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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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NINCS TÖBBÉ SPARTVIS…

…meghalt Vince András. Igen: ôt rejtette – vagy azért annyira nem is rejtette – az írói
álnév, amely alatt idestova több mint négy éve jelent meg lapszámról lapszámra
dünnyögése. Spartvis. Nem mintha nem vállalta volna fel mindenkoron a véleményét.
Sôt, szemtôl szembe még inkább, mint a katonaévekbôl megmaradt gúnynév alatt. 
S noha dünnyögései olykor bántónak tûntek, vitathatatlan pontossággal látta meg a dolgok
lényegét, a fonákságokat, az álságos képmutatását, s tûzte tolla, pontosabban klaviatúrája
hegyére. Nem volt tévedhetetlen, és tán nem is volt mindig teljesen igaza.
De – lett légyen szó bármirôl is – mindig érte és nem ellene dünnyögött.

Nem hiszem, hogy volt nála megosztóbb személyiség az ágazaton belül: vagy nagyon
kedvelték, vagy nagyon nem – semleges nem maradt senki… De bizton állítom, többen voltak
azok, akik kedvelték szókimondó és olykor a nyersesség határát bôven súroló stílusát, mert az
mûveltséggel, olvasottsággal, széles látókörûséggel és igen magas intelligenciával párosult.
S hiába került ki idejekorán az ágazat mindennapjaiból, soha nem tudott – és nem is akart –

elszakadni tôle. Követte az eseményeket, s fûzte hozzá az alkalmasint nagyon is ironikus megjegyzéseit. Mindig is
figyelemmel kísérte a hazai és a nemzetközi társadalmi és gazdasági folyamatokat, mutatókat és változásokat.
Véleményét cseppet sem véka alá rejtve kommentálta az aktuálpolitika megnyilvánulásait, és messze nem utolsó
sorban árgus szemmel figyelte, hogy a szakmában – nemcsak itthon, hanem világszerte – mi történik, és az milyen
hatással van, lehet az iparág egészére. (Nem mellesleg három idegen nyelven – angolul, franciául és németül –
beszélt.) Mindenrôl, és persze mindenkirôl volt véleménye, és egy percig sem titkolta, sôt – alkalmasint
meglehetôsen keresetlen formában – hangot is adott neki. Ô is, és az olvasók is élvezték, hogy rovatán keresztül
maradt az ágazatban. Idôrôl idôre hol egy kocsmában, hol egy kávéházban személyesen is össze-összefutottunk, 
s ilyenkor fecsegtünk, „váltottuk meg” a nyomdaipart, és persze unikumoztunk…
Szeptemberben lett volna „hivatalosan” nyugdíjas…

A nyomdászattal a középiskola elvégzése után került kapcsolatba, és mindent összevetve, közel 27 évet dolgozott
kereskedôként az ágazatban, ebbôl 15-öt a Heidelberg Magyarország kötelékében. Szakmai kompetenciájához
természetesen soha kétség sem fért. És ahhoz sem, hogy bármivel is foglalkozott, mélységesen hitt annak
kiválóságában, és ellentmondásokat nem tûrôen, mondhatni szinte ádáz módon védte saját meggyôzôdését, 
és elsöprôen reagált minden kétkedô vagy vitató felvetésre.

Egy 2011-ben a róla készült cikkben a következôket írtam: „…olykor-olykor már megáll, és elgondolkodik,
miként is szeretné élni az elkövetkezendô éveket... »…57,5 éves vagyok. Meglehet, hogy most kéne abbahagynom,
amikor még tudom az életet élvezni. El kellene utaznom egy szigetre, ahol szépek a csajok, és mindig nyár van…« 
Nem gondolom, hogy megteszi. Nem gondolom, hogy egy perccel is hamarabb hagyja abba munkáját? hivatását?,
mint ahogy azt feltétlenül kellene. És nem gondolom, hogy önként vállalkozna arra, hogy kimaradjon ebbôl 
az ágazatból, hiszen Vince Andrásnak továbbra is az a mélységes meggyôzôdése, amit jó pár évvel ezelôtt 
a következôképpen fogalmazott meg: »A nyomtatott termékek iránti igény akkor fog megszûnni, ha a nagymama
laptoppal megy a WC-re...«” Hát, nem megy.

A kavicsot a sírjára tettem, az emlékét ôrzöm. Na, de most – ahogy ô mondaná – tipli!

Ilona

Most akkor tényleg tipli? 
A kezdetek óta javítom – bocs: javítottam. Nem tudom elképzelni, hogy most akkor már nem fogom. Az volt minden alkalommal
a „díszfalat” – tudják (ahogy Spartvis szokott volt fogalmazni)… szóval tudják, az a finom utolsó falat, amit gyermekkorunkban
félretettünk a tányéron. Mindig úgy küzdöttem át magam a legújabb nyomdagépeken, meg azok hihetetlen elônyein, meg
a legexkluzívabb festékek csodáin, hogy közben arra gondoltam, a végén ott vár Spartvis, és jól fogok mulatni. 
Van ugyan a háztartásban filozófus, talán ezért is volt otthonosabb Spartvissal a világ (ja, mert ô nekem egy nyomdafilozófus
volt). Olyan érzés volt ôt olvasni, mintha itt ült volna mellettem. Közben szidtam néha, mert saját magánál is elôrébb járt az esze,
és az írásaiban rendszerint megfeledkezett az olvasóiról, és ez adott munkát rendesen. Bár minden munka ilyen lenne! 
Együtt változtunk az évek során. Szép lassan belejöttem Spartvisba, és egyre kevesebb hibai is volt írásaiban.
Valahogy így mûködik állítólag (egyes filozófusok szerint) a világ: ide jövünk tanulni, és amikor már nincs hova tovább
fejlôdni… akkor … akkor tipli…
Noha azóta javítottam Spartvist, mióta elkezdett írni a lapban – és ennek bô négy éve –, csak tavaly tél elején ért
az a megtiszteltetés, hogy személyesen is megismerhettem. Akkor találkoztunk elôször. És utoljára.
A világ egyre kevésbé otthonos számomra. De csak átküzdöm magamat ezen az egészen valahogy. Hátha a végén ott vár Spartvis,
és jól fogok mulatni. 

Fakesz, a korrektor
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25 éves az Oláh Nyomda
…2013-ra megtriplázták heat-set

kapacitásukat, majd 2015-ben ezt is
megduplázták. 2016 márciusa óta
termel legújabb beruházásuk, egy
nagyon magas fokon automatizált
Rotoman N. …rövid összefoglalónkból

úgy tûnhet, hogy egyenes út vezetett a ma is magyar, családi
tulajdonban lévô nyomda sikeréhez, ám…
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Metsä Board
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egyrészt a személyes kapcsolatok ápolása a
partnerekkel, másrészt tájékoztatást adni
számukra a Metsä Board fejlesztéseirôl,
beruházásairól, valamint a csomagolási

trendekrôl, illetve egyéb…
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Selmeczi Géza
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szépségét, varázsát…”
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Europapier – megújulás
…Ha egy cég arculatot vált, az rendre

többrôl szól, mint külsôségrôl: egészen
biztos, hogy belsô változásokra is utal.
Nincs ez másként az Europapier
Cégcsoport esetében sem…
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A minôségnek ára van

Reálszisztéma
Dabasi Nyomda

Az 1972-ben alapított nyomda az elmúlt közel negyvenöt év alatt
óriási fejlôdésen ment keresztül. Az annak idején elsôsorban
tankönyvgyártásra létrehozott vállalat ugyan már a Reálszisztéma
Csoporthoz való 1995-ös csatlakozása óta a magas minôségigényû,
színes keménytáblás kiadványok gyártása felé fordult, ám igazi, átütô
sikereket és eredményt azóta ér el, amióta Vágó Magdolna
vezérigazgató vezeti a céget. Ennek immáron bô tíz éve. Ma a cég
neve mind a hazai, mind a nemzetközi piacon – Dabas Print – egyet
jelent a minôségi könyvgyártással. Számos hazai és nemzetközi
megmérettetésen vettek és vesznek részt, legutóbb például a Francia
Tudományos Akadémia nagydíját kapták meg a Velázquez címû díszdobozos könyv elkészítéséért. (Nem mellesleg
a hazai Best Print Hungary versenyen is nyertek ezzel a kiadvánnyal, mégpedig az általunk alapított Tradíció
díjat – a fôszerk.) A legnagyobb ítész azonban – mint tudjuk – a piac… Ám az innen érkezô visszajelzések
messzemenôkig megerôsítik, hogy a Reálszisztéma Dabasi Nyomda méltán kapja a szakmai elismeréseket.
Vágó Magdolnával beszélgettem.

● 2005 novemberében, tulajdonosi

felkérésre vállalta el a nyomda vezér-

igazgatói posztját. Milyen elképzelé-

sekkel vágott neki a munkának, mi volt

a kitûzött cél?

– Azt gondolom, szakmai életem

legjobb idôszakában adatott meg, hogy

egy ekkora nyomda vezetését bízták rám.

Mindaz ugyanis, amit a kiadói világban,

illetve a nyomdaiparban eltöltött évtize-

dek alatt megtanultam, a Dabasi Nyom-

dában vált komplexen hasznosíthatóvá,

szinte összeszorzódott minden ismeret és

tapasztalat. Gondolok itt a hosszú évek

alatt kiépített üzleti és emberi kapcsola-

tokra, a munkatársakkal való korrekt és

tisztességes együttmûködés fontosságára,

és nem utolsó sorban a jól bevált szakmai

igényesség eredményességére. Fogal-

mazhatok úgy is: teret kaptam ahhoz,

hogy mindezt kamatoztathassam. Már

nem volt bennem semmilyen bizonyta-

lanság, pontosan tisztában voltam a

képességeimmel, így maradéktalanul arra

tudtam koncentrálni, ami igazán fontos

volt.

Elsô helyen: a legrövidebb idô alatt

megismerni, megérezni a nyomdát, kiala-

kítani egy jó munkahelyi légkört, és

elfogadtatni a kicsivel többet, de sokkal
jobban szemléletet. Számomra evidens,

hogy mindenkiben az értéket keressem,

ne pedig a hiányosságokon rágódjak. És,

ha az ember a pozitívumokra helyezi a

hangsúlyt, akkor nemcsak az egyén érzi

magát jobbnak, értékesebbnek, de a cég

egésze is eredményesebben mûködik.

Egy jó csapat, illetve kollektíva nélkül –

álljon rendelkezésre bármilyen modern

géppark, történjenek bármekkora fejlesz-

tések – nem lehet sikereket elérni.

Ugyanakkor tény, hogy a megfelelô és

korszerû technika elengedhetetlen. Ami-

kor a céghez kerültem, már bizonyos

szinten megújult volt a géppark, de iga-

zából a 2005 és 2007 között történt nagy

beruházásnak köszönhetô, hogy a Reál-

szisztéma Dabasi Nyomda teljes mérték-

ben felkészültté vált a színes, minôség-

igényes, prémiumkategóriás kiadványok

gyártására. 

● Ha jól emlékszem, akkor ebben az

idôszakban állították üzembe a két B1-

es Komorit, hozták házon belül létre a

saját CTP-stúdiót, és új kötészeti

berendezések is letelepítésre

kerültek…

– Igen. A kitûzött cél az volt, hogy

megteremtsük a minôségigényes könyv-

gyártás feltételeit, és ehhez kétségtelenül

szükség volt egy igen komoly léptékû

beruházásra. A tulajdonosunk, Berki

István innovatív természetének köszönhe-

tôen megvalósulhatott a legkorszerûbb és

legüzembiztosabb technikák behozatala,

amelyek bonyolításában aktívan részt is

vállalt. Az ô javaslatára döntöttünk a

Komori gépek mellett, hiszen nagy szám-

mal és megelégedésre üzemelnek Nyugat-

Európában is. A japán technika beváltotta

a hozzá fûzött reményeket: a Komorikra

minden szempontból igaz a minôség, a

megbízhatóság és a termelékenység.

