014-
ben még mindig majd’ 6 százalékkal
több ilyen típusú könyv jelent meg.) 

Az évek óta bôvülô piacot jelentô
gyermek- és ifjúsági könyvkiadás
tavaly is a magyar könyvkiadás egyik
húzó ágazatának bizonyult. A szabad-
forgalmú könyvpiacon a fiataloknak
szóló mûvek részesedése immáron
23,8 százalék. Az ágazat 10 567 447
000 Ft-os forgalma 1,8 százalékos
növekedést jelent a tavalyelôtti 10
377 627 000 Ft-hoz képest. (2012 és
2013 között 7,76 százalék volt a bô-
vülés, tehát az elmúlt két év alatt
összességében több mint 9,5 százalék-
kal növekedett ez a terület.)

Az idegen nyelvû könyvek ma-
gyarországi importjának néhány
éve tartó fokozatos csökkenése tavaly
nem csupán megállt, hanem szá-
mottevô növekedésnek is indult. A
külföldrôl átvett tankönyveket is ide
számítva, a 3 625 549 000 Ft-os im-
portforgalom 7,96 százalékos növeke-
déssel 2014-ben a könyvpiac 8,2 szá-
zalékát produkálta.

Az importkönyvek forgalma 2013-
ban 3 358 180 000 Ft volt. 

A nem papíralapú
könyvek 2014-es
könyvpiaci forgalma
922 530 000 Ft-ot, 2,08
százalékos piaci része-
sedést jelent. Az elmúlt
két évben a MKKE
kérdôívében különvá-
lasztotta a hagyomá-
nyos, papíralapú köny-
vek forgalmát a más
fizikai adathordozókon
megjelenô könyvek, a
CD-k és az e-könyvek
forgalmától. Az adat-
közlô kiadói mûhelyek
azonban az esetek többségében nem
különítették el az e-könyveket a
lemezen kiadottaktól, s sok esetben a
hangoskönyvektôl sem. A MKKE így
csupán megbecsülni tudta az e-köny-
vek az összpiaci forgalmát, ami az
elmúlt esztendôben – valószínûleg –
az 1 százalékot sem érte el. (2013-
ban ez az érték 1,96 százalék volt.)

A legnagyobb, közoktatási tan-
könyveket megjelentetô cégek kiesé-
sével az évi 1 milliárd forint forgal-
mat elérô könyv-
kiadók száma csök-
kent. 12 ilyen
könyvkiadó könyv-
termése képezi az
összforgalom 46
százalékát, 42 kiadó
állította elô a
könyvpiac 79,3
százalékát, 53 cég
produkálta a forga-
lom 85 százalékát.

Figyelemre méltó, hogy míg tíz
évvel ezelôtt a külföldi tulajdonban
lévô könyvkiadók magyarországi
piaci részesedése elérte az összfor-
galom egynegyedét, addig tavaly a
külföldiek magyarországi leányvál-
lalatai, valamint a tulajdonrészükkel
mûködô vegyesvállalati kiadók a 
4 222 781 000 forintos forgalmukkal
már csak a szabadforgalmú könyv-
piac 9,5 százalékát birtokolták. (Az
adatok forrása: MKKE honlap) ■

Ilona

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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PRINZHORN Csoport – 25 éve Magyarországon

Az idei évben lett 25 éve, hogy a
Prinzhorn Holding megjelent Ma-
gyarországon. Ez alkalomból egy-
részt nagyszabású partnertalálkozóval
ünnepelték a jeles évfordulót, más-
részt sajtótájékoztatót is tartottak,
amelyen nemcsak az elért eredmé-
nyekkel ismertették meg a sajtó szé-
les körét, hanem megosztották véle-
ményüket néhány aktuális témában
is. Egyebek mellett szóba került a
magyarországi üzleti környezet, az
energiaárak, a környezetvédelmi
termékdíj okozta piaci torzulások, a
hazai papíripar, illetve hulladékpapír
begyûjtésének helyzete, valamint
természetesen a cégcsoport további
tervei és elképzelései. 

Mindkét eseményen részt vett
Cord Prinzhorn tulajdonos-vezér-
igazgató (képünkön balról a máso-
dik), valamint a Holding hazai válla-
latainak igazgatói is: a Dunapack
részérôl Galambos Attila (képünkön
jobbról a második), Bencs Attila, a
Hamburger Hungária ügyvezetôje
(képünk bal szélén), valamint a
Duparec Kft. nemrégiben kinevezett
új igazgatója, Panyi László (képünk
jobb szélén).  Cord Prinzhorn egyéb-
ként 2013 júniusában vette át édesap-
jától, Thomas Prinzhorntól a ma is
családi tulajdonban lévô cég veze-
tését. 

