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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Élek aranya

XXI. évfolyam, 309. szám, 2016. február 22.
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LEGFELJEBB MAGYARÁZHATÓ, DE OLYKOR MÉG AZ SE…
Van az „ügyes”, és van, amit már nem annak hívunk, hanem… És csak azért nem
nevezem nevén, hogy mire gondolok, mert ehelyütt nem óhajtanék beállni a nyelvi
szabadosságot erôteljesen alkalmazó betûvetôk sorába. Egyébként is meggyôzôdésem,
hogy semmilyen szabadságnak nem mérôfoka, ha nincs kontroll – mármint belsô.
És e belsô kontroll része az íratlan szabályok betartása, megkockáztatom:
elengedhetetlenül hozzátartozik a morális értelemben vett pozitív élethez. Az íratlan
törvények be-, illetve nem betartása az egyénre vonatkozóan ugyanolyan – ha, nem
szigorúbb – következményekkel jár, mint az írottaké, csak másféle értelemben. Míg az írott
törvények megszegésének többé-kevésbé jól körülhatárolt szankciói vannak, addig
az íratlanok megszegése látszólag semmilyen retorzióval nem jár. Pedig jár!
Ezzel együtt – akár a társadalom széles körét, akár egy társasház lakóit, akár az ágazati
közösséget tekintjük – lépten-nyomon találkozunk azzal, hogy jónéhányan szemrebbenés
nélkül negligálják a morális, etikus elvárásnak való megfelelést. És minél többen tesznek
így, annál többen csatlakoznak: a morál hígulása járványszerûen terjed. Persze,
kétségtelenül igaz az is: a fejétôl bûzlik a hal… A napi szinten botrányos dolgoktól
– és lehet az bármilyen színárnyalatú – hangos közélet szinte legalizálja az
etikátlanságot.
Az íratlan, úgymond etikai szabályok figyelmen kívül hagyásának azonban több oka is
lehet. Egyrészt egyfajta „vakság”. Mint a színvakság: amikor valaki nem látja a piros
színt, és nem is lehet elmagyarázni neki, hogy milyen, mert egyszerûen nem érti. Nyilván
vannak olyanok, akik etikai értelemben hiátussal születnek, ráadásul ezt a neveltetésük
sem pótolta, s valóban nem értik, hogy mirôl beszélünk, amikor elhangzik például az,
hogy közösségi felelôsségvállalás. S noha alkalmasint élnek a közösség elônyével és
erejével, fel sem ködlik bennük, hogy csatlakozásukkal maguk is növelni tudnák azt.
Feltételezem, ha értenék ennek jelentését és jelentôségét, akkor tennének érte, vagy ha
mégsem, akkor reggelente minimum gondjaik akadnának, amikor a tükörbe néznek…
És persze, vannak a „magányos farkasok”, azok, akik úgy járják saját útjukat, hogy
közben egyáltalán nem számítanak, nem támaszkodnak semmilyen közösségre, attól teljes
mértékben függetlenül igazítják léptüket. Mindent megpróbálnak saját hatókörben elérni:
ha sikerül jó, ha nem, akkor úgy is jó, és irányt váltanak. Kizárólag saját erejükben
bíznak. Tudatosan maradnak a közösségen kívül, ám soha és semmiben nem is apellálnak
a közösség erejére, vagy a közösség szülte elônyökre. Az önálló entitásban hisznek,
és ezen belül tartják be az íratlan szabályokat, az etikai elvárásokat.
Mindazonáltal, sem a morális értelemben vett vakság, sem a függetlenségi vágy nem
szolgál hozzáállásuk megbocsátásául, legfeljebb magyarázatául.
További – ugyancsak széles társadalmi körben elterjedt – ok: a mindig jól járni
mohósága és önzôsége. A farvízen való létezésre, az „amit csak lehet, lefölözni”-re
történô tudatos berendezkedés. Az, amikor valaki csak kivesz a közösbôl, csak élvezi
a közösség által elért eredményeket és elônyöket, de – noha módjában állna – hozzá
semmivel nem járul. Ráadásul teszi mindezt úgy, hogy még meg is indokolja: „miért ne
élnék a lehetôséggel, ha egyszer van!” – Na, ezt az attitûdöt már nem „ügyesnek” hívjuk,
hanem… És sem nem magyarázható, sem nem megbocsátható. Legalábbis etikai
értelemben, az íratlan szabályok alapján – már, ha egyáltalán fontosak ezek…
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„Két nagyból egy…”

Betaroll Böttcher
Magyarország Zrt.
…mindegyikünk – megtartva önálló
jogi státuszát
és a profilját–
a továbbiakban
még nagyobb
energiával…

Interjú Gál Tamással és Juhász Tamással . . . . . . . .6–8. oldal

Cég info

Kasírozás és stancolás…

Karton Stanc
„…ahogy legutóbbi beszélgetésünkkor
is említettem –: nyugodtan bízhatnak a
lustaságomban is… Félretéve a tréfát:
azt gondolom, mindenkinek elônyösebb
– fôleg a többi nyomdának, de persze,
nekem is –, ha alvállalkozóként nyújtja
szolgáltatásait…”
Beszélgetés Horváth Mihállyal . . . . . . . . . . . . . 16–17. oldal

Cég info

Élek aranya – a luxus csodája

Zorán Aranyozó

„szorzol, osztasz, összeadsz és…”

Cég info

„…szájhagyomány útján terjedtünk,
jobban mondva a munkáink beszéltek
helyettünk, azok »adtak el« bennünket.
És azt kell mondanom, hogy jószerint
senki nem foglalkozott azzal, hogy
mennyibe kerül! Kerül, amibe kerül, mert
megérezték, hogy megéri…”

Papyrus Hungária Zrt.
„…és mi legfeljebb közvetítôi
feladatokat látunk el. Egy ideje – és egyre
inkább – már nemcsak a hazai papírnagykereskedésekkel vagyunk egymás
versenytársai, hanem az egész
európaival…”

Beszélgetés Zorán Radisiccsal . . . . . . . . . . . . . . 18–19. oldal

Beszélgetés Palkó Rolanddal . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal

Köz info
Könyvgyártásra, kötészetre…

Cég info

Korrekt2

Print-média Klub – Beszámoló . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal
PNYME – Flexószimpózium, drupa-aktuális . . . . .21. oldal

„…vállalunk, vállalnánk ragasztókötést
a nyomdák számára, és természetesen
nemcsak hagyományos hotmelt, hanem
PUR-technológiával is. A minôséghez
kétség sem fér…”

Spartvis: Aki szelet vet, vihart arat . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

Flex info

„Ami megkülönböztet
versenytársaidtól…” (1.)

Beszélgetés Barkó Iliásszal . .10–11. oldal

Köz info

WPO-közgyûlés
és konferencia,
WorldStar-díjátadó
Budpesten

Új rovatunkban azoknak kívánunk hasznos információkkal
szolgálni, akik már jelenleg is foglalkoznak csomagolanyag
gyártásával, és persze azoknak is, akik még csak tervezik…
Csomagolunk – Trendek és kihívások . . . . . . . . . . 22. oldal

Magán info

„…a 80-as évek vége felé egy másféle
vállalkozásba is belefogtam, mégpedig a
gazdálkodásba. A szüleimnek volt egy kis
telke Nyíregyháza mellett, elkezdtem
zöldség-, valamint almatermesztéssel is
foglalkozni. De voltam én nôiblúz-kereskedô is…”

„…hogy a világ szeme a magyar csomagolóiparra szegezôdjön. Ismerjék meg…”
Interjú Nagy Miklóssal . . . . . . . .12. oldal

fedprint.hu

„Együtt vagyunk
erôsebbek”

Miért érdemes? (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
Best Print Hungary 2016 – felhívás . . . . . . . . . . . . .15. oldal
Közös energiabeszerzés – lehetôség . . . . . . . . . . . . .15. oldal
Tavaszi közgyûlés – teendô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal
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Nyomdászok civilben – 22.

Rusin Mihály . . . . . . . . . . . . 24–25. oldal

Apró info

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

PRINT info

Paraméterek . . . . . . . . . . . . .27. oldal
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Két nagyból egy nagyon nagy

Betaroll Böttcher Magyarország Zrt.
A hazai ágazatnak egyáltalán nem
kell bemutatni sem a Beta-Rollt sem
a Böttchert, hiszen jószerint ez a két
cég látta és látja el a nyomdákat,
csomagolósokat gumihengerrel,
gumikendôvel, valamint az ezekhez
szükséges tisztító- és regeneráló
folyadékokkal, illetve egyéb
kemikáliákkal. S noha volt és van is
még néhány szereplôje a piacnak,
a két nagy vitathatatlanul
meghatározza – maradva csak
ennél az üzletágnál – a hazai
grafikai piacot. És most a két
nagyból egy nagyon nagy lett,
illetve nem egészen, de mégis…
A Böttcher GmbH. ugyanis
megvásárolta a Beta-Roll Zrt.
többségi tulajdonát, az akvizíció
pedig rekordgyorsasággal, alig 81
nap alatt le is zárult. Ugyanakkor a
Böttcher kereskedelmi képviselettel
már 2002 óta jelen van a hazai
piacon, ám a tranzakció
következtében mégsem olvad össze
a két cég.
Hogy ez mit jelent a gyakorlatban,
milyen változásokat eredményez
az iparág számára, arról Gál
Tamással, a Beta-Roll Zrt. volt és
a Betaroll Böttcher jelenlegi
vezérigazgatójával, valamint Juhász
Tamással, a Böttcher
Magyarország Kft.-ben vezetô
tisztséget betöltô munkatársával
beszélgettem.

● Kezdjük a legeslegelején!
Miért került egyáltalán eladásra
a Beta-Roll?
G. T. – Nagyon egyszerû a történet: 2015 szeptemberében egy
másik hengergumizással foglalkozó
cég ellenállhatatlan vételi ajánlattal
kereste meg a Beta-Roll tulajdonosi
körét, és el is indult az ügyben egy
komolyabb konzultáció. Közben
azonban a Böttcher részérôl Juhász
Tamás is bejelentkezett, hogy mivel
itt tartják Magyarországon a boardülést, és itt lesz Franz-Georg
Heggemann, a cég fôtulajdonosa is,
esetleg érdemes lenne fontolóra
venni, feleleveníteni azt az ajánlatot, amit még 1989-ben tettek, az
akkor még a Taurus leányvállalataként mûködô részlegre.

A szavakat tettek követték:
leültünk a tárgyalóasztalhoz
megbeszélni az ajánlat részleteit,
természetesen megnézték a gyárat,
a piacát, átvilágították a mûködését,
struktúráját, majd megszületett az
adásvételrôl a megállapodás, és
mára már az ezzel járó szinte
összes jogi procedúra végére is
pont került: januári hatállyal
Betaroll Böttcher Magyarország
Zrt. néven létezünk.
● És miért vette meg a Böttcher?
Nem akarta, hogy más vegye
meg…?
J. T. – Valószínûleg ez is közrejátszhatott, de alapvetôen nem ez
volt az oka. A Böttchertôl ugyanis
nem idegen a profiljába vágó

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
6

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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● Vevôk. Most akkor ez hogyan van,
lesz…? Aki eddig egyiküktôl vagy
éppen a másikuktól vásárolt, az
most kihez-mihez forduljon?
G. T. – Ezen a téren minden marad
a régiben: mindenki ugyanazzal a
kereskedôvel áll továbbra is kapcsolatban, akivel eddig! Minden kollégánk a
helyén maradt, egyik cégnél sem
váltunk meg egyetlen kereskedôtôl
sem, sôt, más munkatárstól sem. A
lényegi különbség abban van, hogy
sokkal jobb termékek, és megbízhatóbb, magasabb minôségû kiszolgálás
jött létre az akvizíció által. Ezentúl a
gyártói részleg kifejezetten a gyártásra
tud koncentrálni, a technológiai
fejlesztésekre összpontosít, míg a
kereskedelem azzal is erôsödik, hogy

további és erôs, ráadásul hazai gyártói
támogatást kap. A Beta-Roll az ipari
hengergumik terén igen magas színvonalat képvisel, ezen belül viszont a
grafikai területen van némi lépéshátránya, ennek a szegmensnek a fejlesztéséhez azonban a Böttcher biztosítja a
szükséges know-how-t. Hogy mást ne
is említsek, a Böttcher például szoros
együttmûködésben áll a nyomdagépgyártókkal, velük együtt fejleszt, és ez
a lehetôség most már számunkra
adottá válik. Azt pedig senkinek nem
kell ecsetelnem, hogy ez milyen jelentôs lépés a hengergumik minôségének
emelésében, illetve a gyártáshoz
szükséges alapanyagok beszerzését
illetôen.
J. T. – Valódi szinergiáról beszélhetünk. Egy olyan akvizíció esetén, ahol
két cég egyesül, úgy tartják, hogy az 1
+ 1, az legfeljebb 1,3–1,5. Nos, ez
nálunk – megkockáztatom – majdnem
kettô, ugyanis a mi esetünkben tökéletesen kiegészítjük egymást. És ez még
a vevôkörökre is igaz: miután átnéztük
a vevôlistákat, kiderült, hogy rendkívül kicsi az átfedés, vagyis jellemzôen
inkább kiegészítjük egymás piacát,
semmint kvázi „önmagunkkal” kéne
versenyezni. A vevôk nyerik ezzel az
akvizícióval egyébként a legtöbbet,
hiszen miközben a személyi feltételekben nem történt változás – tehát
továbbra is az általuk ismert, kedvelt
és megbízható kereskedô szolgálja ki
ôket –, mégis egy jóval nagyobb és
szélesebb portfólióval rendelkezô,
szolgáltatásában és a termékek minôségében magasabb színvonalat képviselô ellátást biztosítunk számukra.
Ebbe beleértendô a gumihengereken
kívül a gumikendôk és az ezekhez
szükséges mosó, regeneráló folyadékok, illetve egyéb kemikáliák is.