2014-tôl folytatódott az üzem géppark-

jának bôvítése – újabb cérnafûzô, csoma-

goló gépek, vágógépek stb. kerültek be-

szerzése –, amely 2015-ben további fej-

lesztésekkel egészült ki. Ekkor állt üzem-

be a második CTP-berendezés, illetve

kezdôdött meg – és az idei év elején be is

fejezôdött – a kötészeti kapacitás meg-

duplázása egy Acoro 7 ragasztókötôsor

telepítésével. Ez utóbbival megteremtô-

dött a kartonált és a keménytáblás köny-

vek párhuzamos gyártása, megszûnt a

folyamatok kényszerû megszakítása.
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● Tehát ilyen egyszerû a siker

receptje: jó kollektíva és kellô tulaj-

donosi támogatottság a fejlesztések-

hez… 

– Azért messze nem ilyen egyszerû!

Nyilvánvaló, hogy meglehetôsen

kemény és szigorú elvárásokat kellett

folyamatosan megfogalmazni egyrészt

a munka minôségével kapcsolatosan,

másrészt a termelékenységi, hatékony-

sági elvárások vonatkozásában. A leg-

nagyobb erôfeszítést és energiát ma is

mindezen elvárások teljesítésének

szigorú megkövetelése kívánja meg

tôlem. Mindenkivel meg kellett értet-

ni, hogy közös érdek a nyomda sikeres

és eredményes mûködése, tehát min-

denkinek a maga területén kötelessége

a munkamegosztás szellemében ehhez

hozzájárulni. Nem véletlen, hogy ak-

koriban „Vasladyként” emlegettek… 

● De meg is lett az eredménye:

2009-re a minôségi könyvgyártás

megteremtésének köszönhetôen

mind a belföldi, mind az export-

piacon „magasan jegyzetté” vált a

Reálszisztéma Dabasi Nyomda.

– Tény, már akkor közelítettünk a

külföldi piacokra gyártás részarányá-

val – direkt és közvetett export együtt

– az ötven százalékhoz.

● A válság sem törte meg a

lendületet?

– Talán egyetlen hazai nyomda-

ként a válság évei alatt is megôriz-

tük nyereségességünket. 

● Nyilván ebben az is közreját-

szott, hogy addigra túl voltak egy

meghatározó fejlesztésen.

– E nélkül esélyünk nem lett

volna a talpon maradáshoz. Ugyan-

akkor – okosan – nem dimenzionáltuk

túl magunkat, azaz azokon a

területeken fejlesztettünk csak, ame-

lyek a gyártási keresztmetszetek

szinkronba hozatalát, valamint a stabil

üzletmenet megteremtését szolgálták. 

● Vagyis: az elég, több mint a sok… 

– Ez nagyon igaz, és nemcsak vál-

ságidôkben. A mértékletességre min-

dig szükség van. De ezen felül is a

nyereségességért nagyon meg kellett

dolgozni. Felmértük és majd’ teljes

mértékben kiaknáztuk a tartalékainkat,

szigorítottuk a teljesítményelvárá-

sokat, szoros gazdálkodást vezettünk

be. Megerôsítettük a kereskedôi

csapatot, elvárás lett az ügyfélközpon-

tú gondolkodás.  A hazai piac mellett

nagyon nagy hangsúllyal fordultunk

az újabb potenciális exportpiacok

irányába. És ez ma sincs másként…

● Milyen az exportpiac? Csak

elvárja a minôséget, vagy hajlandó

megfizetni is?

– Elvárni mindenképpen elvárja, és

azt kell mondanom, hogy ha nem is

tömegével, de az igényesebbje meg is

fizeti az ezzel járó magasabb árat.

Természetesen sok munkát el is veszí-

tünk, mert nem vagyunk olcsók… 

Ezzel együtt, egyre több megrende-

lônk – hazai is, külföldi is – ragaszko-

dik hozzánk. Mint mondják: némi

többletköltséget idônként megér a

termékek magas minôsége, a határ-

idôk betartása, az üzleti, emberi kor-

rektség, a kultúrált kommunikáció,

illetve minden egyéb vevôbarát szol-

gáltatás, amely a tartós üzleti kapcso-

lat elengedhetetlen része. 

● Merre tovább, milyen terveik

vannak még? Vagy ma már inkább

az jelenti a célt, hogy mindezt

szinten tartsák?

– Terveknek mindig kell lenniük,

legyen szó cégrôl vagy egyénrôl.  Egy

üzleti vállalkozásnak elôbb-utóbb

vége, ha egyhelyben jár. A rendszer-

nek hordoznia kell a változás igényét,

a kérdés csak az, milyen irányba.

Növekedni?  Mást vagy mást is csinál-

ni? Új és új lábat-lábakat növeszteni?

A Reálszisztéma Dabasi Nyomda

ugyan elérte kitûzött célját, miszerint

elsôsorban a színes,  a  minôségigé-

nyes keménytáblás  könyvpiac egyik

legmeghatározóbb szereplôjévé vált,

de az elmondottak ránk is érvényesek,

tehát nem dôlhetünk mi sem kényel-

mesen hátra…

Együtt kell élni a piaccal, figyelni

kell az igényeket és mozgásokat, és

idôben kitalálni, mire is lesz szükség

holnap. Na, ez a legnehezebb! Sôt,

meggyôzôdésem, hogy a jövô biztosí-

téka, ha képessé válunk a piac igényeit

proaktív módon megközelíteni. Szelle-

mi/kreatív szolgáltatásokkal, technikai

érdekességekkel az igények is irányít-

hatóvá tehetôk. Ez utóbbi jegyében

indítottuk el például a cross-médiás

fejlesztéseinket: a LivePRINT appli-

káció már mûködik is. Ez egy irány,

de közel sem az egyetlen… ■
Ilona
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A szi tanyomó

Selmeczi Géza
Kétségtelen, hogy a nyomtatással foglalkozók közül
a szitanyomók a legnagyobb vesztesei az iparágat
elérô digitalizációnak. Noha szitanyomtatással
készülô mûvészeti alkotásokkal még csak-csak
találkozhatunk, az ipari felhasználást tekintve pedig
nagyon is megmaradt a technológia létjogosult-
sága, a klasszikus értelemben vett grafikai
szegmens jószerint teljesen eltûnt. Jószerint.
Kivétel azonban mindig van. Például Selmeczi
Géza, aki eredeti foglalkozását tekintve ugyan
építész, de 1995-tôl kezdôdôen a mai napig
klasszikus szitanyomtatással keresi a kenyerét, és
megrendelôi száma egyáltalán nem csökken. Sôt!
Vele beszélgettem.

● Amióta csak létezik a Best Print

Hungary verseny Szitanyomtatással

készült termék kategóriája, azóta

indul a megmérettetésen, és mindig

elismerésben részesül. Tavaly az

Apolló címû alkotást jutalmazta

aranyéremmel a zsûri, az idén az Il

Porto kapott ezüstérmet. Ezek a

nyomatok azonban jellemzôen

inkább mûvészi alkotások, semmint

„hagyományos” szitanyomott

termékek. Ugyanakkor önnek a mai

napig ez utóbbi jelenti az alapvetô

tevékenyégét… 

– A versenyre azért nevezek kvázi

mûvészi alkotással, mert talán azok

tükrözik leginkább, hogy ezzel a kéz-

mûves mesterséggel milyen gyönyörû

dolgokat lehet létrehozni. Egy-egy

mûvészi alkotás elkészítése kihívást

jelent, létrejöttét alkalmasint sok-sok

kísérletezés elôzi meg, és ennek

egyfajta hozadéka,

hogy a hétköznapok

megrendelései

is magas minô-

ségben készül-

nek. Ennek

köszönhetô

egyébként,

hogy a mai

napig van igény

a szitanyom-

tatással készülô

termékek iránt.

Az igazán igé-

nyes cégek ad-

nak arra, hogy a

termékeikre –

legyen szó munkaruháról, pólóról,

bögrérôl vagy akár bôrcipô nyelvérôl

– kerülô nyomatok is igényesek és

magas minôséget képviselôk legyenek.

Ezt pedig kizárólag szitanyomással

lehet elérni. Nem vitatom,

hogy a digitális technikával

megnyomtatott különféle

termékeknek is megvan a

maguk piaci helye és létjogo-

sultsága, de azok egy egészen

más minôségi kategóriát

jelentenek. 

Persze az is tény, hogy

engem magának a manufak-

túrának a szeretete is hajt: sok

esetben csak a magam „szóra-

koztatására” is elkísérletezgetek egy-

egy bonyolult nyomat elôállításával…

Amibôl egyébként elsôsorban a meg-

rendelôim profitálnak.
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● És ön – túl a „kellemes idôtölté-

sen” – profitál is? Manapság meg

lehet élni szitanyomtatásból?

– Ha az embernek nem az anyagi

javak felhalmozása jelenti az örömet,

és nem az az elsôdleges szempontja,

hogy „meggazdagodjon”, hanem

megelégszik egy tisztes jövedelem-

mel, akkor elegendô bevételt biztosít

a szitanyomtatás, és nemcsak a

megélhetés tekintetében, hanem jut

fejlesztésekre is. Azt azonban nem

állítanám, hogy annyi a megrendelés,

mint a „hôs-, majd késôbb a fény-

korban”, azaz a nyolcvanas évek

elejétôl nagyjából 2000-ig. Ezzel

együtt, azt kell mondanom, hogy az

utóbbi pár évben egyáltalán nem

csökken a szitanyomtatás iránt igény,

sôt úgy tapasztalom, hogy némileg

emelkedik is. Azért nehéz egészen

pontosan meghatározni, merthogy

meglehetôsen hullámzóak a megren-

delések: van, hogy alig gyôzöm a

munkát, máskor meg bôven marad

idôm, hogy mindenféle mûvészi

nyomatokkal bíbelôdjek. 

● Én nagyon úgy érzem, hogy

szíve szerint kizárólag ez utóbbival

foglalkozna…

– Alapvetôen szeretek szitázni, és

ennek egyik legszebb megnyilvánu-

lása a mûvészi nyomatok készítése,

amely különösen közel áll hozzám.

Itthon „mûvészként”, külföldön pedig

a FESPA Awards-on is szerepeltek

több alkalommal a nyomataim. De

mint majd’ minden mûvészeti ág

esetében, nagyon kevés lehetôség

nyílik a bemutatkozásra, és most

nemcsak saját magamra gondolok,

hanem úgy általában.

Pedig jó lenne, mert egyrészt biz-

tosan sokan díszítenék otthonukat

egy-egy egyedi, vagy éppen kisszé-

riás, számozott nyomattal a lakásukat,

irodájukat, másrészt sokkal szélesebb

körben ismernék meg a szitanyomta-

tásban lévô lehetôségeket. Arról meg

nem is beszélve, hogy lassan azért

fog kihalni ez a szakma, mert nincs

utánpótlás: a mai fiatalok jószerint

nem is hallottak róla…

● …Ön is építészként kezdte a

pályafutását…

– Ez így igaz! Viszont édesapám,

Selmeczi József, már 1982-ben

megalapította saját kis szitanyomó

mûhelyét, ahol elsôsorban textilszitá-

zással foglalkozott, mégpedig a kor-

szak hiánypiacát felismerve saját

ötletei és tervei alapján függönyöket,

terítôket gyártott szitanyomtatással,

amelyeket azután különféle piacokon

és vásárokon árusított. Akkoriban én

még sorkatona voltam, de azért

rendszeresen besegítettem a családi

vállalkozásba, és egyúttal beletanul-

tam és -szerettem a szitanyomtatásba.

Aztán elkezdtem a saját szakmám-

ban, azaz építészként dolgozni. Ám

mint pályakezdônek, egyrészt elké-

pesztôen alacsony volt a fizetésem,

másrészt szembesülnöm kellett azzal,

hogy az akkori építôipar is „ezer

sebbôl vérzett” – szakemberhiány,

féltékenység, kisszerûség, piszkáló-

dások –, ezért úgy döntöttem, hogy

belépve a családi cégbe, ezentúl

fôállásban szitanyomtatással fogok

foglalkozni. Mindez 1995-ben

történt. Négy évre rá pedig, amikor

édesapám visszavonult, teljes egészé-

ben átvettem a vállalkozást. 

● Mondanám, az idôzítés nem volt

a legjobb, hiszen akkor már jó-

szerint elkezdôdött és nagyon rövid

idô alatt hihetetlenül fel is gyorsult

a szitanyomtatás hanyatlása.