De térjünk vissza a sajtótájékozta-
tón elhangzottakhoz! 

1990-ben, az akkor még Thomas
Prinzhorn vezette Prinzhorn Holding
megkezdte terjeszkedését Közép- és
Kelet-Európában. Ennek elsô állomá-
saként vásárolták meg a Dunapack 40
százalékát, majd 1997-ben a maradék
60 százalékot is. A nagy hagyomá-
nyokkal bíró családi vállalkozás
gyökerei egyébként igen hosszú és
sikeres múltra tekintenek vissza,
hiszen egyik ôsük, Wilhelm Hambur-
ger még 1853-ban indította el az alsó-
ausztriai Pittenben a papírgyártást. 

Mivel mindenkori profitjuk 90 szá-
zalékát újra befektetik, mára már a
cégcsoport mintegy 13 országban van
jelen, 56 termelôüzemmel rendelke-
zik, amelyekben összesen több mint
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mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 
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nyomdai papírhulladékot!

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

Cég
in

fo
in

fo

5300 alkalmazottat foglalkoztat,
akiknek 23 százaléka a magyar válla-
latoknál dolgozik. 

Három nagy operatív divízióból áll
a cég: a Hamburger Recycling Group
(hulladékpapír-gyûjtés és -kereskede-
lem), a Hamburger Containerboard
(hullámalappapír-gyártás) és a Duna-
pack Packaging (hullámpapírlemez
alapú csomagolási megoldások). Az
évi egymillió tonna begyûjtött papír-
hulladékkal, kétmillió tonna – újra-
hasznosított alapú – hullámpapír-
gyártói kapacitással és az 1,6 milliárd
négyzetméter hullámpapírlemez
alapú csomagolóanyag gyártásával,
valamint a mintegy 1,2 milliárd euró
éves forgalommal a Prinzhorn Cso-
port Európa harmadik legnagyobb
vállalata az ágazatban.  

A cégcsoporthoz tartozó három
magyarországi divíziót is – Hambur-
ger Hungária, Dunapack, Duparec – a
folyamatos és dinamikus fejlôdés
jellemzi, továbbá az is, hogy az alap-
vetôen helyi márkák ma már nemzet-
közi szinten is jegyzettek. Mindez
egyrészt annak köszönhetô, hogy a
Prinzhorn Csoport igen jelentôs
összeget költött beruházásra, fejlesz-
tésre, és terveik szerint a jövôben is
így tesznek. Jelenleg is mintegy 50
milliárd forint értékû beruházás zajlik
a Hamburger Hungária dunaújvárosi
üzemében, mégpedig egy biomassza
üzemû integrált erômû építése,
amelynek célja, hogy fôként a régió-
ból származó biomassza, valamint a
papírgyártás során keletkezô hulladék
felhasználásával a dunaújvárosi gyár
kedvezô áron jusson energiához. 

Az új erômû erôsíti az üzem önel-
látó képességét, továbbá jelentôs
mértékben fogja növelni a megújuló
energiaforrások felhasználásának ará-
nyát Magyarországon. Az átadásra
várhatóan 2015 szeptemberében kerül
sor. A sikeresség másik oka, hogy a
Prinzhorn Csoport egy teljes körûen
integrált értékláncot alakított ki a
magyar piacon, amely egyébként
egyedülálló a holdingon belül is:
Magyarország az egyetlen ország
ugyanis, ahol mindhárom divízió –
hulladékpapír-gyûjtés és -kereskede-
lem, hullámalappapír-gyártás, hul-
lámpapírlemez alapú csomagolási
meg-oldások – száz százalékban jelen
van.

A tájékoztatót követôi újságírói
kérdések kapcsán megtudtuk, hogy a
környezetvédelmi termékdíj beveze-
tése, valamint a hulladékpapír-be-
gyûjtési rendszer megváltoztatása
hátrányosan érintette nemcsak a
céget, hanem a teljes ágazatot, ugyan-
is a jelenlegi megoldás senkinek sem
jó. Ezen van, lenne még mit csiszol-
ni: érdemes volna körülnézni a kör-
nyezô országok megoldásai között,
mert például Ausztriában is kifejezet-
ten jó a szisztémája. Környezetvédel-
mi termékdíjhoz hasonló kvázi adó
egyébként Ausztriában is van, és –
mint Cord Prinzhorntól megtudtuk –
ott sem arra fordítják, amire kitalál-
tatott…

