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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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Fotó: Kelemen György
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(A)MI LESZ UTÁNPÓTLÁS NÉLKÜL…?

Többé-kevésbé valamennyi nyomdaipari vállalkozás szembesült azzal, hogy egyre nehezebb
megoldani a munkaerô-utánpótlást, merthogy nem igazán találni megfelelôen képzett
szakembert: egyszerûen nincs. És, ha nem kezdünk a helyzettel valamit, nem is lesz… Sôt, ha
kezdünk is valamit, annak akkor lesz csak eredménye, ha nem néhány cég érzi magáénak a
megoldandó problémát, hanem mindenki – de legalábbis a jelenleginél jóval többen – kiveszi
a részét az ezzel kapcsolatos feladatokból. Ma, Magyarországon a becslések szerint 
– merthogy igazából megbízható statisztikai adat nincs – nagyjából 1500–2000 nyomdaipari
tevékenységgel foglalkozó vagy ahhoz kapcsolódó cég van. Ehhez képest jelenleg 25–30
vállalkozás az, amely bekapcsolódva a Nyomda- és Papíripari Szövetség Print: a Te jövôd
projektjébe, próbál tenni a munkaerô-utánpótlás megoldásának érdekében…
A munkaerôhiány – ahogy azt fentebb írtuk – már ma erôteljesen érezhetô, de ez kutyafüle
ahhoz képest, amit rövid idôn belül e téren tapasztalni fog a szakma: a nyomdaipari
képzéssel foglalkozó szakiskolákba – kivétel a békéscsabai – ugyanis jószerint nincs
jelentkezô. 2017-ben egyetlenegy tanuló sem végez például könyvkötôként a Tótfalusiban, és
mindössze 11 fô a végzôs gépmesterek száma…
Lehet, de nem érdemes arról lamentálni, hogy mindez minek köszönhetô, kinek a hibája.
Mutogathat egymásra az iskola és az ágazat, attól nem oldódik meg semmi. Kizárólag arra
érdemes és kell is fókuszálni, ami megoldást jelenthet. Valamennyi távon és szinten – rövid-,
közép- és hosszú táv, illetve közép- és felsôfok, továbbá felnôtt-továbbképzés – alapvetôen
gond van. És ennek minden esetben az elsôdleges oka a szakma iránti érdeklôdés hiánya. Ám
éppen ez az a terület, amelyért mindenki a maga módján tudna tenni…
Meglehet – sôt biztos –, hogy problémás a tanagyagtól kezdôdôen a körülményekig minden:
át kell gondolni és dolgozni – egyebek mellett – az oktatás módját és feltételeit is, ám
kétségtelenül elsô lépésnek annak kell lennie, hogy egyáltalán legyen kit oktatni… Szakmán
belül az egyéni és a közösségi érdek ugyanaz: utánpótlásra van szükség. Ennek megteremtése
feladatot ró a teljes közösségre, az azt alkotó egyének összefogására, együttmûködésére.
Persze, az egyedüli küzdés lehetôsége mindenkinek adott, na meg persze, a „valahogy mindig
lesz” is népszerû filozófia. Könnyen meglehet azonban, hogy ennek a problémának a
megoldásához egyrészt az egyén ereje kevés, másrészt pedig a „valahogy” megközelítôleg
sem jelent alternatívát…

PRINTinfo
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Csomagolunk – Folyamatok, személyre szabva…  . 23. oldal
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Gálaest, Magyar
Nyomdászatért-díj,
jótékonysági aukció 

…A konferenciát követôen a gála-
esten találkozott ismét a társaság,
amelyen egyúttal átadásra került 
– immáron 17. alkalommal – a

Magyar Nyomdászatért-díj is, amelyet az idei évben a sikeres
és eredményes szakmai életpályája elismeréseként dr.
Novotny Erzsébet nyomdamérnök […] a társaság egy jelentôs
része csak hajnali háromkor tért nyugovóra…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal
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Nyomdászok civilben – 26.

„…A sportbalesetem például megtanított
egyrészt az elfogadásra, másrészt arra,
hogy akaraterôvel képes vagyok túljutni a
nehézségeken. Az akkor – mondhatni –
„megtanult lecke” a késôbbi életem során
sokszor segített…” 

Schuck István  . . . . . . . . . . . 24–25. oldal

MagánMagáninfo

Hess András-díjasok 2016

Rövid bemutatások  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13–15. oldal
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A drupán tapasztaltak jegyében

Vándorgyûlés 2016

Házigazdák bemutatkozása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. oldal

drupa 2016, Interpack 2017 
BD-Expo, PNYME, CSAOSZ  . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal

Drupa 4.0
Tolnai László (Print & Publishing)  . . . . . . . . . . . . .20. oldal

Drupa 2016 a digitálisnyomdagép-gyártók szemével 
Canon – Szalai István  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. oldal
Konica Minolta – Martin Péter  . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal
Xerox – Lendvai Gyöngyi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21. oldal

Újra élvonalban a manroland
Kelemen György és Mohor Balázs  . . . . . . . . . . .21–22. oldal

Drupa utáni trendek – Virtuális valóság
Szendrei-Nagy Szabolcs (Europapier)  . . . . . . . . . . .22. oldal

KözKözinfo

PNYME
Rendezvények – idôpontváltozás!  . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal

KözKözinfo

„Valahogy” nem lesz…

Munkaerô-utánpótlás
…ha a szakma egyáltalán el sem kezdi az önmaga melletti
korteskedést, esélye sem lesz, hogy valamikor megoldódjon a
munkaerô-utánpótlás… 

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal

KözKözinfo

Paraméterek – 2017  . . . . . .26. oldalPRINTPRINTinfo

XLIII. 
közgyûlés,
tisztújítás 

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal
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Európa
és a világ
nyomdaipara,
WPCF 
– dr. Horváth Csaba

Dr. Horváth Csaba idén augusztus 30.
és szeptember 2. között Dél-Koreában
járt, ugyanis elôadóként (is) meghívást
kapott a Word Pint & Communication
Forumra. A négynapos rendezvényen
mintegy négyszáz nyomdász vett részt a
világ valamennyi tájáról, de fôleg Ázsiá-
ból. A téma elsôsorban a nyomtatott
kommunikáció helyzete és kilátása volt.