Teljes körû kiszolgálás, sokkal
magasabb színvonalon.
● Mindazonáltal: vevôi szemszögbôl úgy tûnhet, hogy a hazai
piacot tekintve már-már monopolhelyzetben lévô, de legalábbis
erôteljesen uralkodó, gyakorlatilag
alternatíva nélküli beszállítói cég
jött létre, és ez számukra nem biztos,
hogy öröm…
G. T. – Rajtunk kívül van még más
beszállító is a hazai piacon, semmiképpen nem vagyunk monopolhelyzetben.
J. T. – Alternatíva mindig van. Sôt,
olyannyira van, hogy az akvizíció
hírére erôteljes offenzívába kezdett
néhány hasonló profilú cég, elsôsorban
a picit olcsóbb áraikkal érvelve.

Céginfo

akvizíció. A világ 36 országában és öt
kontinensen jelenlévô 1725-ben alapított családi tulajdonú német Böttcher
GmbH. – több iparágat kiszolgálva –
világviszonylatban piacvezetô a hengergumizás területén. Növekedését
eddig is számos akvizíció – többek
között Spanyolországban, Franciaországban és legutóbb Dániában –
segítette. Ugyanakkor Kelet-KözépEurópa, illetve a Balkán „fehér foltnak” számított a térképén, és azáltal,
hogy a Beta-Roll „eladósorba került”,
lehetôség nyílt, hogy gyártói kapacitásokra tegyen szert ebben a térségben
is. Tudvalévô, hogy a bábonymegyeri
gyáron kívül, a Vajdaságban és
Székelyföldön is vannak üzemei a
Beta-Rollnak, illetve most már a
Böttchernek, valamint egy horvátországi kereskedelmi képviselet is a
portfólió része. És az sem titok, hogy
az anyavállalat további célja, hogy a
piacát Délkelet-Európa, illetve
Oroszország irányába tovább bôvítse.
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● Kétségtelen, a Böttcher nem az
alacsony árairól híres… És most?
G. T. – Manapság a vevôk a minôséget, a megbízhatóságot, a szakmai
támogatást többre becsülik az olcsóságnál, mert pontosan tudják, hogy
ezekre elkerülhetetlenül szükség van
ahhoz, hogy nyugodtan koncentrálhassanak a saját munkájukra, az igényes
minôségre. Felismerték, hogy az
alacsony árak legfeljebb rövid távon
jelentenek elônyt számukra, amelyet
azután alkalmasint igen drágán fognak
megfizetni, amennyiben jelentkeznek a
minôségi problémák, akadozik a
kiszolgálás, vagy éppen nincs szakmai
segítség, amikor szükség lenne rá…
J. T. – Mindig van egy olcsóbb
termék a piacon. De nekünk sosem
volt célunk ezzel versenyezni! Ahol
csak ez számít, ott be kell járni, meg
kell tapasztalni ezt az utat. Tény, hogy
a Böttchert meglehetôsen magas
árfekvés jellemezte, de egy jó ideje

Prégeléshez mindent gyorsan!
Amiben jók vagyunk:
• Hideg és meleg aranyozó fóliák széles szín- és
szériaválasztékban, raktárról
• Gyors, vevôcentrikus kiszolgálás
• Versenyképes ár
• Technikai tanácsadás
• Egyedi méretek akár 24 órán belül
2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz. 078/2 • Tel.: 06-23/565-068, www.lemmaco.com, sales@lemmaco.com
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már nem így van! 2002
óta, amióta önálló képviselettel van jelen Magyarországon, de fôleg az
utóbbi három-négy évben
karakteresen mentek lejjebb az áraink, nagyon közel kerültek az átlaghoz, és egy jó ideje már minimálisnak, de mindenképpen ár-értékarányosnak mondható a különbség.
Nyugodtan kijelentem: már egyáltalán nem vagyunk drágák. Viszont
a minôségünk és a kiszolgálásunk
világszínvonalú.

● Kettôjükkel beszélgetek, hiszen
egyek is meg nem is: mindkét cégnek azonos a többségi tulajdonosa, de a jogi státuszt, a mûködési,
szervezeti struktúrát, valamint a
profilt tekintve továbbra is két
önálló cégrôl van szó. Ezzel
együtt, mégiscsak közös az a
„bizonyos szekér”, amit tolnak…
G. T. – Pont az a lényeg, hogy
mindegyikünk – megtartva önálló
jogi státuszát és a profilját– a továbbiakban még nagyobb energiával és
támogatással végezheti a saját
elsôdleges tevékenységét. A BetaRoll elsôsorban mindig is gyártó
volt, csak az utóbbi néhány évben
fordult a kereskedelem irányába is,
de most, Betaroll Böttcherként ismét teljes mértékben koncentrálhat
a gyártás és a technológiai innovációk felé. A Böttcher Magyarország
Kft. pedig alapvetôen kereskedô
cégként mûködött és mûködik, csak
mostantól mindez mögött ott van a
Betarollal, mint gyártóval való
szoros együttmûködés.
J. T. – Ezzel az akvizícióval egy
nagyon elônyös és elôremutató
helyzet jött, de még inkább jön
létre, hiszen növelni tudjuk sikerünk
egyik kulcsát, a „hozzáadott értéket”
egy hazai gyártói rugalmassággal.
Megtartani a jó dolgokat és megalkotni az újdonságokat a lehetôségeinkbôl és a tapasztalatainkból. Ezzel
a szellemiséggel fejleszti termékeit
és folytatja tevékenységét a Böttcher mostantól vállvetve a Betarollal. ■
Ilona
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„…szorzol, osztasz, összeadsz és kivonsz…”

Papyrus Hungária Zrt.
Tavaly év vége felé
meglehetôsen nagy
indulatokat keltett az
ágazatban az a
nemzetközi statisztikával
alátámasztott tény, amely
szerint a hazai nyomdák
– az egyes papírfajtákat
illetôen eltérô mértékben
– drágábban jutnak
papírhoz, mint nyugateurópai kollégáik.
A Nyomda- és Papíripari
Szövetség novemberi
menedzserkonferenciáján terítékre is került a
téma, és két papír-nagykereskedô cég „kereszttüzet” bevállaló egyes
számú vezetôje – az
egyikük Palkó Roland –
közösen adott választ a
miértre, illetve arra is
részletesebben kitértek, hogy az idei évet illetôen mik a kilátások. Az elhangzottak alapján ennek lényege – kicsit sarkosan
fogalmazva –: elsôdleges szemponttá válik, hogy egyáltalán
legyen papír, a mennyiért pedig akár háttérbe is szorulhat…
Persze, nem csak errôl beszélgettem Palkó Rolanddal,
a Papyrus Hungária Zrt. vezérigazgatójával.
● Aggódjanak a nyomdák vagy ne?
Lesz elegendô papír az idén vagy
nem?
– Ne aggódjanak, lesz papír, legalábbis a Papyrusnál biztos! De
nyilván a többi hazai nagykereskedônél is. Amikor ez annak idején
veszélyként felmerült, az nagyon is
valós volt, hiszen a papírgyárak a
dollárpiacokra fókuszáltak, mondván,
hogy ott nagyobb tételeket és jobb
áron tudnak értékesíteni. Mivel
azonban elég nagy kapacitással felfejlôdtek az ázsiai papírgyárak, az
európai kereskedôk pedig megadták a
kért árat, e mellett komoly volumeneket kötöttek le, a papírgyáraknak
nem volt okuk nem megkötni a szerzôdéseket. Tehát az a veszély, hogy

nem lesz elegendô papír, elmúlt, vagy
legalábbis jelentôsen enyhült. Mondom most…
● Oké, de nagy kérdés a menynyiért…
– Biztos, hogy február elejétôl
ismét emelkedni fognak a papírárak,
fajtától függôen várhatóan 5–6 százalékos mértékben. Ezt a gyárak már
bejelentették, és a mostani emelést
már egyetlen papír-nagykereskedô
sem tudja „lenyelni”, továbbkényszerül hárítani a felhasználókra. Tavaly
szeptember elején már volt egy
nagyobb mértékû áremelés a gyártók
részérôl, de azt még tompítani tudtuk,
azaz: csak részlegesen jelent meg az
eladási árakban.
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Viszont ma már annyira alacsonnyá
vált az árrés – és azt gondolom, valamennyi nagykereskedônél –, hogy kénytelenek vagyunk teljes mértékben beleépíteni az árainkba, különben veszteséget
termelnénk.
● Önmaguk és persze az anyacég mindenkori elvárása a Papyrus Hungáriával szemben, hogy nyereséges legyen.
Ezt – még a nagyon „ínséges” idôkben
is – rendre teljesítették. A tavalyi évben azonban megállni látszott az
iparág termelési volumenének csökkenése, és ha nem is növekedett – bár
egy picit azért igen –, de érezhetôen
stabilabbá vált a nyomdák zömének
helyzete. Milyen évet zárt a Papyrus
Hungária?
– Az Európai Papíripari Szövetség, a
CEPI által kiadott adatok szerint kis
mértékben (1százalék alatt) csökkent a
teljes papírfelhasználás Magyarországon.
A Papyrus Hungária pedig természetesen
továbbra is nyereséges, és annak ellenére, hogy a tavalyi évben mind az eladott
mennyiségünk, mind az árbevételünk
összességében kis mértékben csökkent. A
hazai piacot tekintve nem változott piaci
pozíciónk, „stabilan stagnálunk”, ám –
ahogy azt egy független intézmény által
készített felmérése mutatja – hazai vevôink, partnereink velünk való elégedettsége tovább nôtt. Az összvolumenben való
csökkenésünket az exportpiacon történt
néhány változás okozta, amely negatív
gazdasági történések miatti következmény. Hogy mást ne említsek, a volt
Jugoszláv országok némelyikét a hitelbiztosítók magasabb kockázati kategóriába tették, ezért az ottani vevôink a szükségesnél alacsonyabb mértékû hitelbiztosítást kaptak, ami a mi szállítási lehetôségeinket részben korlátozta.
● Már 2013-ban úgy fogalmazott,
hogy „szigorú pénzügy- és hitelpolitika” mellett dolgoznak. Ezek szerint, ez
továbbra sem enyhült…
– Nem, és nem is fog! Vevôink közül
pedig egyre többen látják be, hogy nekik

is így kell viszonyulniuk a saját partnereikhez.
● Visszatérve az exporthoz: nem gondoltam, hogy egy hazai papír-nagykereskedés ilyen – tulajdonképpen meghatározó – mértékben folytat exporttevékenységet. Azt hittem, csak a hazai
piacra fókuszál…
– Elsôsorban természetesen a hazai
piac az elsôdleges és fontos, innen származik forgalmunk közel 90 százaléka.
Ugyanakkor kénytelenek vagyunk új
lehetôségek után is nézni, és ennek több
oka van. Az egyik, hogy a hazai nyomdák közül egyre többen exportálnak, és e
miatt rájuk terelôdik például a nyugateurópai kereskedôk figyelme, s bombázzák ôket ajánlatokkal. Az sem ritka
nyugat-európai megrendeléseknél, hogy
például nem a nyomda, hanem a megrendelô, kiadó biztosítja a szükséges papírt
az adott munkához. Azután – fôleg a
külföldi tulajdonú nyomdák esetében –
növekszenek a közvetlen gyári beszállítások is, amikor az anyavállalat
konszern szinten állapodik meg a papírgyárral, és mi legfeljebb közvetítôi
feladatokat látunk el. Egy ideje – és
egyre inkább – már nemcsak a hazai
papír-nagykereskedésekkel vagyunk
egymás versenytársai, hanem az egész
európaival…
● Szóval, e miatt fogalmazott a körkérdésre adott válaszában a 2016-ra
szóló kilátásokat illetôen olyan óvatosan…
- Továbbra is fenntartom, amit mondtam: szerintem, 2016-os év várhatóan
nem lesz könnyebb a tavalyinál…
● Ám azt is hozzátette, hogy ennek
ellenére javulást vár. És ezt általánosságban megfogalmazott okokkal –
további pozitív változtatások, hatékonyságnövelés, a szolgáltatási szint
folyamatos emelése – indokolta.
Lehetne esetleg konkrétabban, hogy
miként gondolták elérni?