Szóba került a szakember-utánpót-
lás kérdése is: ôk is érzékelik ennek
problémás voltát, és éppen ezért a
maguk lehetôségeivel egyrészt támo-
gatnak helyi szakközépiskolákat,

valamint a Nyíregyházi Fôiskolát,
továbbá gyakorlati helyszínt biztosít-
va aktívan részt vesznek a duális
képzésben. Terveik szerint rövidesen
saját hatáskörben OKJ-s végzettséget
nyújtó oktatást indítanak papíripari,
illetve papírfeldolgozó szakmák
oktatására. Az pedig már eddig is
jellemezte a teljes Prinzhorn Cégcso-
portot, hogy mindig kifejezetten erôs
hangsúlyt fektettek munkatársaik
képzésére, szemléletük formálására.

A magyarországi üzleti környezet-
hez – ahogy Cord Prinzhorn fogalma-
zott – „pozitívan viszonyulnak”, mert
megítélésük szerint a mindenkori vál-
tozások jók. „Ausztria nem változik,
és ez komoly hibája” – fûzte hozzá,
majd így folytatta: „Cégünk üzletfi-
lozófiájára mindig is jellemzô volt,
hogy szereti a kihívásokat. Édesa-
pámtól tudom, hogy annak idején a
Dunapack megvétele, illetve az újkori
pályára való állítása nem kevés
nehézséget jelentett. De ideális volt a
cég földrajzi elhelyezkedése ahhoz,
hogy idôvel »keleti kapuként« is
funkcionáljon. Ráadásul a Dunapack
mindig is híres volt az ott dolgozók
szakmai felkészültségérôl és kompe-
tenciájáról. Megvettük tehát, mielôtt
más nyúlta volna le… Késôbbi
terjeszkedéseinket is szinte mindig az
jellemezte, hogy ha valaki elszalad
valahonnan, mi megnézzük, hogy mi
van ott, és mit lehet kezdeni vele…
Magyarországot pedig hazai pá-
lyának tekintjük, és messzemenôkig
elkötelezettek vagyunk mellette.” ■

Ilona
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Ismét WorldStar-díjat kapott az STI Petôfi Nyomda
A WorldStar

nemzetközi
csomagolási
versenyt a
Csomagolási
Világszövetség
(WPO) hirdeti
meg minden
év ôszén. Az
STI Petôfi
Nyomda által
benyújtott
Pickwick
Leafs HoReCa
gyûjtô- és egy-
ségcsomagolás
pályázatát
WorldStar-díjjal jutalmazta a világ
számos tájáról érkezô, csomagolási
szakemberekbôl álló zsûri. A díjátadó

ünnepséget az Ipack-IMA kiállítás
keretein belül rendezték meg 2015.
május 19-én Milánóban, amely ese-
ményen nyolcvannégy nyertes pályá-
zatért vették át az elismerést. Az STI
Group képviseletében Fábián Endre
(ügyvezetô igazgató, STI Petôfi
Nyomda Kft.) és Kolozsvári György
(értékesítési igazgató, STI Petôfi
Nyomda Kft.) vette át a WorldStar-
díjat.

„Jobb életkörülményeket teremteni
jobb csomagolási megoldások által.
Ez a Csomagolási Világszövetség mot-
tója, és a WorldStar verseny ezt a kon-
cepciót testesíti meg” – fogalmazta
meg a WPO elnöke, Tom Schneider a

szervezet küldetését, aki mind-
ehhez hozzátette – „úgy tûnik,
hogy a benevezett pályamûvek
minôsége és kreativitása évrôl
évre egyre érdekesebb és kifino-
multabb szintre emelkedik”.

Az igényes megjelenésû
HoReCa Pickwick Leafs gyûjtô-
dobozok, illetve a gyûjtôkben
betét segítségével rögzített egy-
ségcsomagok hét variációban
készültek. A gyûjtôcsomagolás
nemcsak tökéletes védelmet
nyújt a terméknek, de az igényes
kínálás feltételeinek is eleget
tesz. Az egységcsomagokból a
perforált, ötletes levélforma fel-

tépése után a teafilterek könnyedén
kiemelhetôk. Az igényes kivitelezésû
és megjelenésû csomagolás a HoReCa
szektor számára készült. A WorldStar
versenyre egyébként 37 országból
mintegy 264 pályázat érkezett, és ezek
közül érdemelte ki az STI Petôfi
Nyomda által benyújtott Pickwick
Leafs HoReCa gyûjtô- és egységcso-
magolás a csomagolóipari „Oscar-
díjat”.