Dr. Horváth Csaba a fórumon elhang-
zottak legfontosabb megállapításait
osztotta meg a konferencia résztvevôivel,
mely szerint: noha mára már egyértelmû,
hogy a nyomtatott termékek a médiamix
fontos részét jelentik, ezzel együtt a
világon mindenütt keresi az útját a
nyomtatás, illetve a nyomdásztársada-
lom. A nyomdaiparban az egyes szeg-
menseket tekintve az adatok és felméré-
sek alapján a következô a helyzet: a
digitális nyomtatás növekszik, ugyanak-
kor az is tény, hogy csak önmagához
képest… 

Világviszonylatban a
kereskedelmi nyomtatvá-
nyok, illetve a csomago-
lóanyagok iránt növekszik
az igény, a könyv- és
magazinpiac stagnálást
mutat. Nyugat-Európát
tekintve azonban az elsô
két termékcsoport iránti
igény stagnál, az utóbbi
kettô pedig – sajnos – csökken. Ezzel
együtt a jövôben is lesz igény az analóg
technológiákra, és fejlôdni is fognak, ám
a digitális még jobban… A print – ahogy
azt a drupa is mutatta – az inkjet és
packaging felé tendál, továbbá egyre
nagyobb szerepe van az értéknövelésnek,
amely a különféle felületnemesítésekben
mutatkozik meg. További irányvonal az
úgynevezett 4.0, amely igazából a külön-
féle nyomdaipari (és egyéb) gépek egy-
más közötti (M2M), abszolút „ember nél-
küli kommunikációját”, a hálózatra épülô
autonóm nyomtatást, nyomdaipari ter-
mék elôállítását jelenti. Emellett erôsö-
dik a nyomtatás ipari felhasználása is…

Arra a kérdésre azon-
ban, hogy ezzel együtt
mégis merre halad a
print, nincs igazából
egzakt válasz. Ahogy
koreai elôadásában Sean
Smyth (Smithers Pira),
a téma nemzetközileg
elismert professzora is
fogalmazott: „majd
meglátjuk…!”

S erre akár példa le-
hetne az a szintén dr.
Horváth Csaba által
felidézett elôadás,
amelyet Havard Grjo-

theim, a norvég 07 Media Group tulaj-
donosa tartott. A 07 Media hét nyomda
szövetségébôl állt össze, és egy minden –
technológia, termék- és mûködési struk-
túra, szolgáltatások stb. – tekintetben
zseniális céget hoztak létre, ám ezzel
együtt ôk is nehézségekkel küzdenek…
Ami nagyon „megy”: az a flexó-, a mély-
és a digitális nyomtatás, termék szem-
pontjából pedig a címke és csomagoló-
anyagok. Ami viszont egyáltalán a „túl-
éléshez” minden nyomda számára elen-
gedhetetlen: hatékonyságnövelés, új szol-
gáltatások bevezetése, és sokkal nagyobb
hangsúly a marketingre. A nyomdaipar-
nak meg kell tanulni „eladnia önmagát”!

Nyomda- és Papír ipar i  Szövetség

Menedzserkonferencia 2016
A szövetség ôszi közgyûléséhez kapcsolódóan került sor az általuk szervezett
szokásos Menedzserkonferenciára 2016. október 6-án, Gyôrben. Ezúttal is olyan
témákról szóltak az elôadások, amelyek vagy a szakma kilátásainak tekintetében,
vagy általános értelemben elôbb-utóbb minden cégvezetôt érintenek, vagy érinteni
fognak. Miután dr. Horváth Csaba, mint a szövetség elnöke üdvözölte a társasá-
got, át is adta a szót a házigazdának, Radek Józsefnek, a Palatia Nyomda és Kiadó

tulajdonos-ügyvezetôjének. Ám mivel a másnap
délelôtti nyomdalátogatáson mindenki a helyszí-
nen ismerhette meg a nyomdát, ezért a szokásos
bemutatkozó elôadás helyett Gyôr gazdag nyom-
dásztörténeti múltjáról hangzott el egy igen
érdekes elôadás, mégpedig dr. Horváth József
levéltáros jóvoltából, aki a város nyomdászatá-
nak kutatója, avatott ismerôje. 
Ezt követôen kezdôdtek a konferencia-elôadások.
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Print: a Te jövôd 
– dr. Peller Katalin

Ahogy az ágazati körben – remélhe-
tôleg – köztudott, a Szövetség „print: a
Te jövôd” elnevezéssel egy marketing-
kampányt dolgozott ki, pontosabban
komplett projektet hozott létre annak
érdekében, hogy a nyomdaipar minél
több pályaválasztás elôtt álló fiatal
számára meg-, illetve bemutathassa,
milyen lehetôségeket és perspektívát
kínál számukra ez a szakma. Hogy
miért is van szükség erre, annak okai
közismertek: az akut munkaerôhiány;
a nyomdászat nem népszerû a fiatalok
körében; és rövid idôn belül a munka-
erô-utánpótlás hiánya a gazdasági
eredmények romlásához vezet. A
projekt célja, hogy a nyomdai szak-
mák újra vonzóvá váljanak a pályavá-
lasztás elôtt álló fiatalok körében, és
növekedjen a nyomdai szakközépisko-
lákba jelentkezôk száma. A Szövetség
a négy stratégiai célkitûzésébôl az idei
évben két témára fókuszál: az egyik a
középfokú oktatás, a másik az Óbudai
Egyetemmel együttmûködésben a
Nyomtatott Kommunikáció Akadémia
elindítása, amely a továbbképzést
szolgálja.

