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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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TRENDFORDULÓ

Az 1933-ban alapított amerikai Newsweek heti magazin nyomtatásban történô

megjelentetését ez év elején befejezték, mondván: nem éri meg, ráfizetéses, és egyébként is

korunk médiás eszközei közül a print a legmaradibb, a mai kor olvasói a virtuális

csatornákat preferálják, ráadásul, mint tartalomszolgáltatónak is sokkal hatékonyabb és

gazdaságosabb ez a megoldás. Most meg – alig több mint 4 hónapra rá – újra

nyomtatásban is megjelenik a Newsweek – tudtam meg Jakubász Pétertôl a falugyûlésen.

Az ok: azzal, hogy pusztán online-kiadásban jelent meg a patinás magazin, elképesztôen

elvesztette az olvasók (és a hirdetôk) érdeklôdését, mondhatni: a print nélkül egyszerûen

(majdnem) „meghalt”. Szintén Jakubász Péter elôadásában hangzott el, hogy az USA-

ban 2015-ben megfordult a trend: míg a korábbi években csökkent a nyomdatermékek

mennyisége, tavaly elkezdett növekedni…

Az említett falugyûlésen Kelemen György is tett egy olyan kijelentést, amely a nyomdászok

számára – ebbôl a szempontból – ígéretes lehet: a manroland a tekercses gépeknél

elfordult az ofszettechnológiától, sôt a drupán egy más típusú tekercsgéppel jelentkezik,

erre – mit ad isten! – ofszettekercs-gépre érkeznek megrendelések…

A valamivel több mint két hete zárult 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál pedig

(talán) kiállítókban is, de látogatókban egyértelmûen ismét rekordot döntött: többen

látogattak ki a helyszínül szolgáló Millenárisra, mint tavaly, pedig tavaly is többen voltak,

mint tavaly elôtt – és egy pár évre visszamenôleg ugyanez elmondható… (A gyerekem

ezúttal is hátizsáknyi könyvvel érkezett haza!)

A szövetség által rendezett oktatási kerekasztal-konferencián a rendkívül sikeres Gyere

közénk nyomdásznak! projekt szülôatyja, Kása István mesélte, hogy amikor elkezdték a

kampányt, kezdetben visszafogottan jelentkeztek az eredmények. Ám pusztán az a tény,

hogy nem csökkent tovább – sôt, némileg növekedett – a jelentkezô diákok létszáma, azaz

megfordult a trend, több mint reményre adott okot. És lôn: idén meghaladta a száz fôt a

nyomdaipari szakközépiskolába felvételizôk száma.

Trendforduló mutatkozik az Óbudai Egyetemen is – ahogy dr. Horváth Csaba

intézetigazgatótól hallhattuk ugyanezen a rendezvényen –, ugyanis a tavalyi 34 fô helyett

az idén 48 hallgatóval indul az ÓE RKK Médiatechnológiai és Könnyûipari Intézet ôszi

szemesztere.

És – ha minden igaz – még csak most fog beindulni az ágazat átfogó kampánya a print és

önmaga jövôjéért!

Jó-jó, nem vonok le messzemenô következtetéseket, nem gyújtok örömtüzet, és nem iszom

elôre a medve bôrére – de óvatosan örülnöm azért szabad!

PRINTinfo

Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu • www.printline.hu
• Kiadóvezetô-fôszerkesztô: Korsós Ilona • Szerzôk:  Ratkovics Péter, Spartvis • Hirdetésfelvétel, felvilágosítás a
PRINTinfónál (szerkesztôségi órák: 8–9 óra között): +36 1 226-1944 • Megjelenik: cca. 3 hetente, 
2 500 példányban •  Következô szám: 2016. június 6. (kéziratzárás: 2016. május 25.) • Szedés-tördelés: PRINTinfo 
• Korrektor: Fakesz • Levilágítás CtP-re: Pauker Holding • Nyomdai munkák: Pauker Nyomda (F. v.: Vértes Gábor), 
• Papír: Europapier Budapest (Périgord matt 1.1 FSC 100 g) 
• ISSN: 417–4804 • Nyilvántartási szám: 163/0398/2/2010.
A lapban megjelent írások a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. • A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség nem vállal felelôsséget!
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Pnyme: drupa „falugyûlés”

…az iparágat meghatározó jelentôs nemzetközi szereplôk
már felhagytak a „titkolózással”, és vallottak, hogy milyen…

drupa-elôzetes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–26. oldal

KözKözinfo„Együtt vagyunk
erôsebbek”

Miért érdemes? (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

Új tagunk: MizsePack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

Ôszi tisztújító közgyûlés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal

fedprint.hufedprint.hu

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. oldalApróApróinfo

Oktatási kerekasztal-
konferencia

A print jövôje – a mi jövônk
…Az érdemi lépésekhez, a konkrét cselekvési terv

kidolgozásához azonban legelôször tisztázni kell az
alapvetô kérdéseket. Ennek érdekében hirdette meg
a szövetség az oktatási kerekasztal-konferenciát. A
rendezvényre 2016. április 20-án került sor… 

Helyzet, tapasztalatok, idôtényezô. . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Az oktatás jelen helyzete, távlati lehetôségei. . . . . . . 7–8. oldal

A békéscsabai siker!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oldal

Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány. . . . . . . . . . . . 8. oldal

Az elsô nagyon konkrét lépések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oldal
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Pnyme – A nyomtatott
(kartondoboz) csomagolás

…kreatívan feldíszített tornaterem zsúfolásig megtelt, és a
hallgatóság létszáma az elsô elôadástól az utolsóig – pedig a
házigazdák bemutatkozásán kívül is kilenc hangzott el! –
jószerint konstans maradt. 

Bevezetô  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

Házigazdák
Kartonpack – Tóth Gábor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

DSZC – Tirpák Zsolt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

Szakmai elôadások 
Dr. Schulz Péter: PantoneLIVE  . . . . . . . . . . . . . 20–21. oldal

Boncza Attila: X-rite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

Ifj. Schuck István: Kolbus – rigid-box  . . . . . . . . . . . 21. oldal

Szabadics László: Bobst – Masterfoil 106 PR  . . . . . 21. oldal

Maczó Péter: Csomagolás-design  . . . . . . . . . . . 21–22. oldal

Tóth Zoltán: A tökéletes gyógyszerdoboz  . . . . . . . . . 22. oldal

Lendvai Gyöngyi, Horváth Viktor:

Xerox iGen5 – kisszériás csomagolás . . . . . . . . . . . . 22. oldal

Horváth Attila: Zechini – rigid-box  . . . . . . . . . . . . . 22. oldal

Barabás Barna: 

Hamisítás elleni védelem modern, médiás…  . . . . . . 22. oldal

KözKözinfo

„Ami megkülönböztet
versenytársaidtól…” (4.)

Csomagolunk – Prepress Géza panaszai…  . . . . . . 24. oldal

FlexFlexinfo

4

Megkínálni a piacot…

Sz.Variáns
„…kezdetben sem úgy tekintettünk a

dobozokra, mint amikbe egyszerûen bele
lehet tenni valamit, hogy lehessen
szállítani, vagy ne sérüljön, hanem úgy,
mint, ami egyben önálló termékként is
értéket képvisel…”

Beszélgetés Szakál Jánossal  . . . . . . . . . . . . . . . .16–18. oldal

CégCéginfo

Brand a felületnemesítéshez 

Lemmaco
„…sohasem tûzött és tûz ki

célul hatalmas mennyiségi növe-
kedéseket, mindig is a lépésrôl
lépésre, biztonságosan…”

Interjú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9–11. oldal

CégCéginfo

CégCéginfo

Nyomdászok civilben 
Technikai okok miatt jelen lapszámunkból kimarad ez a

rovatunk. Elnézést kérünk mindazoktól, akik kedvelik, és most
nem olvashatják. De folytatjuk.

MagánMagáninfo

Spartvis: Mindenki annyit ér… . . . . . . . . . . . . . . . . 26. oldal

KözKözinfo

„Nem célunk, hogy
mindenáron, és fôleg…” 

manroland Mo
„…érdemes fontolóra venni,

hogy ha valaki árajánlatot kér
tôlünk, akkor miért is kéri…”

Interjú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

CégCéginfo A legtöbb, mi adható: 
új piaci lehetôségek

Xerox a drupán: Hall 8b A62  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

CégCéginfo
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Oktási  kerekasztal-konferencia

A print jövôje – a mi jövônk
Az ágazat valamennyi résztvevôje

inkább többé, mint kevésbé tapasztalja az

erôsödô szakemberhiányt. Mind közép-,

mind felsôszinten egyre nagyobb problé-

mát jelent az utánpótlás. A cégek egy-

mástól „lopkodják” a szakembereket, s

noha ez tán pillanatnyi megoldást jelent

adott vállalatnak, az ágazat összességét

tekintve biztos, hogy nem az. Miközben

a nyomdaipari cégek technológiai és

technikai fejlôdésének lehetünk tanúi,

minek következtében a versenyképesség

területén felzárkóztak a nyugat-európai

színvonalhoz, az ágazati átlagkeresetek

magasabbak a gazdaság más ágazataihoz

viszonyítva, és a munkanélküliségi ráta is

lényegesen alacsonyabb az országos

átlagnál, mégis drasztikus csökkenés
állt be a munkaerôpiacon, és a fiatalok
számára egyáltalán nem vonzó a
nyomdászat. Szinte valamennyi szak-

képzési intézmény – beleértve az Óbudai

Egyetemet is, és kivételnek tekintve a

békéscsabai szakközépiskolát, de errôl

majd késôbb – elképesztô tanulóhiánnyal

küzd. A jelenség nem új keletû, ám mos-

tanra kulminálódott a probléma annyira,

hogy az ágazat szakmai utánpótlásá-
nak megoldását kénytelenek a szakma
szereplôi a saját kezükbe venni. Kor-

mányzati támogatásra – tekintettel arra,

hogy az ágazat nem tartozik a közszolgál-

tatást ellátók körébe – ugyanis mérsékel-

ten, de inkább egyáltalán nem számíthat.

A Nyomda- és Papíripari Szövetség

feladatként felvállalta, hogy élére áll,

kidolgozza és koordinálja azt a projektet,

amely lehetôvé tenné mindhárom szinten

– közép- és felsôfokú, illetve felnôttkép-

zés – a probléma megoldását. Természe-

tesen a megvalósításban az ágazat sze-

replôinek aktív – sôt, nagyon aktív! –

részvétele elengedhetetlen: kizárólag a

szakma egészének összefogása vezethet

sikerhez.

Az érdemi lépésekhez, a konkrét cse-

lekvési terv kidolgozásához azonban leg-

elôször tisztázni kell az alapvetô kérdése-

ket. Ennek érdekében hirdette meg a szö-

vetség az oktatási kerekasztal-konferen-

ciát. A rendezvényre 2016. április 20-án

került sor az Óbudai Egyetemen, és több

mint negyven cég, illetve oktatási intéz-

mény képviseltette magát.

A kerekasztal-megbeszélést az Óbudai

Egyetem RKK dékánja, dr. habil. Kisfa-

ludy Márta nyitotta meg, s rövid beszé-

dében elmondta, hogy az egyetemi okta-

tás éppen átalakulóban van, és az új kon-

cepció szerint egyre nagyobb hangsúlyt

kap egyrészt a hallgatók duális képzése,

másrészt az idegennyelv-ismeret elsajá-

títása. Az Óbudai Egyetem arra törekszik

– és az intézményben oktatók felkészült-

sége ezt messzemenôkig lehetôvé is teszi

–, hogy nemzetközi szinten is jegyzett

egyetemmé váljon. Végezetül pedig kife-

jezte örömét a szövetség oktatással kap-

csolatos kezdeményezése kapcsán.

Helyzet, tapasztalatok, idôtényezô
Dr. Peller Katalin – új titulusa szerint

–, a szövetség ügyvezetô-igazgatója

kezdte az elôadások sorát. Összefoglalva

vázolta az oktatással kapcsolatos jelen

helyzetet – lásd fentebb –, de egyúttal

több dologra is felhívta a figyelmet. Ah-

hoz, hogy vonzóvá tudjuk tenni a fiatalok

körében a nyomdászatot, alapvetôen

azon is el kell gondolkodni, hogy ez a

szakma mit tud nyújtani számukra.

Pénzt? Karriert? Biztonságot? Kihívást?

És vajon mit gondolnak a fiatalok

összességében a nyomdászkodásról?

Ezeket mind tudnunk kellene annak

érdekében, hogy egyáltalán megtaláljuk

azt a „hívó szót”, amely felkeltheti az

érdeklôdésüket a nyomdászat iránt. Ab-

ból a célból, hogy legalább valamennyire

fogalmunk legyen arról, miként is véle-

kednek rólunk, a szövetség készített egy

rövid kérdôíves felmérést, amelyre 44

középiskolai, illetve 9 egyetemi diák vá-

laszolt. Igaz, valamennyien már nyom-

dász közeliek, hiszen különbözô szinten,

de a szakmát tanulják. Ezzel együtt, azért

sok mindenre fény derült a válaszokból:

például a középiskolások jellemzôen

„hallottak” csak a nyomdászatról, és így

választották a szakirányú iskolát, és sze-

rintük ez egy érdekes szakma, de „nehéz

a tananyag”. Az egyetemistákat legin-

kább az fogta meg, hogy „nagy múlttal

rendelkezô iparág, amely további kihí-

vást tartalmaz”. Szinte minden válaszadó

pozitívumként említette, hogy jól lehet

keresni ezzel a szakmával, és a külföldi

elhelyezkedést is lehetôvé teszi. Magát a

pályát egyikük sem szándékozik elhagy-

ni. De a válaszokból az is kiderült, hogy

még mindig általános vélekedés egy

nyomdáról, hogy „zajos és büdös”, to-

vábbá, hogy a cégek részérôl kevés tá-

mogatást tapasztalnak. 