– A hatékonyságnövelés egyik eszköze
a költségek csökkentése, és ezt többféleképpen lehet elérni. Például a dolgozói
létszám vagy éppen a javadalmazások
csökkentésével. Ezt azonban nem tartom
jó módszernek: senkit nem szeretnénk és
nem is fogunk elbocsátani, legfeljebb a
nyugdíjba vonuló kollégák helyére nem
veszünk fel új embert. Továbbá meggyôzôdésem és tapasztalatom, hogy megfelelô anyagi juttatás nélkül sem lehet eredményeket elvárni az emberektôl, mint
ahogy az sem megoldás, hogy korlátozzuk a gépkocsi használatát, megfigyelô
kamerákat szerelünk fel az irodába, és
szigorú kontroll alatt tartjuk a telefonhasználatot. Ezek mind csak mérgeznék
a hangulatot. Erkölcsi és anyagi értelemben is meg kell becsülni a kollégákat,
ugyanis ôk a cég sikerének zálogai.
Viszont azáltal, hogy jelentôsen megnöveltük a forgási sebességünket, kisebb
raktárra lett szükségünk, és így komolynak mondható megtakarítást értünk el.
Ezenkívül van még néhány ötletünk, sôt
konkrét elképzelésünk, hogy miként
tudnánk még csökkenteni a költségeinket, továbbá természetesen arra is, hogy
mivel emelhetnénk tovább szolgáltatásunk színvonalát, amivel növelhetnénk
vevôink irántunk való elkötelezôdését,
lojalitását, illetve arra is kész tervünk
van, hogy hogyan bôvíthetnénk partneri
körünket.
● A hazai piac – legalábbis szignifikánsan – biztos nem növekszik. A beszállítók csak egymás kárára tudnak
növekedni…
– Igazából igen! Minden az alapvetô
matematikán alapul: szorzol, osztasz,
összeadsz és kivonsz… Nagy csodák
nincsenek. Fejlôdni, azonban muszáj, és
ehhez mindig meg lehet, és meg is kell
találni az új lehetôségeket. Azt gondolom, nekünk, itt a Papyrusnál sikerült. De
ezeket azért nem osztanám meg a
versenytársainkkal… ■

Ilona
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Könyvgyártásra, kötészetre – PUR-ragasztásra is – fókuszálva

Korrekt2
A Korrekt Nyomda
egyike azon ritka
nyomdaipari
vállalkozásoknak,
amelyeket igazán
még a válság sem
érintett negatívan.
Töretlenül sikerült
megôrizniük forgalmukat, vevôkörük
nemhogy megmaradt, hanem még
bôvült is. Sôt,
fejlesztésekben
gondolkodva, az új
telephelyükön
– ahogy emlegetni
szokták –, a
Korrekt2-ben is beindult a termelés. A Korrekt2 egy
kifejezetten könyvgyártásra berendezett saját tulajdonú,
frissen felújított, 1500 négyzetméteres telephelyet takar,
ahol február elejétôl már élesben folyik a munka.
Nyomtatnak a nemrégiben beszerzésre került B1-es,
kétwerkes, fordítós Heidelbergi nyomógépen, hordják
össze és ragasztják – természetesen PUR-technológiával
is – az íveket a 24 állomásos Müller Martini Acorón,
majd az így elkészült könyveket, illetve egyéb kiadványokat egy hosszú szárítószalagon való „utaztatást” követôen
vágják készre, természetesen egy háromkéses vágógépen.
Közben persze, a Korrekt1 is él és virul.
Ezúttal Barkó Iliász volt a beszélgetôpartnerem, aki
Barkó Imrének, a Korrekt Nyomda tulajdonos-ügyvezetôjének a fia, és már egy jó ideje méltán ügyvezetôtársa
édesapjának.

termegkft@t-online.hu
10

● Igazán impozáns a Korrekt2: 1500 négyzetméter, kívül-belül felújítva, és már alakulóban,
planírozás alatt a mûhelyépületet körülvevô
terület, kert is. Az üzemcsarnokban pedig
termelnek a gépek. Ezek szerint nagyon is valós
igény szülte ezt a cseppet sem kis fejlesztést.
– Tényleg kinôttük a korábbi telephelyünket,
pedig jellemzôen több mûszakban dolgozunk, de
még így is szûk lett mára a kapacitásunk. Fôleg a
kötészet terén vált szükségessé a fejlesztés. A
Korrekt1 ugyan közel 2000 négyzetméteren
helyezkedik el, de az új, 34 méter hosszú, 24 állomásos kötészeti gép már nem fért el a „régi”
üzemben. Logikus lépésként elôször a mostani
telephelyünkön, tehát a Fehér úti ipartelepen belül
néztünk körbe, de nem sikerült számunkra

www.aranyozas.hu
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● És indokolt volt egy ekkora gép
beszerzése? Tudom persze, a
Korrekt mindig gyártott könyveket
is, de alapvetôen nem ez volt a fô
profilja. Idôközben profilt váltottak,
hogy ekkora kötészeti kapacitásra
lett szükség?
– Szó sincs róla: továbbra is – úgymond – vegyes profilú nyomda maradtunk, amely a grafikai elôkészítéstôl a
késztermékig, a teljes munkafolyamatot lefedve házon belül felkészült
szinte bármilyen nyomdatermék
gyártására. Ám tény, hogy az elmúlt
évek alatt – kétségtelen, a gazdasági
válság hatására is – némileg módosult
a profilunk, és nagyobb hangsúly
helyezôdött a könyvgyártásra. Ehhez
azonban a kötészetet mindenképpen
fejlesztenünk kellett, már csak azért is,
mert egyetlen ragasztó-kötôgépünk
volt, ami rizikóssá tette a nagyobb
volumenû, vagy éppen rövid
határidejû munkák vállalását. Régóta
kerestük a számunkra megfelelô gépet.
Tény, hogy kicsit nagyobb, mint
amilyenre eredetileg gondoltunk,
viszont mindent „tud”, amire
szükségünk van.

● Ha már szóba kerültek az anyagiak… Budapesti cégként esélyük
sem volt bárminemû pályázati
forráshoz jutni, ugyanakkor nem kis
lélegzetû beruházást hajtottak
végre: kötészeti gép, nyomógép, új,
saját tulajdonú telephely – csakhogy a legmeghatározóbbakat
említsem…
– A Korrektre mindig jellemzô volt,
hogy megfelelô tôketartalékkal rendelkezzen. A mostani beruházásunk is
jelentôs önerôbôl, és csak némi lízingkonstrukció igénybevétele mellett
valósult meg.
● Ennek köszönhetik azt is, hogy
míg a nyomdaipar átlagát tekintve
15–20 százalékot csökkent a forgalom a válság kemény éveiben, önök
akkor is növekedtek.
– A Korrekt bevétele valóban nem
csökkent. Sôt, évrôl évre növekedett
és növekszik, ám a nyereségtartalomról már közel sem lehet ezt elmondani.
Nem ezek alatt az évek alatt gyûlt
össze a cég tôketartaléka.
Ezzel együtt, mi magunk sokat
tettünk és teszünk azért, hogy elegendô munkánk legyen, ne kelljen például
egyetlen kollégától sem megválnunk.
Ennek egyik legcélravezetôbb módja,
hogy a hatékonyságunkat úgy növeljük tovább, hogy a sûrû fillér elve
érvényesülhessen.
Az újabb gépek – a B1-es, fordítós
Heidelberg és a Müller Martini Acoro
– is ezt szolgálják. A célunk továbbra
is az, hogy minôségileg kifogástalan
termékeket állítsunk elô, és magas
színvonalú szolgáltatást nyújtsunk a
megrendelôk számára – mindezt a
lehetô legkedvezôbb áron, a legrövidebb átfutási idôvel.

● Ahhoz, hogy „sûrû” tudjon bármi
is lenni, elengedhetetlenül „soknak” is kell lennie… Van, lesz annyi
könyvmegrendelés, hogy ez teljesülhessen?
– Tény: jelenleg még messze nem
használjuk ki sem az Acoro, sem a B1es nyomógép kapacitását, de ez egyáltalán nem baj! Sôt, nem titkolt célunk,
hogy ne csak a saját, belsô munkáinkra használjuk ezeket a gépeket – elsôsorban a Müller Martini Acorót –,
hanem alvállalkozóként is a nyomdák
rendelkezésére álljunk. Igen, szeretnénk és szívesen is vállalunk, vállalnánk ragasztókötést a nyomdák számára, és természetesen nemcsak
hagyományos hotmelt, hanem PURtechnológiával is. A minôséghez
kétség sem fér, a kapacitásunk nagy,
és emiatt is, de egyébként is kellô
rugalmassággal rendelkezünk. Az
áraink pedig – ahogy említettem – a
sûrû fillér elv alapján vannak kalkulálva. Minden feltétel adott tehát
egy kölcsönösen elônyös együttmûködéshez.
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megfelelôt találni. Végül a XVI. kerületben, a Pesti határútnál bukkantunk
rá a számunkra megfelelô ingatlanra,
amely korábban építôipari telephelyként mûködött. Ráadásul alig 10 percre van a Korrekt1-tôl.
Miután megtörtént az adásvétel,
elkezdôdött a teljes körû épületfelújítás, a szükséges közmûvek kialakítása,
az engedélyek beszerzése. Tavaly
október végére elkészültünk, és indulhatott az üzem. A további hasznos
terek, irodák végleges kialakítása,
parkosítás még hátra van, de a folyamatos és minôségi munka a jelenlegi
legfontosabb feladatunk.
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● És a nyomdák közötti bizalmatlanság…?
– Nemcsak a nevünk Korrekt, hanem azok is vagyunk! Ezt mindazon
partnereink, akiknek CtP-lemezeket
gyártunk, és akikkel évek óta üzleti
kapcsolatban állunk – a kicsiktôl a
nagyokig jó néhányan vannak a
nyomdaiparból – nagyon jól tudják,
mert így tapasztalták/tapasztalják.
Akik pedig kötészeti igénnyel
fordulnak hozzánk, azoknak se legyen
kétsége: ôk is ugyanezt a korrektséget
tapasztalhatják, beleértve minden
olyan területet is – üzleti etika, hatékonyság, rugalmasság, árfekvés –,
amit érint egy együttmûködés. ■
Ilona
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A magyar csomagolóiparon (lesz) a „világ szeme”