A nyár folyamán elkészítették a
középfokú szakmunkás-utánpótlás
biztosítása érdekében a gyakorlatban
történô megvalósítás eszközeit is.
Létrehoztak minden olyan kampány-
anyagot, illetve -segédletet, amelyre
támaszkodva indulhat maga a kam-

pány, amelynek lebonyolítása a pro-
jekthez csatlakozó cégek feladata. 

Nos, ebben az elôadásban a szövet-
ség ügyvezetô igazgatója, dr. Peller
Katalin – ismertetve a Print: a Te
jövôd kampány lényegét – hívta fel a
projekthez való csatlakozásra a jelen-
lévô nyomdaipari cégek képviselôinek
figyelmét. (Itt szeretném megjegyezni,
hogy már eddig is jó néhány cég vál-
lalta fel a kampányban való aktív rész-
vételt, sôt egymásnak is segítségére
vannak. Ez utóbbiról szóló beszámo-
lónkat jelen lapszámunk 16–17. olda-
lán olvashatják – a fôszerk.)

A kommunikáció
ereje 
– Nyíri Zoltán

Mindannyian tisztában vagyunk
azzal, hogy a kommunikációnak (is)
milyen kimagasló jelentôsége van az
üzleti életben. Ennek ellenére a valós
helyzetekben egyrészt gyakrabban kö-
vetünk el hibákat, semmint azt gondol-
nánk, másrészt a nem megfelelô kom-
munikáció miatt még gyakrabban
esünk, eshetünk el további üzletektôl.
A jó kommunikáció a kapcsolatépítés
meghatározó alappillére, amely nem-
csak a kiépítésben segít, hanem az
abban lévô lehetôségek – abszolút
forintosítható – kiaknázásában is. Jó
kommunikációval az értékesítés
eredményességét lehet messzeme-
nôkig növelni. És bárki, bármivel is
foglalkozzék, mindenki eladni
igyekszik valamit, ha mást nem, hát
önmaga tudását. Azonban egyetlen
vevô sem szereti, ha azt érzi – még, ha
akar is vásárolni –, hogy valamit el
akarnak adni neki…

Nyíri Zoltán kommunikációs tréner-
ként számos cégnél tartott vonatkozó
képzéseket, amelyek lényege az volt,
hogy miként lehet elérni, hogy a vevô
(megrendelô) ne pressziónak érezzen
bármifajta eladást, hanem jószerint
„kitüntetô figyelem eredményeként”
élje meg azt. A konkrét esettanulmá-
nyaiból vett példák bemutatásával
olyan, a kommunikáció milyenségét
meghatározó szempontra, megközelí-
tési módra hívta fel a jelenlévôk
figyelmét, amelyet szem elôtt tartva
már érdemi elôrelépés következhet be
a konkrét üzleti sikereket illetôen:
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például mi fontos a célcsoport-
nak, és hogyan lehet arra külö-
nösen nagy hangsúlyt helyez-
ni, kit hogyan érdemes meg-
szólítani stb.  

Flexópiaci kitekintés 
– Ratkovics Péter

Ha van valami, ami a nyomdaipart
illetôen nem kétséges, az az, hogy a
csomagolóanyag-gyártás, ezen belül a
hajlékonyfalú csomagolóanyagok gyár-
tása is, növekvô piaci szegmens. A flexó-
nyomtatással foglalkozók pedig még a
válságot is alig érezték…

Ha van valaki, aki ehhez a területhez
átfogóan ért, az Ratkovics Péter, a part-
ners Hungary tulajdonos-ügyvezetôje,
aki jelen elôadásában egy átfogó képet
adott a flexó helyzetérôl és kilátásairól.
Mint hangsúlyozta, a flexónyomatok
minôsége ma már vetekszik az ofszet-,
sôt a mélynyomtatással készülô nyoma-
tok minôségével. A flexónyomtatás
területén is bekövetkezett a standardizá-
lódás, valamint mind az egyes munkafá-
zisokat, mind a teljes gyártási folyamatot
magas automatizáltság jellemzi. A hajlé-
konyfalú csomagolóanyag-gyártásnál is
csökkenô fajlagos példányszámokról
beszélhetünk, kezd jellemzôvé válni az
utánnyomás iránti igény, kiemelten
fontossá vált a nyomatok reklámhordozó
szerepe, továbbá nagyon gyakori az adott
terméken belüli design-váltás. Mindez
összességében azt is jelenti, hogy meg-
nôtt a prepress szerepe, tehát az idetar-
tozó folyamatokat kell nagyon hatékony-
nyá tenni annak érdekében, hogy a
nyomda egészében versenyképes marad-

jon. Éppen ezért – ahogy jó pár éve az
ofszetnyomdák esetében – a flexó ese-
tében is egyre gyakrabban kerül „házon
belülre” az elôkészítés.