Az STI Petôfi Nyomda képviselôi-
nek, Fábián Endre ügyvezetô igaz-
gatónak és Kolozsvári György érté-
kesítési igazgatónak a WPO elnöke,
Tom Schneider gratulált a díjhoz. ■

Stil–

Fotó: WPO
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Vándorgyûlés
2015. szeptember 24–25.
Sarlóspuszta, Lajosmizse

A vándorgyûlés díszvendége és fô elôadója Sabine
Geldermann, a drupa igazgatója! A vándorgyûlés elôadásai
már a 2016-os drupa jegyében (2016. május 31–június 10.),
elsôsorban a szakmáinkban várható trendekrôl, a fejlôdési
irányokról szólnak majd.

Olvasom a lapban, hogy
megint fölnyomtak valakiket. És
olvasom a minôsítését is az
esetnek. Nem ismétlem meg.
Nem szeretnék Kossuth-díjas
írónk sorsára jutni. Nem, nem a
díjra gondolok, hanem a tenge-
ren túli politikai menekültségre.
Képzeljétek el, ha Salman
Rushdie a Nobel-díj után tôlünk
kért volna politikai menedékjo-
got. Ajvé córesz, már rég halálra
kövezték volna Teheránban. Én
még voltam katona. Kvázi SAS-
behívóval hívtak be. A seregnél
két dolgot tanultam meg: csú-
nyán beszélni, és azt, hogy amíg
nem jelentik, nem történt ese-
mény. Míg mindkettô egy életre
szóló tudás, az utóbbi hasznos
is. Forrófejû barátaimat is min-
dig azzal próbáltam lehûteni,
hogy nem kell feljelentgetni,
mert azzal egy lavinát indítunk
el. Na, ennyit errôl és a szakmai
minimumokról.

Más. Elsô multinacionális
munkahelyemen állandóak
voltak az értékesítési tréningek.
Mi mindig azt hittük, hogy most
akkor megtanítanak minket
értékesíteni. Pedig csak száraz
mûszaki oktatások voltak.
Eleinte még meg is kérdeztük,
hogy mikor is fognak megtaní-
tani minket értékesíteni és a
lakonikus válasz csak az volt,
hogy ha nem tudunk értékesíte-
ni, akkor mit keresünk mi

egyáltalán ott.  Szerintem nem a
testbeszéd és egy jól vagy
rosszul álló öltöny az eladás
elsôdleges feltétele, hanem az,
hogy ki testbeszél, illetve ki
viseli azt az öltönyt. Hiszen
néha hatalmas összegekrôl van
szó. Tehát a bizalom sem utolsó.
Nézem különbözô blogokon,
hogy hogyan kell CV-t azaz
önéletrajzot írni, és hogyan kell
viselkedni egy interjún. Elfoga-
dom, így is mûködhet, mert
tulajdonképpen így mûködik, de
25 éve még bele is izélhettem a
lámpaernyôbe, mégis felvettek,
ha alkalmas voltam a feladatra.
Az elmúlt években lehettem
decens, mint az angol királynô
személyes inasa, valahogy nem
sikerült elhelyezkednem.

Nézegettem a nyomdák
nyilvános mérlegeit. Hát nem is
olyan rosszak. Lehet, hogy a
túlélôk kezdenek megerôsödni.
Lehet, hogy tényleg beindult a
gazdaság. Apropó gazdaság!
Kezd mindennapos valósággá
válni a vasárnapi zárva tartás.
Nem örülök neki, mert általában
mindig vasárnap fogy el valami
otthon. Elfogadom, hogy ez
magánügy, mert lehetne mind-
enbôl tartalék. De azért valahol
diszkriminatív: kedvenc perzsa
hentesem egy a „pápa” téren.
Vasárnap már ôk is zárva tarta-
nak. Pedig náluk szerintem nem
vasárnap van vasárnap. 

Más. A fácsén látom, hogy
az egyik ismerôsöm nem kis
erôfeszítéssel próbál VHS-
kazettákat valamilyen, a mai
eszközökkel is lejátszható
módon nézhetôvé tenni.
Emlékeztek még egyáltalán a
VHS-re? És emlékeztek-e még a
lyukkártyára? És a lyukszalagra,
meg a „sajtharangra”? Továbbá
a mágnesszalagra, a magnó-
szalagra vagy -kazettára, meg a
streamerre? Ki ne emlékezne a
nagy, a közepes és a kis floppy-
ra, a SyQuest-re, a MOP-ra, a
CD-re, a DVD-re és még sorol-
hatnám a digitális adathordozók
sorát, amelyeken adatok tiriárd-
jait tároljuk. De elolvasni már
nem vagy alig tudjuk ôket. 