„Ezt gondolják az ifjak, tehát ezzel kell

kezdeni valamit” – vonta le a válaszok

tanulságát dr. Peller Katalin. Ezt követô-

en a megvalósítással kapcsolatos straté-

giai elképzelést vázolta fel. Mint mondta:

„A problémakör komplexitása, és idôren-

di megvalósíthatóságának különbözése

miatt egyszerre több célt kell kitûznünk.”

Nos, ezek a stratégiai célok a követke-

zôk: 

1./ A Marzek Kner Packaging Kft.

rendszerére és tapasztalataira alapozva

olyan marketingkampány kidolgozása,

amely a pályaválasztó fiatalok számára

vonzóvá teszi a szakmát, és amelynek

eredményeként minden középfokú kép-

zési helyen és az egyetemen is növeli a

hallgatók létszámát. A kidolgozott

módszernek elég rugalmasnak kell lenni

ahhoz, hogy azt az ország bármely ré-

szén, bármely méretû nyomda adaptálni

tudja. Ehhez, mint alaphoz, teheti hozzá

– és kell is hozzátennie! – a cég a saját

erôforrásait és helyi ismereteit, amely így

a kívánt eredményhez vezet.
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Eltérve a konferencia elôadásainak és

hozzászólásainak sorrendjétôl, tematikai-

lag számolok be az elhangzottakról. 

Nézzük meg elsôként, mi a helyzet a

közép-, illetve felsôfokú szakmai oktatás-

sal, illetve milyen lehetôségek, tervek és

elképzelések vannak a jövôt illetôen.

Kezdjük a középfokú képzéssel!
Összességében elmondható, hogy ország-

szerte – jellemzôen egyébként Kelet-Ma-

gyarországon – jó néhány szakközépisko-

lában folyik valamilyen nyomdász szak-

irányú képzés, és mindegyikben – kivétel

az utóbbi két évben Békéscsaba – a leg-

nagyobb problémát alapvetôen a diákok

hiánya jelenti. Többségükben a személyi

és a tárgyi feltétel – változó mértékben és

többé-kevésbé – adott, és mindenütt igen

komoly erôfeszítéseket tesznek annak

érdekében, hogy többen jelentkezzenek

szakképzésre. Például – ahogy arról Sán-

dorné Nagyváradi Nelli, a debreceni

Könnyûipari Szakközépiskola mûszaki-

igazgatóhelyettese is beszámolt – többféle

rendszerben oktatják a szakmát, sôt a

felnôttképzésbe kapcsolódva akár cégre

szabott tanfolyamokat is tartanának, ezzel

együtt nem tudják érdemben növelni a

létszámot. A hozzászólásokból kiderült,

hogy nagyjából mindegyik szakközépis-

kolában ez a helyzet: a fiatalok számára

nem jelent vonzó pályát a nyomdaipar.

Persze, ezen kívül is akadnak a középszin-

tû képzéssel kapcsolatos problémák –

képzés szintje, kvóta-rendszer, javadalma-

zások, tanmûhely felszereltsége stb. –, de

ezek jószerint eltörpülnek a mellett, hogy

nincs kit oktatni…

Felsôfokú szinten sem rózsásabb a

helyzet. „Évrôl évre egyre kevesebben je-

lentkeznek, bár az idén megfordulni látszik

a trend, mert elindult felfelé a létszám: 48

hallgató jelentkezett, kérdés persze, há-

nyan végeznek… Ebben az évben mind-

össze 13 hallgató végez a nyomda-, illetve

csomagolás tanszakon” – tudtuk meg dr.
Horváth Csabától, mint az Óbudai Egye-

tem Médiatechnológiai Intézetének igaz-

gatójától. Dr. Horváth Csaba bemutatta a

jelenlegi képzési lehetôségeiket, illetve

beszámolt terveikrôl is, például a grafikai

kommunikáció néven meghirdetni szándé-

kozott mesterképzésrôl, valamint a duális

képzésbe való bekapcsolódás különféle

lehetôségeirôl, a középszintû intézmé-

nyekkel történô erôteljesebb együttmûkö-

désrôl, az új kommunikációs csatornákon

– Facebook, Wikipédia – való aktivitásról,

továbbá a szövetség kampányához való

2./ Az iskolák és

a nyomdák közre-

mûködésével

olyan munkacso-

port létrehozása,

amely megvizsgál-

ja és megfogal-

mazza az oktatás-

sal kapcsolatos el-

várásokat. Ennek

eredményeként ki-

dolgozza az egyes

szakmák reformjá-

hoz szükséges

alapelveket.

3./ A Szövetség és az Óbudai

Egyetem együttmûködésében – a

Nyomtatott Kommunikáció Ala-

pítvány közremûködésével – a

felnôttképzés megszervezése és

lebonyolítása országos szinten.

A Szövetség magára vállalja
mindazon feladatok elvégzését,
amely túlmutat az egyes cégek
lehetôségein. Így például a fent

említett stratégia kidolgozása, az

oktatási munkacsoport koordiná-

lása, felnôttképzés megszervezése

és kommunikáció a kormányzat-

tal. A Szövetség kész erre a fel-

adatra külön anyagi forrást bizto-

sítani a tartalékaiból – tudtuk meg

a konferencián. Az ügyvezetô

azonban nem gyôzte hangsúlyoz-

ni, hogy „az mindenképpen a cé-

gekre hárul, hogy a környezetük-

ben – nevezetesen az általános és

felsôfokú intézményeknél és helyi

önkormányzatoknál – ezeket a

programokat véghez vigyék. Adott

régiók esetében szükség lehet a

helyi nyomdai cégek összefogásá-

ra is, együtt gondolkodására és

együtt cselekvésére. Úgy véljük,

hogy egy meghatározott ütemben

végzett munka esetén is – a felnôtt-

képzés kivételével – csak évek múl-

va érhetô el eredmény, vagyis a be-

iskolázás növekedése. És további

évekbe kerül, mire a szükséges

szaktudással rendelkezô tanulók

tényleges munkaerôként jelenhet-

nek meg a nyomdaipari piacon.

De, ha nem kezdjük el, pár év múlva

egyáltalán nem lesz szakember.”

Az oktatás jelen helyzete, távlati lehetôségei
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kapcsolódásról. Ez utóbbi kapcsán elkészült a Nyomtatott Kommunikáció Akadémia elnevezésû képzési modell, amely

alapján – miután a szövetség koordinálása mellett az ágazat szereplôi feltöltötték tartalommal – máris indulhat a külön-

bözô szintû oktatás. 

A Nemzeti Szakképzési Hivatal képviseletében Zádor László tartott egy rövid elôadást, amelyben elmondta, hogy

az iskolarendszer elmúlt években történt átalakítása miatt kétségtelenül háttérbe szorult a nyomdászképzés: nem kapott

sem kellô figyelmet, sem kellô forrást ez a terület. Ugyanakkor ígéretes hír, hogy a szakképzésre van és lesz is pénz, de

az érintettek között szoros együttmûködést kell kialakítani a lehetô leghatékonyabb és legcélravezetôbb felhasználás

érdekében. Kifejezetten jónak és hatékonynak tartotta a szövetség oktatással kapcsolatos elképzeléseit, és egyúttal fel is

ajánlotta a szakma tagjaival való együttmûködést.

Szóval, az oktatás kapcsán elmondható, hogy noha itt-ott-amott ráfér a reform, a fejlesztés, adott esetben a tartalmi,

valamint strukturális változtatás, összességében nem az okozza a problémát, hogy ne lehetne hol és kitôl tanulni a
szakmát. Azok hiányoznak, akiket oktatni lehetne!
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A békéscsabai projekt példamutató és -adó, de természetesen

nyilvánvaló, hogy mindenhol nem lehet, és nem is kell, hogy ek-

kora volumenû projektek jöjjenek létre. Ám számos pontja – fôleg

az aktív cselekvés – nem „megúszható”, amennyiben azt akarjuk,

hogy legyen nyomdász-utánpótlás. A békéscsabai modell és rend-

szer adott, a szövetség pedig – szakértôk bevonásával – ennek

alapján elkészíti azt a marketingcsomagot, azt a központi know-

howt, amely alapján az egyes nyomdák, vagy éppen régiókként,

kerületenként összefogva az egyes nyomdaipari cégek, érdemben

tehetnek az utánpótlás biztosításának érdekében.(Itt jegyezném

meg, hogy az elsô együttmûködô regionális nyomdaipari csoport

még a konferencia alatt létre is jött, mégpedig a jelenlévô szegedi

nyomdák között. De a többi nyomda tulajdonosa, képviselôje is

jelezte, hogy – akár egyedül, akár másokkal összefogva – aktívan

fog részt venni a megvalósításban – a fôszerk.) 

A megvalósítás elsô konkrét lépése, hogy a nyár végére elké-

szüljön az a központi koncepció és marketingcsomag, amelyet –

hasonlóan a Papírmánia menetéhez – kézbe kaphatnak a nyom-

dák, nyomdaipari szereplôkbôl álló csoportok, illetve az oktatási

intézmények is. Ennek alapján, erre támaszkodva azután indulhat

a nyomdaipar kampánya a print és egyben önmaga jövôjéért. ■
Ilona

Gyere közénk nyomdásznak!
– A békéscsabai siker!

Ha csak annyit

mondok, hogy a

békéscsabai Marzek

Kner Nyomda égisze

alatt létrejövô, egész

pontosan Kása
István ügyvezetô-

igazgató aktivitásá-

nak és tenni akarásá-

nak köszönhetô Gye-

re közénk nyomdász-

nak! projekt eredmé-

nyeként az idén több

mint 100 diák jelent-

kezett a helyi szakkö-

zépiskolába nyom-

dásztanulónak, akkor

igazán érthetô, miért írok felkiáltójeles sikerrôl. A kerek-

asztal-konferencián Kása István részletesen is bemutatta,

hogy miként készítették elô, tervezték meg, vonták be a

környék általános iskoláit, illetve gimnáziumát, továbbá

az önkormányzatot és az iparkamarát, majd építették fel

lépésrôl lépésre a projektet, és hogyan valósították és

valósítják meg a mindennapokban. Nem ismertetném

ehelyütt a részleteket – akit érdekel, hozzáférhet, hiszen a

know-how szabadon adaptálható –, az viszont tény, hogy

elképesztô mennyiségû energiát és idôt áldoztak már arra

is, hogy magát a rendszert és módszert kidolgozzák. Oly-

annyira sikeres egyébként a projektjük, hogy ennek kö-

szönhetôen a „Modern városok” fejlesztés keretei között

mintegy másfél milliárd forintos támogatást kapnak, így

lehetôség nyílik egy nagyon korszerû, és csak az oktatás-

ra koncentráló tanmûhely kialakítására, valamint az

elméleti szakmai oktatás körülményeinek és feltételeinek

további fejlesztésére is. Jó eséllyel a békéscsabai Szent-

Györgyi Albert Szakközépiskola válhat a hazai közép-

szintû nyomdaipari szakképzés központjává.

A siker kulcsa azonban igazán abban van, hogy – mi-

ként egy korábbi beszélgetésünkkor Kása István fogal-

mazott –: „nem beszélni kell, hanem csinálni…”

Nyomtatott Kommunikációért
Alapítvány

Az alapítványt két évvel ezelôtt hozta létre a szövetség, annak

érdekében, hogy vannak olyan feladatok, amelyek alapítványként

sokkal hatékonyabban valósíthatók meg. Például olyan karitatív

jellegû tevékenység támogatására adományok gyûjtése, amely a

papír- és nyomdaipar széles szakmai közössége számára jelentô-

séggel bír, vagy éppen ösztöndíjak létrehozása. Az alapítvány

alapvetôen nem fejtett ki ez idáig semmilyen érdemi tevékeny-

séget… A kuratóriumi tagok – Schuck István elnök, Szentgyörgy-

völgyi Rózsa titkár és jómagam – ugyanis úgy gondolják, hogy

annak van a legtöbb értelme, ha nem „akarva fújni a passzát

szelet” különféle dolgokat találnak ki, hanem az alapítvány lehe-

tôségeivel és tevékenységével a szövetség oktatási stratégiáját
támogatják. Ennek most jött el az ideje. A cél megvalósítása

érdekében pedig a PRINTinfón keresztül a szakma széles körét is

meg tudják szólítani.

Az elsô nagyon konkrét lépések
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PrégeléshezPrégeléshez LamináláshozLamináláshoz UVUV-lakkozáshoz-lakkozáshoz

Brand a felületnemesítéshez

Lemmaco
A Lemmaco kínálatában jellemzôen
olyan termékeket – prég- és
laminálófóliák, UV-lakkok – találunk,
amelyek a felületnemesítést hivatottak
szolgálni, illetve egy jó ideje Flint
flexófestékeket is forgalmaznak. 
Jankó Gábor, a cég tulajdonos-
ügyvezetôje legutóbbi, még 2012-ben
történt beszélgetésünkkor – annak
ellenére, hogy a válság közepén
voltunk – meglehetôsen optimista volt,
hiszen az általános, de a nyomdaipart
különösen sújtó gazdasági nehézségek
ellenére szépen növekedett a már akkor
a nemzetközi piacon is egyre
erôteljesebben jelenlévô cég.
Igazából, éppen az
exporttevékenységük erôsödésének volt
köszönhetô az optimizmus…
A Lemmaco ugyanis igazi multinacio-
nális céggé nôtte ki magát az elmúlt
évek alatt: Európa 14 országában van
jelen érdekeltséggel, amelyek közül
négyben – legutóbb Ausztriában
nyitottak irodát – saját vállalattal, 
a többi helyen pedig képviseleten
keresztül, de ezen kívül is számos
országba exportálnak. Ugyanakkor
egyfajta jó értelemben vett
családiasság jellemzi a céget, ami
kifejezetten jót tesz a munka
eredményességének.
Ezúttal a Lemmaco kereskedelmi
csoportjának globális vezetôjével,
Richnyovszki Petrával és az
exportértékesítésért felelôs vezetôvel,
Lévai Imrével beszélgettem.