A fejlôdési tendenciákról szólva
Ratkovics Péter elmondta, hogy még
magasabb lesz a prepress workflow és
általában az automatizáltság, a felbontás
tekintetében általánossá válik a 200 lpi, a
spot színeket felváltják a process színek,
6–7 standard színnel fog történni a
nyomtatás, a nyomógépekben még in-
kább független szervovezérléseket alkal-
maznak, és várhatóan tovább növekszik a
környezetvédelmi megfelelôség iránti
szigor. A flexógépeladások ugyan növek-
szenek Kelet-Közép-Európában, de nem
jelentôsen, ugyanis a gépek fajlagos tel-
jesítménye egyre nagyobb, és ez bôven
kompenzálja a növekvô piaci igényeket.
Elôadása végén az ügyvezetô külön
kihangsúlyozta a szakképzés, a megfele-
lô utánpótlás képzésének fontosságát.

Interim menedzsment 
– Fekete István, Richolm
Tibor

Az interim menedzsment nem más,
mint átmeneti irányítás. Nagyon lénye-
ges, hogy nem válságmenedzselésrôl van
szó, ámbár olykor ez is némileg a feladat
része lehet… Elsôsorban olyan esetben
érdemes élni a cégeknek az interim
menedzsment vagy interim menedzser
alkalmazásával, akkor lehet rá szükség,
amikor valamely ok miatt vezetôhiány
lép fel – például váratlanul kilépett vagy

éppen nyugdíjba ment az elôzô vezetô,
vagy egy bizonyos feladatot kell levezé-
nyelni, ami meghaladja a rendelkezésre
álló humánerôforrás képességeit –, és
még nem találtak megfelelô utódot. 

Fekete István, az Interim Vezetô
Szolgáltató résztulajdonosa és vezetô
tanácsadója részletesen ismertette,
hogy mikor, mire, miként és mennyiért
lehet igénybe venni az általuk kínált
interimmenedzsment-szolgáltatásokat,
és milyen biztosítékok vannak arra
nézve, hogy valóban megérje a pénzét
az átmeneti vezetô, illetve vezetés. 

Richolm Tibor tanácsadó pedig
konkrét példán keresztül mutatta be,
hogy a gyakorlatban ez miként zajlik.
Továbbá arra is felhívta a figyelmet,
hogy ez a megoldás olyan esetben is
jelentôs segítséget és érdemi elôrelé-
pést jelenthet, amikor a „nem látni a
fától az erdôt” minôsített esete forog
fenn, vagyis már annyira belegabalyo-
dott a cég egy valamilyen szempontból

kusza helyzetbe, hogy egész egyszerûen
képtelen tisztán látni. Egy tapasztala-
tokkal rendelkezô „külsô szem” ilyenkor
óriási segítséget jelent. És persze, vannak
azok a helyzetek is, amikor drasztikus-
nak minôsülô struktúraátalakításra, racio-
nalizálásra lenne szükség a cég életében,
ám ezt a meglévô vezetôség érzelmi
okok miatt – például régi munkatársak
elbocsátása, átszervezés stb. – nem képes
megtenni. Ilyenkor az interim menedzs-
ment elvégzi mindazt, amire a cég to-
vábbéléséhez, piaci pozíciójának erôsíté-
séhez szükség van.
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A menedzserkonferencia talán leg-
nagyobb érdeklôdést kiváltó program-
pontja volt a címben szereplô téma,
hiszen a nyomdaipari vállalkozások
zöme vagy már találkozott a problé-
mával, vagy nagyon is belátható idôn
belül találkozni fog vele… 

A rendszerváltás és az ezzel szinte
azonos idôben létrejött „újkori” cégek
megalakulása óta eltelt 26 év, a cég-
alapító „atyák és anyák” felett annyira
biztosan eljárt az idô, hogy felmerül-
jön bennük az utódlás kérdése. A cím-
ben említett három cég mindegyikénél
többé-kevésbé megtörtént a „trónvál-
tás”, ám mindegyikük esetében más-
ként. 

A Color Pack esetében egy viszony-
lag soktulajdonosú részvénytársaság-
ról van szó, amelynek azért döntô
hányada idôsebb Zsukk Lászlóé.
Ifjabb Zsukk László ugyan egy jó
ideje már vezérigazgatója a cégnek,
ugyanakkor elenyészô tulajdoni
hányaddal rendelkezik. Tehát a cég
vezetése családon belül maradt, ám a
tulajdonlás kérdése nyitott.  

A Prospektus Nyomdánál a tulaj-
donlás maradt a családban, ám a cég
vezetését „külsôsre” bízta Szentendrei
Zoltán. A Prosystem cégcsoportnál a
tulajdonlás és a vezetés is egyenesági
utódra szállt: ifjabb Schuck Istvánra.

A beszélgetésben résztvevô érintet-
tek – ifjabb Zsukk László, idôsebb és
ifjabb Schuck István, valamint Szent-
endrei Zoltán – megosztották az utód-
lással kapcsolatos dilemmákat, vázol-
ták az akkori elképzeléseiket, elmond-
ták, hogy miként választották ezt az
utat, vagy éppen testálódott rájuk a
feladat, és nem hallgatták el az ezzel
kapcsolatos problémákat, illetve ezek
„kezelését” sem. Három cég – három
különbözô megoldását hallhatták a
jelenlévôk. Ám egyik sem recept,
noha mindegyik mûködik!

Horváth Dénes tanácsadó, a Csalá-
divállalkozásokról.hu Magyarország
elsô, teljes körû családi vállalati szol-
gáltatójának képviseletében pedig –
miközben moderátorként terelgette a
beszélgetést – az elmondottakon kívül
is rámutatott azokra a családi vállalko-

zások generációinak együttélésével és
a generációváltásokkal együtt járó
összetett problémákra és kihívásokra,
amelyeket nem szabad figyelmen
kívül hagyni az utódlás során.