– A legdrasztikusabb visszaesés

2002–2005 környékén következett

be, amikor a digitális technológia

elképesztô rohamléptekkel terjedt el,

és gyakorlatilag pillanatok alatt szinte

lenullázta a klasszikus szitanyomta-

tással foglalkozók számát. Akkoriban

még nekem is több alkalmazottam

volt, akiktôl – sajnos – meg kellett

válnom, és azóta egyedül dolgozom.

Nem állítom, hogy könnyû évek

voltak…

● Mi tartotta magában az erôt?

– Az a mélységes kötôdés, amit a

szakma, illetve mindaz iránt érzek,

amit képvisel. Sokan és sokszor

emlegetjük, mennyire lélektelen és

személytelen napjaink pénzéhes

rohanó világa. Mindent hatalmas

gyáróriások készítenek, már-már

emberi beavatkozás nélkül.

Az én kis szitanyomó mûhelyem-

ben megpróbálom megôrizni a kézi

munka szépségét, varázsát különö-

sebb rohanás nélkül. Ez olyan mun-

ka, amit nem lehet, nem szabad

sürgetni. Meg kell adni a módját, rá

kell szánni az idôt, és a végeredmény

önmagáért fog beszélni. És a tapasz-

talat azt mutatja, hogy azért a piac

egy bizonyos része – ha nem is óriási

– mindig is meg fogja becsülni, és

ezért igénye is lesz arra a minôségre,

amit kizárólag szitanyomtatással

lehet elôállítani. ■

Ilona
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Europapier – megújulás

Ha egy cég arculatot vált, az rendre többrôl szól, mint
külsôségrôl: egészen biztos, hogy belsô változásokra is
utal. Nincs ez másként az Europapier Cégcsoport
esetében sem: a 45 évvel ezelôtt Ausztriában alapított
papírkereskedés – amely Magyarországon is már 25 éve
jelen van – elérkezettnek látta az idôt az imázsváltásra.
Mert ugyan továbbra is meghatározó tevékenységük
marad a mindenféle rendû és rangú – az
irodakommunikációs papíroktól kezdve a grafikai
alapanyagokon át a csomagoláshoz szükséges
kartonokig – papíralapú hordozók forgalmazása, de
ezzel párhuzamosan – versenytársaihoz hasonlóan –
más termékcsoportokkal is kibôvíti kínálatát. Bô egy
évvel ezelôtt már beléptek a tissue-piacra, és vannak
még további terveik is a folytatásra. Az új logó
sokszínûsége erre is utal. Szlogenjük – First of all –
pedig a cég mindenkori komplex és minôségi kiszolgálására hívja fel a figyelmet.
Erdély Zsolttal, az Europapier Budapest Kft. ügyvezetôjével* azonban nemcsak az imázsváltásról
beszélgettem.

● Egy logóváltás azt is jelenti, hogy

már nem kell szorosan az üzletre

koncentrálni, elmúltak a fellegek, és

van energia a külsôségekkel is

foglalkozni… Valóban igaz, hogy ha

nem is könnyebbé, de legalábbis

kiegyensúlyozottabbá vált a piaci

környezet?

– Az Europapier kvázi nem a piaci

helyzet nyugodtsága miatt döntött úgy,

hogy akkor most arculatában fog

megújulni, hanem azért, mert az

alapítása óta eltelt 45 évben nagyon

sokat fejlôdött és változott, és ezeket a

változásokat mindenképpen szerette

volna az imázsában is kifejezni.

Annak idején elindult, mint osztrák

papír-nagykereskedô, napjainkban

pedig 13 országban 16 képviselettel

van jelen, és a közép-európai piacon

piacvezetô. Termékportfólióját

tekintve is egy egészen más cégrôl

beszélhetünk ma, mint a kezdetekkor.

És ez a termékskála egyre

szélesedik… 

De vevôi oldalról – fôleg a hazai

vonatkozásában – is nagyon megvál-

toztak az igények mind a termékeket,

mind a kiszolgálást illetôen. A minô-

ség minden téren jelentôsen emelke-

dett. Az elmúlt öt évben pedig mindez

nagyon felgyorsult. Ebben nyilván az

is közrejátszik, hogy a hazai nyomdai

szolgáltatók egyre többet exportálnak,

és emiatt pontosan ugyanolyan

elvárásokat fogalmaznak meg felénk,

nagykereskedôk felé, ami a nyugat-

európai piacot jellemzi. Számunkra

ezek az elvárások természetesen nem

jelentenek újdonságokat, hiszen ezek

– széles termékkínálat, rugalmas

kiszolgálás stb. – mindig is az erôssé-

geink voltak, csak korábban a magyar

piac nem, vagy csupán mérsékelten

igényelte…

● Konkrétan mi volt az, ami az

elmúlt öt évben a hazai cégek

egyfajta evolúciójának eredménye-

ként elvárásként megjelent?

– Alapjában véve a termékkört

érinti: mindaz ma már a hazai kínálat-

ban is megtalálható, ami a nyugat-

európai nyomdák számára elérhetô.

Nincs különbség. Az már egy másik

kérdés, hogy a vonatkozó kvázi anyag-

ismerettel – melyik papír, mire a leg-

ideálisabb – azért még néhányuk csak

most ismerkedik. Éppen ezért, mi,

mint Europapier úgymond konzultatív

eladást folytatunk, azaz a termékek

mellé minden vonatkozó információt

és tudást is átadunk a vevôinknek.

Célunk, hogy minden egyes termék

esetében az ügyfeleink mindent

tudjanak arról, hiszen csak akkor

képesek kiaknázni az abban rejlô

lehetôségeket, tehát pontosan azokat

az applikációkat fogják tudni így

használni, amire az az adott termék

kitaláltatott.

Összességében elmondható, hogy

határozott elmozdulás van a hazai

piacon a minôségi termékek iránt, a

kommerszek – például az ofszet vagy

*Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Erdély Zsolt, aki kilenc évig irányította a céget, 2016. május 26-ával közös megegyezéssel távozott a papír-
nagykereskedés élérôl – a fôszerk.
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a sima mûnyomók – iránt visszafo-

gottabbá vált az érdeklôdés. De, hogy

egy autós példával éljek: aki a

Forma1-ben akar versenyezni, az nem

tud szériaautóval indulni. Tény, az ár-

érték arány itt más. A prémiumkate-

góriás termékeknél egészen mások az

elvárások és alkupozíciók mind a

kereskedôknek, mind a nyomdáknak.

Ezek nem olcsó termékek, és nem is

szabad devalválni a nyomdáknak

sem. Ez az egyik változás.

A másik pedig az, hogy mint papír-

kereskedôk, szembesülünk azzal,

hogy a klasszikus értelembe vett

hordozók iránt mennyiségileg csök-

ken a kereslet, ugyanakkor minden

cég számára alapvetô a fejlôdés.

Mindebbôl következik, hogy ha

továbbra is meghatározó piaci szerep-

lôk szeretnénk maradni – márpedig

szeretnénk –, akkor szélesíteni kell a

portfóliót. Az Europapier a mosdó- és

ipari higiénia termékkörrel bôvítette

kínálatát, amely egyrészt alapanyagát

tekintve kötôdik a papírvonalhoz,

másrészt egy olyan termékcsoportot

jelent, amely kvázi ráültethetô a már

meglévô piacra. Akinek szállítunk

papírt, miért ne vihetnénk ki számára

ugyanazzal a lendülettel papírtörlôt?

Egy éve, hogy elkezdtünk ezzel

foglalkozni, s ugyan biztatóak már

most is az eredmények, még nagyon

sok a potenciál benne. 

És persze vannak még további

elképzelések, hogy milyen „újabb

lábakat” növesszünk. Erre azonban

majd csak akkor térjünk ki, ha aktuá-

lissá válik. De tegyük hozzá, hogy

ma még igazán nem is sejthetô, hogy

mondjuk 2020-ban egy klasszikus

papírkereskedô, még mi mindent fog

adott esetben forgalmazni, ahogy ezt

a maga sokszínûségével az új logó is

szimbolizálja… 

A vevôink pedig még elégedetteb-

bé válhatnak, hiszen egyetlen beszer-

zési forrásból többféle igényükre is

megoldást kapnak.

● Diplomatikusan kerülte ki az

elsô kérdésemre a választ, így

ismét megkérdezem: az elmúlt

évekhez képest nyugodtabb-e a

mostani piaci környezet? Kialakul-

tak-e az „új rendek”?

– Ha az idei 1–4 hónapot nézzük,

akkor azt kell mondanom, hogy míg a

szomszédos országokban érezhetôen

elindult egyfajta piaci élénkülés,

addig Magyarországon még mindig

stagnálás tapasztalható. Ezt már nem

lehet a válságra fogni, hiszen azon

már túl vagyunk. Valamiért nem

mozdul a hazai gazdaság, legalábbis a

nyomdaipar vonatkozásában. Illetve

ez azért így nem teljesen pontos:

mozdul, de nem tud érdemben halad-

ni. Jellemzôen mindenki többet dol-

gozik, de ezt nem tükrözi az eredmé-

nyesség: 120 százalékos teljesítmény

mellett 80 százalékos az eredmény…

Nem éledt még fel a hazai nyomda-

ipari szegmens, merthogy a hazai

piac és igények nem igazán növeked-

nek. S noha már egyre többen fordul-

nak az exportpiac felé, mindenkit

csak buzdítani tudok, hogy tegye

meg, mert a szomszédos országok –

cseh, szlovák, szlovén, lengyel, oszt-

rák stb. – nyomdái kezdik már na-

gyon intenzíven elfoglalni azt…

A beszerzést tekintve pedig elmond-

ható, hogy a gyárak döntô többsége

optimalizálta a gyártási kapacitását, s

noha még nyilván lesznek némi

átrendezôdések a papírgyárak között,

nagyjából kereslet-kínálat egyensúly

van. De ez egyáltalán nem jelent

nyugalmat, merthogy a mindenkori

pillanatnyi kereslet-kínálat viszont

óriási mértékben határozza meg pél-

dául az árakat, mint ahogy az is, hogy

éppen abban az idôszakban milyen

költségnövelô tényezô – energia-,

cellulózár stb. – befolyásolta a gyár-

tást. És a papírgyárak továbbra is

„szeretik” mindig oda eladni a termé-

keiket, ahol vagy nagyobb mennyisé-

get tudnak értékesíteni, vagy hajlan-

dóak többet fizetni érte. Éppen ezért

nem igazán lehet akárcsak félévre

elôre árgaranciát adni… Ezzel együtt,

a hazai nyomdáknak nem kell tartania

papírhiánytól. Az viszont kétségtelen,

hogy mindenkinek adaptálódni kell a

megváltozott körülményekhez. Min-

dig is kellett, csak míg régebben jóval

nagyobb volt a ciklikusság, addig ez

mára nagyon lerövidült. 

● Az a bizonyos mókuskerék egyre

gyorsabb…

– Így van: árak és minden egyéb

szempontból is. És mindenkinél:

gyárnál, kereskedônél, nyomdánál, de

minden más iparágnál is. 

● A gyors adaptálódási kényszer

nem kicsit frusztráló… Mondhat-

nám, ez a munkával járó legkel-

lemetlenebb dolog. Mi az, ami

viszont örömöt okozhat manapság?

– Ha – ahogy nálunk is itt, az

Europapiernál – van egy jó csapat. A

mindennapok tele vannak kihívással

– újabb termékcsoportok, új üzleti

szegmens, gyorsan változó piaci és

személyi feltételek, körülmények stb.

–, és igazán az adja a munkával

kapcsolatos örömöt, hogy bizton

tudjuk, számíthatunk egymásra, és

együtt képesek is leszünk a kihívá-

soknak megfelelni. Mindennek meg-

koronázását pedig a vevôink elége-

dettsége jelenti. ■
Ilona
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Pezsgôs packaging parti

Europapier
Az Europapier portfóliójában (is)

egyre nagyobb hangsúly helyezôdik a

kifejezetten csomagoláshoz kínált

alapanyagokra. Ennek oka, hogy míg a

klasszikus nyomdatermékek piaca

stagnál vagy legfeljebb minimálisan

növekszik, addig a csomagolóanyag-

gyártás, ezen belül a kartonalapú

emelkedô tendenciát mutat. Ezzel

párhuzamosan a címkepiac is virágzik.