WPO-közgyûlés és
konferencia, WorldStar
díjátadó Budapesten

A Csomagolási Világszövetség (WPO) az idén, egészen pontosan
2016. május 22–26. között Budapesten tartja tavaszi közgyûlését és
az ehhez kapcsolódó szakmai konferenciáját. Sôt, az ötnapos
rendezvény magába foglalja a világ legrangosabb csomagolási
versenyének, a WorldStarnak ünnepélyes díjátadó gálaestjét is,
amelyre a zárónapon kerül sor. A visszafogottan fogalmazva is nem
kis szervezéssel és persze komoly anyagi ráfordítással járó házigazdai
feladatokat a hazai szövetség, a CSAOSZ vállalta magára, és túl
azon, hogy természetesen nagy megtiszteltetés és legalább akkora
reklám a hazai csomagolósoknak, hogy itt fog ülésezni a WPO, itt
lesz a díjátadó, és emiatt fokozott figyelem irányul a hazai iparág szereplôire, némi „dafke” is szerepet játszott
abban, hogy Magyarországon tartják a rendezvényt… Nagy Miklóssal, a CSAOSZ fôtitkárával beszélgettem.
● Szóval, hogyan is van az a
„dafke”…?
– Még 2012-re nyúlik vissza a dolog,
amikor az történt, hogy az egyik hazai cég
e-mailen közvetlenül a WPO-hoz jelentkezett be, hogy indulna a WorldStar versenyen. De mivel egy hét elteltével sem
kaptak választ, megkértek, hogy nézzek
utána, mi történt. Felhívtam a Világszövetséget – akikkel egyébként rendszeres
kapcsolatban állunk –, ahol is közölték
velem, hogy bizony elôfordul, hogy –
idézem – az „East Blokkból” nem kapják
meg az e-mailt. És olyannyira rossz szájízû és pejoratív felhangú volt ez az „East
Blokk” kifejezés, hogy mélyen szíven
ütött. Így amikor felmerült, hogy esetleg
Magyarországon kerüljön megrendezésre
a WPO-közgyûlés és konferencia, illetve a
WorldStar díjátadó, gondoltam, itt a jó
alkalom arra, hogy a világ szeme a
magyar csomagolóiparra „szegezôdjön”.
Ismerjék meg, a hazai csomagolósokat,
kapjanak konkrét bizonyosságot arról,
hogy Magyarországon világszínvonalú a
csomagolóanyagok, illetve csomagolóeszközök gyártása. Persze, az is tény, hogy a
magyar csomagolószer-gyártók – külön
megemlítve az STI Petôfi Nyomdát –
évrôl évre komoly sikereket érnek el a
WorldStar versenyen, és ezzel keltik,
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öregbítik a hazai ágazat jó hírét. Ám egy
ötnapos rendezvényen, fôleg a konferencián, amire a világ számos országából –
például az USA-ból és Brazíliából is –
érkeznek szakemberek, ezért aztán a
hazai cégek képviselôinek remek lehetôségük nyílik egyrészt új és fontos információkhoz jutni a csomagolóanyag-gyártás helyzetérôl, trendjeirôl, másrészt új
kapcsolatokra is szert tehetnek, amelyek
a késôbbiekben esetleg igen gyümölcsözôvé tudnak válni.
● Apropó: milyen év volt 2015-ös a
csomagolósok számára?
– A tavalyi évben a GDP-t meghaladó
mértékben növekedett a csomagolóipar,
noha egyelôre még csak a januártól
novemberig tartó idôszak adatai állnak a
rendelkezésünkre. Ennek alapján igen
szép eredményt tudhat magáénak az iparág: volumenben 4 százalékot nôtt, árbevételben pedig ennek majd’ a dupláját. De
igazán a volumennövekedés az érdekes,
az a meghatározóbb. Az árbevétel olykor
félrevezetô tud lenni…
● Térjünk vissza a Világszövetség
rendezvényeihez, fôleg a konferenciához! Részt vehet rajta bárki, akit
érdekel?

– Igen! Témákkal és elôadókkal együtt
már megvan a teljes program, megtalálható a rendezvény honlapján
(www.wpobudapest2016.org), és ugyanott
lehet regisztrálni is a konferenciára. Akik
érdekeltek a csomagolásban, vagy érdeklôdnek a csomagolóanyag-gyártás iránt,
azoknak feltétlenül ajánlom, és egyben
kérem is, hogy vegyenek részt rajta.
● Azért jókora feladatot vállaltak fel
ezzel a rendezvénnyel… Megéri?
– Anyagilag biztosan nem lesz rentábilis, még szponzori támogatással sem,
hiszen nagyon nagy lélegzetû eseménysorozatról van szó. Ám elsôsorban a
tagvállalataink, de persze a teljes hazai
csomagolóipar számára egy nagyon
esszenciális bemutatkozási lehetôséget
teremtünk azzal, hogy idehozva a rendezvényt, a világ számos országából
jönnek majd szakemberek, és ezáltal a
hazai csomagolóiparra irányítjuk az
egész világ figyelmét. És ez egészen
biztosan – akár közvetlen, akár közvetett
módon – a magyar csomagolóipar-, illetve csomagolószer-gyártók javát szolgálja, és segíti a piacon való boldogulásukat.
Nekünk pedig, mint szövetségnek ez (is)
a dolgunk. ■
Ilona
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Elônyök, amelyeket Szövetségünk nyújt
a tagságának – avagy: miért érdemes
csatlakozni hozzánk?
Önök rendre értesülhetnek arról, hogy mivel is foglalkozik
Szövetségünk, milyen feladatokat lát el, hogyan fejti ki érdekérvényesítô
erejét, milyen eredményeket ér el a tagsága, illetve a teljes hazai ágazat
érdekében. Mégis úgy gondoljuk, hogy egy átfogó ismertetôben egzakt
módon összefoglaljuk az Önök számára, kik vagyunk, hogyan és milyen
tevékenységet folytatunk, miként tudjuk közvetve vagy közvetlenül

támogatni tagjaink üzleti boldogulását, milyen szolgáltatásokat
vehetnek igénybe, illetve milyen célok megvalósításáért dolgozunk
a tagságunkkal együtt.
Vagyis mindazt, amiért érdemes csatlakozni hozzánk.
Szövetségünk által nyújtott tevékenységi, illetve szolgáltatási kör nem
állandó, hiszen a hozzánk csatlakozó cégek is egy folyamatosan változó
üzleti környezetben élnek és dolgoznak. Bizonyos feladatok háttérbe szorulnak, mások fontosakká váltak. Nemcsak szlogenként
hangoztatjuk, hogy „számunkra a tagjaink érdeke és véleménye a legfontosabb”, hanem ezt szem elôtt tartva alakítjuk mûködésünket.
Most induló sorozatunkban a 2016. évben jellemzô tevékenységeket és az általunk elérhetô elônyöket foglaljuk össze, amelyek az Önök
visszajelzései nyomán folyamatosan bôvülhetnek és változhatnak.

Akik már csatlakoztak – tagjaink
Tagjaink a nyomtatott kommunikáció meghatározó szereplôi.
Tevékenységük felöleli a teljes termékpalettát, technológiai fejlettségük
megegyezik a hasonló nyugat-európai cégekével.
◆ 2014-ben tagjaink árbevétele meghaladta a 283 milliárd forintot.
◆ Nyomdáink árbevétele 127 milliárd forint volt, amely az ágazati
teljesítmény 62 százalékának felel meg.
◆ A tagnyomdáinknál foglalkoztatott létszám meghaladja a 6000 fôt.

Együtt vagyunk erôsebbek
Szövetségünk akkor tud eredményesen mûködni, és akkor lesz erôs, ha
tagjai olyan cégek, amelyek:
◆ gazdasági súlyuknál fogva képesek hatékonyan befolyásolni a piacot,
◆ felelôsséget vállalnak nemcsak cégük, hanem az ágazat jövôjéért is,
◆ felismerték, hogy a közös feladatok és problémák csak összefogással
oldhatók meg.
Tagjainkat képviselô vezetôk és tulajdonosok egyben az ágazat véleményformálói is, akik szakmai tekintélyüknek köszönhetôen aktívan
alakítják a nyomtatott kommunikáció jelenét és jövôjét.

Tagsági jogok
Tagjaink széleskörû és korlátozásmentes jogosítványokkal rendelkeznek
tagsági viszonyuk fennállása során. Kötelezettségük mindösszesen a
közgyûlés döntéseinek betartására és a tagdíj megfizetésére vonatkozik.

◆ Döntés és szavazati jog a közgyûlésen.
◆ Jelölési jog a Szövetség szervezeteinek tagjaira (elnökség, fb).
◆ Tisztségvállalás a Szövetség szervezeteiben.
◆ Részvétel a Szövetség munkabizottságaiban és projektjeiben.
◆ Érdekérvényesítés (lobbi) kezdeményezése.
◆ A Szövetség szolgáltatásainak teljes körû igénybevétele.
◆ Pénzügyi kedvezmény igénybevétele térítésköteles rendezvényeken.
◆ Konzultáció egyedi ügyekben.
◆ Szövetség logójának használata a cég kommunikációjában.
◆ INTERGRAF és CEPI logó használata.

Kommunikáció a tagokkal
Tagjaink folyamatos tájékoztatása mûködésünk alapvetô eleme. Ezért a
rendelkezésünkre álló összes kommunikációs csatornát felhasználjuk a
naprakész információk továbbításában.
◆ Személyes kapcsolattartás.
◆ Hírlevél a Printinfóban.
◆ E-hírlevél.
◆ Kör-email tagjainknak.
◆ www.fedprint.hu – a web oldalon külön tagoknak fenntartott zárt oldalt
mûködtetünk.
◆ Nyomtatott kiadványok.
◆ www.bph.hu – a Best Print Hungary weboldala.
◆ www.printpower.hu – a Print Power Hungary kampány web oldala.
◆ Jelenlét a szakmai és az országos sajtóban.
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BEST PRINT
HUNGARY
2016
2015-ben 32 cég 117 kiadványa versenyzett a Best Print Hungary-n. Idén is várjuk
új és régi versenyzôk mûveit a legjobbak megmérettetésén. Célunk változatlanul
az, hogy megmutassuk: a print a legmagasabb szinten képes ötvözni a XXI. század
tudását a szakmai hagyományokkal. Egyre több kutatás és egyre több felhasználó
ismeri fel a nyomtatott kommunikációban rejlô lehetôségeket és elônyöket. A mi
dolgunk, hogy erôsítsük, támogassuk ezeket a törekvéseket.
A versenyt változatlanul 10 kategóriában hirdetjük
meg, amelyre 2015. január és december között
készült kiadvánnyal lehet nevezni.
Jelentkezni kizárólag online lehet a www.bph.hu
oldalon, ahol a nevezéshez szükséges valamennyi
dokumentum megtalálható.
Nevezési díj: három vagy annál több benevezésre
kerülô pályamû esetében további kedvezményt
biztosítunk (a részleteket megtalálják a
www.bph.hu oldal Nevezési díjak menüpontban).
Zsûrizés: a beérkezett pályamûvek elbírálására
2016. április 11–12-én kerül sor.
Jelentkezési határidô: 2016. március 25., 12.00 óra
Eredményhirdetés: 2016. május 5.
Tavaly ôk voltak a Best Print Hungary
2015 legjobbjai: Dürer Nyomda Kft.
(Grafikai nagydíj), Ipress Center Hungary
(Nyomtatási nagydíj), Keskeny és Társai
2001 Kft. (Finishing nagydíj).

Közös
energiabeszerzés

fedprint.hu

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

– érdemes
sietni vele
A korábbi évekhez hasonlóan
Szövetségünk idén is szervez közös
energiabeszerzésre társulást annak
érdekében, hogy saját, valamint az ebben
a projektben is együttmûködô CSAOSZ
tagvállalatai minél kedvezôbb áron
jussanak a mûködésük során
felhasználásra kerülô áramhoz, illetve
földgázhoz. Az elmúlt években jelentôs –
összességében több mint 400 millió forint
– megtakarítást értek el a csoport tagjai.
Természetesen az idei évben is van
lehetôség a csoportos beszerzésre.
S míg tavaly ilyentájt rendkívül hektikus
kilengéseket mutattak az energiahordozók
– áram, földgáz – árai, ezért némileg
kivártunk a tendereztetéssel, addig az idén
érdemes sietni vele, merthogy most (még)
alacsonyak az árak.

2016-ban lehet, hogy az Ön cége lesz?
Várjuk jelentkezésüket!