Az elhangzottak alapján egyértel-
mûen kijelenthetô, hogy nincs egyet-
len üdvözítô út: gyakorlatilag ahány
ház, annyi szokás, és ahány ember,
annyiféle megoldás… 

Ugyanakkor mégis kell beszélni
róla, érdemes megosztani egymás
között a vonatkozó tapasztalatokat,
mert innen ez, máshonnan az szol-
gál(hat) olyan adalékul, amellyel
könnyebben oldható meg a trónutódlás
menete. És hát persze, ezen a téren is
vannak olyan sarokpontok, alapigaz-
ságok, amelyek egyaránt érvényesek
minden utódlásos helyzetre. Éppen
ezért, ha úgy hozza a sors, akkor
bizony érdemes egy profi tanácsadó
segítségét kérni: ismeretlen úton
könnyebb egy avatott vezetôvel
elindulni. ■

Ilona
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Kié legyen a trón? – Dinasztiamendzsment
– Color Pack, Prospektus Nyomda, Prosystem cégcsoport, 
valamint Horváth Dénes tanácsadó
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A konferenciát követôen a
gálaesten találkozott ismét a
társaság, amelyen egyúttal
átadásra került – immáron 17.
alkalommal – a Magyar Nyom-
dászatért-díj is, amelyet az idei
évben a sikeres és eredményes
szakmai életpályája elismerése-
ként dr. Novotny Erzsébet
nyomdamérnöknek – aki nem
mellesleg alkalmazott matema-
tikus és címzetes egyetemi
docens – ítélt a szakma. (Dr.
Novotny Erzsébettel készülô
interjúnkat következô lapszá-
munkban olvashatják – a fôszerk.)

A díjátadás után az Erin Társulat egy ír
sztepptáncbemutatóval szórakoztatta a vendég-
sereget, majd sor került a nyomdaipar elsô
jótékonysági aukciójára, amelyet a Nyomtatott
Kommunikációért Alapítvány szervezett.

Az aukció célja az volt, hogy az alapítvány
alapító okiratában megfogalmazott célok meg-
valósításához, nevezetesen a szakmai utánpót-
lás biztosításának támogatásához adományo-
kat gyûjtsön. 

Az aukció ötlete dr. Peller
Katalint dicséri, megvalósí-
tása pedig – mint a kurató-
rium tagjához – hozzám
kötôdik. Ám sikeressége az
abban résztvevôk érdeme!
Ezúton is szeretnék ismét
köszönetet mondani elôször
is az aukciós tárgyak
felajánlóinak – Antalis Hun-
gary (Pusztai József), Grafit
Pencil Nyomda (Korok Pé-
ter), Nyomda- és Papíripari

Szövetség, Pauker
Holding (Vértes
Gábor), dr. Peller
Katalin, Pesti Sán-
dor, Prosystem
cégcsoport (id. és
ifj. Schuck István),
Pytheas Könyv-
manufaktúra (Ke-
lemen Eörs), Szilá-
gyi Tamás –, akik
mintegy 175 ezer
forint kikiáltási
értékben biztosítot-
ták a licittárgyakat.

És persze, elképesztôen nagy kö-
szönet valamennyi licitálónak –
azoknak is, akik végül lemaradtak
egy-egy tárgyról –, de fôleg a sike-
resen licitálóknak: Szentendrei Zol-
tán (Prospektus Nyomda), Ratkovics
Péter (partners Hungary), Czirkl
György (Edelmann), Jelinek Gábor,
Vértes Gábor (Pauker Holding)
Leiszt Dániel (Grafika-Idab), dr.
Horváth Csaba (Nyomda-Technika),

Nyomda- és Papír ipar i  Szövetség

Gálaest, Magyar Nyomdászatért-díj, jótékonysági aukció
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és egy felajánlás által dr. Tomcsányi Péter (Prime Rate). Az ô
jóvoltukból és nagyvonalú licitálásuk eredményeként – kép-
zeljék! – 888 ezer forinttal gyarapodott az alapítvány támoga-
tásokra fordítható pénzügyi forrása.

(Itt jegyezném meg, hogy felajánlott Print Princess koronám
nem kelt el… Mint utólag kiderült: a jelenlévôk meg akarták
hagyni nekem. Köszönöm! – a fôszerk.)

És szeretnék arról is
beszámolni, hogy a
jótékonysági aukciót
követôen egyrészt jó
néhány cég – az
Europapier Budapest, a
Pénzjegynyomda, a
Prosystem – jelezte,
hogy a késôbbiek során
is szívesen támogat egy

hasonló céllal megtartott aukciót,
más cégektôl – például a Heidel-
berg Magyarország – pedig adomá-
nyi felajánlásról hangzott el ígéret.

Még egyszer: a Nyomtatott
Kommunikációért Alapítvány nevé-
ben mindenkinek nagyon köszö-
nünk mindent, és ezúton jelezzük,

hogy – legalábbis szán-
dékaink szerint – lesz
még jótékonysági aukció,
amelynek célja termé-
szetesen változatlan:
mint a kuratórium tagja
ígérem, hogy a már be-
folyt, illetve a késôbbiek-
ben adományozott össze-
geket az utolsó fillérig
teljes egészében a szak-
mai utánpótlás támogatá-

sára fordítjuk!
A gálaest egészének hangulatát pedig jól érzé-

kelteti, hogy a társaság egy jelentôs része csak haj-
nali háromkor tért nyugovóra… ■ Ilona
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A menedzserkonferencia másnap dél-
elôttjén zajlott a Nyomda- és Papíripari
Szövetség évi rendes közgyûlése, amely
ezúttal tisztújító közgyûlés is volt, illetve
a vonatkozó törvényi szabályozás idei
változása okán, felügyelôbizottságot is
kellett választani.