● Mondhatjuk, hogy vége a

válságnak, és a cégek „beálltak

az újkori rendbe”. Miként csa-

pódik ez le a felületnemesítés

terén?

R. P. – Egyértelmûen növekszik

az igény a felületnemesítés iránt,

itthon és külföldön egyaránt. Az

idei évben nagyon sok új beruhá-

zás is várható ebben a tekintetben,

legalábbis a mi partnereinknél.

Valami megmozdult és elindult,

mintha a megrendelôk rájöttek

volna, hogy nem szabad a felület-

nemesítésen spórolni, mert sokkal

többet veszítenek forgalomban,

mint amennyibe került volna az

aranyozás, a fóliázás vagy éppen

az UV-lakkozás.

És nemcsak a címkék esetében

igaz ez, hanem egyre többféle

nyomdatermék esetében tapasz-

taljuk a felületnemesítés iránti

igény fellendülését. 

● Ha összehasonlítjuk a kelet-

közép-európai piacot, mondjuk

az osztrákkal, illetve a nyugat-

európaival, mi a legnagyobb

különbség?

L. I. – A földrajzi közelség

ellenére – gondolok Ausztriára –

alapvetôen más a két piac. Egy-

részt sem az osztrákoknál, sem

más nyugat-európai országban

nem igazán csökkent sosem a

felületnemesítés iránti igény. Sôt,

a jellemzôen pasztellszíneket

alkalmazó, díszítésben vissza-

Cég
in
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Várjuk Önöket!
Hall 3, B19
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fogott Skandináv országokban is

egyre szélesebb körû az alkalmazása.

Az azonban általánosságban elmond-

ható, hogy a nyugat-európai partne-

rek sokkal feszesebbek, sarkosabbak,

és egy-egy termék kapcsán mereven

ragaszkodnak az eredeti paraméterek-

hez akkor is, ha egyébként az a ter-

mék, amit leszállítottunk számukra,

maradéktalanul megfelel a célnak. 

● Növekvô piac a nyugat-európai?

L. I. – Összességében inkább

stagnálónak mondanám, viszont a

Lemmaco számára igen: ugyanis a

tortából egyre nagyobb szelethez

jutunk… 

● Az alapanyagok tekintetében –

valljuk be – nincs, nem lehetnek

nagy különbségek… Mégis minek

köszönhetik sikerességüket?

L. I. – A termékek minôségén kí-

vül alapvetôen két dolognak: az

egyik, hogy nagyon gyorsan és rugal-

masan reagálunk a kívánságokra, és

maradéktalanul teljesítjük azokat, a

másik, hogy az osztrák leányvállala-

tunknál osztrák kolléga dolgozik…

De ugyanez a helyzet a „keleti” –

román, bolgár – cégeinknél is: a

kollégáink ott is anyanyelvûek. Mert

hiába beszélek németül, angolul és

éppen most tanulok néhány szláv

nyelvet, a helyi piac akkor is bizal-

matlan egy „idegennel” szemben… 

R. P. – De még az osztrák kollégá-

val együtt sem igazán lehet – úgy-

mond – bekopogni egy potenciális

vevôhöz… Viszont mára már eljutot-

tunk odáig, hogy a partnereink aján-

lanak bennünket a többieknek. Ahogy

mondani szokták: szájhagyomány

útján terjedünk.

● Milyen önzetlenek!

R. P. – Tényleg azok! Ez kezdet-

ben nekem is nagyon meglepô volt,

de Európa nyugati felén valóban

mûködik a dolog. Tény: Magyaror-

szágon nem jellemzô…

● Szóval, az exportpiac továbbra

is igen ígéretes, és nemcsak ott,

ahol kvázi saját céggel vagy képvi-

seleten keresztül vannak jelen…

L. I. – Ez így van: a Skandináv

országoktól a Közel-Keletig nagyon

sok helyre szállítunk, de volt már

vevônk Srí Lankáról és az Elefánt-

csontpartról is. És mivel nem is kis

mennyiségeket rendelnek tôlünk,

ezért a távolságok ellenére még a

szállítási költségek is beleférnek.

● Hogyan alakult a tavalyi évben

a forgalom?

R. P. – A Lemmaco sohasem tûzött

és tûz ki célul hatalmas mennyiségi

növekedéseket, mindig is a lépésrôl

lépésre biztonságosan haladni volt az

alapvetô üzleti hozzáállása. Nálunk

egyébként sincs – úgymond – „elvárt

növekedés”. Ám ezzel együtt mind-

egyikünknél belsô késztetés, hogy a

saját feladatát a lehetô legjobban

végezze, de ugyanakkor az is, hogy

adott esetben segítse a másikét.

L. I. – Ez jellemzi az exportunkat

is: minden évben növekszik, de nem

kiugróan nagyot. 

R. P. – A belföldi, illetve a kelet-

közép-európai piacon viszont ezzel

együtt kifejezett növekedést tapasz-

talunk a felületnemesítô anyagok

iránt, és ennek meglátásunk szerint

egyik és igen jelentôs oka az, hogy a

nyomdák egyre többet dolgoznak az

exportpiacra. A technológiai fejlesz-

téseik eredményeként teljesen felzár-

kóztak a nyugat-európai sztenderdek-

hez, messzemenôkig megfelelnek az

ottani környezetvédelmi, élelmiszer-

ipari és egyéb elvárásoknak, és

érdemben veszik fel a versenyt a kinti

konkurenciával. Mi pedig a különféle

anyagok biztosításán túl szaktanács-

adással, konzultációkkal is segítjük a

partnereinket, annak érdekében, hogy

ezek a magas minôségi és egyéb

elvárások ne okozzanak gondot

számukra.

L. I. – Fôleg akkor jön jól a szak-

tanácsadás és konzultáció lehetôsége,

amikor a különbözôzô felületneme-

sítéseket valamilyen formában még

kombinálni is kell… Mostanában

azonban már arra is figyelmet és

energiát fordítunk, hogy megelôzô

módon kvázi „képezzük” a piaci

szereplôket. Sôt, felkeressük a kreatív

tervezôket, reklámügynökségeket is,

hogy mikor, miben és hogyan érde-

mes gondolkodni a különféle felület-

nemesítés kapcsán. 

R. P. – Érdemes szót ejtenünk az

általunk forgalmazott Flint-festékek-

rôl is, amelyeket a keskenypályás

flexónyomtatáshoz kínálunk. Nos,

ezek a flexófestékek alacsony migrá-

ciós tulajdonságuk okán messzeme-

nôkig megfelelnek az egyre erôsödô

élelmiszer-biztonsági elôírásoknak. 

● A négy nagy „lábuk” – prég-,

valamint laminálófóliák, UV-lak-

kok, flexófestékek – közül melyik a

legerôsebb?

R. P. – Tíz éve dolgozom a cégnél,

és bátran kijelentem, hogy a termék-

portfóliónkat már a cég alapításakor

is nagyon szerencsésen állította össze

a tulajdonos-ügyvezetônk: ugyanis.

ha az egyik „lábunk” éppen valami-

lyen oknál fog gyengélkedik, akkor a

mastertan312 május  2016/05/04  15:19  Page 10



11

Cég
in

fo
in

fo

másik három jól meg tudja támasz-

tani, és van idô arra, hogy visszaerô-

sítsük. Nálunk – ahogy az elôbb is

említettem – valóban nem volt soha

és ma sem cél, hogy mindenképpen

jelentôs mennyiségi növekedést

érjünk el, soha nem is törekszünk

látványos és gyors eredmények eléré-

sére. Átgondoltan és megfontoltan

haladunk, mindig megteremtve egy

nagyon stabil alapot, és csak azt

követôen lépünk elôre, és építkezünk

tovább. Ez elengedhetetlen ahhoz is,

hogy a vevôink mind az általunk

kínált termékcsoportokat illetôen,

mind a melléjük nyújtott szolgálta-

tást, valamint szaktanácsadást tekint-

ve megbízhatóan, stabilan és hosszú

távon számíthassanak ránk.

● Önök is számíthatnak a vevôik-

re? Mármint a fizetés szempontjá-

ból…

R. P. – Kénytelenek voltunk szigo-

rítani a pénzügypolitikánkon, és

emiatt néhány vevônktôl el kellett

köszönnünk… Viszont a jelenlegi

vevôkör tisztességes fizetési morált

képvisel, pénzügyi szempontból is

megbízható ügyfélkörnek minôsül.

L. I. – Úgy látjuk egyébként, hogy

határozottan elindult a tisztulási

folyamat: a nem fizetô vevôk tényleg

kezdenek kiesni a piacról. Mi is ráse-

gítünk erre a folyamatra, mert mi sem

szolgáljuk ki ôket.

● drupa: ismét kiállítók, immáron

másodszor…

R. P. – Igen: lesz egy 20 négyzet-

méteres standunk, ahol az éppen

ebben az évben megújult arculatunk-

kal, azaz vadonatúj brandként fogunk

bemutatkozni. Gábor, az ügyvezetônk

végig kint lesz a szakvásáron, mi,

többiek pedig felváltva.

A drupa remek fórum arra, hogy

minél szélesebb körben – tényleg

worldwide – ismerjenek meg bennün-

ket, esszenciálisan találkozzunk meg-

lévô és potenciális vevôkkel, termé-

szetesen a képviseleteink vezetôivel,

a beszállítóinkkal, szóval, lehetôséget

kínál a régi kapcsolatok megerôsíté-

sére, illetve új kapcsolatok kiépíté-

sére. Addigra elkészül a fóliakínála-

tunkat tartalmazó, legyezô formájú

színkatalógusunk, de ezen kívül is

igen sokféle terméken, valamint

prospektuson keresztül mutatjuk be,

hogy mit is kínálunk, mivel is foglal-

kozunk. Mindenképpen célunk, hogy

nemzetközi színtéren is minél erôseb-

ben rögzüljön, vésôdjön be az új

arculatot kapott Lemmaco, mint a

felületnemesítés meghatározó

brandje.  

L. I. – És egyáltalán nem titkolt

célunk az sem, hogy tovább bôvítsük

„földrajzi jelenlétünket”: a drupa – de

a többi kiállítás is, amelyeken rend-

szeresen részt veszünk – ehhez jó

eszközül szolgál. A beszélgetésünk

elején említett Srí Lanka-i megren-

delés is egy kiállításon való jelenlét-

nek volt köszönhetô.

R. P. – Persze, egy-egy nagy

szakmai vásáron az ember azt is

figyeli, hogy esetleg milyen olyan új

termék jelenik meg, amely illeszked-

ve a profilunkba, érdekes lehet a part-

nereink, vevôink számára. ■

Ilona
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● Tavaly is nagyjából e tájt beszél-

gettünk, és akkor úgy fogalmazott,

hogy „kincstári optimizmus” nél-

kül is bizakodóak. Az elmúlt év

igazolta, hogy joggal…

K. Gy. – Tény, hogy igen jó évünk

volt a tavalyi, és az idei is – mondhat-

ni – igen jól indult. A legnagyobb

eredményünket az ANY Biztonsági

Nyomda beruházása jelentette,

amelynek keretében egy vadonatúj és

gyakorlatilag mindenféle opcióval

felszerelt, magas automatizáltsággal

rendelkezô hatszínes Roland 500 UV-

s gépet adtunk el, és állítottunk üzem-

be. Ez a gép az alapanyagok széles

választékára képes nyomtatni a 0,06

mm-es vékony papíroktól a 0,6 mm

vastagságú mûanyagokig. Ez a tény,

valamint a nedves és száraz UV-of-

szetnyomtatás lehetôsége nagy rugal-

masságot biztosít az ANY Biztonsági

Nyomda részére a nyomathordozó

megválasztásakor. 

Emellett nem elhanyagolható az

sem, hogy a Roland 500 a világ egyik

leggyorsabb gépe. Stabil regisztertar-

tása és festékezése a legmagasabb

nyomtatási minôséget garantálja az

elsôtôl az utolsó ívig – és lassítás

nélkül. Az ANY Biztonsági Nyomda

esetében különösen fontos, hogy

azokat az elképesztô minôséget és

nyomatprecizitást igénylô biztonsági

elemeket, amelyek jellemzik az álta-

luk gyártott termékeket, maradék-
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„Nem célunk, hogy mindenáron, és fôleg nem, hogy bármi áron…”

manroland Magyarország
Februárban adta közre a
Langley Holdings plc a tavalyi
évre vonatkozó beszámolóját, és
ebbôl egyértelmûen kiderült,
hogy a 2012-es felvásárlás óta
immáron a negyedik évét zárta
pozitív eredménnyel a cégcso-
porthoz tartozó Manroland
Sheetfed is, amely egyébként a
csoport öt divíziójából az
árbevételt és az alkalmazottak
létszámát tekintve a legnagyobb.
Tény, a Holding össznyereségé-
nek nagyjából a 10 százaléka
származott a nyomdagép-
üzletágból… Ám – azt gondo-
lom – az nyugodtan kijelenthetô,
hogy néhány másik nyomdagép-
gyártó „tíz ujját megnyalná” egy
ilyen eredményért…
Hazai leányvállalatuk, a manro-
land Magyarország is „köszöni
szépen, jól van”: túl vannak egy
vadonatúj és nem is akármilyen
beruházás teljesítésén, illetve
néhány használt gép üzembe
állításán is, továbbá vannak
folyamatban lévô projektjeik, és
a segédanyag-divíziójukra sem
lehet panasz. 
Kelemen György ügyvezetôvel
és Mohor Balázzsal,
a segédanyag-üzletág vezetôjével
beszélgettem.

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot!