Figyelem a néha erôltetett
érveket a nyomtatás mellett.
Pedig megvannak a létjogo-
sultságának a természetes
területei is. De mi lesz a
különbözô adathordozójú
eszközökön – legyenek azok
akár okos telefonok – tárolt
személyes adatokkal, ha alka-
lom adtán nem nyomtatják ki
ôket?

Hát igen, elveszhet a múl-
tunk. A nyomdafesték és a papír
tényleg több idôt kibír, mint a
különbözô szabványú, évenként
változó formátumú és oprend-
szerû kütyük. ■

Spartvis

Egy fekete lyuk közelít
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Az idei évben neki ítélte a szakma a
Magyar Nyomdászért díjat. Joggal,
hiszen nem kis része volt és van
abban, hogy az immár több mint 
450 éves Alföldi Nyomda mind 
a hazai, mind a nemzetközi
nyomdaipari piac ma is
meghatározó szereplôje tudott
maradni. György Géza eredeti
szakmáját tekintve közgazdász, 
és mondhatni kalandvágyból lett
nyomdász – ámbár, nem kifejezetten
a szó klasszikus értelmében…
Vadász József, a Szekszárdi Nyomda egykori ügyvezetôje – aki egyébként évtizedek óta igen jó barátja
is – csak tavaly ôsszel, György Géza hatvanadik születésnapja alkalmából „adta ki” számára az arról
szóló igazolást, miszerint használhatja saját magára nézve a „nyomdász kolléga” megnevezést. Ámbár,
azzal a kitétellel tette, hogy érdemi nyomdász szakmai tevékenységet továbbra sem végezhet… 
Ahhoz azonban nem kell nyomdásznak lenni, hogy valaki érdemben tegyen a nyomdászatért.
S noha ebben a rovatunkban igyekszünk „szakmátlanítani” a beszélgetést, és próbáljuk a hangsúlyt
inkább a civil „énre” tenni, ám György Géza „nyomdászabb volt a nyomdásznál”: újra és újra
visszakanyarodott a nyomdászkodáshoz, az Alföldi Nyomdához…

● Nem gondolom, hogy gyermekkori
álma teljesült be azzal, hogy – ha
mégoly patinás – nyomdának a tulaj-
donos-vezérigazgatója lett… Mi szere-
tett volna lenni eredetileg?
– Nem voltak különösebben erôs

vágyaim, hogy ez vagy az legyek. Telje-
sen átlaggyerek voltam, aki egy klott-
gatyában és naponta egy szelet zsíros
kenyérrel végigcsinálta a nyarat. Jó tanu-
ló voltam, különösen a matematikát és a
történelmet szerettem. Jó tanáraim vol-
tak. Annak ellenére ugyanis, hogy mi a
Bodrogköz egy kisebb falujában laktunk
– ott volt agronómus az édesapám –, a
helyi általános iskolában zömmel olyan
tanárok tanítottak, akik végzettségüket
tekintve eredetileg középiskolai oktatók
voltak. Mindez úgy történhetett, hogy
korábban egy gimnázium is mûködött a
falunkban, de az megszûnt, viszont a
tanári kar egy része erôsen kötôdött a
faluhoz, és felvállalta, hogy tanít a felsô

tagozatban. Ennek azután meg is lett az
eredménye: számos megyei tanulmányi
verseny gyôztese a mi iskolánkból került
ki. Szüleim óvatossága és elôrelátó
döntése miatt – miszerint mi van, ha a
gimnázium után nem vesznek fel az
egyetemre, legyen egy szakmád – az
általános iskolát követôen én is és a
bátyám is közgazdasági szakközépiskolá-
ba mentünk továbbtanulni. De ez teljesen
megfelelt számomra, eszembe sem jutott
lázadozni ellene. 

● Késôbb sem volt lázadó?
– Nem. Ha nincs miért, akkor minek?