A szokásos formális teendôk – jegyzô-
könyvvezetô, illetve -hitelesítôk megvá-
lasztása, illetve napirendi pontok ismer-
tetése – után dr. Horváth Csaba elnök
röviden beszámolt a szövetség elmúlt
három évének tevékenységérôl, amely
teljes egészében megfelelt az alapító
okiratban megfogalmazott feladatoknak.
A szövetség fô tevékenysége az ágazat
egészének érdekében kifejtett lobbizás,
aminek következtében például Magyar-
országon maradt a tankönyvgyártás,
illetve újra nyíltak a nyomdák számára –
igaz, csak a vidékiekre vonatkozólag – a
pályázati lehetôségek. 

Számos olyan akci-
ót, kampányt hoztak
létre – például a Papír-
mánia, Print: a Te jö-
vôd, Nyomtatott Kom-
munikációért Alapít-
vány –, illetve együtt-
mûködést kötöttek –
MKKE, Magyar Lap-
kiadók Egyesülete –,
amelyek célja a nyom-
tatott kommunikáció
helyzetének erôsítése.
Továbbá számos ren-
dezvényt is szerveztek – Best Print Hun-
gary, Gazdasági, illetve Menedzserkon-
ferenciák, Szövetség Napja a PPDFesten,
Oktatási vitafórum, Állásbörze az Óbu-
dai Egyetemen –, amelyek ugyancsak az
ágazati szereplôk boldogulását hivatottak
elôsegíteni. Emellett a szervezet a jövô-
ben is kiemelt feladatának tekinti a nem-

zetközi kapcsolatok ápolását. A gazdál-
kodásról szólva az elnök elmondta, hogy
messzemenôkig stabil a szövetség pénz-
ügyi helyzete, s noha nem törekszenek
nyereségre, abszolút pozitív szaldóval
zárják a ciklust. Dr. Horváth Csaba azt is
elmondta, hogy a szövetség tovább erôsí-
tette és erôsíteni is kívánja kommuniká-

Nyomda- és Papír ipar i  Szövetség
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cióját az iparág szereplôivel, majd beszélt az
általuk adományozott díjakról is. Végezetül a
leköszönô elnökség nevében köszönetet mon-
dott az elnökség tagjainak és az operatív ügy-
vezetésnek is, majd a teljes elnökség nevében
visszaadta a mandátumukat.

Ezt követôen a tisztújítás protokolljának
megfelelôen Balog Miklós, a választási proce-
dúra idôtartamára felkért elnök – ahogy fogal-
mazott: „interim menedzser” – irányítása alatt
lezajlott a Nyomda- és Papíripari Szövetség
elnökségének tisztújítása, valamint a három-
tagú felügyelôbizottság tagjainak megválasz-
tása. A titkos szavazással lezajlott, és minden
jelölt esetében teljes támogatottságot élvezô
választások eredménye a következô: dr. Hor-
váth Csaba (Nyomda-Technika) lett ismét a
szövetség elnöke, és Vértes Gábor (Pauker
Holding) személyében az elnökhelyettes sem
változott. Kása István Zoltán (Marzek Kner
Packaging), illetve a papírszekció által delegált
dr. Szikla Zoltán (Hamburger Hungária) pedig
második ciklusát kezdi elnökségi tagként. Az
elnökség frissen megválasztott tagjai a
következôk: Mile Gábor (Hubergroup Hunga-
ry), Orgován Katalin (Pátria Nyomda),
Ratkovics Péter (partners Hungary), Vadász
Katalin (Szekszárdi Nyomda), ifj. Zsukk
László (Color Pack). A felügyelôbizottság
tagjai pedig a következôk: Szentendrei Zoltán
elnök (Prospektus Nyomda), Fábián Endre
(STI Petôfi Nyomda) és Kelemen György
(manroland Magyarország).

Ezt követôen került sor – immáron tizedik
alkalommal – az idei Hess András-díjak ünne-
pélyes átadására. (A díjazottak rövid bemutatá-
sát a 13–15. oldalon olvashatják – a fôszerk.)

Délután pedig mindenkit szeretettel várt a
nyomdalátogatásra Radek József, a Palatia
Nyomda és Kiadó tulajdonos-ügyvezetôje. ■

Ilona
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Hess András-díjasok 2016
Balassa István
kalkulációs osztályvezetô,
Pauker Holding

A Pauker Nyomda 1994 január-
jában vásárolta fel a Diák Ifjúsági
Világszövetség nyomdáját Buda-
pesten, a Frangepán utcában. A
kiváló helyen és akkor jónak
mondható gépeken kívül „birto-
kunkba került” néhány, ma is a

Paukerben dolgozó kolléga, köztük Balassa István is.
Úgy tûnik, mindkét fél meg volt elégedve a másikkal,
hiszen ez a kapcsolat 22 éve töretlenül tart. 

István 1953-ban született. A gimnázium után nyomda-
ipari szakmunkásképzôt majd szakközépiskolát végzett.
Ma már nem mûködô kis nyomdákban kezdte el az
akkori idôk gépein a szedést, mint hivatást gyakorolni.
Késôbb már a DIVSZ-nyomdában nyomdavezetô-helyet-
tes lett. A Paukerben igazi Jolly Jokerként segítette a
munkát a nyomdavezetéstôl a beszerzés vezetésén át, ma
pedig a kalkulációs csoport vezetése és az utókalkuláció
a feladata. A mindennapi teendôin kívül sok olyan ügy-
fél keresi, akiket egyszerûen nem lehet eltántorítani attól,
hogy munkáikkal csak és kizárólag Istvánhoz fordulja-
nak. István a mindennapi munka mellett felnevelt egy
fiút, Ádámot – akitôl már unokája is van –, illetve egy
leányt, Zsófit, akik sok örömet jelentenek neki. Hobbija
az olvasás, a kulinária – különös tekintettel a borokra –,
valamint szeret jazz-zenét hallgatni – de azt, amit István
hallgat, nem ajánljuk senkinek…