+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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talanul és stabil megbízhatósággal

lehessen kinyomtatni. A Roland 500-

as mindehhez tökéletes választás, és

természetesen ez is, mint minden Ro-

land gép egyedi gyártású, egyedi

kialakítású: úgy és azt tudja, amit a

nyomda kért. Egyébként az ANY

hosszú évek óta használ egy másik

manroland ofszet modellt is, egy

majd’ húszéves UV-s RZF Favoritot,

amely még mindig hibátlanul

mûködik… 

És az eredményességünkhöz az is

hozzájárult, hogy még a tavalyi év

elején két használt gépet is a mi szer-

vizcsapatunk állított üzembe: egy

nyolcszínes B1-est Gyôrben, egy két-

színes B1-est pedig Gödöllôn. Ezeket

ugyan nem mi adtuk el, de mi szerel-

tük le ott, ahonnan vették, illetve

állítottuk fel a hazai helyszíneken. 

Szerencsére új technológus kollé-

gával is sikerült bôvítenünk a céget,

így tovább erôsödött a csapatunk, ami

nemcsak számunkra, hanem partnere-

ink számára is megnyugtató.

Azt azért kell tudni rólunk, hogy

nagy projektek nélkül nullszaldósak

vagyunk: a nyereséghez kell az

eladás, vagy egy-egy kiemelkedô

szervizmegbízatás.

● Az idei kilátások is ígéretesek?

K. Gy. – Tulajdonképpen igen: van

néhány folyamatban lévô projektünk

és tárgyalásunk, de még nem lehet

tudni, hogy ezek miként alakulnak. 

● Gondolom, a pályázati források

hiánya nem segít…

K. Gy. – Bármennyire is meglepô-

en hangzik: igazából nem érint ben-

nünket, ugyanis egyáltalán nem cé-

lunk, hogy mindenáron – és fôleg

nem, hogy bármi áron – eladjunk.

Sôt, még árajánlatot sem adunk

mindenkinek… A manroland kizá-

rólag olyan cégekkel hajlandó üzleti

kapcsolatba kerülni, ahol kristálytisz-

ták és átlátszóak a döntési folyama-

tok… Annak idején, amikor megvett

bennünket a Langley Holdings, egy

rövid ideig központilag tiltva is volt,

hogy olyan cégeknek adjunk ajánla-

tot, ahol egyébként nincs jelen a

manroland. Majd feloldották ezt a

tilalmat, ezzel együtt a tapasztalat

tényleg azt mutatja, hogy valóban

érdemes nagyon is fontolóra venni,

hogy ha valaki árajánlatot kér tôlünk,

akkor miért is kéri… Arról meg nem

is beszélve, hogy mivel egyedi

gyártásúak a gépek, nálunk nincsenek

standard ajánlatok, ezért az árajánlat

összeállítása is egy meglehetôsen

bonyolult és idôigényes feladat. Így,

ha eleve érezzük a „komolytalansá-

gát”, hozzá se fogunk…

● Mi a helyzet a segédanyagokkal?

M. B. – Összességében mintegy

11–13 százalékkal növekedtek az

eladásaink, ami viszont nem egészen

szerencsés tendencia benne, hogy

koncentrálódnak. Vannak olyan

partnereink, ahol jelentôsen megnôtt

az igény, másoknál azonban karak-

teresen csökkent. És ez nem a hazai

piac sajátossága: nemzetközi szinten

is hasonló folyamatok zajlanak. Nem-

régiben voltam Belgiumban egy

manroland találkozón, ahol elhang-

zott, hogy az elkövetkezendô tíz

évben nagy valószínûséggel a felére-

harmadára fog csökkenni a nyomda-

ipari vállalkozások száma. A klasszi-

kus nyomdaipari termékek mennyi-

sége ugyanakkor nem vagy csak

mérsékelten fog csökkenni, ebbôl

viszont az következik, hogy a mun-

kák egy-egy – úgymond – „nyom-

dakomplexumban” fognak koncentrá-

lódni… 

● Ilyet már egyszer átéltük, azután

az ellenkezôjét is… Más: drupa…

K. Gy. – Lehet hogy Balázzsal

együtt, lehet hogy egymást váltva, de

végig kint leszünk a drupán, így

mindig lesz a manroland standján

valaki, aki a hazai érdeklôdôket

magyar nyelven (is) fogadja…

A standon egyébként a Roland 700

Evolution gépet lehet majd mûködés

közben megtekinteni. Ezzel a géppel

ugyan még 2014 végén jött ki a

cégünk, de az elmúlt jó másfél év

alatt olyan szinten vált kiforrottá

minden tekintetben, ugyanakkor

annyi újdonságot is tartalmaz, hogy a

drupán nagyon is érdemes újra szem-

ügyre venni. A Roland 700 Evolution

tipikusan az a gép, amibe a nyomdá-

szok többsége azonnal „beleszeret”,

amennyiben a valóságban szembesül

azzal, hogy mit tud, mire képes. A

tavalyi évben több mint nyolcvan

ilyen nyomómû került installálásra

világszerte.

Aki B1-ben és minôségben gon-

dolkodik, annak nagyon megéri a

Roland 700 Evolution.

● Mekkora esélye van, hogy egy

ilyen gép a magyar piacra

kerüljön?

K. Gy. – Az egyik „ígéretes” tár-

gyalásunk éppen errôl szól… És

majdnem biztos vagyok benne, hogy

ha sikerül rávennem a szóban forgó

partnerünket egy gyakorlati bemutató

megtekintésére, akkor mellettünk

teszi le a voksát. ■

Ilona
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Legközelebb május 12-én kerül sor a Szövetség elnökségi ülésére, amelynek
témája már az ôszi, várhatóan októberben megrendezésre kerülô közgyûlés,
azon belül pedig elsôdlegesen a választásokkal kapcsolatos megbeszélés lesz.
Az idei évben ugyanis tisztújításra kerül sor: a tagság a korábbi évek gyakorlata
szerint három évre választja majd meg az elnökség tagjait, amely mandátumok
kétszer hosszabbíthatók meg. Ugyanakkor az új törvényi kötelezettségnek
megfelelôen meg kell választani a háromtagú felügyelô bizottság tagjait is.
Már most kérünk mindenkit, hogy a nyár folyamán zajló elôkészületekhez tegye
meg esetleges javaslatát, hogy kit, kiket látna szívesen Szövetségünk
elnökségében. Emlékeztetôül az elnökség jelenlegi összetétele: dr. Horváth
Csaba elnök, Vértes Gábor elnökhelyettes, Erdély Zsolt, Jelinek Gábor, Kása
István, Szentendrei Zoltán, dr. Szikla Zoltán, Tolnai László elnökségi tagok.

Javaslataikat várjuk és köszönjük!

Ôszi
tisztújító
közgyûlés

Elônyök, amelyeket
Szövetségünk nyújt
a tagságának
– avagy: miért
érdemes csatlakozni
hozzánk? (Befejezô érveink…)

Információ
Rendezvényeink és kiadványaink igyekeznek minél
szélesebb ismereteket nyújtani a nyomdaipar piaci
környezetérôl, az üzleti trendekrôl és az aktuális gazdasági
információkról.
◆ Konferenciák cégek vezetôinek és tulajdonosainak
◆ Workshopok aktuális témákban, szakemberek számára 

Csak tagjaink számára elérhetô információk:
◆ Ágazati, gazdasági adatok
◆ Nemzetközi gazdasági információk
◆ Csôd- vagy végelszámolás alá kerülô nyomdai 

vállalkozások listája

Szolgáltatások
Szolgáltatásaink anyagi elônyt biztosítanak tagjainknak, a
térítésmentes igénybevétel jelentôs költségmegtakarítás
eredményez.
◆ Csoportos energiabeszerzés lebonyolítása
◆ Energia-tanácsadás és számlakontroll
◆ Részvételi lehetôség a biztosítási vagyonközösségben 
◆ Részvétel nemzetközi eseményeken (Young Leaders in 

Print, Book printers and book binders conference, Security 
Printer’s Conference)

◆ Kedvezményes részvétel szervezése kiállításokon 
(például: Óbudai Egyetem – Állásbörze)

◆ Tanácsadás és konzultáció egyedi ügyekben
◆ Hazai és nemzetközi üzleti ajánlatok közvetítése
◆ Vezetôi kapcsolatépítés támogatása

Kapcsolati adataink:
Címünk: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6.
Telefon: vezetékes: + 36 1 350 7728, mobil: + 36 30 868 3693
email cím: fedprint@fedprint.hu
web: www.fedprint.hu

További információért kérjük, keresse kollégáinkat
a fenti elérhetôségeken!

MizsePack  Kft.
A MizsePack Nyomdaipari Kft. fô profilja a konfekcionált mûbél, a tekercses
öntapadó címke, a BOPP fóliacímke, valamint a tekercses csomagolóanyagok
gyártása. A cég a teljes munkafolyamatra házon belül felkészült. Az elôkészítés
terén saját komplex grafikai stúdióval és hagyományos oldószeres kimosású
klisékészítôvel rendelkeznek. A nyomtatás oldószeres, vizes és UV flexógépe-
ken történik.  A konfekcionálás területén pedig a következô mûveleteket
vállalják: mûbélraffolás és -krancolás, öntapadó címkék kiszerelése, fóliacímke-
hasítás. 
A cég 1990-ben alakult, de jogelôdjét tekintve 1962-ben kezdett csomagoló-
anyagokat gyártani. 1975 óta nyomtat mûbelet, amely napjainkban is egyik fô
profilja. Másik üzletáguk az öntapadó címkék gyártása, amellyel 1994 óta
foglalkoznak, majd 2006-ban létrehozták a harmadik üzletágat is, a fóliacímke-
gyártást. 2011-ben hatalmas – 2,2 millió euró értékben – gépfejlesztést hajtottak
végre, amelynek eredményeképp elképesztôen impozáns gépparkkal
rendelkeznek, amihez  2014-ben egy HP Indigo WS6600 digitális nyomdagépet
is vásároltak, és ezzel elkezdôdött náluk a digitális címkegyártás. 
Az elmúlt 25 év fejlôdésének eredményeként a ma már 84,5 százalékban
magyar tulajdonban lévô nyomda éves árbevétele megközelíti a 3 milliárd
forintot, és rendkívül stabil üzleti hátteret tudhat magáénak. 
Árbevétel: 3 milliárd forint
Létszám: 97 fô
Ügyvezetô igazgató: Gór József 
Cím: 6050  Lajosmizse, Gyártelep 3., telefon: (76) 556 789, fax: (76) 556 788
E-mail: info@mizsepack.hu, web: www.mizsepack.hu

Új tagunk

fedprint.hu
Szövetségünket büszkeséggel és örömmel tölti el, hogy
a csomagolóanyag-gyártás egyik speciális ágával foglalkozó
MizsePackot idén május elsejétôl tagjaink között köszönthetjük.
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● Ha valamely cégrôl el lehet mon-

dani, akkor az Sz. Variánsról feltét-

lenül, hogy mindenféle szakmai

elôzmény és bárminemû „hátszél”

nélkül indult, jószerint egy konyha-

asztalon, és sikereit egy az idáig

járatlan úton érte el, és most is

olyanba fog, amibe más még nem

igazán…

– Tény, hogy 1991 karácsonyán a

nôvérem nem talált egy tisztességes

dobozt az ajándékok becsomagolásá-

hoz, ezért – rajztanár lévén – nekiállt,

és készített egy színes csomagoló-

papírral kasírozott díszdobozt. Ez

olyan sikert aratott az ismerôsök köré-

ben, hogy a következô évi karácsonyi

vásáron már ezerdarabos szériát kezd-

tem el árulni. A siker itt sem maradt

el, ezért  felmerült az ötlet, mi lenne,

ha fôállásban elkezdenénk ilyen dísz-

doboz-féleségeket gyártani. Akkoriban

én egy kereskedelmi cég képviselôje-

ként dolgoztam, de az ismerôsi körben

volt olyan barátom, aki értett a stanc-

rajzkészítéshez, így 1994 év elején

megalapítottuk vállalatunkat, az

Sz.Variáns Bt-t. Sz, mint Szakál (csa-

ládi név), Variáns, mint csomagolási

variációk, és elkezdtünk „ollózás

nélkül” dobozokat gyártani. Hamar

kiderült, hogy nagyobb volt a lelkese-

désünk, mint a szakmai tudásunk, ez-

zel együtt, azért boldogultunk.

Telephelyet béreltünk, mégpedig egy

70 négyzetméteres, lerobbant „ipari

konyhát”, vettünk néhány használaton

kívüli rozsdás gépet, telefonálni és

faxot küldeni a szomszédba jártunk, a

terveinket és vízióinkat pedig rajztáb-

lára rajzoltuk. Alapvetôen abból indul-

tunk ki, hogy nemcsak nekünk hiá-

nyozhattak az ajándékcsomagoláshoz

való díszdobozok, hanem másoknak

is. Ezért már kezdetben sem úgy

tekintettünk a dobozokra, mint amikbe

egyszerûen bele lehet tenni valamit,

hogy lehessen szállítani, vagy ne

sérüljön, hanem úgy, mint, ami egyben

önálló termékként is értéket képvisel.

Szóval, elkezdtük a gyártást, persze

kezdetben igen kis mennyiségeket,

majd kocsiba ültem, és az ország több

városában jártam végig az ajándék-,

illetve virágboltokat, karácsonyi vásá-

rokat, s mutattam meg a kínálatunkat.

Kapva kaptak a dobozok iránt, ugyanis

akkoriban senki nem foglalkozott

díszdoboz gyártásával, és még a

külföldi kínálat sem jelent meg a hazai

piacon, így örültek a kereskedôk a

lehetôségnek. Persze, akadt olyan is,

akit nem érdekelt… Ha nem, hát nem:

soha nem erôsködtem senkivel, soha

nem gyôzködtem senkit, és ma sem

teszem. Szezononként több tízezer

dobozt azért sikerült eladnom.