A gyártók, és ebbôl kifolyólag a papír-

nagykereskedôk széles választékát

kínálják a legkülönfélébb felhasználá-

sokhoz alkalmas hordozóknak. Az

élelmiszer-csomagolástól kezdve a

luxus-csomagolóanyagokon keresztül

a speciális tulajdonságú kartonokig,

illetve címkepapírokig nemcsak elké-

pesztô a kínálat, hanem folyamatosan

bôvül és változik is.

Nos, éppen ennek okán gondolta

úgy az immáron megújult arculatú

Europapier, hogy egy igazán nagysza-

bású vevôtalálkozó keretei között hív-

ja fel partnerei figyelmét az általuk

kínált hordozók széles skálájára, s

teszi mindezt egy igazán impozáns

környezetben és pazar vendéglátás

mellett. A partira 2016. május 26-án

került sor, helyszínül pedig a patinás

Törley Pezsgôgyár Látogatóközpontja

szolgált.

A közel száz fôs vendégsereget a

cég ügyvezetôje, Udvarvölgyi Sándor
köszöntötte, s fejezte ki örömét, hogy

ilyen sokan fogadták el a meghívást.

Röviden ismertette a cégnél éppen

akkor történt változásokat, amelyekkel

a következô számunkban részletesen

foglalkozunk majd. Ezt követôen

bemutatta egyrészt a grafikai üzletág

értékesítési vezetôjét, Szendrei-Nagy
Szabolcsot, aki ez év április 4-én

került a céghez, valamint a beszerzés

új vezetôjét, Deli Andreát, aki viszont

már tíz éve dolgozik a papír-nagyke-

reskedésnél, és eddig a packaging

divízióért felelt. A köszöntô után

Szendrei-Nagy Sza-

bolcs és Deli Andrea

is üdvözölte a jelen-

lévôket, majd elkez-

dôdtek a szakmai

elôadások.

Az Europapier

három, a csomago-

lási alapanyagok

területén meghatáro-

zó beszállító partne-

rét – Eska Graphic
Board, Metsä
Board, Papeterie
Zuber Rieder –
kérte fel arra, hogy

ismertessék az álta-

luk gyártott termé-

keket, újdonságokat. Az elôadások

párhuzamosan zajlottak, azaz: három

csoportra oszlott a társaság, majd az

egyenként húszperces elôadásokat kö-

vetôen mindenki átvonult a következôt

meghallgatni.

Ábécé sorrendben haladva, kezdjük

az Eska Graphic Boarddal! A cég a

kiváló minôségû grafikai kartonok és

könyvkötôlemezek gyártója és szállí-

tójaként ismert világszerte. Termékei-

ket elsôsorban keménytáblás könyvek,

képek, gyûrûsmappák, naplók, albu-

mok, luxuscsomagolások, puzzle, dis-

play gyártásához használják, és és a

cég ezen a területen piacvezetô. Maga

a gyár Hollandia északi részén találha-

tó, ahol modern papírgépeken és kör-

nyezetbarát technológiával évente mint-

egy 250 ezer tonna kartont állítanak

elô. Min-

den Es-

ka-ter-

mék új-

rahasz-

nosított

papírból készül, valamennyi rendel-

kezik FSC tanúsítványnyal, és termé-

szetesen maga a cég is minôségbiztosí-

tott. A cég kelet-közép-európai régió-

ért felelôs értékesítési vezetôje, Mi-

chel Schmaal azonban nemcsak errôl

beszélt elôadásában, hanem felhívta a

figyelmet legújabb kartonféleségeikre

is, amelyekkel kifejezetten a luxus

termékek csomagolási körét kívánják

megcélozni – ez áll a fókuszban, itt

szeretnének bôvülni. Az Eska Graphic

Board hazai képviseletét a Simor

Nicolette vezette Polo Kft. látja el.
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A Metsä Board részérôl Mattya-

sovszky Hedvig, a hazai képviselet

vezetôje tartott elôadást, amelyben

bemutatta magát a céget, és természe-

tesen a termékeiket – Simcote, Carta

Solida, Carta Dedica –, továbbá az

általuk kínált szolgáltatásokat is,

valamint ismertette legújabb fejleszté-

süket, amelynek során üzembe állítot-

tak egy vadonatúj kartongyártó-gépet.

(A Metsä Boardról szóló részletes be-

számolónkat lapunk 18–21. oldalán

olvashatják – a fôszerk.)

A Papeterie Zuber Rieder cég – ha-

zai képviselete a Ritz Judit nevével

fémjelzett Jupap Kft. – kifejezetten a

különlegesen minôségigényes papír-

jairól, kartonjairól nevezetes. Az 1881-

ben alapított vállalatnál jelenleg 90 fô

dolgozik, éves forgalmuk pedig eléri a

20 millió eurót. 

Többféle termékcsoportot – címk-

epapír, luxuskartonok, vállalati kom-

munikációs papírféleségek, technikai

papírok, illetve speciális (mûvészi,

biztonsági, illatkarton stb.) papírok –

gyártanak, amelyek közös tulajdons-

ága az exkluzív kivitel. Az elôadó,

Gaëtan Pelletrat de Borde elsôsorban

az általuk gyártott címkepapírokra

hívta fel a hallgatóság figyelmét,

amelyekbôl mintegy hatvanfélét kínál-

nak, és ezek között nedves és öntapa-

dó, íves és tekercses kiszerelésû egy-

aránt megtalálható. Partnereik között

tudják a világ leghíresebb italgyártóit

éppúgy, mint a vezetô illatszer-, illetve

kozmetikai cikkeket gyártó cégeket.

További érdekesség, hogy a Papeterie

Zuber Rieder egyéni igényre is gyárt

kartonokat, természetesen ezek is a

luxuskategóriát képviselik.

Az elôadások befejeztével pincelá-

togatásra került sor, amelynek során a

társaság nemcsak megismerkedhetett a

pezsgôgyártás folyamatával és vehette

szemügyre a tényleg elképesztô buda-

foki pincerendszer egy töredékét, ha-

nem kóstolgathatta is a patinás pincé-

szet pezsgôit. Igaz, ezt már elôtte is

megtehette, hiszen a házigazda Euro-

papier érkezéskor mindenkit pezsgô-

vel fogadott… A pincelátogatás után

következett a vacsora, amely igazi

kulináris finomságokat vonultatott fel,

és természetesen a jófajta itókák sem

hiányoztak mellôle. Ennek is, továbbá

a kellemes, langymeleg nyárias esté-

nek, de legfôképpen a házigazdák szí-

vélyességének és a jó társaságnak kö-

szönhetôen éjszakába nyúlt az Euro-

papier pezsgôs packaging partija. ■
Ilona
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK
fedprint.hu

Ahogy arról nyilván önök is értesültek, 2016. április 20-án Szövetségünk
szervezésében megrendezésre került az oktatási kerekasztal-konferencia, amelynek
célja, hogy az ágazatunkban egyre nagyobb mértékben jelentkezô szakemberhiányra,
az utánpótlás biztosítására konkrét megoldási terv szülessen. A probléma nem kis
léptékû, és mind a középszintet, vagyis szakmunkások, mind az egyetemi
végzettséget, azaz nyomdamérnökök, mind a felnôttek továbbképzését tekintve
alapjaiban nagyon komoly változásokra és átalakításokra van szükség. Ezen feladatok
megoldása hosszabb idôt igényel. A már mûködô békéscsabai példa is mutatja, hogy a
Kása István vezette Marzek csapatnak, továbbá a helyi önkormányzat és iparkamara
bevonásának, valamint a kezdetben kizárólag a nyomda részérôl történt igen komoly
anyagi ráfordításnak, és több éves folyamat végeredményének köszönhetô, hogy az
idén több mint százan jelentkeztek a helyi Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola

nyomdaipari képzésére. Persze, az is tény, hogy Békéscsabán és környékén kizárólag a középszintû oktatás utánpótlásának megoldását
célozta meg a projekt. Az ágazat egészének azonban szüksége van mindhárom – szakmunkás, nyomdamérnök, továbbképzési – oktatási
szintre, és mindegyik más-más célközönséget, kommunikációt, módszereket és eszközöket kíván. 
A megvalósítás részletekbe menô alapos kidolgozása az egy-egy területen lévô intézmények, illetve hozzáértô érintettek bevonását igényli,
hiszen a Szövetség meglehetôsen szûk saját erôforrásokkal rendelkezik.

A print jövôje – a mi jövônk 
OKTATÁSügy – fejlemények (1.)

„A print jövôje – a mi jövônk” elnevezésû projektben
a Szövetség négy stratégiai célt tûzött maga elé:
1. középfokú szakképzésben résztvevôk (nyomdai szakmunkások) 

számának növelése;
2. egyetemi végzettségûek (nyomda mérnökök) számának növelése;
3. felnôttképzés rendszerének (OKJ tanfolyamok, technikusi képzés és 

mérnöktovábbképzés) kidolgozása, ez lesz a Nyomtatott 
Kommunikáció Akadémia;

4. szakképzés tartalmi elemeinek felülvizsgálata.

Az idei évben felsoroltak közül két témára fókuszálunk: az egyik a
középfokú oktatás, a másik az egyetemmel közösen létrehozandó
Nyomtatott Kommunikáció Akadémia. A szakképzés vonatkozásában egy,
a békéscsabai rendszeren alapuló marketingkampány-tervet és eszköz-
tárat dolgozunk ki, ez lesz az a bizonyos „csomag”, amit a nyomdák a
saját tevékenységük során a lehetôségeikhez és adottságaikhoz adaptálni
tudnak. Teljes egészében nem célszerû lemásolni a békéscsabai mintát,
hiszen az a helyi középiskola és a Marzek szoros együttmûködésén
alapult. Olyan anyagot szeretnénk átadni a nyomdák számára, amely
akkor is mûködhet, ha az adott városban – vagy vonzáskörzetében –
nincs ilyen szakközépiskola, továbbá, ha a cég nem rendelkezik olyan
anyagi erôforrásokkal, mint a Marzek.

A nyár folyamán készítjük elô a kampányt, ennek során:
1. meghatározzuk a kampány központi üzenetét a célközönséghez 

igazodva; 
2. elkészíttetjük az arculati elemeit, szlogenjét;
3. meghatározzuk a kampány egyes lépéseit, és elkészítjük az ehhez 

tartozó nyomtatott és digitális dokumentumokat, grafikai terveket; 
4. készítünk egy részletes „forgatókönyvet”, amelyben kitérünk arra, hogy 

mely lépéseket mikor és milyen sorrendben célszerû megtenni. 

Munkánkban több érintett együttmûködésére számítunk, és már az
elôkészítés során számos kérdést tisztáznunk kell. Például:
1. milyen „hívó” szóval lehet az egyes célcsoportokat megszólítani,

mi a releváns üzenet számukra;

2. milyen lehetôségek vannak az általános iskolákkal való 
kapcsolatfelvételre, illetve -tartásra;

3. melyik szakközépiskolának mekkora befogadó kapacitása van; 
4. hol van tanmûhely vagy gyakorlati képzésre lehetôség; 
6. valóban hiányszakmává nyilvánítják-e a nyomdai szakmákat 

a 2016/2017-es tanévtôl; 
7. milyen ösztöndíj-lehetôségek vannak…

…és folytathatnám a kérdések sorát. Ezek elôzetes tisztázása
elengedhetetlen ahhoz, hogy a nyomdaipar saját jövôjéért folytatott
kampánya érdemben sikeressé váljon. A munka jelen fázisában már több
érintettel dolgozunk együtt, így formálódnak a válaszok. 

A partnerek sorából az érintett középiskolákat és a Nemzeti Szakképzési
Hivatal regionális központjait kell kiemelni. A Szövetség
kezdeményezésétôl függetlenül, ezeknek a szervezeteknek is elemi
érdeke, hogy növekedjen a beiskolázottak száma. Ugyanakkor szeretnénk
elkerülni a párhuzamosságokat. A budapesti Szakképzési Centrum
fôigazgatója örömmel fogadta a Szövetség projektjét, és szívesen
alkalmaznák a mi kampányunk eszközeit. Június második felében
várhatóan tudunk tárgyalni a többi centrum képviselôjével is az
együttmûködés konkrét formáiról.