Tavaszi közgyûlés – Budapest, 2016. március 23.
Tavaszi közgyûlésünk kifejezetten szervezetünk
mûködésével foglalkozik: egyrészt szavaznunk kell
Szövetségünk tavalyi mérlegérôl, másrészt a jogszabályi
elôírás változása miatt minden nonprofit szervezetnek, így
nekünk is módosítani kellett az Alapszabályunkon, és ezeket
a módosításokat el kell fogadnia a közgyûlésnek.
A módosítás némi strukturális változást fog jelenteni
a Szövetség tevékenységében – például kötelezô lesz
felügyelô bizottságot létrehozni –, de alapvetôen nem érinti
sem kitûzött céljainkat, sem feladatainkat, sem mûködési
feltételeinket.
Helyszín: Hungest Hotel Griff***
(1113 Budapest, Bartók Béla út 152.)
Idôpont: 2016. március 23., 10 óra

Cég info
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Kasírozás és stancolás – mondhatni – gigaméretben

Karton Stanc

● Majd’ másfél éve indult a Karton
Stanc. Beváltotta a reményeket?
– Egyrészrôl igen, másrészrôl még
nem annyira.
● Mi az egyik rész, és mi a másik?
– Az egyik rész, hogy nagyon szeretek vele foglalkozni, kifejezetten élvezem, hogy ezen a téren alvállalkozóként vagyok ismét kapcsolatban a
nyomdákkal. A másik részrôl, azaz a
kapacitáskihasználtságot tekintve
azonban még vannak jelentôsnek
mondható tartalékaink… Tény: napi
két mûszakban mûködünk, és a formá-
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Ahogy arról még 2014 októberében beszámoltunk, a lánykori nevén
Regiszter Plakát Nyomda, ma Regiszter Printing néven ismert cég
alapító-tulajdonos ügyvezetôje, Horváth Mihály új tevékenységbe
kezdett, mégpedig papírfeldolgozásba, egészen pontosan
stancolásba, kasírozásba – és nem is akármilyen méretben. Hogy
miért is alakult meg a Karton Stanc, annak minimum két oka volt:
egyrészt „beleszeretett” a Rinocérosznak becézett B0-ás, Rabolini
tégelystancba, másrészt, mivel a gyerekei – Barbara lánya és Misu
fia – jószerint már teljesen átvették tôle a Regiszter mûködtetését,
kifejezetten hiányoztak neki az iparágon belüli napi kapcsolatok.
Szóval, megvette a Rabolinit, ami mellé igen rövid idôn belül került
egy impozáns méretet – 1400x2000 mm-t – stancolni tudó
hengerstanc, és persze, egy 155-ös Polar vágógép is.
Már akkori beszélgetésünkkor említette azonban, hogy ezzel nincs
vége a papírfeldolgozáshoz szükséges géppark kialakításának, egy
kasírozógépet – persze abból sem kis formátumút – mindenképpen
szeretne még beszerezni. Nos, a tavalyi évben üzembe is állított egy
korszerû, vizes bázisú ívkasírozó gépet, amellyel akár 1320x2000
milliméter nagyságú íveket is lehet kasírozni.
Ezúttal is Horváth Mihállyal beszélgettem.
tumok okán is, nem kicsi a kapacitásunk. A Rabolini B0-ás, a hengerstanc
B00-ás, és mellette van még két kisebb
formátumú – egy B1-es és egy B3-as –
hagyományos stancológépünk, meg
egy digitális is. A kasírozónk mérete
1320x2000 mm, és nagyjából 5000 ív
kasírozását tudjuk elvégezni egy nap
alatt, tehát messzemenôkig képesek
vagyunk a gyors, minôségi és költséghatékony kasírozásra.
● Világéletében csak nagy méretben, és nagy kapacitásban tudott
gondolkodni…

– Ez igaz, de ennek – fôleg a papírfeldolgozás esetében – elsôsorban az
az oka, hogy gyorsan és hatékonyan
szolgálhassuk ki a partnereinket, azaz
a nyomdákat. Ráadásul, igen széles
azon hordozók és termékek köre,
amelyeket kasírozni, illetve stancolni
tudunk: hullámkarton, nyitott hullám,
habkarton, szürke lemez, mûanyag,
habosított PVC lemez. Stancolásunk
hibátlan minôségérôl, a rugalmas
kiszolgálásról és a kedvezô árainkról
már jó néhány nyomda meggyôzôdött,
és remélem, a jövôben még többen
fognak. A kasírozást tekintve ugyan-
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ilyen nyugalommal fordulhatnak hozzánk. A minôséget – egyebek mellett –
például az is garantálja, hogy egyrészt
a kétoldali állítható ütközôrendszernek
és a sodrógörgônek köszönhetôen
pontos illesztést érünk el, másrészt
természetesen állítható dupla hengerpár van a gépen, ami lehetôvé teszi,
hogy széles grammsúly-tartományban,
vagyis a 100–500 g/m2 közötti nyomatokat buborék- és ráncmentesen tudjuk
kasírozni, még ekkora méretben is.
Mindemellett korszerû, vizesbázisú,
tehát környezetbarát is ez a gép. Jobbat kívánni sem lehet! Illetve lehet, de
az ár-érték–minôség–gyorsaság hármas elvárásának ez a gép tényleg
tökéletesen eleget tesz.
De nemcsak gépi kapacitásunkkal,
hanem – az adott feladat ismeretében –
szaktanácsadással is szívesen állunk
partnereink rendelkezésére.
● Az imént szóba kerültek már az
árak. A Karton Stanc honlapján, a
kartonstanc.hu oldalon szép
rendben ott sorakoznak a vállalási
áraik… Kôbe vannak vésve, vagy
van alku?

– Van alku: azok csak irányárak!
● A múltkori beszélgetésünkkor, és
most is erôteljesen hangsúlyozta,
hogy a Karton Stanc kifejezetten a
nyomdáknak szeretne az alvállalkozója lenni. Ez azt jelenti, hogy nem
kívánja felvenni a kapcsolatot az –
úgymond – végfelhasználói körrel,
sem önálló termékfejlesztéssel történô piaci belépésre nem vállalkozik?
– Igen: pontosan ezt jelenti. Én már
felépítettem a Regisztert,
és ez alatt a hosszú idô
alatt éppen elég „külsô”
megrendelôvel volt dolgom ahhoz, hogy Karton
Stancként ma már ne
akarjak „külsôs” piacra
kívánkozni. És ugyanez
igaz a termékfejlesztésen
alapuló új lehetôségek
kiaknázására is. Se energiám, se kapacitásom
ezekkel foglalkozni
Abszolút megerôsítem:
alvállalkozóként szeretnék a nyomdáknak dolgozni. Az pedig, hogy

Céginfo

senki megrendelôjét nem „nyúlom
le”, már korábban, még „nyomdaként” köztudott volt rólam, hiszen
gyakran voltam alvállalkozója más
nyomdáknak. Arról meg nem is
beszélve – ahogy legutóbbi beszélgetésünkkor is említettem –: nyugodtan bízhatnak a lustaságomban
is… Félretéve a tréfát: azt gondolom, mindenkinek elônyösebb –
fôleg a többi nyomdának, de persze,
nekem is –, ha alvállalkozóként
nyújtja szolgáltatásait a Karton
Stanc.
● További fejlesztés? Esetleg –
ahogy arról már múltkor is beszéltünk – új telephely?
– Egyelôre letettem arról, hogy új
telephellyel bôvüljünk, egyelôre – ha
némileg szûkösen is – elférünk a csepeli üzemben. Fejlesztésben pedig
nem tudok nem gondolkodni! Jön a
Fespa, azután a drupa, meglátjuk, mit
és merre mutatnak, de azért elsôsorban a hazai piaci igényekre vagyok
figyelemmel. ■
Ilona
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Élek aranya – a luxus csodája

Zorán Aranyozó
Napjainkban a tömegtermelés mellett
egyre inkább elôtérbe kerül
a nyomdatermékek egyediségét
és prémium megjelenését kiemelô
eljárások alkalmazása. Rádásul
a digitális világ térhódítása ellenére
azért egyre inkább érezhetô egy olyan
réteg megjelenése, akik a „klasszikus” könyveket újra megbecsülik,
és egy kiadvány megvásárlásánál az
is fontos számukra, hogy az minôségi
alapanyagra, idôtálló kivitelezésben,
sokszor kézit kötéssel készüljön.
Az aranyozás, dombornyomás
és az élmetszés pedig a könyvek,
a különbözô kiadványok, vagy éppen
a névjegykártyák egyediségét,
prémiumkategóriába tartozását
hivatottak kiemelni, óhatatlanul
odavonzzák a szemet, felkeltik az érdeklôdést. De említhetném a luxustermékek csomagolását is,
amelyeknél szintén nélkülözhetetlen az eleganciát sugárzó felületnemesítés.
A Zorán Aranyozó 1996-ban kezdte meg tevékenységét Magyarországon, s az elmúlt húsz év alatt
folyamatosan fejlôdött. Ma egy 1000 négyzetméteres, saját tulajdonú telephellyel rendelkeznek – ami
egyébként inkább mûterem, semmint mûhely –, ahol minden olyan technológia helyet kapott, amely így
vagy úgy összefügg az aranyozással: saját klisékészítô részlegük van, prégelnek és dombornyomnak, és idén
januárban beüzemelésre került egy Ochsner+co típusú, svájci gyártmányú, félautomata élmetszôgép is.
A cég tulajdonos-ügyvezetôjével, Zorán Radisiccsal beszélgettem, akinek egyébként már arra nézve
s vannak elképzelései, hogy mi lesz a következô olyan szolgáltatásuk, amellyel tovább bôvítik
a prémiumkategóriás termékek körét.

● Vitathatatlan, hogy egy élmetszett
könyvnél nincs szebb! Ennek ellenére
nagy kérdés, hogy ez iránt a nemes
szépség iránt van-e igény, azaz
hajlandó-e megfizetni a piac…
– Azt kell mondjam, hogy egyrészt a
luxuskategóriás termékek iránt töretlen,
sôt növekvô az igény, másrészt a tömegtermelés közepette mindenki arra vágyik,
hogy az ô terméke – legyen az könyv,
katalógus, névjegykártya vagy éppen
csomagolás – kitûnjön a többiek közül.
Az aranyozás, az élmetszés pontosan ezt
teszi lehetôvé. Nem véletlen, hogy egyre
nagyobb rá az igény. Kétségtelen: ezt az
igényt azért fel is kell kelteni, hiszen nem
várható el egy nem szakembertôl, hogy
olyan eljárással kalkuláljon, amit lehet,
hogy nem is ismer, vagy éppen nem
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tudja, hogy van Magyarországon olyan
cég, amelyik képes ilyet készíteni. Amikor elkezdtem Magyarországon az ipart,
gyakorlatilag teljesen nulláról indultam:
senkit nem ismertem, kizárólag magamra
számíthattam, és akkor úgy sikerült az
elsô megrendelésekhez jutnom, hogy
készítettem egy aranyozott mintakollekciót – volt abban a névjegykártyától a
meghívón át a díszcsomagoló-anyagig
igen sokféle felhasználási módozat –, és
azt mutogattam mindenkinek. Ez a
mintakollekció olyan elegáns és szép
volt, hogy aki látta, azok döntô többsége
akarta is belôle azt, ami számára releváns
volt: például névjegykártyát általában
majdnem mindig rendeltek. Azután ezek
az elsô megrendelések, már anélkül
hozták a továbbiakat, hogy nagyon utána

kellett volna járnom: erre mondják azt,
hogy szájhagyomány útján terjedtünk,
jobban mondva a munkáink beszéltek
helyettünk, azok „adtak el” bennünket.
És azt kell mondanom, hogy jószerint
senki nem foglalkozott azzal, hogy
mennyibe kerül! Kerül, amibe kerül, mert
megérezték, hogy megéri.
● Ebben sok az igazság! Nézve az
önök által élmetszéssel készített névjegykártyákat, nagyon erôs késztetést
érzek, hogy rendeljek ilyet… (Nem
fogok, de csak azért nem, mert „bolondériám”, hogy nincs névjegykártyám.)
– Tény, hogy az aranyozást, de fôleg
az élmetszést „elméletben”, sôt igazán
fotón vagy a virtuális térben sem lehet
nagyon megmutatni: ezek a nemesítési
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● Akkor most újra nyakába veszi a
várost, és a régi módszere alapján
személyesen fogja felkeresni a lehetséges megrendelôket, hogy megmutassa?
– A mostani mûhelyünk teljesen
alkalmas arra, hogy úgynevezett Nyitott Napokat szervezzünk, és itt a
helyszínen mutassuk meg nemcsak a
végeredményt, az aranyozott vagy
élmetszett termékek sokaságát, hanem
a gyártás körülményeit is, a gépparkot,
a kollégákat. Volt már ilyen rendezvényünk kifejezetten az aranyozás kapcsán, és az idén is tervezünk egy
hasonlót, csak most már az élmetszésre is fókuszálunk. Noha a Zorán
Aranyozó – ahogy a szlogenünkben is
fogalmazunk – „a nyomdák arany
partnere”, nemcsak nyomdászokat
gondoltunk meghívni erre a rendezvényre, hanem grafikusokat, illetve
reklámügynökségek kreatív munkatársait, hogy már eleve gondolkodjanak benne, már a kiadványok tervezésekor kalkuláljanak az aranyozással,
élmetszéssel.
● Még jószerint el sem indultak
igazán az élmetszéssel, de – ha jól
tudom – már a következô beruházásának iránya is megvan…
– Ez igaz, és az is teljes mértékben
illeszkedni fog a luxus felületnemesítés sorába – merthogy én másban nem
is tudok gondolkodni –, de ennél
konkrétabbat egyelôre nem szeretnék
elárulni.
● Rendben! Akkor térjünk vissza az
élmetszéshez! Miért pont erre a
gépre esett a választás?