● Tehát önök a dobozgyártást nem

szolgáltatásként kínálták a potenci-

ális partnereknek, hanem a kész

dobozokkal „kínálták” meg a pia-

Megkínálni a piacot… 

Sz.Variáns
Igazán nem gondolta Szakál János és családja, hogy az
1991 karácsonyán jelentkezô dobozhiányból egy olyan
történet kerekedik, mint amilyen az Sz.Variánsé, azaz
igényes dobozok gyártására specializálódott, mára már 750
millió forint éves forgalmat bonyolító, és jelenleg mintegy
55 fôt foglalkoztató céggé növi ki magát az elsô, kisollóval
„kimetszett” és kézzel meghajtogatott doboz. Pedig pontosan
így történt! Az elmúlt majd’ 25 évben nem kis utat jártak be,
és nem kis fejlôdést produkáltak. Nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem a nemzetközi piacon is komoly elismerésnek
örvendenek az általuk gyártott nem, nem luxus, hanem
„mindössze” igényes dobozok, csomagolóanyagok. 
A cég ma is családi tulajdonban van, és ahogy eddig, most 
is egyre-másra születnek az ötleteik a dobozgyártással
kapcsolatosan. A legutóbbihoz alig két hónapja állítottak
üzembe egy vadonatúj gépet. 
A cég tulajdonos-ügyvezetôjével, Szakál Jánossal beszélgettem.
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cot. Ma úgy hívjuk ezt az üzleti

modellt, hogy termékfejlesztésen és

proaktivitáson alapuló üzletstraté-

gia és mûködés. Akkoriban azonban

még hírbôl sem hallottunk errôl…

– Én csak azt tudtam, hogy nincs

ilyen termék a piacon, és mélységesen

hittem, hogy lenne rá igény. És noha

tényleg volt is, azért nem indult be sta-

bilan az üzlet, sôt, a kezdeti fellendü-

lés is megtorpant. 1995-re sikereink

alább hagytak, költségeinket nem

fedezte a „fôállású kasírozott díszdo-

boz-gyártás”. Olyannyira nem, hogy

még az ebédet is az édesanyám

hozta…

● Mi lendítette át a céget a holt-

ponton?

– A „soha ne add fel”! Németor-

szágban voltunk egy kiállításon, ahol

megláttam a nyitott mikrohullámpa-

pírból készült dobozokat, és annak

ezen alapanyagból történô alkalmazá-

sát. Visszatérve Magyarországra,

elkezdtem ebben gondolkodni, s hoz-

tuk is ki az elsô ilyen típusú terméke-

inket. A hozzá szükséges alapanyagot,

azaz a nyitott hullámú papírt elôször

Németországból gondoltuk beszerez-

ni, de valami rejtélyes oknál fogva

nem vettek bennünket komolyan…

Azután rájöttünk, hogy alig 50 km-re

van tôlünk a Dunapack nyíregyházai

gyára, ahol elôször ugyan nem értet-

ték, hogy mit akarunk ezzel a nyitott

hullámú, kvázi félkész termékkel,

mindenesetre eladtak nekünk. Sôt,

késôbb abban is partnerek voltak,

hogy színes nyitott hullámpapírt gyárt-

sanak a számunkra. Maguknak a

nyitott hullámú papírból készült natúr,

illetve színes termékeknek egyébként

tényleg óriási volt a sikere, és ez nagy-

mértékben hozzájárult, hogy ne csak

talpon maradjunk, hanem ismét erô-

teljes lendületet kapjon az Sz.Variáns. 

● Tény: ma egy több mint 3000

négyzetméteres saját tulajdonú

üzemben történik a gyártás, és már

2000 óta Budapesten is van egy

képviseleti irodájuk. 

– 1997-ben gyertyacsomagolással

megnyertük életünk elsô díját a „Krea-

tívpapír” pályázaton, mégpedig Cso-

magolás-tervek, csomagolóanyagok

kategóriában, ezt követôen pedig több

évig beszállítói lettünk az IKEA Svéd-

országi központjának, és termékeinket

a világ minden pontján megismerték.

Elsô szakmai kiállításunkon 1997-ben

pedig átütô sikert értünk el.

● Mintha ma nem ez lenne a

legmeghatározóbb termékük…

– Ez így igaz: „lecsengett” ez a hul-

lámpapír-trend, de még tartott, amikor

mi már belekezdtünk a nyomtatott

kivitelû exkluzív doboz- és papírtáska-

gyártásba. A merevfalú kasírozott

díszdoboz-gyártással pedig soha nem

álltunk le: ma is meghatározó profi-

lunk. 

● Az önök termékei jellemzôen egy-

fajta luxust képviselnek…

– Nem! A mi termékeink igényesek,

de nem számítanak luxusnak! Magyar-

országon nincs, vagy csak igen ala-

csony a luxus iránti piaci kereslet.

Ebbôl a szempontból – úgymond –

„követô” a hazai piaci magatartás.

Luxus termékekkel jellemzôen Európa
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nyugati felében lehet piaci sikereket

elérni, itthon még nem… Ma még

Magyarországon kevesen tudnak

„luxusul gondolkozni”. Mi egyértel-

mûen az igényes – na jó, a „nagyon”

igényes – csomagolóanyagokra, azon

belül a különféle díszdobozokra,

zsinór-, illetve sodrott füles papírtás-

kákra koncentrálunk. Ugyanakkor a

technológiánk és szakmai tudásunk

lehetôvé teszi az egyszerû „gyorsan

vedd és vidd” csomagolóeszközök

gyártását is, illetve az utóbbi pár

hónapban az automata gépen gyártott

rigid-boxra (merevfalú, kasírozott

doboz) specializálódtunk.

● És az „igényességre van igény”

itthon?

– Mostanában ismét egyre inkább.

Nem mondom, hogy nem éreztük

meg a válságot, sôt nagyon is lecsa-

pódott nálunk a cégek marketingkölt-

ségen való spórolása. Abban az idô-

ben a legfontosabb célunk a konszo-

lidáció megôrzése volt. Szerencsére,

az azt megelôzô éveket igen eredmé-

nyesen zártuk, ami annak volt kö-

szönhetô, hogy több nagy megrende-

lônél – például a T-Mobile-nak, a

Zsolnay porcelánmanufaktúrának is –

elsôszámú beszállítói lehettünk, így

mire megtorpantott a válság bennün-

ket, már igen komoly fejlesztéseket

hajthattunk végre. 2000-ben már saját

tulajdonú, akkor még „csak” 1200

négyzetméteres telephelyre költöz-

tünk, amit rá négy évre tovább kellett

bôvítenünk, Budapesten pedig meg-

nyitottuk a kereskedelmi irodánkat. A

gépparkunkat az elsô beruházások

egyikeként a formatervezésben nagy

segítséget jelentô plottervágóval és

formatervezôi szoftverrel bôvítettük,

a gyártás korszerûsítéséhez és fejlesz-

téséhez pedig ötszínes Heidelbergi

nyomógépet, továbbá síkágyas auto-

mata stancgépet, hárompontos

ragasztógépet, fóliázógépet és egy

papírtáska-ragasztó berendezést

állítottunk üzembe. Ez utóbbi egyéb-

ként ritka a hazai piacon a mai napig

is. Közben persze megnôtt a dolgozói

létszámunk is, így a hatékonyság

érdekében átalakítottuk a vállalati

struktúrát. Nem mellesleg számos

nemzetközi kiállításon vettünk részt,

mint kiállítók. 2010-tôl pedig sikerült

erôsíteni az exportpiacon való részvé-

telünket. Jelenleg a forgalmunk közel

15 százaléka innen származik.

● Ezek szerint akkor már önöknél

is „beállt” egyfajta újkori rend…

– Azt gondolom, igen: abszolút

tudomásul vettük, hogy már semmi

sem lesz úgy, mint volt a válság elôtt.

Viszont új lehetôségek és igények

születtek és születnek, ám ezeket

észre kell venni, vagy éppen fel kell

kelteni. A mi célunk – maradva ere-

deti hitvallásunknál és üzletfilozófi-

ánknál –, hogy ne pusztán csomago-

lóanyagot, hanem komplex csomago-

lási megoldásokat kínáljunk a partne-

reink számára. A tervezéstôl a kivite-

lezésen át a teljes csomagolástechni-

kai folyamatot magas színvonalon

vagyunk képesek megvalósítani. 

Az Sz.Variáns mindenkori törekvé-

se nem kevesebb, mint az, hogy part-

nereivel, megrendelôivel a legharmo-

nikusabb, alkotó, termékeny együtt-

mûködésben az idôk próbáját kiálló

márkák, s – ki tudja – egyszer talán

legendák születését segítse… Minden

megrendelésnél, illetve terméknél

arra fókuszálunk, hogy az általunk

készített csomagolás a leghatéko-

nyabban mutassa be az árut és annak

üzenetét, tájékoztassa a vásárlót,

hogy mit várhat el az adott terméktôl.

A funkció, az alapanyag és a rendha-

gyó forma harmonikus egységét tart-

juk a legfontosabb szempontnak. Ép-

pen ezért – noha ipari gyártók va-

gyunk – egyedi és minden esetben

megkülönböztetett odafigyeléssel

foglalkozunk a partnereink elképzelé-

seivel, kívánságaival. A válságból

való éledezés egyébként ismét felkel-

tette az igényes csomagolás iránti

igényt: egyre többen látják meg, érez-

nek arra rá, hogy az igényes csoma-

golásnak milyen meghatározó jelen-

tôsége van egy-egy termék forgalmá-

ban, milyen hozzáadott értékkel bír. 

● E fellendülésnek köszönhetô,

hogy az elmúlt másfél évben ismét

erôteljesen fejlesztettek?

– Igen. Már 2013-ban éreztük,

hogy ismét elindul a piac, és nekünk

is lépni kell. Megvásároltunk egy

8000 négyzetméter területen fekvô

2000 négyzetméteres telephelyet,

amelyet a rá következô évben nem-

csak korszerûsítettünk, hanem hozzá-

építettünk egy új, 1000 négyzetméter

alapterületû üzemcsarnokot is. Ezzel

párhuzamosan az eszközparkunkat is

tovább bôvítettük, mégpedig egy

aranyozóval és egy teljesen automa-

tizált nyomdai stancszerszám-készítô

berendezéssel.

● Legeslegújabb, alig két hónapos

beszerzésük pedig egy úgynevezett

rigid-box berendezés és egy speci-

ális táblakészítô, valamint a hozzá-

tartozó kiegészítô – szeletelô, maró

– gépek. Önökre mindig jellemzô

volt a proaktivitás, vagyis a piaci

igények felkeltése, illetve a piaci

trendekre való ráérzés. Ezek sze-

rint a rigid-box az új irány?

– A minôségi csomagolásban azt

gondolom, igen! Komoly világcégek

– például az Apple is – fordultak a

rigid-boxos csomagolás felé, ami azt

jelenti, hogy rövid idôn belül nagyon

sok cég fogja ôket követni, és ezért

ugrásszerûen megnövekednek az

igények. Emiatt gondoltam úgy, hogy

mindenképpen üzembe kell állíta-

nunk egy ennek gyártására alkalmas

technológiát. És azt is gondolom,

hogy ebben több piaci lehetôség van.

Ezzel a berendezéssel a saját megren-

delôi körünknek tudunk ismét valami

olyat nyújtani a csomagolás terén,

amely segíti a termékeik tömegbôl

való kitûnését, másrészt úgy gondol-

juk, a kapacitásnövekedés és az ebbôl

adódó  kedvezô gyártási ár miatt új

piacok is kinyílhatnak elôttünk. A

rigid-boxok mellett, akár sima

keménytáblás termékek – például

gyûrûsmappák stb. – gyártását is

automatizáltan tudjuk végezni. A táb-

lakészítô berendezés akár 6 különálló

elem gyártására is képes. Rigid-boxot

ez idáig egyébként csak egy-két multi

tudott gyártani Magyarországon, de

ôk kisebb tételekkel egyáltalán nem

foglalkoznak. A nálunk most üzembe

állított rigid-box berendezés azonban

elérhetôvé teszi akár közepes szériák

kedvezô áron történô gyártását is. ■
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Pnyme – Szimpózium – Debrecen, 2016. április 7–8.

Nyomtatott (kartondoboz) csomagolás

Házigazdák

A szimpózium-

nak két házigaz-

dája volt: a

Kartonpack,
illetve a Debrece-

ni Szakképzési

Centrum égisze

alá tartozó

Könnyûipari

Szakközép- és

Szakiskola.

Elsôként Tóth
Gábor, a Karton-

pack ügyvezetô igazgatója mutatta be, az

egyébként a másnap sorra kerülô üzem-

látogatás helyszínéül is szolgáló céget.

Beszélt a jogelôdjét is figyelembe véve

1952-ben alapított cég múltjáról, amely-

nek tevékenysége az elmúlt mintegy 64

év alatt folyamatosan változott, és egyre

inkább a csomagolóeszközök gyártása

felé orientálódott. Ma a Kartonpack

Dobozipari Nyrt. Magyarország egyik

legjelentôsebb csomagolóanyag-gyártó

vállalata, fô profilja a nyomtatott karton-

dobozok (faltkartonok) gyártása. Az

utóbbi évek átfogó fejlesztési programjá-

nak köszönhetôen mára a cég a termelés

minden területén a legmodernebb tech-

nológiával rendelkezik, és a nyomtatási,

stancolási és ragasztási mûveleteken

kívül egyéb értéknövelô szolgáltatások-

kal – például hologram- vagy színes fólia

prégelése, vakírás /braille/, dombornyo-

más –, valamint jól felkészült, tapasztalt

szakembergárdával áll az ügyfelek ren-

delkezésére, és a legmagasabb követel-

ményeket támasztó igényeknek

is meg tud felelni. Partnereik

közt kiemelt helyet foglal el a

gyógyszeripar.