Bár hivatalosan már nyugdíjba ment, a Pauker remé-
nyei szerint még hosszú évekig fogja segíteni a cég
fejlôdését. ■
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Bádogos Tamás
mûszaki vezetô,
Nyomda-Technika

Bádogos Tamás, a Nyomda-Tech-
nika Kft. fiatal mûszaki vezetôje
2005-ben végzett gépészmérnökként
a Debreceni Egyetem Mûszaki
Karán. Már a tanulmányai alatt
ismerkedett a céggel, és a diploma
megszerzése után itt is kezdett dol-

gozni. Szinte minden beosztást tesztelve dolgozott azért,
hogy megfelelô ismeretei és tapasztalatai legyenek a
vállalkozás életérôl. Rövidesen kitûnt megfontolt és
céltudatos munkavégzésével. Egyre több vezetôi megbí-
zást kapott, számos sikeres projektet irányított, és három
éve a cég mindennapi életének az irányítója lett. A
Nyomda-Technika Kft.-t képviselve számos szakmai
rendezvényen vett részt.  Ismertsége a szakmában is
egyre szélesebb. A cég vevôivel – különösen a fiatalabb
generációval – nagyon jó a kapcsolata. Derûs, udvarias
egyénisége teszi kellemes partnerré és munkatárssá.
Mindezek ellenére határozott, követelményeket támasztó
a vezetôi stílusa, amit a kollégái is akceptálnak. Szemé-
lyesen is példát mutat a szakmai felkészültség és tudás
folyamatos fejlesztésére. Idôközben mûszaki tanári, majd
gépészmérnök szakon mesterdiplomát szerzett. 

Élete párját is a cégnél találta meg, és ma már két
kisgyermek édesapja. Felkészültsége, szakmai sikerei,
példamutatása és vezetôi eredményei teszik méltóvá arra,
hogy ô is a Hess András-díjasok sorába tartozzon. ■

Balla Ágnes minôségfelügyelô, STI Petôfi Nyomda

1974-ben kezdte meg a könyvkötôi tanulmányait, és a hozzá kapcsolódó gyakorlati
képzést a Petôfi Nyomdában szerezte meg. Miután végzett, 1977-ben csatlakozott a nyom-
dához. Dolgozott könyvkötôként és gépmesterként is, amely szakmából 1988-ban sikeres
szakmunkásvizsgát is tett, majd 1993 óta a minôségbiztosításon tevékenykedik, hogy a
megrendelôink a legjobb minôségû terméket kapják meg. Számtalan új kolléga és kolléganô
betanításában vállalt szerepet, és önzetlenül átadta a tudását a fiataloknak. Minden kollégával
megtalálta a hangot, munkáját a pontosság, precizitás és a maximális megfelelés jellemzi.
Kiváló szakmai tudással rendelkezik, megbízható és csapatjátékos, mindig a vállalat érdekeit
tartotta szem elôtt. ■

Fejedelemné 
Kovács Erzsébet
építész, mûszaki ellenôr,
Alföldi Nyomda 

Végzettsége szerint építôipari
üzemmérnök. 1987. december 1-
jén kezdett el dolgozni az Alföldi
Nyomdában. A nyomdában építész,
mûszaki ellenôr munkakörben szá-
mos beruházás szakszerû kivitele-

zését vitte véghez, valamint pályázatok
sikeres végrehajtását koordinálta.

Idei nyugdíjba vonulása után is folytatja
tevékeny munkáját. ■

Grantner Gyula 
a kártyatestgyártó
csoportvezetôje,
ANY Biztonsági Nyomda

Egy ízig vérig nyomdász, aki
szereti a kihívásokat – és meg is
oldja azokat. Hivatását a Pénzjegy-
nyomdában kezdte 1971-ben.
1973–1991 között a Nemzetbiz-
tonsági Szakszolgálat Szakértôi

Intézetének jogelôdjeinél dolgozott. 1991-tôl a Speci-
men Kft., majd 2000-tôl az Állami Nyomda hûséges
munkavállalója. Jelenleg az ANY Biztonsági Nyomda
kártyatestgyártási csoport vezetôje. ■

Hegedûs Zoltán György CtP-operátor, STI Petôfi Nyomda

1972-ben szerzett gimnáziumi érettségit, majd kétéves képzés keretében kemigráfus-marató
szakmában tett kitûnô szakmunkásvizsgát. Ezt követôen azonnal, 1974 júliusában csatlakozott a Petôfi
csapatához. Egész életpályája a prepress területhez kötôdik. Dolgozott a fénymásoló-addírozó részlegen,
volt a prepress divízió vezetôje, a Litho üzem üzemvezetô-helyettese is. A CtP technológia Petôfi
Nyomdában történt bevezetése óta a CtP-lemezkészítô csapat egyik kiemelt munkatársa. Elkötelezett,
nagy szakmai tudású kolléga. Kiváló szakmai és emberi tulajdonságok jellemzik: pontos, precíz és
segítôkész, bárkinek bármilyen problémája is volt, ô mindig segített. ■
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Krizsán Mihály
gépmester,
Dürer Nyomda