Idôben nem vagyunk elkésve, hiszen szeptembertôl érdemes és célszerû
a kampányt megindítani, ôsztôl kell versenybe szállnunk a
gimnáziumokkal és egyéb szakmákkal az általános iskolákban. 

Ugyaneddig az idôpontig dolgozzuk ki és hozzuk létre az Akadémiát,
amely – szándékaink szerint – a felnôttképzés, illetve a továbbképzés
problémáját fogja megoldani.

Mint e rövid „fejleményismertetôbôl” is látszik: sok a feladat. Ám csak
lépésrôl lépésre lehet és szabad is haladni. Idén elsôdlegesen a
legégetôbb problémák megoldására szeretnénk koncentrálni. És
természetesen továbbra is várjuk minden, az oktatás ügyében felelôsen
gondolkodó és a gyakorlatban is tenni akaró cég jelentkezését, hogy
melyik területen és mivel tudná segíteni a print jövôjét, a mi jövônket.
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BPH Nagydíj:
Grafikai Nagydíj – Biztonsági

nyomtatványok:

Pénzjegynyomda Zrt. – Megújult

húszezer forintos bankjegy ív

Nyomtatási Nagydíj – Periodika:

Keskeny és Társai 2001 Kft.
– EDELHOLZ prospektus

Finishing Nagydíj – Többszínes

keménytáblás könyv:

Pauker Holding Kft.
– Magyar Kortárs Üveg 

Kategóriadíjak:
Könyv – egyszínes, keménytáblás

Arany: Pauker Holding Kft.
– Hedry Mária: Fénykeresôk

Ezüst: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
– Bodor Ádám:

Vissza a fülesbagolyhoz

Bronz: nem került kiosztásra

Könyv – többszínes, keménytáblás
Arany: Alföldi Nyomda Zrt.

– Harry Potter és a bölcsek köve

Ezüst: Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Zrt.
– Helemaal Christoff

Bronz: Dürer Nyomda Kft.
– Pancho Aréna – A Puskás Ferenc

Labdarúgó Akadémia épületegyüttese

Könyv – egyszínes kartonált:
Arany: Dürer Nyomda Kft.

– Mészöly Ágnes: Tavaszi divatôrület –

Hanga és Várkony

Ezüst: Crew Nyomdaipari
Szolgáltató Kft.

– A jazz évszázada

Bronz: nem került kiosztásra

Könyv – többszínes kartonált:
Arany: Pauker Holding Kft.

– Kovásznai

Ezüst: Dürer Nyomda Kft.
– Rákay Philip: Szabadság tér ‘89

Bronz: Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Zrt.

– Souvenirs de Madame

Louise-Élizabeth Vigée-Lebrun

Periodikák:
Arany: Keskeny és Társai 2001 Kft. 

– CREDO magazin

Ezüst: Crew Nyomdaipari
Szolgáltató Kft.

– World Of Shorts

– the berlinale 2015 issue

Bronz: Keskeny és Társai 2001 Kft. 
– MONACO magazin

Reklám- és marketingkiadványok
Arany: Prime Rate Kft.

– Nespresso brosúra

Ezüst: Keskeny és Társai 2001 Kft.
– MANTARO asztali attrap

Bronz: Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Zrt.

– Az ÚJ RX

Csomagolóanyagok:
Arany: Keskeny és Társai 2001 Kft.
– HAEVYL italkoncentrátum-doboz

Ezüst: STI Petôfi Nyomda Kft. 
– Läckerli pralinés díszdoboz

Bronz: Keskeny és Társai 2001 Kft.
– MAGYAR NÉPMESÉK társasjáték

BEST PRINT Hungary 2016
Az idén is megtartatott a BEST PRINT Hungary, amely a jogelôdjét, azaz a Pro Typographia-t is tekintve, immáron 57 éve
a legrangosabb hazai szakmai verseny. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjkiosztóra 2016. május 5-én került sor az
Óbudai Egyetemen, amely egyben helyet ad a gyôztes pályamûvek kiállításának is.
Ebben az évben 30 pályázó nevezett be a kategóriáiban is folyamatosan megújuló versenyre. (Itt jegyezném meg, hogy a
tapasztalatok alapján jövôre ismét várható némi kategóriamódosítás – a fôszerk.) Az összességében mintegy 123
pályamûbôl 35 keménytáblás könyv (2 egyszínes, 33 többszínes), 3 egyszínes kartonált könyv, 8 többszínes kartonált
könyv, 8 periodika, 6 reklám és marketing kiadvány, 23 biztonsági nyomtatvány, 11 különleges kivitelû kiadvány, 12
csomagolóanyag, 2 kézmûves könyvkötészet, 13 junior, 1 szitanyomtatással készült termék, 1 tervezés és
kiadványszerkesztés, grafikai terv volt. 
Ezúttal is külön fokozta az esemény iránti érdeklôdést, hogy elôzetesen teljes titok övezte a végeredményt: még az
érintettek sem tudtak róla, hogy nyertek-e, és ha igen, mely általuk nevezett termékkel…
A délután 3 órakor kezdôdô ünnepségen elsôként Balogh Ádám, a BEST PRINT Hungary zsûrijének elnöke ismertette
röviden az értékelés menetét, fogalmazta meg a zsûri véleményét a látottak, tapasztaltak alapján. És nemcsak saját,
hanem a teljes zsûri – tagjai: Jakubász Péter, Muzsik István, Prokai Piroska, Szabó József, Vágó Magdolna, Varga Buda –
nevében is biztatta a jelenlévôket arra, hogy a színes és látványos kiadványok mellett monokróm termékekkel is
nevezzenek, hiszen azok elkészítése is méltán tükrözheti a magas szintû szakmai tudást. 
Ezt követôen lebbent fel a fátyol az eredményrôl, és kerültek átadásra a díjak, amelyeket a szövetség nevében dr. Horváth
Csaba elnök és dr. Peller Katalin fôtitkár, illetve a különdíjakat az adományozók adták át. Az idén is elmondható, hogy
bizony volt nem egy olyan nyomda, amelynek képviselôje „kénytelen” volt többször is kifáradni a pódium elé…
És akkor nézzük, hogy mely cég, milyen kategóriában és mivel érdemelte ki a BEST PRINT Hungary 2016 verseny
elismerését, díját.

A BESTA BEST PRINTPRINT Hungary vHungary v erseny 2016.  évi  gyôzteseierseny 2016.  évi  gyôztesei
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Különleges kivitelû kiadványok:
Arany: Prime Rate Kft. – Life book

Ezüst: HM Zrínyi Térképészeti
és Kommunikációs Szolgáltató

Közhasznú Nonprofit Kft. 
– Hadikrónika 1939–1945,

Kézzelfogható hadtörténelem

Bronz: Pénzjegynyomda Zrt.
– Magyar szentek 3. speciális

Kézmûves könyvkötészet:
Arany: Mórocz könyvkötészet

– Csuklyás utazó könyv

Ezüst és bronz: nem került kiosztásra

Junior
Arany: Képzô- és Iparmûvészeti
Szakközépiskola és Kollégium,

Kovács Rebeka
– Rejtô Jenô: Az elveszett cirkáló,

A megkerült cirkáló

Ezüst: Óbudai Egyetem
Rejtô Sándor

Könnyûipari és
Környezetmérnöki Kar,

Szetei Ágnes
– Készségfejlesztés

játékosan –

„Léna világa” 

Bronz: Gimnázium,
Informatikai,
Közgazdasági,
Nyomdaipari

Szakközépiskola és
Szakiskola,

Hajdú Alexandra,
Kiss Vivien

– Asztali irodaszertartó,

naptár

Szitanyomtatással készült termékek:
Arany: nem került kiosztásra

Ezüst: Selmeczi Géza –  Il Porto

Bronz: nem került kiosztásra

Biztonsági nyomtatványok:
Arany: Pénzjegynyomda Zrt.

– Országház IV. kisív

Ezüst (megosztva):

Pénzjegynyomda Zrt.
– 88. Bélyegnap 115 Ft alkalmi bélyeg

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 
– Ûrkutatás alkalmi bélyeg kisív

Bronz: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 
– Új elektronikus

személyazonosító igazolvány

Különdíjak:
CSAOSZ különdíj (Csomagolóanyag):

STI Petôfi Nyomda Kft. 
– Ballantine’s

promóciós whisky-csomagolás

PNYME Innováció különdíj
(Különleges kivitelû kiadványok):

Keskeny és Társai 2001 Kft.
– DINÓPARK füzet

ajándék lenticular képpel

Printinfo Tradíció különdíj
(Többszínes, keménytáblás könyv):

Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
– Velázquez

Print & Publishing Harmónia különdíj
(Különleges kivitelû kiadványok):

Premier Nyomda Kft.
– NYOMDAI FOGALMAK

A zsûri különdíja:
Tervezés és kiadványszerkesztés,

grafikai terv
HD-Honti Print Plaza Kft.

– A Holokauszt magyarországi

áldozatainak névsora, I. kötet

Junior
Békéscsabai

Szakképzési Centrum

Szent-Györgyi Albert
Szakközépiskolája és

kollégiuma 
– Széchenyi István

mûveinek (Hitel, Világ,

Stádium) tipográfiai terve

Csomagolóanyag:
Codex

Értékpapírnyomda Zrt. 
– ECL címke

Ilona
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Ha igényes dobozkarton, akkor

Metsä Board

Az elôadások sorát Mattyasovszky
Hedvig kezdte, aki miután röviden be-

mutatta az öt üzletágon – kartongyártás,

faipar, erdôgazdálkodás, cellulózipar,

higiéniai papírok – nyugvó Metsä-

Groupot, részletesen is ismertette a Met-

sä Boarddal kapcsolatos legfontosabb és

legfrissebb tudnivalókat. A Metsä Board

alkalmazottak létszáma jelenleg 2600 fô,

tavalyi árbevételük meghaladta a 2 milli-

árd eurót. Kilenc gyárral rendelkeznek,

amelybôl nyolc Finnországban, egy pe-

dig Svédországban található. Tíz éve

kezdték el a könnyített kartonok gyártá-

sát, és ma már valamennyi termékük

ezzel a technológiával készül. Az elôadó

részletesen is bemutatta a különféle

termékcsoportjaikat, illetve felhívta a

figyelmet a kínai központtal létrehozott

csomagolási szolgáltatásaikra is, amely-

nek keretei között segítik partnereiket,

például a csomagolási megoldások opti-

malizálásában. Visszatérve a termékeik-

hez, Mattyasovszky Hedvig azt is

elmondta, hogy az általuk gyártott karto-

nokat nemcsak azért érdemes használni,

mert minôségük és nyomtathatóságuk,

feldolgozhatóságuk kiváló, hanem szá-

mos egyéb elônnyel is rendelkeznek:

tanúsított a származásuk, bioenergia

felhasználásával készülnek, és olyan biz-

tonságosak és tiszták, hogy élelmiszerrel

is közvetlenül érintkezhetnek. 

Ezt követôen tért rá a Metsä Board

legutóbbi és egyben legjelentôsebb –

mintegy 170 millió eurós – beruházásá-

nak, azaz a svédországi Husum gyárban

történt vadonatúj, 400 tonna/év kapacitá-

sú, a legmodernebb know-how-val ren-

delkezô kartongyártó-gép ismertetésére.

A fejlesztésrôl 2014 végén született a

döntés, és rekordgyorsasággal fejezôdött

be a megvalósítása, ugyanis idén január-

ban már el is indult rajta a termelés.

Szükség is volt rá nagyon, hiszen egy-

részt a számukra új piacot jelentô ameri-

kai, illetve a világszerte egyre intenzí-

vebben növekvô food-service igényét így

tudják csak megnyugtató módon kiszol-

gálni. Ezzel a beruházással azonban

nincs még vége a Metsä Board fejleszté-

seinek: 2017 közepéig egy új PE-extru-

dáló felületnemesítô berendezést is

üzembe kívánnak állítani. A Metsä Board

ezzel párhuzamosan teljesen felhagy a

hagyományos grafikai papírok gyártásá-

val: kizárólag a csomagolóipar számára

fog különféle kartonokat elôállítani.