A másik há-

zigazda, a

Debreceni
Szakképzé-
si Centrum
– amelynek

keretei között

mûködik a he-

lyi Könnyûipa-

ri Szakközép-

és Szakiskola is – fô-

igazgatója, Tirpák Zsolt
azt mutatta be röviden,

hogy egyrészt jelenleg

milyen rendszerben és elvek mentén fo-

lyik az oktatás, és azon belül a szakkép-

zés, illetve, hogy milyen további terveik

és elképzeléseik vannak ezzel kapcsola-

tosan. A magát abszolút „elkötelezett

hagyományos olvasónak” tartó, és több

ezer kötetet tartalmazó saját könyvtárral

rendelkezô igazgató elsôdleges céljául

tûzte ki, hogy méltó helyére emelje a

különféle szakmák – köztük a nyomdá-

szat – becsületét és presztizsét, továbbá

azt is, hogy minden náluk tanuló gyerek-

be beleoltsák a friss tudás iránti vágyat.

Ehhez persze alapvetô szemléletváltásra

is szükség van, lenne a pedagógusok,

illetve a társadalom egésze részérôl.

Elôadása alátámasztotta azt az ágazatban

közismert tényt is, hogy kevés gyerek

jelentkezik nyomdásznak – az idén Deb-

recenben mindössze 12 fô –, és ahhoz,

hogy vonzóbb legyen ez a szakma, tulaj-

donképpen már az óvodába el kellene

kezdeni valamifajta pályaorientációt, és

nemcsak a gyerekek felé, hanem a szülôk

figyelmébe ajánlva is.

A fôigazgató hallott

az igen sikeres békés-

csabai Gyere közénk

nyomdásznak! projektrôl

– amelynek köszönhe-

tôen az idén ott már több

mint százan jelentkeztek

nyomdásztanulónak –, és

jelezte, hogy a módszer

esetleges adaptálása

érdekében mindenkép-

pen felveszi a kapcsola-

tot a békéscsabaiakkal.

Szakmai elôadások 

PantonLIVE, a márkaszínek kor-

szerû, digitális színmenedzselése címmel

dr. Schulz Péter, a téma legavatottabb

hazai szakértôjének elôadása volt az elsô.

Ebben arról beszélt, hogy a márkatulaj-

donosok által elvárt színhelyességi

igényeknek – mely szerint bármilyen

technológiával és bármilyen színû, illetve

típusú hordozóra is történjen a nyomta-

tás, azonos legyen a márkaszín – miként

lehet (majdnem) teljesen megfelelni. Az

optimális megoldást, vagyis hogy a lehe-
tô legnagyobb mértékben azonosak
legyenek a színek, a PantonLive rend-

szer alkalmazása biztosítja, amely egyér-

telmûvé teszi a digitális színkommuniká-

ciót, és úgy, hogy figyelembe veszi a

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület szakítva eddigi hagyományával, ezúttal nem technológia, hanem termékcsoport,

mégpedig a nyomtatott dobozgyártás köré szervezett szimpóziumot. Meglehet, hogy az ez irányú megközelítés jobban felkeltette az

érdeklôdést, ugyanis igen sokan – mintegy 80 fô – regisztrált és vett részt a rendezvényen, plusz a helyi szakközépiskola nyomtatás

szakirányban tanuló diákjai és persze tanárai. A program helyszínéül is a debreceni Könnyûipari Szakközép- és Szakiskola

szolgált: az ez alkalomra berendezett és a diákok által igen kreatívan feldíszített tornaterem zsúfolásig megtelt, és a hallgatóság

létszáma az elsô elôadástól az utolsóig – pedig a házigazdák bemutatkozásán kívül is kilenc hangzott el! – jószerint konstans

maradt. Ennek az volt az oka, hogy egyrészt tényleg széles érdeklôdésre számot tartó témák kerültek terítékre, másrészt nyilván az

is, hogy az iskolának nincsen bárja… 

A résztvevôket Fábián Endre, az egyesület elnöke és Pesti Sándor ügyvezetô köszöntötte, és néhány bevezetô gondolat, illetve

gyakorlati tudnivaló ismertetése után átadták a szót a házigazdáknak, azt követôen pedig elkezdôdtek a szakmai elôadások.

Tóth Gábor

Tirpák Zsolt
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hordozót, a nyomtatást és továbbfeldol-

gozást is. Ez egy felhôalapú szolgáltatás,

amelyhez bárki hozzáférhet. Pillanatnyi-

lag ofszet-, flexó- és mélynyomtatáshoz

áll rendelkezésre, de fejlesztése nem állt

le, rövidesen a többi technológiához is

kidolgozásra kerül.

Az X-Rite képviseletében Boncza
Attila volt a következô elôadó, aki foly-

tatva a színhelyesség kérdésével kapcso-

latos témát, azt mutatta be, hogy a cég

milyen mérômûszereket, illetve eszkö-
zöket kínál a lehetô legjobb eredmény

elérése érdekében. Ezek a lehetôségek a

teljes munkafolyamatot – prepress, fes-

tékkonyha, gépterem – lefedik, és egyfaj-

ta biztosítékul szolgálnak ahhoz, hogy a

színhelyesség szempontjából elkerülhe-

tôk legyenek a problémák. Bemutatta a

jelenlévôknek a Panton Certified Printer

programot is, amely auditot ad arról,

hogy a nyomda valóban teljesíti a szín-

megfelelés kívánalmát. A megrendelôk,

– fôleg a nagy márkák – körében ez nagy

népszerûségnek örvend: szeretik, ha egy

nyomda rendelkezik ezzel…

Elôadása befejezô részében pedig a

drupán debütáló újdonságukkal, a Private

Clouddal ismertette meg a jelenlévôket,

amelynek lényege, hogy bárki, bármilyen

egyedi színt feltölthet a felhôbe, és ahhoz

csak annak ad jogosultságot, akinek ô

akar…

A luxuscsomagolóanyag-
gyártás volt a következô elôadás

középpontjában. Ifjabb Schuck István a

Prosystem cégcsoport képviseletében

mutatta be a Kolbus által alig három
éve kifejlesztett és gyártott rigid-box
(merevfalú kasírozott doboz) gyártó
berendezést, illetve szót ejtett a cég

aranyozójáról is. Részletesen ismertette

magát a berendezés felépítettségét, illet-

ve az egyes munkafázisokat, felhívva a

figyelmet arra, hogy miért érdemes a

nagy keménytábla-gyártó múlttal rendel-

kezô cég gépét választani. Majd lépésrôl

lépésre bemutatta, hogy miként is készül-

nek ezek a nagy hozzáadott értékkel bíró

luxusdobozok. Elôadása befejezô részé-

ben vetített videó alapján pedig néhány

termékötlettel is gazdagította a hallgató-

ságot.

Szabadics László, a

BOBST hazai

képviseletében a cég

Masterfoil 106 PR
melegfóliázó gépérôl,

pontosabban annak

újdonságairól tartott

elôadást. A gép maga

alapjaiban ugyan nem

új, de számos látható –

például ergonómiai

kialakítás –, és nem

látható – például

Power RegisterII, Foil Touch System, 12

zónában állítható hômérséklet, meg-

növelt hordozói intervallum, 8000 ív/óra

teljesítmény stb. –, csak mûködtetése

során tapasztalható fejlesztést hajtottak

végre rajta. Mindezeknek köszönhetôen

egyrészt egyszerûbb lett a gép kezelése,

másrészt megnövekedett a pontossága,

hatékonysága és egyúttal kiszélesedett a

rajta készülô munkák sokfélesége, és

persze jelentôs mértékben hozzájárul

ahhoz is, hogy a rajta készült nyomatok

minôsége tovább emelkedjen.

Maczó Péter egyetemi tanár, a tipog-

ráfia doktora következett az elôadók

sorában, és a csomagolás-designról

K
özin

fo
in

fo

dr. Schulz Péter Boncza Attila ifj. Schuck István

Szabadics László Maczó Péter Tóth Zoltán

Lendvai Gyöngyi Horváth Viktor Horváth Attila Barabás Barna
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tartott elôadást, amely az egyik

legszellemesebb, legérdeke-

sebb és legtanulságosabb volt a

szimpóziumon elhangzottak

között. Noha az elôadás ráadásul egyér-

telmûen mutatott rá és bizonyította be a

design, azon belül a színek, a betûtípu-

sok, a logó, egyáltalán valamennyi alkal-

mazott elem különösen meghatározó

jelentôségét, mégis talán ezen ismeretek-

kel tudnak majd közvetlenül a legkeve-

sebbet kezdeni a jelenlévôk, lévén, hogy

ôk „csak” kivitelezôk, így nem vagy csak

elenyészô ráhatásuk van a tervezésre… 

Ennek ellenére, igazán remek ötlet volt

felkérni Maczó Pétert a téma ismertetésé-

re, ugyanis a vizuális kultúra fejlesztésé-

re irányuló törekvések soha és semmi-

lyen körülmények között nem feleslege-

sek. Sôt, nagyon nem…!

Tóth Zoltán, az STI Petôfi Nyomda

termékfejlesztési vezetôje a tökéletes

gyógyszerdobozt mutatta be, azaz a
hamisítás elleni védelem általuk
kidolgozott és alkalmazott lehe-
tôségeivel ismertette meg a hallgatósá-

got. Egyetlen mintadobozon keresztül

prezentálta, hogy a hajszálvékony, ám

olvasható mikroírástól kezdve a speciális

raszterpontok, a nanologó vagy éppen a

fényérzékeny nyomat alkalmazásán át az

optikailag változó elem felviteléig – és

folytathatnám a felsorolást –, milyen

sokféle és sokszintû megoldást dolgoztak

ki a védelemre, illetve az egyedi azono-

síthatóságra. Ugyanakkor arra is felhívta

a figyelmet, hogy ezeket az elemeket

azért tudják alkalmazni, mert a Petôfiben

high-end ofszetnyomtatási technológiá-

val történik a gyártás.

A digitális-nyomdagépgyártók, termé-

szetesen a Xerox is már jó ideje
fókuszál a csomagolóanyag-
gyártásra. Lendvai Gyöngyi, a Xerox

Magyarország nyomdai üzletágának

termékmenedzsere és kollégája, Horváth
Viktor kereskedelmi tanácsadó arról

tartottak közös elôadást, hogy a digitális

technológiának miért van egyre nagyobb

szerepe a csomagolóanyag-gyártásban,

és ehhez milyen berendezést kínál a cég.

A piaci tendenciák azt mutatják, hogy

egyrészt a csomagolóanyag „életgörbéje”

megváltozott, azaz az egyes csomagoló-

anyagok életciklusa lerövidült, másrészt

egyre nagyobb igény van a kisszériás

vagy éppen perszonalizált csomagolási

megoldások iránt. Ehhez nyújt hatékony

és gazdaságos megoldást a digitális tech-

nológia, és ezen belül a Xerox iGen5
berendezése. Ahogy az elôadásból meg-

tudtuk, ez a berendezés akár 530 g/m2

karton nyomtatására is képes, igen stra-

pabíró, hiszen 7/24-es leterheltségre ter-

vezték, és a Panton színek 90 százaléka

elérhetô vele. Ugyanakkor különféle

biztonsági elem elhelyezésére is alkal-

mas, és különféle inline csomagolási

megoldás opcióval is hozzáférhetô. Vé-

gezetül pedig arra vonultattak fel konkrét

példákat, hogy milyen sokféle új piaci

lehetôséggel bír a digitális dobozgyártás:

Valentin-napi megszemélyesített csoko-

ládécsomagolás, nyelvmutációs dobozok,

kispéldányszámos, akár Braille- vagy

mikroírásos gyógyszerdobozok stb.

Horváth Attila, a Keményfém munka-

társa volt a következô elôadó, és eredeti-

leg a rigid-boxban lévô üzleti lehetôsé-

gekre hívta volna fel a figyelmet. Mivel

ezzel kapcsolatosan Schuck István tartott

már egy prezentációt – mondhatni:

„lelôtte a poént” –, így némileg átalakí-

totta elôadása tartalmát, és elsôsorban

arra fókuszált, hogy technológiailag
mire is ügyeljen az, aki rigid-
box gyártásába kezd. A Kemény-

fém az olasz Zechini cég berendezéseit

képviseli Magyarországon, amely cég

szintén nagy múlttal rendelkezik a

keménytáblák gyártásában. A rigid-box

berendezések igazából ezeknek a gépek-

nek a továbbfejlesztett változatai. Ugyan-

akkor – ahogy az elôadó fogalmazott –

„jó észben tartani”, hogy ipari szinten

nehezen megoldható a gyártás, ugyanis

ahhoz – mivel igen sokféle rigid-box

létezhet – sokféle gép is kell. A Zechini

cég éppen ezért arra koncentrált, hogy

csak azt gépesítse, amit érdemes, és az is

fô szempontként szerepelt náluk, hogy

ezeket a dobozokat lapra szerelten lehes-

sen szállítani. Ez persze azt is jelenti,

hogy bizonyos munkafázisok elvégzése

továbbra is kézzel történik, illetve régebb

óta van egy összeragasztó gépük is, de az

sem gyorsítja a munkát, viszont nagyon

sokféle dobozkialakításhoz használható.

Legújabb fejlesztésük ugyan egy auto-

mata összeragasztó, ám az csak egyféle

dobozhoz használható, ám kétségtelen:

annál nagyon hatékony és termelékeny.

A Zechini cég a drupán kiállító – sôt, a

standjukon a Keményfém is képviselteti

magát –, így ott mûködés közben is

szemügyre lehet venni a berendezést.