– Sokat gondolkodtunk, hogy félautomata vagy teljesen automata gépet
vásároljunk. Az automata gépek mellett szól a teljesen gépi beállítás és a
nagy termelékenység. Egy félautomata
gépen megmarad a kézi beállítás lehetôsége, valamint az is e gép mellett
szólt, hogy míg egy teljesen automata
gépen fôleg a nagy példányszámú
munkák gyárthatók gazdaságosan,
addig ezen a gépen, akár 100 darab
névjegy élmetszése is gazdaságosan
kivitelezhetô, de a többezres példányszámok gyártására is messzemenôkig
alkalmas. További érvként szólt a gép
mellett, hogy svájci gyártmány, tehát
nagyon precíz, ugyanakkor egyszerû a
kezelhetôsége, és magas minôséget
produkál. Jelenleg egyébként nincs a
piacon olyan másik gép, ami ezt a
minôséget felülmúlná.
● Hogyan történik egy nyomdatermék élmetszése?
– Két fô munkafázisban készítjük az
élmetszést. Nincs két egyforma munka
és két egyforma alapanyag, ezért az
elôkészítés az egyik legfontosabb
mûvelet. A nyomathordozó típusához
kiválasztjuk a legjobban megfelelô
csiszolóanyagot. Precíz beállítást követôen több menetben addig csiszoljuk
a nyomdatermékek oldalait, amíg
szinte tükörsimák nem lesznek, vagy
még simábbak. Ez egy többlépcsôs,
nagy figyelmet és precizitást igénylô
munkafolyamat. A második munkafázisban egy fûthetô henger segítségével
kerül fel a felcsiszolt ívek oldalára a
kiválasztott színû fólia, ami ugyanúgy,
mint az aranyozásnál, nagyon sokféle
színben, sôt hologramos kivitelben is
létezik.
● Ugyanolyan fóliákkal készül az
élmetszés, mint a könyvtáblák
aranyozása?

– Nem! Speciális fóliákat használunk, amelyeket kifejezetten erre a
célra gyártanak. A leglátványosabbak
az arany- és az ezüstfóliák, de speciális igények fogadására is felkészültünk, és – ahogy említettem az elôbb –
nagyon sok színvariációban tudjuk
elkészíteni az élmetszett munkákat,
akár hologram mintázattal is. Ezek a
fóliák drágábbak, mint a hagyományos
aranyozófóliák. Cserébe viszont
ellenállóbbak, hiszen egy élmetszett
könyvnél vagy magazinnál nem megengedhetô, hogy használat során a
fólia az olvasó kezére tapadjon. Mivel
nálunk a tökéletes minôség az alapkövetelmény, ezért van olyan munka,
amit több rétegben fóliázunk. A végeredmény pedig önmagáért beszél.
Szeretjük, ha a megrendelôink, mint
amikor tükörbe néznek, úgy látják
meg magukat a nálunk készült
munkákban. Ügyfélkörünk és a
legtöbb megkeresésünk a prémiumkategóriába tartozik. Az elôzetes
visszajelzéseink nagyon jók, hiszen
olyan lehetôséget kínálunk, amivel
egy nyomdatermék hozzáadott értéke
jelentôsen növelhetô.

Céginfo

eljárások eredetiben fejtik ki a hatásukat, ott viszont ellenállhatatlan erejük
van.
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● Említette, hogy az élmetszés
kapcsán terveznek Nyitott Napot
tartani. Lehet tudni, hogy mikor
kerül rá sor?
– A pontos idôpontja még nincs
meg, de valamikor a tavasz folyamán
minden bizonnyal megrendezzük. Azt
gondolom, hogy a résztvevôk a saját
szemükkel fognak meggyôzôdni arról,
hogy ha egy kiadvány – legyen az
magazin, könyv, meghívó vagy akár
névjegykártya – célja a
figyelemfelkeltés, akkor arra az élmetszés valóban egy nagyon jó eszköz. ■

Zil–
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Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület

Print-média Klub

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület úgy döntött, hogy életre hívja
hajdan volt rendezvényét, a Klubot. A
majd’ negyvenéves múltra visszatekintô
egyesületi klubdélutánok annak idején
kedvelt és igen látogatott fórumot
jelentettek az ágazat szereplôi körében,
hiszen laza és oldott keretek között
lehetett sort keríteni némi szakmaközi
„fecsejre”, meghallgatni az éppen aktuális pletykákat, vagy körbeérdeklôdni
egy esetleges munkahelyváltás lehetôségeirôl… Persze, az összejöveteleknek
mindig valami konkrét témája is volt,
amely inkább többé, mint kevésbé
gyarapította, kiszélesítette az aktuális
klubdélutánon résztvevôk tudását: érdemi információt adott az akkori igen-igen
információszegény világban.
Nos, nagyjából ezért jöttek létre annak
idején a klubdélutánok, és igazából ez
napjainkban történô életre hívásának oka
is: szakmaközi fecsejre manapság is nyitott mindenki, ahogy az aktuális ágazati
pletykákra is, a munkahelyváltás, illetve
a szakember-keresés pedig napjainkban
méginkább problémaként jelentkezik.
Információszegénységrôl ugyan nem
beszélhetünk, sôt éppen az információdömping, az ebben való eligazodás, az
érdemi és valóban hiteles tartalom
kiszûrése okozza mostanság leginkább a
gondot. Mert bármenynyire is paradoxonnak
tûnik: a sok információ
ugyanúgy információhiányt okoz, mint a
kevés – csak az ellentétes oldalról!
Szóval, életre hívatott
az egyesület újkori
Klubja, és elsô összejövetelére is sor került,
mégpedig 2016. január
21-én, a Tahi utcai székhelyen. És ahhoz képest,
hogy az ágazati rendezvényeket – teljesen
mindegy, hogy mely cég
vagy szervezet és mi-
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lyen témakörben rendezi – mostanában
ugyan növekvô, de
azért még visszafogottnak mondható érdeklôdés kíséri, elég szépszámú – 15 fôs – társaság jött össze. És ami
igen figyelemre méltó,
hogy egyrészt az életkor szerinti megoszlás
igen „átfogó” volt: a
huszonéves korosztály
éppúgy képviseltette
magát, mint a „már
régebben” nyugdíjasok, másrészt, hogy a
társaságban munkanélküli kolléga és
nyomdatulajdonos egyaránt képviseltette
magát. Az összejövetel további sajátossága volt, hogy érkeztek a fôvárosból,
meg vidékrôl is, és voltak nagy cégektôl
és persze kicsiktôl is, valamint az egyes
cégek profilja – nyomda, beszállító – jól
tükrözte a nyomdaipar egész vertikumát.
A nemek aránya viszont súlyosan az urak
javára billent…
A klubdélután keretprogramjául Burger László értékesítésrôl szóló elôadása
szolgált. Ám még mielôtt erre sor került
volna, Pesti Sándor, az egyesület ügyvezetôje szólt néhány szót a hagyomány
feltámasztásának okairól, valamint céljá-

ról, illetve a társaság valamennyi tagja röviden be is
mutatkozott. Nézzük,
mely cégektôl kik vettek
részt az újkori elsô klubdélutánon: ANY Biztonsági Nyomda
Nyrt. – Rakatzkai Adrienn, BCL Kft. –
Csepregi Csegô, CNI Kft. – Kovács
Tibor és Vetési Viktor, Dupro Kft. – Sziráki Zoltán, FORENO – Földes Tamás,
Láng Ferenc és Major Lajos, Palatia
Nyomda és Kiadó – Radek József és
Radek András, Szó-Kép Kft. – senior
Szikszay Olivér. És persze, voltak olyan
résztvevôk is – például Bálint Csaba,
Hornyák János, Kállai Sándor, Szilágyi
Tamás –, akik kizárólag önmagukat
képviselték…
Ezek után néhány szó az elôadásról:
Burger László régi meggyôzôdése – és
minden bizonnyal igaza is van –, hogy a
létezés, a boldogulás alapjául az élet
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valamennyi területén az értékesítés
szolgál. Ahogy az elôadó fogalmazott: „még a magánszférában is így
van, hiszen a nagypapa unokájának
egy mosolyáért cserébe igyekszik
eladni önmagát, vagy valami általa
nyújtott »szolgáltatást«… Az üzleti
élet pedig fôleg errôl, azaz az értékesítésrôl szól. Bárki bármivel is
foglalkozzék, azt a terméket, szolgáltatást, ötletet, vagy éppen saját magát el kell adnia! Megfelelô értékesítés nélkül bizony senki nem fog semmire, de legalábbis sokra menni.
Van, aki tehetséges e téren, zsigerileg rendelkezik az ehhez való affinitással, másokat nem áldott meg az
ég vele. Jó hír viszont, hogy tanulható az értékesítés, tudása pedig
pénzt ér! És ez nemcsak a kifejezetten kereskedéssel foglalkozó cégekre
igaz! S noha elméletileg mindenki
tisztában van evvel, manapság –
tisztelet a kivételnek – még mindig
nem kap kellô figyelmet ez a terület
egy nem kereskedô cég életében.”
Burger László jószerint évek óta
foglalkozik azzal, hogy a vonatkozó
témában tanácsot adjon, elôadásokat, illetve tréningeket tartson, sôt a
Nyomdavilág hasábjain rendszeresen jelentkezô rovatban segíti mindazokat, akik szeretnék meg-, illetve
eltanulni az értékesítés csínját-bínját. A klubdélutánon ebbôl adott
ízelítôt a társaságnak, majd a következôkkel zárta elôadását: „Az értékesítés valóban tudomány, ám el
lehet sajátítani. És – feltéve, hogy
egy cég sikeres akar lenni – kikerülhetetlenül el is kell sajátítania mindenkinek.”
Az elôadás végeztével pedig beindult az „igazi klubélet”, azaz némi
aprósütemény, kávé, tea és üdítô
melletti kötetlen beszélgetés.
Hogy lesz-e folytatás, és mikor?
Hát, a szervezô részérôl a szándék
megvan. De, hogy valójában újjáéled-e az egyesületi klubdélután, azt
az fogja eldönteni, hogy az ágazat
szereplôi igénylik vagy sem, azaz:
elmennek-e a következôre, meg
esetleg még az azt követôre. Ha
nem, akkor viszont a továbbiakban
már nem is lesz rá alkalom… ■
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„Magyar Grafika LX
– borítóinak tükrében”
vándorkiállítás
2016-ban már 60 éve, hogy megszakítás
nélkül, folyamatosan megjelennek
szakmai magazinjaink!
A Magyar Grafika a kezdetektôl egyedi
tervezésû, neves tipográfusok, grafikusok
által jegyzett borítókkal jelent meg.
A kerek évfordulót most azzal ünnepeljük,
hogy a 60 év összes borítójából összeálló,
rendkívül impulzív és nem mindennapi
kordokumentumot is jelentô tárlatot
vándorkiállítás keretében elvisszük
minden jelentôsebb nyomdaiparral vagy
nyomdász múlttal rendelkezô városba.
Az elsô tárlatnak a sárvári Nádasdy
Múzeum ad otthont. A vándorkiállítás
ünnepélyes megynyitójának helyszíne és
idôpontja:

Sárvár, Nádasdy Múzeum
2016. február 25., 13 óra

drupa aktuális – 10A10
Nem titkos kód! Biztos pont a
forgatagban! 2016-ban ugyanis itt lesz
megtalálható az egyesület, a „magyar
drupa tanya/Hungarian drupa village”!
Elkezdtük a „hagyományos” drupakiadványaink szervezését is. Ismét
megjelenik a „drupa kisokos”, amelyben
minden, a magyar látogatóknak fontos
információt könnyen áttekinthetô
formában megtalál majd. Újfent
megszerkesztjük a „drupa itinert” is,
amely a kiállítási forgatagban segíti a
hazai képviseletek és látogatók egymásra
találását.
A hazai látogatók körében legnépszerûbb
Lommerbergen Park-i szálláshelyeinkre
lassan kitehetjük a megtelt táblát! De
nyugalom: senkinek nem kell a hidak
alatt éjszakázni, mert a konkrét igények
ismeretében lehetôség van további
bungalók igénybevételére!
Szállodáinkban pedig még sok a szabad
éjszaka!