A következô elôadó Bettina Tscho-
ner-Fuchs marketingigazgató volt, aki a

környezetvédelem és a fenntarthatóság

kapcsán beszélt arról, hogy a Metsä

Board tevékenysége során miként való-

sítja meg ezeket a szempontokat, illetve

még milyen vonatkozó terveik és célkitû-

zéseik vannak ennek további emelésére.

Részletesen ismertette a különféle tanú-

sítások, valamint a fenntarthatósági gaz-

dálkodás mikéntjét, illetve rávilágított az

ezek között lévô tartalmi különbségekre

is. Mint mondta: „A világ erdeinek 10

százaléka tanúsított, ezen belül a keres-

kedelmi célú erdôk 25 százaléka. A Metsä

Board 75 százalékban csak olyan alap-

anyagot használ, amely tanúsított erdô-

bôl származik. Ám a maradékot is kizáró-

lag olyan erdôbôl szerzi be, amely ha

tanúsítva nincs is, de bizonyítottan fennt-

artható módon történik benne a gazdál-

kodás”. Tény, hogy Finnországban és

Svédországban ezt jogszabály elô is írja.

Ezzel együtt kijelenthetô, hogy a fenn-

tarthatóság és környezetvédelem a Metsä

Group, és persze ezen belül a Metsä

Board számára alapvetô evidencia. Nyil-

ván ez is hozzájárul ahhoz az igazán

lenyûgözô tényhez – amire Mattyasovsz-

ky Hedvig és Bettina Tschoner-Fuchs

egyaránt felhívta a jelenlévôk figyelmét

–, miszerint: Finnországban kevesebb,

mint egyetlen másodperc alatt nô annyi

fa, ami egy tonna karton gyártásához ele-

gendô.

Massimo Caviola, az élelmiszer-cso-

magolási szegmens igazgatója követke-

zett az elôadók sorában, és az élelmiszer-

ipari csomagolások trendjérôl tájékoztat-

A minôségigényes hajlított dobozkartonjairól híres, és ezen a

területen meglévô 42 százalékos részesedésükkel messzemenôkig

piacvezetô gyártó Metsä Board vevôtalálkozón látta vendégül

legnagyobb magyarországi partnereit. Az eseményre 2016. május 3-

án, a Hotel Intercontinental Panoráma termében került sor, és a

meghívottak körében a nagy nyomdák képviselôit éppen úgy

megtalálhattuk, mint a meghatározó gyógyszeripar küldötteit, vagy

éppen papír-nagykereskedôt. A Metsä Board részérôl pedig a hazai

képviselet vezetôjén, Mattyasovszky Hedvigen kívül jelen volt és

elôadást is tartott a simpelei gyár termelési igazgatója, Jari Tiainen – aki nem mellesleg 40 éve dolgozik a vállalatnál –,

Bettina Tschoner-Fuchs marketingigazgató, Massimo Caviola, az élelmiszer-csomagolási szegmens igazgatója, valamint

Christophe Baudry, a szépség-, illetve gyógyszeripari területért felelôs igazgató.

A vevôtalálkozó célja többes volt: egyrészt a személyes kapcsolatok ápolása a partnerekkel, másrészt tájékoztatást adni

számukra a Metsä Board fejlesztéseirôl, beruházásairól, valamint a csomagolási trendekrôl, illetve egyéb aktualitásokról,

egyebek mellett a környezetvédelem és fenntarthatóság vonatkozásában is. A program befejezéseként a házigazdák

természetesen a szálloda konyhájának pazar kulináris élményére is vendégül látták a társaságot, ezzel is megköszönve az

eddigi együttmûködést és partnereik érdeklôdését a cég termékei iránt.

Mattyasovszky Hedvig Bettina Tschoner-Fuchs
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ta a társaságot. Ismertette a fogyasz-

tói igényekkel kapcsolatos elváráso-

kat: például egyénre szabott, élmény-

nyújtó, ugyanakkor megfizethetô árú

legyen, tegye lehetôvé az „útközbeni”

fogyasztást, és az on-line hozzáférhe-

tôség is komoly igényként jelentke-

zik. Mindez új csomagolási megoldá-

sokat és természetesen új kartonféle-

ségeket is kíván. Ezt követôen konk-

rét példán keresztül – jelen esetben a

csokoládégyártók szemszögébôl –

mutatta be, hogy a csomagolásnak, és

azon belül a dizájnnak, milyen meg-

határozó szerepe van a vásárlás befo-

lyásolásában.

A kávészünetet követôen Jari
Tiainen simpelei termelési igazgató

elôadásával folytatódott a program.

Az elôadó részletesen bemutatta,

hogy konkrétan milyen termékcsalá-

dokat – Simcote, Carta Solida, Carta

Dedica – kínálnak az élelmiszergyár-

tó, illetve ételszolgáltató cégek szá-

mára készítendô dobozokhoz, és arra

is részletesen kitért, hogy milyen elô-

nyökkel bírnak ezek az alapanyagok. 

A Metsä Board legnagyobb erôssé-

ge, hogy friss, elsôdleges rostból ké-

szült, könnyû és biztonságos kartono-

kat gyárt, és az egyes termékcsaládo-

kon belül kínált különféle típusok a

legszélesebb körû felhasználást – a

száraztészta csomagolásától kezdve a

mélyhûtött termékeken át a luxus

kozmetikai cikkekig – teszik lehetô-

vé. Jari Tiainen külön felhívta a

figyelmet a Carta Dedicára, amelyet a

készételszegmens számára fejlesztet-

tek, és éppen emiatt, a végfelhaszná-

lástól függôen – hideg vagy meleg-

étel, mikrózhatóság, vízállóság stb. –

többféle záróréteggel látnak el.  

A rendezvény befejezô elôadását –

amelynek akár az is lehetett volna a

címe, hogy „Jó üzlet a gyógyszer-

ipar!” – Christophe Baudry, a Metsä

Board szépség-, illetve egészségipari

üzletágának igazgatója tartotta. 

„Az emberek számára a világon

mindenütt a legfontosabb az egész-

ség, és a gyógyszercsomagoláshoz
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használják fel a világon a

legtöbb kartont” – kezdte prezentáció-

ját egy felmérés eredményének ismer-

tetésével az elôadó. Ezt követôen arról

beszélt, hogy éppen azért, mert ekkora

üzletet jelent a gyógyszeripar, milyen

elvárásoknak kell megfelelni a szá-

mukra gyártott dobozoknak. Egyre

nagyobb szerepet kap a márka-, illetve

gyártó egyértelmû azonosíthatósága,

jelentôs mértékben megerôsödött a

csomagolás marketingszerepe, alapve-

tôvé vált a hamisítás elleni védelem-

mel történô ellátás. Továbbá alapel-

várás a megfelelô termékinformáció

feltüntetése – sôt, az „okoseszközös”

megoldás is –, a könnyû, de ugyanak-

kor „gyerekbiztos” használat, a benne

lévô termék minôségének megôrzése,

és bizony a környezetvédelmi szem-

pontból is megfelelô anyagok hasz-

nálata. 

A gyógyszercsomagolás világvi-

szonylatban mintegy 66 milliárd dol-

láros üzletet jelent, amely ráadásul

évrôl évre több mint 5 százalékkal

növekszik. Ez is oka, hogy ezen a

területen egyre szigorúbb elvárások-

nak kell megfelelnie a csomagolásá-

nak is, ezért aztán fokozottan elôtérbe

került a csomagolás hamisítás elleni

védelme, illetve a dézsmabiztos cso-

magolás. A Metsä Board is kifejlesz-

tett speciális „zárású” dobozokat, ami-

ket a drupán éppen most mutatnak be.

Tény tehát, hogy valóban jó és egy-

ben növekvô piaci szegmenst jelent a

gyógyszeripar számára hajlított kar-

tondobozokat gyártani, de az is tény,

hogy az ezzel kapcsolatos elvárások-

nak megfelelni nem egyszerû dolog,

és idôrôl idôre fejlesztéssel is jár. És a

feltételek, a jogszabályi elôírások egy-

re csak szigorodnak. 

Jó hír viszont az, hogy – legyen szó

élelmiszer, gyógyszer vagy akár koz-

metikai cikkek kartondoboz-csomago-

lásáról – a Metsä Board kartonjait

használva, legalább az alapanyag

tekintetében teljes mértékben nyugodt

és elégedett lehet mindenki…  ■
Ilona
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Print-média Klub (3.) – drupa
Budapest, 2016. júmius 30. 

„Touch the Future – Érintsd meg a jövôt” volt a drupa szlogenje. Beszéljünk
még azon frissiben arról, hogy ez vajon mennyire sikerült? Mennyire sikerült
megérinteni, illetve mennyire érintett meg minket szakmáink jövôje
a helyszínen?  
Várunk mindenkit! Aki ott volt a drupán, azt azért, hogy ossza meg
tapasztalatait, vitassuk meg a látottakat. Aki nem volt olyan szerencsés, hogy
megtekinthette, azt pedig nyilván azért, hogy valamennyit pótolni tudjon. 

Helyszín: az egyesület tanácsterme

Tervezett program:
13:30–14:30 gyülekezés, kávé/tea/kakaó…
14:30–kb. 15:30-ig képes beszámoló 2-3, különbözô aspektusból közelítô
kolléga elôvezetésében, majd a hallottak megvitatása és kötetlen beszélgetések.

Az elôadók személye a drupán, illetve a drupa után lesz kiválasztva. A
kiválasztás szempontja, hogy különbözô nézôpontok és szakmai területek
véleménye hangozzék el a bevezetô, vitaindító elôadásban.

A klub minden tagunk, vele érkezô szakmabéli barátaik és szimpatizánsaink
elôtt nyitva áll! A részvétel ingyenes, de lehetôleg kérünk egy elôzetes
regisztrációt praktikusan a pnyme.hu honlapon.

drupa után, Interpack elôtt – CS + P
2016. szeptember 8. 

CS+P az Óbudai Egyetem és a PNyME közös szakmai napja a nyomtatott
csomagolásban érdekelt szakemberek számára.

Elôzetes témák: Mit kínált a drupa a nyomtatott csomagolások tervezôinek és
kivitelezôinek? Mennyire volt tapintható a hagyományosan a print-media ipari
kiállításon az a trend, hogy lassan nincs olyan nyomda, amelyik ne
foglalkozna a csomagolóanyagok valamely szegmensének gyártásával?

Ôsszel ismét Vándorgyûlés!
2016. szeptember 22–23. 

Témáját természetesen a drupa adja: Hozott-e újat, és ha igen, akkor miben
a világ legnagyobb nyomdaipari eseménye szakmáink gyakorlóinak? Mit
mutatnak a látogatói adatok és vélemények? Mik voltak a legnagyobb
meglepetések úgy általában és mik a magyar szempontok szerint?

Köszönjük mindenkinek, aki meglátogat/meglátogatott minket 
a magyar drupa tanyán, és különösen annak a több mint 320 (!)

kollégának, akik ezt a mi szervezésünkben tették!
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Tények, tényezôk, trendek – Print-média Klub (2.)
Második összejövetelét tartotta meg a

PNyME égisze alatt Burger László ál-

tal életre hívott Print-média Klub 2016.

április 23-án. Az elsô klubdélutánra

még ez év januárjában került sor, és

központi témája az értékesítés volt. 

Burger László ezúttal is egy olyan

kérdést helyezett a középpontba, amely

gyakorlatilag minden nyomdaipari (és

nem nyomdaipari) vállalkozást egyaránt

foglalkoztat – vagy kellene, hogy fog-

lalkoztasson –, ha jól megy az üzlet az-

ért, ha gondok vannak, azért. Ez pedig

nem más, minthogy: merre van az elôre,

vagyis a nyomdaipar szempontjából

milyen tényeket és tényezôket kell min-

denképpen figyelembe venni ahhoz,

hogy adott cég – legyen beszállító vagy

szolgáltató – biztosítsa hosszú távú

piaci jelenlétét. Az elôadó a papírgyár-

tás, illetve -forgalmazás alakulásán

keresztül ismertette a keresleti oldal

átstrukturálódását, az erre adott gyártói

reakciókat, majd felvetett néhány lehet-

séges nagykereskedôi, illetve nyomdai

stratégiát.