Már 14 évesen elkerültem otthonról,
mégpedig egy kollégiumba, merthogy a
közgazdasági szakközépiskola Sátoralja-
újhelyen volt, és megoldhatatlan lett vol-
na naponta be- meg visszautazni. Ráadá-
sul ez az iskola – a mai napig is – egy
kifejezetten jó iskola. Az oktatás minôsé-
gére jó példa, hogy nagyjából harminc-

ketten jártunk egy osztályba, és ebbôl
huszonnégyen gond nélkül felvételt
nyertünk valamilyen fôiskolára vagy
egyetemre. Az pedig, hogy ilyen fiatalon
nem otthon laktam, egyáltalán nem
okozott gondot, sôt, remekül éreztem
magam: mivel kifejezetten szerettem
tanulni, élveztem a középiskolát, valóban
érdekelt a téma, és persze, az sem volt
hátrány, hogy a kollégium koedukált
volt…

● Gondolom, ki is élvezte a koeduká-
ció valamennyi elônyét…
– Nem mondom, hogy nem: ezért nem

tudok ma sem fôzni, se mosni, se vasalni,
se takarítani… És ez persze, folytatódott
késôbb az egyetemen is, amelynek
elvégzése alatt szintén egy koedukált
kollégiumban laktam. Közben ott volt
azért a 11 hónapos kötelezô katonai szol-
gálat Kalocsán.

„A könyv olyan,
mint a jó nô…”
György Géza
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● Ha jól tudom, felvételi nélkül
került be a Közgázra…
– Így igaz, mivel az országos közép-

iskolai politikai gazdaságtan verse-
nyen második helyezést értem el, auto-
matikusan felvételt nyertem.

● Az egyetemi évek jellemzôen azért
a bulizásról is szólnak…
– Szólnak… Én pénzügy szakon

végeztem, és tekintve az ezen a szakon
lévô tantárgyakat, bizony keményen
kellett tanulni. Persze, azért a bulizás
is olykor belefért, de én inkább azok
közé tartoztam, akik nagyon meg
akartak tanulni a közgazdaságról min-
dent, amit csak lehetett. Engem egész
kicsi gyerekkoromtól kezdve mindig is
érdekelt a gazdaság, a társadalom
mûködése, a szûkebb és tágabb világ
történései: gyakorlatilag a napi sajtó-
ból tanultam meg olvasni is, még mi-
elôtt egyáltalán az általános iskolába
kerültem volna.

● És hogyan került Debrecenbe?
– Annak idején, az egyetemeken

nagyon nagy divat volt az úgynevezett
társadalmi ösztöndíj. Ez a hetvenes
évek végét jelenti, amikor a legnagyobb
probléma a fiatalok számára nem a
munkahelyhez, hanem a lakáshoz jutás
volt. Éppen ezért, bevett gyakorlatként
– fôleg a vidéki vállalatoknál, illetve
tanácsoknál – úgy kerestek, úgy csábí-
tottak fiatal közgazdászokat, hogy fel-
ajánlottak számukra a munkalehetôség
mellett lakást is. A Hajdú-Bihar megyei
tanács is így tett, és én velük kötöttem
szerzôdést. Tény, lakás csak annak járt,
aki nôs volt, ezért Debrecenbe már a
feleségemmel együtt érkeztünk. De –
félreértés ne essék – nem ezért nôsül-
tem meg! Debrecenben elôször a me-
gyei tanács pénzügyi, majd rövidesen
az ipari osztályán dolgoztam. Nem
klasszikus közigazgatási feladattal
foglalkoztam, merthogy a tanácsnak
volt 23 megyei igazgatású vállalata a
legkülönbözôbb profilokkal – építôipar,
textilfeldolgozó, kereskedelem, szolgál-
tatás stb. –, és azoknak a felügyeletét
láttam, láttuk el amolyan „kis minisz-
tériumként”, illetve jártunk el érdekük-
ben például az akkori Pénzügyminisz-
tériumnál, Árhivatalnál, vagy éppen a
Bér- és Munkaügyi Hivatalnál.

● Vagyis: a „korszak szerinti lobbi-
zás” volt az elsôdleges feladata.
– Így igaz. Egészen 1988-ig ezzel

foglalkoztam, majd átkerültem a Bio-
galhoz közgazdasági fôosztályvezetô-
nek. Itt ért 1992-ben a felkérés, hogy
vállalnám-e a csôdhelyzetben lévô
Alföldi Nyomda irányítását. Emlék-
szem, szinte napra pontosan 23 éve,
április 30-án, egy csütörtöki napon
hívtak be az elbeszélgetésre – másnap
ugye, május elseje volt, majd jött a
szombat, vasárnap –, és hétfô délig
adtak határidôt a döntésre. 