Flexószimpózium, Szombathely, 2016. február 25–26.
Helyszín: Szombathely, Hotel Claudius
(9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 39.)
Program:
Február 25., csütörtök:
10.00–13.00: Regisztráció a hotelben
12.00–13.45: Ebéd a hotelben
14.00–19.00: Szakmai elôadások
(Tervezett, és nem végleges a sorrend):
Mindig a hamisítók elôtt egy lépéssel
Mikroírás flexónyomtatással a Pátria
Nyomdában (Tóth József, Pátria Nyomda) + felkért partnerelôadó: Biztonsági
címke formakészítése (dr. Pál Klaudia
PhD, Plastex Sro.); Nyomtatott élelmiszer-csomagolószerek biztonsági kockázatának értékelése (dr. Madai Gyula);
Felértékelôdô színmérés a flexónyomtatás területén (dr. Schulz Péter); UV festékek, UV LED lehetôségek és kihívások a flexóban (Flint szakembere, CNI);
Nyomatminôség ellenôrzése nyomtatás
közben (Varga Dénes, Varga Flexo);
Igény és funkció – a tekercses öntapadó

anyagok gyártása (Paolo Bernardi,
ifj. Schuck István, HIP-MITSU, Prosystem
Print); A pazarlás hét halálos bûne
(Szabó Szabolcs, Grimex);
Tájékoztatások: WPO konferencia és
Word Star díjkiosztó Budapesten! (Nagy
Miklós, CSAOSZ); drupa 2016 – aktualitások (Pesti Sándor, PNYME)
20.30-tól: Bankett, baráti találkozó
Február 26., péntek:
10.00–12.00: Üzemlátogatás
(lapzártakor még egyeztetés alatt)
12.30-tól: Ebéd a hotel éttermében, azt
követôen (fakultatív)utazás Sárvárra,
a Nádasdy Múzeum nyomdatörténeti
kiállításának és a „Magyar Grafika LX”
idôszakos kiállításának a megtekintése.
További felvilágosítás: szervezéssel
kapcsolatban (Fodor Erzsébet: 1-783
0347, 30/632 3344), szakmai kérdésekben Szabó Szabolcs, a nyomdaipari
szakosztály társelnöke (30/288 6555).

Ilona
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Csomagolunk (1.) – Trendek és kihívások
A nyomdaiparon belül az utóbbi
években a legdinamikusabban fejlôdô
ágazat kétségkívül a csomagolástechnológia. A folyamatosan változó megrendelôi igények újabb és újabb kihívások elé állítják a gyártókat, amelyek
közül a megkérdôjelezhetetlen minôség és a gyors átfutási idô alapkövetelmény. A csomagolás egyben a termék
marketingjének is egyik legfontosabb
eszköze – a felmérések igazolják: sok
esetben a csomagolás határozza meg,
hogy a vevô melyik terméket emeli át
a polcról a bevásárlókosárba.
A csomagolásokra, az azokon feltüntetendô információkra mind több
nemzetközi elôírás vonatkozik, amelyeket szigorú büntetések terhe mellett
be kell tartani. Rengeteg, gyakran
változó szöveges információt kell
megjeleníteni a becsomagolt árucikk
összetevôirôl, biztosítani kell a termék
azonosítását a kereskedelmi hálózat-

22

ban, a szállítás, raktározás, polcra helyezés és fizetés folyamán egyaránt –
nem is beszélve a lejárati, szavatossági
idôkrôl stb. Sok helyütt elôírás a többnyelvû termékismertetés, különösen,
ha multinacionális gyártó sok országban forgalmazott termékérôl van szó.
Ezek az igények megkövetelik változó
adatok nyomtatását, különbözô mutációk elôállítását és mindezek nagyon
pontos ellenôrzését, követhetô és
visszakereshetô jóváhagyási folyamatait.
A megrendelô egyik elsôdleges kívánalma, hogy a csomagolás tükrözze
a márkát, a gyártói brand megjelenését, egyetlen pillantással történô azonosítását. A márkajellemzôk közül
talán legfontosabb a szín, amelynek
pontos reprodukálása (tetszôleges nyomathordozón!) szintén minôségi
alapkövetelmény, de emellett lényeges
lehet például a formavilág is. Ez utóbbinak viszont illeszkednie kell a konkrét termékhez, de ezen túlmenôen geometriájában meg kell felelnie az optimális szállíthatóság, valamint az üzletben való elhelyezés (polc, display) célszerûségi követelményeinek is.
A márkatulajdonosok
fokozódó elvárásokat
támasztanak az adatbiztonság megôrzésével kapcsolatban, és szintén alapkövetelményként jelenik meg a
hamisításvédelem is, amit
speciális technológiai eljárások segítségével lehet
csak biztosítani.
A csomagolóanyag
kiválasztása szintén összetett probléma, amely a fô
funkciókon kívül (áru
védelme, tartósság, szállíthatóság, kezelhetôség, újra
fotonet
zárhatóság stb.) komolyan

befolyásolja a csomagolás gyártási,
illetve nyomtatási technológiáját,
sebességét – és nem utolsó sorban az
árát!
Egyre környezettudatosabbá váló
világunkban ezeken túlmenôen figyelembe kell venni a csomagolóanyag
utókezelését, bomlását vagy újrahasznosíthatóságát – végsô soron az ökológiai lábnyomra gyakorolt hatását is.
Az elôbbiekben leírt követelmények mellett természetesen elengedhetetlen az idôszerûség, hiszen a kampányok világában, digitális, on-line korban élünk, és ez megmutatkozik az
áruházak polcain is, növelve a variációk, mutációk számát, csökkentve a
példányszámokat és az elvárt átfutási
idôt.
Könnyen belátható, hogy ez a sokszínû követelményrendszer a hagyományos módokon már nem elégíthetô
ki hatékonyan és gazdaságosan. Az
egyszerû sztenderdeket fel kell, hogy
váltsák az összetett, megrendelô és
gyártó folyamatos kommunikációját
igénylô folyamatok. A hangsúly a
változó grafikai- és szöveginformációk
egyszerû és pontosan adminisztrált
jóváhagyására helyezôdik, miközben
az állandó elemeknek (színek, designelemek, formák) megbízhatóan
azonosaknak, visszakereshetôeknek és
ellenôrizhetôeknek kell maradniuk. A
jelenlegi trendek és követelmények
mellett a versenyképesség megôrzése
és a dinamikusan fejlôdô piac zökkenômentes kiszolgálása a gyártóktól
olyan belsô folyamatszervezést igényel, ami nagymértékben automatizálható, on-line kommunikációval felvértezhetô, így ellensúlyozza a szakképzett munkaerô csökkenô létszámát és
növekvô költségét is. (folyt. köv.) ■

Ratkovics Péter
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Tényleg? Tavaly írtam néhány szösszenetet
a drupáról és a kapcsolódó dolgokról. Lett
belôlük durci és sértôdés! Így, év elején,
amikor tényleg fû se nô, nagy történésekrôl
nem is beszélve, gondoltam körülnézek a
nemzetközi szaksajtóban: hátha történt valami
a nagyvilágban. Megjegyzem – néhány
csôdtôl eltekintve – ott sem történik semmi.
Viszont, a legismertebb német szaklapban egy
érdekes, bár nem reprezentatív felmérésre
bukkantam. A kérdésre, hogy ki, mennyi idôt
szándékozik a drupán tölteni, a válaszadók 48
százaléka 1–5, 2 százaléka 6–10 napot adott
meg. Öt százalékuk a drupa teljes ideje alatt
kint lesz, ami viszont furcsa, hogy 45 százalékuk egyáltalán nem szándékozik részt venni a
kiállításon. A szervezôk a 2012-es kiállításhoz
képest is kevesebb látogatóra számítanak.
Örök optimistaként ezt a folyamatot természetesnek veszem, hiszen az egynaposok
valószínûleg a döntéshozókat jelentik, a
soknaposok a jutalomutasok, és az egyáltalán
nem utazók az egyébként is mindenkit
nyomasztó prospektusgyûjtôk. A kiállítók
legalább a standszemélyzeten spórolhatnak, és
a látogatók is megtapasztalhatják, hogy többen
vannak, mint a kiállítók… Legalább is
nekünk, mármint a majdnem értelmiségi
nyomdászoknak is tudomásul kell vennünk,
hogy a gazdasági körülmények mellett az
információs és vásárlási szokások is
megváltoznak. Pedig kár a régi szép idôkért,
amikor egyes nyomdatulajdonosok úgy
vonultak végig a kiállításokon, mint a
fôorvosok a nagyviziten. A szervezôknek –
mondjuk – ciki, hiszen a létjogosultságuk
válhat kérdôjelessé.
Más. Úgy látszik, nemcsak mi aggódunk
– mármint akinek van még – a szakma
jövôjéért. A taxisok még fel is lázadnak.
Ugyan nem tudom, miért, de vélt vagy valós

érdekeikért vagy érdeksérelmeik miatt is
keményen megküzdenek. Nem mintha
glasszékesztyûs szakmányunk felôl nem
lehetne hallani öv alatti ütésváltásokról és
raketírkedésrôl*. De hát ez így mûködik, nem?
Nem kellett sokat várni az újév elsô
csôdjére. Jó nagynak tûnik. Igaz, elég sokáig
érlelôdött is. Lesz nagy sírás-rívás, sebeknek
nyalogatása a hitelezôknél. Kíváncsi is
vagyok, hogy hol tartják majd a hitelezôk
gyûlését. Mivel enyhülni kezdett az idô, a
Duna jege kiesik, Rákos mezejét beépítették.
Csak tudnám, hogy miért vártak eddig. És
nem ez az egyetlen ilyen eset. Nehogy azt
higgyük azonban, hogy a megrendelôi
monokultúra egy magyar sajátosság. A
külföldi szaksajtó – amely szintén sok
felszámolásról és csôdrôl számol be – gyakran
említi okként, hogy egyetlen megrendelô
elmaradása miatt került bajba egy cég.
Ilyenkor jut eszembe, egyik volt nagyunk, aki
a kezdeti lendületes nekifutás után rájött, hogy
a boros címkékben van az okosság, mert – a
boros gazdák szavával – T–34-esekre lehet
lôni. Közben elég sokan vágtak bele az
üzletbe, hiszen a „digitális flexó” megjelenése
szinte erre predesztinálja a nyomdákat. És az
ilyen nyomdák száma egyre csak gyarapodik.
Apropó: olvasom a lapban, hogy az egyik
ilyen gépgyártó nem is annyira gépeket,
hanem üzleti modelleket próbálna közvetíteni.
Mint tulajdonképpen az összes ilyen
gépgyártó, és mindezt már legalább 25 éve.
Nekem úgy tûnik, hogy ezek az üzleti
modellek mind azonos tôrôl fakadnak. Ezeket
a vevôik hogyhogy nem ismerik? ■
Spartvis
*(raketírkedés:

a chicagói káposztakereskedôktôl
védelmi pénz szedése a káposztafejek után – lásd:
Arturo Ui)

Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Közinfo

Aki
szelet
vet,
vihart
arat

2016/02/17

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

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás
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Még nem jött el az ideje, de már közeleg

Rusin Mihály
Rusin Mihály egy meglehetôsen pici SzabolcsSzatmár-Bereg megyei városban, Csengeren
született, és beszélgetésünk elôtt két nappal
(február 8-án) töltötte be 52. évét. Rusin Mihály
is azon „nyomdászok” közé tartozik, akiket
a sors kiszámíthatatlan szeszélye vezetett ebbe
az ágazatba. Semmi vonatkozó elôzmény nincs:
nagyszülei gazdálkodók voltak, édesapja
hivatásos katonatisztként teljesített határôri
feladatokat elsôsorban a keleti-, illetve délkeleti határszakaszon, édesanyja pedig
óvónôként dolgozott. A papa hivatásából
fakadóan hol ide, hol oda költözött a család,
mígnem a hetvenes évek elején Nyíregyházán
telepedtek le. Itt végezte már az általános iskola
felsô tagozatát, majd azt követôen postai
vezetékes távközlés-technikai mûszerész
végzettséget és érettségit szerzett a helyi
szakközépiskolában. Az akkor még Posta,
késôbbi nevén Matáv telefonközpontjában
kezdett el dolgozni, s itt is maradt
alkalmazásban egészen 1994-ig, amikor is
felmondott, hogy minden energiájával
az akkoriban már mintegy 350 millió forintos
forgalmat bonyolító saját cégére tudjon
összpontosítani.
Rusin Mihály jószerint mióta az eszét tudja,
Nyíregyházán él, itt alapította meg cégét is,
és ugyan idôközben a vállalkozás többségi
tulajdona az Igepa Grouphoz került, illetve
olykor egyéb okok miatt is felmerült a költözés
gondolata, továbbra is mind magán-, mind
egzisztenciális életének alapvetô helyszíne ez a város maradt, és – nagyon úgy tûnik – marad is.