A papírgyártás terén meglehetôsen

nagy változásoknak lehettünk tanúi az

elmúlt 6–8 évben: a klasszikus grafikai

papírok terén a gyárak jelentôs kapaci-

táscsökkentéseket hajtottak végre,

továbbá felvásárlások, illetve profiltisz-

títások történtek, és a vállalatok mûkö-

dési struktúrái is átalakításra kerültek.

Egyik legnagyobb változás azonban

kétségtelenül az, hogy szinte kivétel

nélkül valamennyi gyártó kínálatában –

élükön a Metsä Board, amely fel is

hagyott a hagyományos papírgyártással

– megjelent a csomagoló-alapanyag

gyártása, illetve maga a „csomagolás”. 

A papír-nagykereskedések esetében

hasonló folyamatoknak lehettünk tanúi,

de ha lehet, még intenzívebb formában.

Itt is optimalizálásra került a teljes

struktúra: felvásárlások és akvizíciók

történtek, koncentrálódott a kiszolgálás

– Magyarországon például 1991-ben

még 32 cég foglalkozott papír-nagyke-

reskedéssel, ma mindössze négy…

Megjelent a költséghatékony webshop-

os kiszolgálás, felgyorsították a papírok

forgási sebességét, csökkentették a mû-

ködô tôke arányát, és – eltérô nagyság-

rendben ugyan – mindegyikük foglalko-

zik csomagoláshoz szükséges alap-

anyaggal, illetve eszközzel vagy csoma-

golási megoldással.

A trendek azt mutatják tehát, hogy a

klasszikus nyomdatermékek piaca stag-

nál, a csomagolóipar, azon belül a

kartonalapú csomagolóanyagok iránt

viszont intenzíven növekszik az igény,

és ez piaci lehetôséget kínál a nyomda-

ipari szolgáltatóknak.

„Mindez azt jelenti, hogy ezentúl

minden nyomdának csomagolóanyag-

gyártással kell foglalkozni?” – tette fel

a (költôi) kérdést Burger László, és

persze adta meg rá a rövid választ is:

„Természetesen nem. Elgondolkodni,

megvizsgálni ennek lehetôségét azon-

ban érdemes. Ám az is meglehet, hogy

egy nyomda számára egy egészen más

irányban történô lépés – például a 3D-s

nyomtatás felé – jelenti a hosszú távú

piaci jelenlét biztosítását. Ami egészen

biztos, hogy nem a kapacitásokat kell

bôvíteni, hanem a szolgáltatások szín-

vonalát emelni. Hogy ezt milyen terüle-

ten érdemes egy nyomdának leginkább

megtennie, az attól függ, hogy a tech-

nológiai felkészültségen kívül milyen

erôsségekkel – kapcsolati tôke, rugal-

masság, személyre szabott kiszolgálás

megvalósítása, kreatív termékfejlesztés

stb. – rendelkezik. Az azonban biztos,

hogy tudatos tervezés nélkül, azaz egyik

napról a másikra élve, és mindig csak

reagálva az éppen aktuális piaci igénye-

kre, nagyon nehéz eljutni bárhova is.

Egy cég jövôjéhez nélkülözhetetlen

alap, hogy legyen terve” – hangsúlyozta

az elôadó. (Tény, ami tény – ahogy a

kínai közmondás fogalmaz –: „ha nem

tudod, merre akarsz hajózni, semmilyen

szél nem jó!” – a fôszerk.)

A legközelebbi Print-média Klub

összejövetelre 2016. június 30-án kerül

sor, akkor a téma – mi más is lehetne! –

a frissiben zárt drupa tapasztalatainak

megvitatása lesz. A Burger László által

elôvezett téma pedig várhatóan ôsszel

folytatódik, mégpedig szó szerint gya-

korlati foglalkozással, ugyanis az érdek-

lôdôknek az elôadó interaktív módon

„tanítja meg” a tervkészítés sarkalatos

tudnivalóit. ■
Il–
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mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

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

+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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25 éves az Oláh Nyomda
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Az Oláh Nyomda

gyakorlatilag 27 ezer

forint, alapanyagra ka-

pott kölcsönbôl, egy

A2-es, egyszínes nyo-

mógéppel „pincenyom-

daként” indult 1991.

április 9-én. Ma egy

saját tulajdonú és nem

régiben újabb csarnok-

kal kibôvített telephe-

lyen, impozáns és a

különféle – íves és heat-

set – technológiákat felölelô gépparkkal, a gyártási folya-

matot teljes egészében lefedô integrált nyomdaként dolgoz-

nak. Éves árbevételük pedig eléri – sôt, az idei terveik

szerint meg is haladja – a 2 milliárd forintot. Oláh Miklós

íves kisnyomdával kezdte vállalkozását, 1996-ban döntött

úgy, hogy belevág a tekercses nyomtatásba is, mégpedig

egy 4 + 4 színes cold-set géppel. 2001-ben pedig megérke-

zett az elsô heat-seat gépük. Közben természetesen az

elôkészítést, a kötészetet és csomagolást is folyamatosan

fejlesztették és fejlesztik. A valaha egyszemélyes cég ma

több mint száz fôt foglalkoztat. Igaz, volt olyan idôszak,

amikor másfélszer ennyien dolgoztak az Oláh Nyomdában,

ám a gazdasági válság ôket sem kímélte. 2009 és 2011

között nagyszabású átalakítást – profiltisztítás, létszám-

csökkentés stb. – voltak kénytelenek végrehajtani, ugyan-

akkor egyfajta elôremenekülésként vettek egy kis formátu-

mú Heidelberg Web 8-at, amely új piacokat nyitott számuk-

ra. Ezzel párhuzamosan némileg szûkült a hazai versenytár-

sak köre is, így 2012-re stabilizálódott a nyomda helyzete.

Ekkor kezdtek el az exportpiacra is dolgozni, és ebben az

évben további két versenytársuk tûnt el a heat-set piacról.

Felismerve a keletkezô „ûrt”, 2013-ra megtriplázták heat-

set kapacitásukat, majd 2015-ben ezt is megduplázták. 

2016 már-

ciusa óta

termel leg-

újabb beru-

házásuk, egy nagyon magas fokon automatizált Rotoman N.

Fenti rövid összefoglalónkból úgy tûnhet, hogy egyenes

út vezetett a ma is magyar, családi tulajdonban lévô nyom-

da sikeréhez, ám nagyon sok küzdelemmel, kitartással és

lemondással is járt ez a 25 év Oláh Miklós számára. S noha

nincsenek illúziói a jövôt illetôen sem, hiszen pontosan

tudja, hogy a mindenkori verseny megkívánja a folyamatos

fejlesztéseket, adott esetben új, innovatív technológiák

bevezetését, továbbá a folyamatos igazodást a piaci hely-

zethez és elvárásokhoz – de talán már könnyebb lesz…

Ugyan Miklós az, aki ma még mindent felügyel és igazgat,

ám két nagyfia – Dani és Péter – jó ideje segítségére van.

Dani, mint mûszaki igazgató elsôsorban a termelést viszi,

Péter pedig a kereskedelemben jelent meghatározó segítsé-

get, és már mindketten bele-bele kóstolnak az átfogó cég-

vezetésbe is.

A „három Oláh” pedig – azt gondolom – biztosítékot

jelent a nyomda következô minimum 25 évére is. ■
Ilona
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Inspiráció,

innováció, átalakulás

Canon éppen
most a drupán

Változó tartalom, egyénre sza-

bott nyomtatás, rugalmasság, soha

nem látott kreatív megvalósítások,

de fogalmazhatnánk úgy is: meg-

mutatkozik a digitális nyomtatás

jövôje – nos, mindez éppen most

zajlik a drupán, egész pontosan a

Canon standján. 

A nyomdaipar – akár csak a világ –

komoly változáson megy keresztül, és

épp e változás ad új lendületet az

egész iparágnak. Ez az a változás,

aminek köszönhetôen bátran mondhat-

ják a partnereink az ô ügyfeleiknek,

hogy „igen, meg tudom csinálni”. Ez

az a változás, ami oda vezetett, hogy

ma már nem kell kompromisszumokat

kötni se a határidôk, se a minôség,

sem pedig a kreativitás területén. Csak

ki kell nyitni a szemet és az elmét:

észrevenni a lehetôségeket, és élni

velük.

A Canon a digitális nyomdagépek

piacán a legszélesebb portfóliót

kínálja a hordozható fotónyomtatóktól

a plottereken át, egészen a nagy kapa-

citású tekercses termelôeszközökig. A

képrögzítéstôl a nyomtatáson keresztül

a dokumentummenedzsmentig olyan

széles iparági tapasztalattal rendelke-

zünk, amely alapján bátran kijelent-

hetjük, hogy nem gépeket árulunk,

hanem megoldásokat tervezünk part-

nereink, vásárlóink üzleti kihívására. 

A Canon célja az éppen most zajló

drupán is az, hogy inspirációkat adjon

új ötletekhez, megismertesse a

megvalósítást szolgáló legújabb

innovációkat, és bemutassa, hogy

mindez milyen átalakulást hozhat

egy vállalkozás életében. Az ada-

tok információvá alakítása, a személy-

re szabott gyártás, az egyedi tárgyak

elôállítása, a 3D nyomtatás megta-

pasztalása mind olyan ötleteket adhat,

amelyekkel egy már meglévô vállalko-

zás is képes új területekre belépni. A

különbözô felületekre történô nyomta-

tás lehetôsége, a crossmedia megoldá-

sok, a web-to-print szolgáltatások, a

bemutatott technológiai újdonságok

alapjaiban változtathatják meg a

nyomdai szolgáltatók mûködését. 

Egy vállalkozás sikeréhez elenged-

hetetlen a jó ötlet, a kifogástalan esz-

közpark, valamint a változás, az alaku-

lás képessége. Persze, még egy csomó

dolog és feltétel megléte sem árt, de

ha az elôbbiekben említett hárommal

rendelkezik bárki is, már több mint

eséllyel találja meg helyét a piacon.

Éppen ezért fókuszál a Canon arra,

hogy a siker e három kívánalmának

létrejöttéhez érdemi segítséget nyújt-

son partnereinek. 

Konkrét ötletek sokaságát vonul-

tatja fel a drupán, amelyek irányként

vagy éppen inspirációul szolgálhatnak

mindazon cégek, vállalkozások szá-

mára, amelyek nemcsak a mát szeret-

nék túlélni, hanem a jövôjükön is

gondolkodnak. Mindemellett termé-

szetesen a megvalósításhoz szükséges

berendezésekkel is megismerkedhet-

nek a látogatók.

Az inspiráció és innováció együttes

bemutatása, felvonultatása pedig ab-

ban segíti a Canon partnereit, hogy a

talán legnehezebb feladat, az átalaku-

lás, a változás, az alkalmasint járatlan

útra való lépés könnyebbé váljon

számukra. ■
KBotond

(Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy

következô lapszámunkban konkrétu-

mokkal alátámasztva számolunk be a

Canon inspiratív innovációiról – a

fôszerk.)
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A nyomdaipar egyre inkább szolgálta-

tási tevékenység, amelynek „végtermé-

ke” az elégedett ügyfél! Az ügyfél pedig

akkor elégedett, ha kiváló minôségû

nyomdaterméket kap, határidôre és

elfogadható áron.

Ezt felismerve a menedzsment számá-

ra a két legfontosabb mérôeszköz a rek-

lamációk száma és jellege, valamint a

piac által elfogadott árszint melletti nye-

reséges mûködés, amelyhez pontos kal-

kuláció és utókalkuláció szükséges. Rö-

vid tájékozódás után kiderült, hogy a
reklamációk közel fele színproblémák-
ból, további egynegyede pedig határidô-

csúszásokból adódik. A kalkulációkban

nem igazán sikerül pontosan belôni a

festékfelhasználást, rengeteg speciális,

elôre kevert direkt színt használnak, ame-

lyek a folyamatos színcsere és a nyomó-

gépek állandó mosása miatt rengeteg

állásidôt is okoznak – a kisebb sorozatú

munkáknál az állásidô akár a gyártási idô

többszöröse is lehet! Kisebb, de nem

elhanyagolható tételek például a beigazí-

tási, színbeállítási idôk, a kliséelszámolás

a beszállítókkal stb. Emellett a csúszások

egy jelentôs hányada ismét a gyártás-

elôkészítésbôl származik, sôt a kalkulá-

ción is a tôlük kapott információk hiá-

nyosságaira hivatkoznak. A problémák és

megoldási lehetôségek feltérképezéséhez

újra be kellett hívni Prepress Gézát…

Menedzsment: „Géza, a múltkor félbe

maradt a beszélgetés a prepress felada-

tairól – pedig pont a színek kerültek vol-

na terítékre. Hogy is van ez?”