Elvállaltam. Ám meglehet, hogy ha
több idôm van a gondolkodásra, akkor
nem vállalom.

● Megbánta?
– Nem! Ezzel együtt a környeze-

temben mindenki – beleértve az akkori
biogalos fônökömet is – csodálkozott
a döntésemen, hiszen egy nagyon
biztos egzisztenciát, egy kifejezetten
jó fizetést hagytam ott, az akkor bi-
zony nagyon ingatag lábakon álló
nyomda vezetésének kedvéért. A Bio-
galban egyébként a távozásom után
még fél évig tartották az állásomat,
hogy ha mégis meggondolnám ma-
gam, akkor visszamehessek.

● Miért döntött úgy, hogy elvállalja
az Alföldi Nyomda vezetését?
– Izgatott a kihívás, amit a cég rend-

behozatala jelentett. S noha voltak
elôzetes információim a cég helyzeté-
rôl, amikor elkezdtem a munkát, kide-
rült: nagyobb problémákkal kell szem-
benéznem, mint vártam.

● És miért nem ment vissza a Bio-
galhoz, ahol tárt karokkal várták?
– Az igazság az, hogy addigra olyan

erôs kötôdés alakult ki bennem a
nyomda, illetve a feladat iránt, hogy
semmi esetre sem akartam volna már
mással foglalkozni. És ez azóta is tart.

● Tud nem foglalkozni a nyomdá-
val?
– Olykor… De rendszerint még

vasárnap is bejövök: olyankor leme-
gyek az üzembe, körbenézek, beszél-
getek az emberekkel, vagy éppen inté-
zem a felgyülemlett papírmunkát. Hét
közben erre rendszerint nem jut idôm.

● Mi jelenti a teljes kikapcsoló-
dást?
– Az olvasás. Ahogy említettem,

gyerekkorom óta szenvedélyes olva-
só vagyok, és ezen a téren „minden-
evô”, azaz mûfajtól függetlenül
szeretem a jó könyveket. Az ágyam
mellett 15–20 különféle könyv van,
s hangulattól függôen olvasom
egyiket vagy másikat.

● Sokszor szoktam idézni a köny-
vekkel kapcsolatos mondását,
miszerint: „a könyv olyan, mint a
jó nô: meg lehet fogni, ágyba lehet
vinni…”
– Ezt továbbra is fenntartom!

● Nem „mindenevô” viszont az
étkezés terén…
– Valóban: csak olyan húst vagyok

hajlandó megenni, ami eredetileg „négy-
lábútól” származik… És nem rajongok
a különféle egzotikus kajákért sem.

● Napi három doboz méregerôs
cigarettát szívott, majd tíz évvel
ezelôtt egyik pillanatról a másikra –
ahogy fogalmaz – „felfüggesztette”
a dohányzást. Tehát továbbra is
dohányos…
– Tulajdonképpen igen, de még a

tanácsnál dolgoztam, amikor az egyik
fônököm minden reggel fél nyolctól
fél kilencig egyfolytában csúnyán
köhögött a cigitôl. Akkor határoztam
el, hogy ha én is elkezdek így köhög-
ni, akkor felfüggesztem a dohányzást.
Elkezdtem… De még ma is olyan
valósághûen álmodok a bagóról, hogy
amikor felébredek, ott érzem a szám-
ban az ízét. De nem gyújtok rá, pedig
az irodában, a kocsiban ott a cigi most
is. Tudom, ha megtenném, újra napi
három dobozig meg sem állnék.

● Emlékszem legelsô találkozásunk-
ra – talán 1997-ben volt –: egy
nagyszabású szakmai partin mutat-
tak be önnek, és amikor megtudta,
hogy újságíró vagyok, azonnal
közölte, hogy nem ad interjút…
Általában „harapós”, vagy csak a
sajtót nem szereti?
– Nincs nekem semmi bajom sem a

sajtóval, sem mással, ameddig tisztes-
séges…
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● Van egyáltalán valami, amit „ab start” nem
visel el senkiben?

– Az álszentséget, a kétszínûséget, a csa-
lárdságot, a képmutatást – nem bírom azt
elviselni, aki mást mutat feléd, és mást a
hátad mögött. Erre nincs semmilyen mentség.

● És mi az, amit minden körülmények között
tisztel?

– A kimondott szó, a felvállalt feladatok
betartása.