● Mivel lepte meg magát születésnapja alkalmából?
– Inkább kivel, pontosabban kikkel: a
két lányommal és a feleségemmel ünnepeltünk együtt! Az elsô házasságomban
született 29 éves nagylányom, Tamara
jelenleg a németországi Igepánál dolgozik, és úgy adódott, hogy éppen mostanság voltunk látogatóban nála, és velünk
volt pici lányom is, a mostani házasságomban született, napokban négyéves
Amira. Ennél jobb születésnap, nagyobb
boldogság számomra nem létezik!
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● Azt elhiszem! De, ha már szóba
került az Igepa… Hogyan lesz egy
postai vezetékes távközlés-technikai
mûszerészbôl papír-nagykereskedô?
– Azért nem ilyen éles a váltás! Noha
jobb híján mentem a postaforgalmi szakközépiskolába továbbtanulni, nagyon
kedvemre vált ez a munka, kifejezetten
megszerettem. Kezdetben még hagyományos telefonközpontokat szereltünk, javítottunk, majd jött a Crossbarra történô
váltás, és rengeteg munkánk lett. Olyan
volt ez akkoriban, mint mostanság az IT
rendszergazdaság. És amikor lehetett, már

vgmk-kat alakítani, néhányan azonnal
belevágtunk, és meg kell mondanom:
nagyon sok pénzt kerestünk… Mindegyikünket hajtott is a vágy egy magasabb
életszínvonal után, vagy éppen az után,
hogy kvázi vigyük valamire. Engem fôleg ez utóbbi inspirált, így a 80-as évek
vége felé egy másféle vállalkozásba is
belefogtam, mégpedig a gazdálkodásba.
A szüleimnek volt egy kis telke Nyíregyháza mellett, elkezdtem zöldség-,
valamint almatermesztéssel is foglalkozni. De voltam én nôiblúz-kereskedô is,
ám – mint kiderült – ez nagyon nem
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● E mellet jutott ideje – úgymond –
élni is?
– Nem. Semennyi szabadidôm nem
volt, sôt aludni se aludtam nagyon: letettem az egyik munkát, és már vettem fel a
másikat. Például, amikor már belekezdtem a papírüzletbe – eleinte másolópapírokkal, irodai papírokkal, illetve írószerek kereskedésével foglalkoztam – rendszeres volt, hogy a postai mûszak végeztével hazamentem, a Lada után kötöttem
az utánfutót, és irány a Fûzfôi Papírgyár,
vagy éppen Szolnok, hogy másnap a
nyitáskor, reggel negyed hatkor be
tudjam szerezni tôlük a másolópapírt.
Azután vissza Nyíregyházára, és még
aznap le is szállítottam a megrendelôknek az árut, majd mentem megint mûszakba, a Posta telefonközpontjába.
Ezzel együtt nem volt hiányérzetem:
valahogy nem is hiányzott, hogy bármi
mással foglalkozzak, legyen valami kvázi hobbim, mert amikkel foglalkoztam,
teljesen kitöltötték az életemet, és örömöt okoztak. Ráadásul én a mai napig
olyan vagyok, hogy bármit is csináljak,
csak százszázalékosan tudom elképzelni.
● Közben azért megnôsült, és nagyon
korán, 22 évesen már apa lett. Mit szólt a
család, hogy – szó szerint – éjt nappallá
téve csak dolgozik?

– Az egyetlen dolog, amit ebbôl az
idôszakból bánok, hogy nem foglalkoztam eleget és nem töltöttem elég idôt a
kislányommal, Tamarával. Az elsô feleségemmel – aki egyébként késôbb szintén a saját cégünknél dolgozott – azonban valahogy természetesnek vettük,
hogy így élünk, és ô messzemenôkig
átvállalta a gyerekneveléssel járó valamennyi feladatot. Ugyanakkor, vitathatatlanul nem tett jót a házasságunknak
sem az, hogy ugyanott dolgozunk, sem
az, hogy ezzel együtt állandóan úton
voltam. 2007-ben közös megegyezéssel
és békében el is váltunk.
● Ma szinte ugyanolyan elánnal dolgozik, mint annak idején. És van egy
négyéves kislánya…
– Igyekszem elkerülni, hogy megismételjem a múlt hibáit: sokkal több idôt
fordítok egyrészt rá, és persze a családom többi tagjára, mint annak idején
tettem. Ha lehet, én viszem az oviba, és
általában délután hatra megpróbálok
hazaérni, és onnantól kezdve csak a
családé a fôszerep. A feleségemnek az
elôzô házasságából három gyermeke van,
tehát kettônknek összesen öt, akik közül
három velünk is él, és amíg le nem
fekszik mindenki, nem dolgozom. Utána
azért leülök a gép elé, és elintézek még
pár dolgot, amire napközben nem jutott
idô. Tudom, hogy ez még így is kevés, de
a napi operatív munka mellett azon is
dolgozom, hogy a cégen belüli egyes
divíziókat tekintve kinevelôdjön egy-egy
olyan vezetô, aki egyre több munkát tud
levenni a vállamról, hogy még többet –
úgymond – élhessek. Ennek még igazán
nem jött el az ideje, de már közeleg…
● Sôt, én úgy érzékelem – noha ön
még meglehetôsen fiatal! –, hogy már
„nevelôdik” kifejezetten az ön utódja
is…
– Van benne igazság, és noha minden
bizonnyal még 10–15 évig nem hagyom
abba a munkát, Tamara lányom valóban
azért is dolgozik – ráadásul rotációban –
több németországi Igepa-háznál, hogy
megismerje a vállalat egészét, a nyugati
kereskedelmi szokásokat és kultúrát,
belelásson egy igazán meghatározó méretû és súlyú papírkereskedô cég vállalat-

irányításába, tapasztalatokat
szerezzen. És az sem kizárt,
hogy a meglévô diplomái
mellé valamelyik német nyomdaipari egyetemen még egyet
szerez majd. Az Igepa maga is
egy családi vállalkozás, éppen
ezért támogatja a dinasztikus
utódlást.

Nyomdászokcivilben

nekem való volt: nagyjából három hónap
után abba is hagytam. Azután egy papírboltban dolgozó rokonom panaszkodott az
ellátásra meg az áruk minôségére, innen
született az ötlet, hogy kezdjek el ezzel is
foglalkozni. Mivel a többi gmk-s társammal ellentétben én nem költöttem el új
bútorra, tengerparti nyaralásra, és ki tudja
még mire a gmk-ban megkeresett pénzemet, elegendô tôkém volt ahhoz, hogy
megfinanszírozzam a „papíros üzletem”
indulását, pontosabban kizárólag az alapanyagok árát. Az összes többi munkát –
elhozni a gyárból, kiszállítani a vevôknek,
be- és kirakodni, tárgyalni, adott esetben
megoldani a raktározást – teljesen egymagam végeztem, hiszen ha erre is költöttem
volna, akkor nem marad pénzem további
áruk beszerzésére, illetve a kínálat bôvítésére. Csak késôbb, pár év elteltével engedhettem meg, hogy elôször alkalmi, majd
alkalmazotti segítségem legyen.
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● Annyira feloldódik a
munkájában, annyira kitölti
az életét, hogy csak nagyon
óvatosan kérdezem: van
olyan bakancslistája, vágyik
olyasmire, ami nem a munkáról szól?
– Van! Amiben egészen biztos vagyok,
az az, hogy mindenképpen megtanulok
repülôgépet vezetni. Persze, nem valami
nagy gépre gondolok, csak egy kis kétülésesre. És szeretném teljesíteni a Caminót is, ami egy harmincnapos zarándoklatot jelent. Mindig nagyon fontos volt
ugyanis számomra a lelki békesség, a
lelki megtisztulás. Hívô ember vagyok.
Ennek oka nem más, minthogy megtapasztaltam a hit és az ôsi tudások erejét. Még 2000-ben történt, hogy meglehetôsen súlyos gerincsérvet diagnosztizáltak nálam, és az orvos mûtétet javasolt. Ám ez akkoriban azt jelentette,
hogy hat hétig mozdulatlanul kellett
volna feküdnöm. Nem vállaltam, helyette
az alternatív gyógyászat – beleértve a
napi rendszeres gyógytornát és úszást is
–, illetve az agykontroll mellett döntöttem, és abban is bíztam, hogy ha még
dolgom van az életben, akkor a jó isten is
megadja hozzá a szükséges erôt. És e három dolog együttes erejének köszönhetem, hogy a gerincsérvem olyan szinten
javult, hogy nagyjából száz nap elteltével
már végig tudtam futni 1000 métert –
igaz, közben vagy hatszor meg kellett
állnom –, ám rövid idôn belül egyre jobban lettem. Azóta rendszeresen indulok
félmaratoni futóversenyeken, és soha
nem kell feladnom. Nyerni ugyan nem
nyerek, de messze nem én vagyok az
utolsó sem.
A hitem az életem minden területén és
mindig eligazodásul szolgált és szolgál
számomra, egyben erôt és megoldást is
nyújt. ■

Ilona
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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
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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

Könyvkötôt keresünk!
A Bomo Art Budapest, amely egyedi designnal készített
naplók, regiszterek, albumok stb. készítésére
specializálódott kézmûves manufaktúra,
tapasztalt könyvkötôt keres III. kerületi mûhelyébe.
Fontos a szakmai tapasztalat, valamint
a precíz munkavégézés és a szakma szeretete!
Elvárás: csapatszellem, monotóniatûrés,
megbízhatóság, precizitás.

ELADÓ HASZNÁLT GÉPEK

Fényképes önéletrajzokat az
allas.bomoart@gmail.com
mailcímre várjuk „könyvkötô” tárgyban.
tárgyban.

26

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

REACTO

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

Eladó KIKI flexó hullámtábla nyomó
Méret: 370 x 130 cm, Helyigény: 500 x 200 cm
Áramfelvétel: 380 V – 2 kW, Irányár: 25 000 euró
Érdeklôdni lehet: Pauker Kft.,
06209/233969, 06309/445699

Gyártmány/típus

Megnevezés (gyárt. év)

SIGLOCH SB 6000/1E
KOLBUS ZU801, KM470, HD140
KOLBUS SU 125 Type 630
INTEGRA OOSTVEN
RIMA RS 3110 SL
OSAKO 368
PURLUX Europa QD8E
ZIRKON FORTA
LITHOMANN 1 színes, tekercs
FAI
GUK 54-F4
ADAST ROMAYOR
HEIDELBERG GTO-46 ZP,
KALFASS Rímat Simples
ITALDIBIPACK Espert ES 5040 2N
HARRIS Graphics
HEIDELBERG
HEIDELBERG

Könyvblokkkészítô-sor (1998)
nagyon jó
Ragasztókötô gépsor (1997) KOLBUS által felújítva
Védôborító felrakó
jó
Flexibilis fedélkészítô gép (1993)
jó
Keresztkirakó (2001)
jó
Irkafûzô sor (1992)
jó
Irkafûzô sor (2000)
jó
2 színes nyomógép
jó
ofszet nyomógép (1974)
jelenleg is gyárt
Pántológép (2001)
nagyon jó
Hajtogatógép (2003)
nagyon jó
1 színes nyomógép
jó
2+0, 1+1 nyomógép
jó
Zsugorfóliázó (1988)
Zsugorfóliázó (2001)
jó
SB 455-6-CFF Irkafûzô (1991)
jó
Cilinder, B2 Stancgép
jó
Cilinder, B3 Stancgép
jó
TS 96/1 síkágyas stancgép (1982)
jó
Hajtogatógép (1973)
jó
Sapkázó gépsor (1989)
jó
Ömledékolvasztó és adagoló
jó
Hajtogatógép (1988)
jó
Háromkéses vágógép (1980)
jó
Ragasztókötôgép (1988)
jó
Kasír. autom. + présaszt. (1989)
jó
B1-es (2001)
jó
CTP (2007)
jó
CTP
jó
CTP
jó

JÄGENBERG Universal 875/1
SIGLOCH
NORDSON BM20
GUK SAF 35
STAHL VBF
MÜLLER MARTINI Baby Poni 246
LAMINA 111-1420
KÍNAI TÉGELYPRÉS
AGFA Polaris XEV
TROLLEY Polaris XEV-XE
AGFA VPP 85, MP 85

Állapot
A gépek Magyarországon megtekinthetôk.
Fényképeket és videókat tudunk e-mailben is küldeni.
További információk: www.prosystem.hu ◆ Érdeklôdni lehet:
tel.: 06 27 537-873, usedmachines@prosystem.hu
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1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2016-ban:
cca. három hetente
(kéziratzárás)
január 25. (01.15.)
február 17. (02.05.)
március 14. (03.04.)
április 11.(04.01.)
május 9. (04.29.)
június 6. (05. 27.)
július 4. (06. 27.)
– nyári szünet –
szeptember 12. (09.02.)
október 3. (09.23.)
október 25. (10.14.)
november 17. (11.07.)
december 13. (12.02.)
Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô
10. nap
Megjelenik:
28–36 oldal terjedelemben,
2500 példányban
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
HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
(8–9 óra között)
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

Címzett:
Fax:
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

álló
90
x
245
mm

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
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 2016-ban is!
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