Prepress: „Valóban ez az egyik legkri-

tikusabb pont a munkánkban – rengeteg

idôt emészt fel, és sajnos, csak a legkép-

zettebb kollégákra lehet rábízni, így

gyakran szûk

keresztmetszetet is

jelent. Példaként

néhány idôrabló

feladat, ami a

gyártáselôkészítéshez

tartozik:

– a kapott anya-

gok ugyan korrekt

pdf-ek, de helyre kell

tenni a színeket: a

grafikusok gyakran

eltérô Pantone könyvtárak színeit hasz-

nálják… Ez esetleg megoldható lenne a

pdf-ellenôrzésnél egy kis programozás-

sal, scriptekkel,

– be kell állítanunk a trimboxokat,

mediaboxokat a valós nyomófelület

meghatározásához, ami a színenkénti

kliséelszámoláshoz szükséges,

– százalékosan, színenként meg kell

határozni a fedettségeket a festékfelhasz-

nálás számításához és az utókalkuláció-

hoz – elôtte el kell végeznünk a

GCR/UCR átalakítást – ezt a kontrolling-

részleg folyamatosan kéri tôlünk,

– CIP3-infót kell generálnunk a nyo-

mógépekhez, a gépbeállás lerövidítésé-

hez,

– az egyik legfontosabb: 5 vagy 6 szí-

nes nyomógépeinkhez gyakran akár 8–10

színkivonatot tartalmazó grafikát kapunk

– el kell végeznünk a színkonverziót,

hogy az anyag nyomtatható legyen a

gépeinken, és a megrendelô is elégedett

legyen a színegyezéssel.

Legutóbb szóba került, hogy milyen

nagy szükségünk lenne egy Prepress

Robotra, ami ezeknek a munkáknak egy

részét elvégezné – legalább a mechaniku-

san végrehajtandó feladatokat, anélkül,

hogy meg kelljen nyitni például a Photo-

Shop-ot, az Illus-

tratort vagy a PDF-

editort – így a profi

kollégáknak csupán

ellenôriznie kéne az

eredményt. A szín-

konverziókat pedig

meghatározott straté-

giák, profilok alapján

el tudnánk végezni

programozottan is.

Persze, mindehhez

szükséges egy csomó elôkészület, mert a

robotot fel kell programozni, minden

folyamatot, infót, paramétert elôre meg

kell határozni – de végül is a kollégák

ma is ezekbôl dolgoznak, csak éppen

excel-táblázatok, papírfecnik és néha

„szájhagyomány” alapján…

Körülnéztem egy kicsit a szakmában  –

szerencsére van pár ismerôsöm a konku-

renciánál is –, valamint a neten, és úgy

tûnik, lenne megoldás!

Megoldható lenne, hogy egy-két napot

eltöltsünk a drupán? Ott a 8b Hall A23-
as standján együtt állít ki az Esko, az X-
Rite Pantone, Enfocus és a Media Bea-
con, és megtekinthetô az Esko Software
Platform – ami állítólag a csomagoló-
ipar legteljesebb megoldása a felvetett
problémákra!”

Menedzsment: „Terveztünk egy utat a

drupára, bár eddig alapvetôen a nyom-

tatási technológiák voltak a fókuszban,

de talán érdemes végiggondolni, hogy

mai helyzetünkben a gyártáselôkészítés

rendbetétele lenne az elsôdleges… Géza,

jössz velünk a drupára!” (folyt. köv.) ■

Ratkovics Péter
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Csomagolunk (5.)

Prepress Géza színez…
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A világ „csomagolós szeme” Magyarországon volt

WPO-közgyûlés, WorldStar díjátadó

A Csoma-

golási Világ-

szövetség

(WPO) az

idén, egészen

pontosan

2016. május

22–26. között

Budapesten

tartotta tavaszi

közgyûlését, valamint a hozzátartozó

szakmai konferenciáját. Sôt, az

ötnapos rendezvény magába foglalta

a világ legrangosabb csomagolási

versenyének, a szakma Oscarjának, a

WorldStarnak ünnepélyes díjátadó

gálaestjét is, amelyre a zárónapon

került sor. A visszafogottan

fogalmazva is nem kis szervezéssel és

persze komoly anyagi ráfordítással

járó házigazdai feladatokat a hazai

szövetség, a CSAOSZ vállalta

magára. Természe-

tesen nagy megtisz-

teltetés és legalább

akkora reklám a

hazai csomago-

lósoknak, hogy itt

fog ülésezni a

WPO, itt lesz a

díjátadó, és emiatt

fokozott figyelem

irányul a hazai

iparág szereplôire,

ám némi „dafke” is

szerepet játszott

abban, hogy Ma-

gyarországon tartották a rendezvényt… 

Történt ugyanis, hogy a Világszövet-

séggel rendszeresen kapcsolatban álló

hazai szövetség e-mailjeit rendre nem

kapta meg a csúcsszervezet, ugyanis

bizony elôfordul, hogy – ahogy fogal-

maztak – az „East Blokkból” nem kapják

meg az e-mailt.

Így, amikor

felmerült, hogy

esetleg

Magyaror-

szágon kerül

megrendezésre

a WPO-köz-

gyûlés és kon-

ferencia, illetve

a WorldStar

díjátadó, Nagy

Miklós fôtitkár

nagyon is szor-

galmazta, hogy megrendezhessék,

mégpedig azért, hogy – idézem – „a

világ szeme a magyar csomago-

lóiparra szegezôdjön. Ismerjék meg a

hazai csomagolósokat, kapjanak

konkrét bizonyosságot, hogy Magyar-

országon világszínvonalú a csoma-

golóanyagok, illetve csomagolóeszkö-

zök gyártása”. 

Persze, az is tény, hogy a magyar

csomagolószer-gyártók – külön meg-

említve az STI Petôfi Nyomdát – évrôl

évre komoly sikereket érnek el a World-

Star versenyen. 1997 és 2015 között 87

WorldStar díjat gyûjtöttek be a hazai

„csomagolósok”, amihez az idén újabb

11 díj csatlakozott, és ezek közül négyet

ismét az STI Petôfi Nyomda nyert.

Ám a díjátadóval egybekötött gálaestet

megelôzte a Csomagolási innovációk a
fenntarthatóságért és a biztonságért
címmel megrendezésre került konferen-

cia. A több szekcióban elhangzó 13 elô-

adást összesen mintegy 350 szakember

hallgatta végig, akik a Föld öt kontinen-

sének 34 országából – többek között az

USA-ból, Brazíliából, a Skandináv or-

szágokból, de Dél-Afrikából is – érkez-

tek. A meghívott külföldi és hazai elô-

adók – különbözô megközelítésbôl – arra

hívták fel a figyelmet, hogy a természeti

erôforrással, alapanyagokkal, energiával

való fenntartható gazdálkodás egyik és

talán legfontosabb eszköze a termékek

gondosan megtervezett csomagolása. A

csomagolás elmaradásából, illetve hiá-

nyosságából bekövetkezô árukár a ter-

mék teljes értékteremtô láncolata anyag-

és energiafelhasználásának hiábavaló

elpazarlását eredményezi. Egy friss ta-

nulmány szerint az élelmiszer-termelés

környezetre gyakorolt hatása tízszerese a

csomagolásénak, a világon jelenleg a

megtermelt élelmiszerek harmada pedig

veszendôbe megy. A jobb csomagolásnak

kulcsszerepe van a veszteség mérséklésé-

ben és azokhoz történô eljuttatásában,

akiknek arra leginkább szükségük van.

Nem véletlen, hogy a WPO a szlogen-

jét a következôképp fogalmazta meg:

„Better quality of life through better

packaging for more people”. Ez nem szó

szerinti fordításban azt kívánja kifejezni,

hogy a Föld lakosságának életszínvonala

csak úgy emelhetô, ha minél több ember-

hez juttatunk el terméket, ami viszont

úgy érhetô el, ha hatékonyabban csoma-

golunk. A WPO – és természetesen a

CSAOSZ is – elsôdleges feladatának

tekinti, hogy saját erôforrásait felhasz-

nálva a szlogenben megfogalmazottak-

hoz a lehetô legnagyobb segítséget nyújt-

sa. A Messe Düsseldorffal közös Save

Food elnevezésû projektjük középpont-

jában is ez áll. ■
Ilona

Galli Miklós és Thomas L. Schneider, a WPO elnöke

Bencs Attila és Keith A. Pearson, a WPO elnökhelyettese
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– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)

– Tamponok, klisék, se-  
gédanyagok

– RUCO tampon- és szita-
festékek forgalmazása

– Bérmunka
– Szakktanácsadás
– Festékszínkeverés

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

TAMPON-MIX Kft.
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Gyártmány/típus Megnevezés (gyárt. év) Állapot
SIGLOCH SB 6000/1E Könyvblokkkészítô-sor (1998) nagyon jó
KOLBUS ZU801, KM470, HD140      Ragasztókötô gépsor (1997)    KOLBUS által felújítva
KOLBUS SU 125 Type 630 Védôborító felrakó   jó
INTEGRA OOSTVEN Flexibilis fedélkészítô gép (1993) jó
RIMA RS 3110 SL Keresztkirakó (2001) jó
OSAKO 368 Irkafûzô sor (1992) jó
PURLUX Europa QD8E      Irkafûzô sor (2000) jó
ZIRKON FORTA 2 színes nyomógép jó
LITHOMANN 1 színes, tekercs ofszet nyomógép (1974) jelenleg is gyárt
FAI Pántológép (2001) nagyon jó
GUK 54-F4 Hajtogatógép (2003) nagyon jó
ADAST ROMAYOR 1 színes nyomógép jó
HEIDELBERG GTO-46 ZP, 2+0, 1+1 nyomógép jó
KALFASS Rímat Simples  Zsugorfóliázó (1988)
ITALDIBIPACK Espert ES 5040 2N Zsugorfóliázó (2001) jó
HARRIS Graphics SB 455-6-CFF Irkafûzô (1991) jó
HEIDELBERG Cilinder, B2 Stancgép jó
HEIDELBERG Cilinder, B3 Stancgép jó 

TS 96/1 síkágyas stancgép (1982) jó
JÄGENBERG Universal 875/1    Hajtogatógép (1973) jó
SIGLOCH Sapkázó gépsor (1989) jó
NORDSON BM20 Ömledékolvasztó és adagoló    jó
GUK SAF 35 Hajtogatógép (1988) jó
STAHL VBF Háromkéses vágógép (1980) jó
MÜLLER MARTINI Baby Poni 246 Ragasztókötôgép (1988)  jó
LAMINA 111-1420 Kasír. autom. + présaszt. (1989)   jó
KÍNAI TÉGELYPRÉS        B1-es (2001) jó
AGFA Polaris XEV CTP (2007) jó
TROLLEY Polaris XEV-XE CTP jó
AGFA VPP 85, MP 85 CTP jó
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Digitális nyomdák részére:Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,

Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus

vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
INVENCIÓ® Kft.

invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher

drótfûzôgépek, fejek.

Sorszámozás, perforálás
Morgana FSN

sorszámozógéppel.

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562

2016-ban még:
július 1.,

szeptember 9.,
október 3.,
október 25.,

november 18.,
december 13.
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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

2142 Nagytarcsa, Naplás út 16.
Tel.: 06-1/9-200-026, 9-200-027

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

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

Meleg síkfóliázás,
stancolás,

szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés

Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.

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

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

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

Bevontdoboz-gyyártás; 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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REACTOREACTO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu

Tel./fax: 061-264-3819

Címkearanyozás
Dombornyomás

Ritzelés-stancolás

Kis Géza
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kis.geza@t-online.hu

↔
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