● De ez természetes, és magától értetôdô!
– Nem így tapasztalom, sôt, manapság egyre

ritkábban tapasztalom így…

● Köztudottan „Erdély-szerelmes”… Mikortól
datálódik ez a szerelem?
– Meglepô módon csak a 90-es évek elején jár-

tam elôször Erdélyben – azt megelôzôen a Felvidék
és Lengyelország volt az úti cél –, igaz, azonnal
beleszerettem. Az valami elképesztôen megható,
hogy a jelenlegi magyar határtól megy az ember
még 400–500 kilométer, és színtiszta magyarokat
talál, akiknek ráadásul rendkívül fontos is a ma-
gyarságuk. Vagy ha megnézzük a házsongárdi
temetôt, láthatjuk, milyen sok olyan nagy magyar
gondolkodó és tudós sírját ôrzi, akik tudták, milyen
erdélyi magyarnak lenni, milyen érzés is lehet
elszakadva létezni az anyanemzettôl.

● Két lánya van…
– …és már van két unokám is: a hatéves Dóri,

akit én Lujzának hívok, és a kicsi, a másfél éves
Dani, akivel már jókat lehet focizni. A lányaim
Budapestre jártak egyetemre, illetve fôiskolára, és
jelenleg is ott élnek. A nagyobbik jogász, a kisebbik
a külker fôiskolát végezte el. Gyakran jönnek láto-
gatóba, de persze, kevesebbszer, mint szeretném,
pedig szeretnék néhány „ókonzervatív” nézetet az
unokákba is elültetni…  

● Mi az, amire még vágyik, amit jó lenne meg-
valósítani, kipróbálni, megnézni?
– Nincs bakancslistám. Szerettem és tulajdon-

képpen szeretek is utazni, de megadatott, hogy
Amerikától kezdve Afrikán át Kínáig bejárjam a
világot. Nincs bennem semmi hiátus, semmi konk-
rét dolog iránti kielégítetlen vágy, illetve nem tudok
róla. És egyébként is, azt gondolom, hogy nem
vágyakozni és álmokat kell kergetni, hanem észre-
venni és megélni mindazt a jót, amit az élet az
ember elé hoz. ■

Ilona

2266

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

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

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   
DD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SSDD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SS

KKiivváállóó  mmiinnôôsséégg,,  ggyyoorrss  ááttffuuttáássii  iiddôô!!
KKlliisséékkéésszzííttééss::KKlliisséékkéésszzííttééss:: 0066--3300//221122--66445577
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.

T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu
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A manroland Magyarország Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

MECHANIKUS SZERELÔMECHANIKUS SZERELÔ
Feladata: 
– A manroland íves ofszet nyomdagépeinek javítása, 

karbantartása, üzembe helyezése Magyarországon és esetenként 
a környezô országokban.

– Szerzôdött partnerek nyomdai, kötészeti berendezéseinek
javítása.

Követelmények:
– gépszerelôi gyakorlat,
– társalgási szintû angol vagy német nyelvtudás, 
– számítógépes ismeretek,
– B kategóriás jogosítvány.

Elônyt jelent: 
– nyomdaipari (pl. gépmesteri) gyakorlat,
– elektromos szerelôi ismeretek,
– további idegen nyelvismeret. 

Amit ígérünk:
– oktatást a speciális gépekre Németországban,
– érdekes és felelôsségteljes munkakört,
– megállapodás szerinti bérezést,
– cégautó- és mobiltelefon-használatot,
– kiváló kollektívát.

Lendületes, tanulni vágyó munkatársak jelentkezését várjuk a több
mint 150 éves hagyományokkal rendelkezô, multinacionális
manroland csoport magyarországi vállalatához. Jelentkezés:

angol (vagy német) és magyar nyelvû önéletrajz megküldésével
a gyorgy.kelemen@manroland.hu e-mail címre.
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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.

Ívszámlálás
a nyomógép
kirakónál

INVENCIÓ®

Kereskedelmi Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562

––  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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2015-ben
még:

szeptember 8., október 1.,
október 22., november 16.,

december 14.

Nyugdíjba vonulás miatt

eladó
Pestszenterzsébeten

szitanyomómûhelyként
használt 233 m2-es

lakóingatlan.
Irányár: 19,9 MFt

E-mail: icsobo@gmail.com

E l a d óE l a d ó
Crosfield 656 dobszkenner,

FUJI Lanovia A3-as síkszkenner,
Crosfield Celix 2000 filmlevilágító

(35 cm széles),
DuPont hívógép (50 cm széles),

Screen denzitométer, 
átvilágítóasztal (120 x 94 cm).

Érdeklôdni: 06-20/332-8177

2277
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