Hamisítás elleni védelem a
csomagoláson modern, médiás
eszközökkel címmel egy vadonatúj

lehetôséggel ismertette meg a hallgató-

ságot Barabás Barna, a Jura Trade

marketingigazgatója. A Juráról ágazati

körben köztudott, hogy több mint két

évtizede meghatározó szereplôje – és

nemcsak itthon, hanem világviszony-

latban – a nyomtatás terén használatos

különféle hamísítás elleni védelmi

megoldásoknak. Nem véletlen, hogy a

világon található 80 bankjegynyomda

közül, 50-ben beszállító a Jura…

Nos, a cég nem olyan régen elindult a

csomagolásbiztonság felé, és – felhasz-

nálva sok-sok éves biztonsági nyomta-

tásban szerzett tapasztalatát – megalko-

tott egy modern, egyedülálló márkavé-

delmi megoldást, az IQ-R-t (Intelligent

Registration). Ennek lényege, hogy a

nyomtatás során 2D kódokba kerül elrej-

tésre egy QR-kód vagy DataMatrix, ame-

lyet egy többféle készülékre kifejlesztett

app segítségével, jelenleg Android rend-

szerû okostelefonnal, illetve okoseszköz-

zel lehet leolvasni. Maga az IQ-R tech-

nológia alkalmazása inkjet berendezé-

sekre lett kifejlesztve, felismeréséhez

pedig legalább egy 8 MP felbontású

kamera szükséges. Az IQ-R védelmi

rendszerrôl nyugodtan kijelenthetô, hogy

alkalmazása és használata rendkívül egy-

szerû, éppen ezért a felhasználási lehetô-

sége és területe – dobozok, csomagok,

tasakok, zárjegyek, címkék, csekkek,

hivatalos dokumentumok stb. – jószerint

végtelen. 

Ezzel véget is ért az elsô nap szakmai

programja, következhetett a tradicioná-

lisan jó hangulatú baráti vacsora, másnap

pedig a Kartonpack fogadta üzemlátoga-

tásra az érdeklôdôket. ■
Ilona
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A legtöbb, mi adható: új piaci lehetôségek

a drupán – Hall 8B A62 
Az InfoTrends elôrejelzése szerint a

színes tintasugaras nyomtatás, a digitális

csomagolási alkalmazások és a munka-

folyamat-megoldások lesznek azok a

nyomdaipari kulcsterületek, amelyeken

az elkövetkezô években jelentôs növeke-

dés várható. A neves kutatócég a leg-

utóbbi felmérésében közzétett számításai

alapján 2019-re a színes tintasugaras

nyomtatás piaci részesedése 23 százalék-

kal, míg a digitális nyomdai csomagolási

alkalmazásoké 22,5 százalékkal fog

bôvülni. Ugyancsak növekszik majd a

kereslet a munkafolyamat-megoldások

iránt is. 

Ezeknek a trendeknek megfelelôen, a

nyomdaipari szektor legnagyobb európai

seregszemléjén, a Düsseldorfban tartan-

dó drupa kiállításon a Xerox napjaink

leginkább meghatározó nyomdaipari

alkalmazásai köré csoportosítja kínála-

tát.A drupa kiállításon a Xerox a „Let
the Work Flow” mottó jegyében bemu-

tatkozó termékeivel és innovatív megol-

dásaival szeretne támogatást biztosítani a

nyomdai szolgáltatásokat nyújtó vállal-

kozásoknak ahhoz, hogy a jövôben az

iparág kulcsfontosságú területein is meg-

ragadhassák a piaci lehetôségeket. 

A Xerox az alábbi, a nyomdaipari pia-

cot napjainkban leginkább meghatározó

alkalmazások köré csoportosítva mutatja

be újdonságait a drupa kiállításon.

Könyvek és katalógusok
Folyamatosan nô a kereslet a kisszé-

riás, személyre szabott megoldások iránt.

A Xerox segít elônyt kovácsolni automa-

tizált és költséghatékony megoldásaival,

amelyek új piaci lehetôségeket nyitnak

meg a vállalkozások elôtt.

Direkt levelek
A jól célzott, releváns tartalmú direkt

levelek digitális elôállításával a találati

arány is növelhetô. Segítségünkkel az

ügyfelek megismerhetik, hogyan lehet

kombinálni az értékes adatokat és a digi-

tális nyomtatást az üzleti eredmények

növelése érdekében.

Marketingszolgáltatók
Az éles verseny és a szûk árrések miatt

a vállalkozások a marketingtevékenysé-

gük fokozásával szerezhetnek új ügyfe-

leket és növelhetik termelékenységüket.

Ennek elôsegítéséhez technológiát, haté-

kony munkafolyamatokat és tanácsadói

szolgáltatást kínálunk.

Csomagolás
Új korszak hajnalán vagyunk a csoma-

golástechnikában. Ezen a területen a

Xerox többek közt a címkék és csomago-

lások személyre szabhatóságban, a hami-

sítás elleni harcban, a termék- és márka-

védelemben, illetve a költséghatékony,

rövid határidôs gyártásban is a vállalko-

zások segítségére siet.

Fotópiac
A digitális fényképezés robbanássze-

rûen terjed, és ezzel együtt a jövedelme-

zôsége is nô. Fotóalbumok, üdvözlôkár-

tyák, naptárak és az ehhez hasonló ter-

mékek elôállítása szintén része a Xerox

portfóliójának, amely új bevételi forrást

nyithat a nyomdai szolgáltatók számára.

Tranzakciós marketing
A Xerox tranzakciós megoldásaival

bármely dokumentum marketingeszköz-

zé tehetô. E tekintetben a vállalat több-

féle lehetôséget kínál a vállalkozásoknak.

Nemcsak új piaci lehetôségekre hívja
fel a Xerox a látogatók figyelmét,
hanem egyúttal bemutatja elsô vágott
lapos inkjet nyomdagépét, valamint az
új tekercses tintasugaras berendezését
is, annak érdekében, hogy a nyomdai
szolgáltatók még inkább ki tudják
használni az InfoTrends felmérése
alapján várható fellendülést. 

Brenva™ HD Inkjet,
Trivor™ 2400 Inkjet
A Xerox Brenva™ HD Production

Inkjet Press és a Xerox Trivor™ 2400

Inkjet Press az elsô példányai annak az

innovatív, új tintasugaras sorozatnak,

amelyet a Xerox kínál.  Ráadásul mind-

két berendezés – ahogy Robert Stabler, a

Xerox Globális Nyomdaipari Üzletágá-

nak alelnöke és vezérigazgatója fogalma-

zott – „a nyomdai szolgáltatók többségé-

nek megfizethetôek”.

A Xerox a Brenva HD-vel, amely a

high-end toneres és a belépô szintû tinta-

sugaras nyomdagépek között húzódik,

tulajdonképpen egy eddig kiaknázatlan

piaci rést szeretne betölteni. Az új

nyomdagép ugyanis egyesíti magában a

tintasugaras berendezésekre jellemzô

költséghatékonyságot és a vágott laposok

rugalmasságát. Számos olyan megoldás-

sal ellátták, amelyek karakteresen hozzá-

járulnak a nyomdagép termelékenységé-

nek maximalizálásához. A Xerox a Bren-

va HD-t elsôsorban direkt levelek, tranz-

akciós nyomatok és könyvek elôállításá-

hoz ajánlja.

A Xerox Trivor 2400 inkjet nyomda-

gép platformját annak az üzleti célnak

szentelve építették, hogy a teljesítménye,

sebessége és megoldásai a nyomdai

szolgáltatók elvárásai szerint alakítható

legyen. Ugyanakkor a berendezés kom-

binálja a nagy teljesítményt és a megnö-

velt – 168 méter/perc sebesség színes

nyomtatáskor, illetve 200 méter/perc

fekete-fehér nyomtatáskor – sebességet

is. Több adatfolyamot is kezel a különbö-

zô alkalmazástípusok számára, továbbá

egyszerûsíti az integrációt, átfogó színke-

zelést biztosít, és gond nélkül összekap-

csolódik az ügyfelek munkafolyamatai-

val. Ez a nyomdagép alkalmat teremt a

nyomdatermékeket kínáló üzleteknek

arra, hogy elmozduljanak a katalógusok,

magazinok és a színes könyvek irányába. 

A fenti ízelítôn kívül számos más
megoldást is találhatnak a látogatók, az
üzleti növekedésre vágyó nyomdák és
szolgáltatók a Xerox drupa kiállításon
felállított standján, ahol magyar szak-
emberek is az érdeklôdôk rendelkezésé-
re állnak. Várjuk Önöket! ■

Xil–
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Összeült a nyomda menedzsmentje a

leendô munkafolyamat-vezérlô rendszer-

rel kapcsolatos elvárások, a lefedendô

területek és funkciók megbeszélésére.

Pontosan megfogalmazta igényeit a

kereskedelmi, a pénzügyi/gazdasági és a

logisztikai vezetô, csupán a gyártás terü-

letén merültek fel komolyabb bizonyta-

lanságok – hogyan is tudjuk programozni

a termelést, kihasználni a gépkapacitá-

sokat, elvégezni az utókalkulációkat?

A termelési igazgató elmondta, hogy

hiába is tudják tervezni a gépek kapaci-

tásait, normázni a gépbeigazításokat, a

kötészeti mûveleteket, a munkatáskákon

szereplô adatok gyakran hiányosak, vagy

egyenesen értelmezhetetlenek, a gyártás-

elôkészítésrôl a digitális anyagok tervez-

hetetlenül érkeznek a formakészítésre, a

CtP-be, és az elkészült formákról is néha

csak a nyomógépnél derül ki, hogy hiá-

nyosak vagy hibásak.

Be kell hívnunk Prepress Gézát, a
gyártás-elôkészítés vezetôjét! –

hangzott az ügyvezetôi utasítás.  Tekint-

sük át egyszer, mit is csinálnak annyian a

számítógépes gyártás-elôkészítésen!

Mindig túlterheltek, el vannak úszva,

tôlük származik a legtöbb hiba, nem

tudjuk ôket normázni – ezzel a helyzettel

valamit kezdenünk kell, ha valóban mun-

kafolyamatokban és ehhez kapcsolódó

rendszerben gondolkodunk!

Menedzsment: Eldöntöttük, hogy az

anyagfogadást és -ellenôrzést automati-

záljuk egy megfelelô, a vállalatirányítási

rendszertôl független, paraméterezett

szoftverrel. 24 órában tudjuk biztosítani,

hogy a megrendelôktôl vagy design stú-

dióktól érkezô anyagok hibátlan, feldol-

gozható PDF-ben érkezzenek – amit már

csak nyomtatni kell –, vagy mégsem?

Géza, valójában mit is csinálnak még az

embereid?

Prepress: Igen, ez rengeteg idôt és

energiát spórol meg nekünk, de azért

még marad feladat bôven – amit ka-
punk, az sohasem nyomtatható anyag!
Ne feledkezzünk meg arról, hogy mi

mindig egy termék úgynevezett képes

design-ját kapjuk meg. Erre kell még fel-

vinnünk az utófeldolgozási jeleket, mint

például a hajtási és vágási információk,

regiszterjelek stb. Be kell állítani a meg-

felelô alátöltéseket és össze kell fûznünk

a stancolási (CAD jellegû) információk-

kal. Ha mindezzel készen vagyunk, az

aktuális nyomógép és ívméret függvé-

nyében meg kell csinálni az optimális

léptetést a minimális anyagveszteség

eléréséhez és az optimális utófeldolgo-

zási folyamatokhoz. Az íven fel kell

tüntetnünk a munkatáska néhány infor-

mációját – mint a file-név, a gyártási idô

–, sôt, a nyomtatáshoz szükséges kiegé-

szítô elemeket, futáskiegyenlítô csíkot,

mérôjeleket stb. is el kell

helyeznünk. 

Rengeteg probléma
származik abból, hogy
egy-egy összetettebb
munkát többféle techno-
lógiával, részben digitáli-
san, ofszeten vagy flexó-
val gyártunk, ezeknél

mind-mind más a felbon-

tás, a rácsparaméterek. Mióta a gyógy-

szergyáraknak is dolgozunk, kötelezô a

Braille-jelek használata is, amit nem

egyszerû ellenôrizni – hibázni pedig nem

szabad…

Még nem is említettem a speciális,

objektumonkénti formalakkokat – még

egy nehezen ellenôrizhetô, „láthatatlan”

szín, amit illeszteni kell a nyomathoz…A
mi életünket az könnyíthetné meg, ha
egyetlen PDF file-ban, szerepelne az
összes információ – külön színkivonat

színenként, külön színkivonaton vissza-

olvasható Braille-írás, külön a vágási és

hajtási CAD infók, külön a formalakk…

Egy ilyen „teljes” PDF írná le a komplett

munkát. Ennek óriási elônyei lennének

az online jóváhagyásnál, az adott termék

különbözô jellegû és gyártástechnológiá-

jú részeinek illesztésénél – de egyben

tudnánk adatokat szolgáltatni a vállalat-

irányítási rendszer egyéb részeihez, pél-

dául az utókalkulációhoz, a megrende-

lôknek küldendô riportokhoz is…

Amiket itt felsoroltam, igazából nem

túl bonyolult feladatok – de annak függ-

vényében, hogy hogyan, hány file-ban

kapjuk a munkát, melyik gépünkön

gyártjuk, milyen anyagra, mennyire szi-

gorú a megrendelô jóváhagyási rendsze-

re, hány verzión kell dolgoznunk; egyre

több menet közbeni ellenôrzést kell elvé-

geznünk, egyre több tévesztési lehetôség-

gel – és nálunk is csak

emberek dolgoznak.

Persze, ha nemcsak az

anyagellenôrzésre, de erre

is lenne egy R2-es Pre-

press Robot…

Persze, ez csak a gyár-

táselôkészítôk feladatai-

nak egyik csoportja!

Tudnék még mesélni a

színekrôl, fedettségekrôl és festékekrôl,

amikre mostanában leginkább ugranak a

megrendelôink, a gépmesterek meg a

kalkulátorok pedig állandóan kérdezget-

nek… (folyt. köv.) ■

Ratkovics Péter
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Csomagolunk (4.)

Prepress Géza panaszai…
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Heidelberg  – 1. csarnok 
Jakubász Péter kezdte az

elôadások sorát. „Majd, aki eljön, az

megnézheti, mi mindent mutat be

Heidelberg! Én most csak egyetlen

dologra fókuszálok: a Heidelberg

újra beszállt a digitálisok »öldöklô«

versenyébe, és alig másfél év fejlesz-

tés után elkészült a B1-es, inkjet-tech-

nológiájú, acélvázra és acél alkatré-

szekkel épült, hétszínes, lakkozómûvel

felszerelt digitális nyomógépe, a

Heidelberg Primefire 106, amelyet a

drupán mutat be, és amelynek a

nyomatminôsége »lélegzetelállító«. Tény, ez még csak a béta-

verzió, és további fejlesztések – sebesség növelése, elô-hátol-

dali nyomtatás stb. – szükségesek, de 2017-re elkészül a végle-

ges verzió” – mondta egyebek mellett Jakubász Péter, aki

egyébként a drupa teljes idôtartama alatt kint lesz a helyszínen.

Konica Minolta – 8b csarnok, A65 stand 
A cég hazai képviseletében

Nemesné Deák Beáta elmondta,

hogy a kiállításon, amelyen mint-

egy 2400 m2-es standdal lesznek

jelen, megoldások, termékek köré

csoportosítva mutatják be kínála-

tukat, illetve vadonatúj berendezé-

seiket. Elôadásában részletesen is

ismertette újdonságaikat: a nagy

teljesítményû Bizhub Press 1052E,

1250E, 1250EP berendezéseket; a

Bizhub Pro 1100-at; vadonatúj

inkjet fejlesztésüket, a B2-es UV-

technológiás Inkjet KM-1-et; az elsô tekercses címkenyomógé-

püket, a Bizhub Press C71CF-et. Továbbá felhívta a figyelmet

az általuk kínált fóliázó-lakkozó gépre, az MGI JV3DS IFOIL-

ra, valamint szélesformátumú termékcsaládjuk legújabb tag-

jára, a KIP 800-asra is. Ezeken kívül pedig számos új szoftver-

rel, illetve újabb verziókkal és funkciókkal is megismerkedhet-

nek az odalátogató érdeklôdôk. A standon folyamatosan meg-

találhatóak lesznek a hazai képviselet munkatársai is. 

manroland – 14. csarnok, C21 és C41 stand
Kelemen György és Mohor Balázs volt a cég képviseletében

a két elôadó. Kelemen Györgytôl megtudtuk, hogy két külön

helyen lesz megtalálható az íves, illetve tekercses üzletág. A

tekercsnyomtatásnál a nem ofszettechnológiájú Foldline kerül a

középpontba, az ívesnél pedig a sok részletében továbbfej-

lesztett Roland Evolution 700-at vehetik a gyakorlatban is

szemügyre a látogatók. Naponta három „nyomtatási show”-ra

is sor kerül. (A géprôl kicsit bôvebben olvashatnak jelen

lapszámunk 12–13. oldalán – a fôszerk.) Az általuk kínált saját

márkás, illetve más gyártó által elôállított segédanyagok

kapcsán Mohor Balázs üzletágvezetô elmondta, hogy egyik

legnagyobb beszállítójuk, a WEILBURGER cég is kiállító a

drupán, és számos, kifejezetten a csomagolóanyag-gyártóknak

kínált új fejlesztéssel fog debütálni.

Kelemen György végig megtalálható lesz a manroland stand-

ján, Mohor Balázs viszont csak az utolsó pár napon.

Horizon – 6. csarnok, D05 stand;
Gerhard Busch – 6. csarnok, C40 stand;
SCS Automaberg – 14. csarnok, A42 stand; 
Solema – 2. csarnok, B65 stand
Nos, ezen cégek képviseletét – és még további nyolcét – Ma-

gyarországon a Keményfém látja el. Faragó István ügyvezetô

rövid elôadásában felhívta a figyelmet, hogy a Horizon három

új géppel is jelentkezik a drupán, továbbá arról is beszélt, hogy

a többi általuk képviselt cég szintén újdonságokat fog bemutat-

ni a szakvásáron, mégpedig elsôsorban a feldolgozáshoz, kidol-

gozáshoz. A Keményfém részérôl valaki mindig kint lesz az

említett standok valamelyikén, és szívesen állnak az érdeklô-

dôk rendelkezésére. 

Ha valakinek szándékában áll – és információnk szerint csak az egyesület szervezésében

több mint 270 fônek – a drupára kilátogatni, annak hiba volt nem részt venni a Papír- és

Nyomdaipari Mûszaki Egyesület drupa falugyûlésén, ugyanis olyan információkhoz (is)

juthatott volna, amelyek praktikus segítségül szolgálnak a kiállítással kapcsolatos valamennyi

kérdésben. Pesti Sándor, az egyesület ügyvezetôje és Máté Szilvia, a drupa képviseletét is ellátó

BD-Expo ügyvezetôje igen részletes alapossággal hívta fel a jelenlévô, meglehetôsen kis

létszámú hallgatóság figyelmét az utazással, szállással, távolsági és helyi közlekedéssel, belépôjegyekkel, információs- és

programlehetôségekkel kapcsolatos tudnivalókra. Jó hír az „érintett távolmaradóknak”, hogy ezek az információk is

benne lesznek az egyesület által megjelentetett „drupa-kisokosban”, amely már készül. Ahogy az köztudott, az egyesület is

– immáron ötödik alkalommal – kiállítója (a Varga-Flexo társkiállítójaként) a vásárnak: a 10-es csarnok, A01 standján
lesz a magyar drupa-tanya. A másik ok, amiért hiba volt nem részt venni a falugyûlésen, az az, hogy így, alig egy

hónappal a világ legnagyobb nyomdaipari szakvásárának nyitása elôtt, az iparágat meghatározó jelentôs nemzetközi

szereplôk már felhagytak a „titkolózással”, és vallottak, hogy milyen fejlesztéssel, illetve koncepció mentén várják az

érdeklôdôket. Magyarországi leányvállalataik, illetve érdekeltségeik képviselôi pedig ezeket az információkat osztották

meg a falugyûlés „népségével”. Nézzük akkor, hogy kirôl, mirôl, mit is tudtunk meg!
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…amennyit kap – jut eszembe, amikor a dúsgazdag és a szegény

Lázár történetét olvasom Lukács Evangéliumában (16. fejezet).

Ilyenkor el is csodálkozom, hogy mi a fenének kell erôltetni azt a

fránya hittant. Vagy miért a bibliára hivatkoznak, amikor azzal mindig

lebuknak. Nem lenne jobb a Szulkán áruch? Abban legalább nem

világnézeti kommentárok, hanem nagyon gyakorlatias tanácsok

vannak a mindennapokra. Ja, és egyelôre csak az iszlamizálás áll

alkotmányos tilalom alatt.

Más. Szinte naponta elkocsikázom az ilyen-olyan határutakon, és

eddig fel sem tûnt egy hatalmas építkezés. Igaz, általában nagyon

alacsony kocsiban ülök, tehát a járdaszegély fölé nem is nagyon látok,

de úgy egy hete egy magas kocsiban ülvén, szembe tûnt egy hatalmas

építkezés. Elôször azt hittem, hogy a közeli pláza terjeszkedik. Aztán

megnyugodtam: úgy látszik, vannak még nyomdák, ahol nem sopán-

kodnak, hanem dolgoznak. Akár eredményesen is. 

Olvasom a hírekben, hogy Miskolcon vádat emeltek az egyik
nyomda ellen, mert a Gutenberg galaxis jövôjérôl szóló vitából

levonták a saját következtetésüket, és rájöttek, hogy az akcidens

termékekbôl nem lehet megélni, a csomagolóanyag gyártás nemcsak

szakértelmet, hanem meglehetôs beruházást is igényel, könyvet gyártó

nyomda is kínlódik elég a környéken. És Kohn is megmondta, hogy

pénzt csak pénzzel lehet csinálni, tehát pénznyomtatásba fogtak.

Vettek speciális festéket (sic!) aztán rászabadították magukat az ukrán

piacra. Nem is rossz: veszek egy kis ilyen-olyan biztonsági festéket, a

határhoz közel nem is lehet annyira drága, aztán csak úgy dôl a lóvé.

Néztem a gránitba vésett alaptörvény ünneplését a parlamentben.

A kommentárokat a közszolgálati és kereskedelmi médiában és a

kommenteket is a neten. A gránitról, mint az egyik legidôállóbb

anyagról, rögtön a volt ifjúsági szervezetünk egyik volt nagyjának az

ünnepi beszéde jutott az eszembe, aki a volt és meg is maradt nagy

példaképünkhöz fûzôdô barátságunk méltatására tartott beszédében

örök barátságunkat egy ezerszer ezer méteres gránittömbhöz hasonlí-

totta, amelyre ezer évente szálljon egy galamb és kopogtassa meg

csôrével ezerszer. És addig tartson a barátságunk, míg ez a gránittömb

el nem kopik. Namármost: az alaptörvényt számítógéptaszterral

koptatják, és azt is tudjuk, hogy a toll, ami manapság a számítógép-

klaviatúrának felel meg, sokkal erôsebb, mint az acél… Meddig fogja

ezt ez a gránittömb bírni – fôleg úgy, hogy nem is vártunk ezer évig?

Végre gratulálhatunk szakmai és társadalmi grémiumaink lobby-

erejéhez. Legmagasabb szinten hangzott el, hogy egymilliárd forinttal

támogatjuk hazánk délkeleti végein az egyébként is létezô nyomdász-

képzést, hiszen a végzett nyomdász szakmunkások negyedét egyéb-

ként is ott képzik. És a többit? Errôl az egykor legnagyobb filmgyár

belsô, a piaci részesedéseket összefoglaló marketing excel-táblázata

jutott az eszembe, amely szerint a piacvezetô a piacnak mintegy 1500

százalékát uralta, de a többinek is bôven jutott az összesen 10 055

százalékos magyar piacból. Na, de most tipli! ■

Spartvis

Mindenki annyit ér…Xerox – 8b csarnok, A62 stand
Lendvai Gyöngyi „Út a drupára” címmel

tartott elô-

adást arról,

hogy a Xe-

rox mivel és

miként fog jelentkezni

a szakkiállításon. Nos,

alapvetôen a megoldá-

sok – fôleg végfel-

használói megoldások

–, illetve különféle

termékcsoportok köré

koncepcionálták meg-

jelenésüket, kiemelten

arra fókuszálva, hogy

a nyomdaiparban zajló és elkerülhetetlen változások

megtételét segítsék az ágazat szereplôi számára. Fô

hangsúlyt az üzletfejlesztés kap, ennek támogatását

tartják elsôdleges szempontnak, és ehhez kínálnak

megoldásokat – és természetesen berendezéseket is.

(Lapunk 23. oldalán részletesebben is olvashatnak a

Xerox drupás koncepciójáról, valamint az általuk kifej-

lesztett két legújabb inkjet berendezésrôl – a fôszerk.) 

Természetesen a Xerox Magyarország munkatársai

is megtalálhatóak lesznek a helyszínen, a szakvásár

teljes idôtartama alatt.

Mimaki – 9. csarnok, A4 stand
A szélesformátumú, ipari

nyomtatókat gyártó cég képvi-

seletét Magyarországon a

Nyomdaker látja el. Barna
Péter üzletágvezetô azért érezte

szükségesnek, hogy felhívja a

„klasszikus” nyomdaipar sze-

replôinek figyelmét erre a

területre, hogy ötletet adjon,

mivel is bôvíthetnék tevékeny-

ségüket, milyen új „lábat”

növeszthetnének. Számos hazai

és külföldi példa van már eddig

is arra, hogy a professzionális

széles formátumú nyomtatás

milyen sok „hagyományos” nyomda számára jelentett

piaci stabilizációt, illetve növekedést. Barna Péter

részletesen ismertette a Mimaki teljes portfólióját,

amely az asztali ipari gépektôl a 2X3 méteres nyom-

tatókig, ezen belül pedig a különbözô technológiájú

gépekig igen sokféle típust egyaránt magába foglal.

Sôt, a különféle feldolgozásokhoz – stancolás, riccelés,

bígelés stb. – is kínálnak berendezéseket. A drupán

természetesen újdonsággal – például az integrált

CJV150 & CJV300 – is jelentkezik a Mimaki.

Barna Péter június 5–10. között lesz megtalálható a

cég standján. ■
Ilona
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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.

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

www.rcontact.hu

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)

– Tamponok, klisék, se-  
gédanyagok

– RUCO tampon- és szita-
festékek forgalmazása

– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés

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

TAMPON-MIX Kft.

T
A

M
P

O
P

R
IN

T
 c

é
g

 k
é

p
v
is

e
le

te2142 Nagytarcsa, Naplás út 16.
Tel.: 06-1/9-200-026, 9-200-027

Mobil: 06-70/385-6507
e-mail:

bzsstanckft@bzsstanc.hu
web: www.bzsstanc.hu

Meleg síkfóliázás,
stancolás,

szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés

Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.

UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770,  30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Flexibilistábla-készítés; Melegfóliázás;
UV-lakkozás; Stancolás; Gépi dobozragasztás;

Bevontdoboz-gyártás; CD-tok-ragasztás;
Szerszámkészítés; Kézi kötészet

info@dpdstancuzem.hun

30/221 7770
30/330 2946

A postpress szolgáltatások teljes választéka
egy kézbôl – egy helyen.
www.dpdstancuzem.hu

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

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

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

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

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között
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TH 1180 THEIMER IZZÓ,
A2-es vágógép,

Grafopress, kézi bígelô,
könyvkötészeti prés

ELADÓK!
Érdeklôdni:

kodex@t-online.hu

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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