Békéscsabán, a Tevan Andor
Nyomdaipari Szakközépiskolában
magasnyomó gépmesterként vég-
zett 1980-ban. A Dürer Nyom-
dában 2004. március 1-jétôl áll
alkalmazásban, mint gépmester.
Magas szintû szakmai felkészült-

ség, pontos, precíz munkavégzés jellemzi.
Kiváló munkatárs. ■

Langmáhr Zsuzsa 
géptermi csoportvezetô,
Palatia Nyomda 
és Kiadó

Közel 20 éve nagy szakmai 
hozzáértéssel végzi feladatát. Korábban a
kötészet, jelenleg a gépterem vezetôje,
irányítója. Sokéves tapasztalata, szakmai
hozzáértése példaértékû a többi kolléga
számára. Könyvkötônek készült, 1984-ben

kezdte meg ezirányú tanulmányait. Az akkor még létezô
Széchenyi Nyomda volt az elsô munkahelye – mint min-
den gyôri nyomdásznak –, ahol 11 évet dolgozott.
1988 óta a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. alkalmazottja.
Kezdetben könyvkötôként, majd gépbeállítóként dolgozott.
Szakmai hozzáértése és jó problémamegoldó képessége
miatt két éve a nyomdai gépterem vezetôje, irányítója. Ezt
a feladatát is nagy szorgalommal, jó hozzáállással, elhiva-
tottsággal végzi. Gyermekkora óta kézilabdázik, a csapat-
munkát jól kamatoztatja napi munkájában.

Langmáhr Zsuzsa a szakma és a gyôri nyomdászat
kiemelkedô képviselôje. Határozott, segítôkész és lojális a
munkaadójával. ■

Párdy Tamás
gyártástechnológus,
Pénzjegynyomda

Párdy Tamás 32 éve a Pénzjegy-
nyomda munkavállalója. Szaktudá-
sával és fejlesztô ötleteivel folyama-
tosan támogatja a termék-elôállítást,
legyen szó bankjegy- vagy bélyeg-
gyártásról. A gyártás során felmerülô
nehézségek, problémák megoldásá-
ban minden esetben támaszkodhat a

nyomda az ô tapasztalataira, szakértelmére és meglátásaira.
Számos ifjú kolléga „tanítómestere” volt az elmúlt években. ■
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Szûcs Judit vezetô termékmenedzser, 
OOK-Press Nyomda

Szûcs Judit kolléganônk régóta tartozik az OOK-
Press Kft.-hez. Szorgalma és kitartása segítette a
nyomdát oda, ahol ma tart, és nélküle, illetve az ô
áldozatos munkája nélkül ma nem lenne ennyi elége-
dett ügyfelük. Óriási érték a mai, hektikus és sokszor
elégedetlen világban, hogy valaki, mint Judit, ugyan-
olyan intenzitással és lelkiismeretesen végezze a
dolgát, mint a belépése elsô napján. Ôt is – mint talán
sokunkat – érték magánéleti nehézségek, rettentô

nagy felelôsséggel és odaadással neveli mind a mai napig két – már nem is
annyira – kicsi lányát. A munka és a család számára az elsô. És ezt a két „sínt”
egymás mellett tartva jutott el egy olyan szintre, ahol mind a családja, mind a
nyomda, a munkatársai különös hálával és szeretettel tudják maguk mellett
Juditot. Az OOK-Press nyomda egy családi nyomda, és ebben a családiasság-
ban sok minden benne van. Néha az is, hogy a családtagok napi életébe is
„belekóstol” a kolléga, néha az is, hogy olyan szívességekre is számítani lehet,
ami egy mulitinál elképzelhetetlen. Ezekkel az elônyökkel és hátrányokkal,
sokszor a megrendelôk és fônökök, munkatársak nehéz napjait is átvészelve
tart a nyomdával Szûcs Judit, akinek ezúton is köszöni a cég vezetôsége azt a
lojalitást, amit ennyi év után sem veszített el a nyomda irányába. Azt a feltétlen
odaadást, odafigyelést és segítôkészséget, amelyért különösen hálásak, amelyre
tudják, hogy mindig számíthatnak. Köszönik Juditnak eme 25 év munkáját, és
szeretnék ezt együtt ünnepelni vele. Mert ez nagy dolog, amelyrôl mindenki
példát vehet, és amely elôtt mindenki kalapot emelhet. 
Köszönjük Juci! ■

Enyedi
Lászlóné 
kötészeti
üzemrész
vezetôhelyettes,
Prospektus
Nyomda

Enyedi Lászlóné
1990-tôl tagja a
nyomdának, ezzel
gyakorlatilag a nyomda mai
kollektívájából övé a legkorábban belépett
dolgozó címe, hiszen megszakítás nélkül
26 éve erôsíti a csapatot. Pályafutását
kötészeti szakmunkásként kezdte, és ezen
a területen az elmúlt évtizedekben a szak-
mája csúcsára jutott. Munkáját mindig a
maximalizmus és a tökéletes nyomdater-
mék elôállításának szándéka vezérelte,
illetve vezérli a mai napig is. Számtalan
alkalommal bizonyította, hogy a vállalat
bármilyen körülmények között számíthat
rá. Ma a kötészeti üzemrész vezetôjének a
helyettese, szakmai szempontból a fiatal
kollégák mentora és oktatója. Munkafe-
gyelembôl és kötelességtudatból mintául
szolgál minden dolgozónak.

Három gyermeke van, a családjával
együtt Veszprémben él. ■
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„Valahogy”  nem lesz…

Munkaerô-utánpótlás 

Hogy egyre több nyomda
küzd munkaerôhiánnyal, az ma
már az ágazatban senki elôtt
nem kérdéses, még akkor sem,
ha esetleg ôt magát még nem is
érinti. Valószínûsíthetô: rövide-
sen fogja… A szövetség által
kidolgozott Print: a Te jövôd
elnevezésû projekt éppen azt
hivatott elôsegíteni, hogy az
általános iskolák végzôs tanulói
kedvet kapjanak a nyomdász szakmák
bármelyikéhez, ámbár lehetôleg ne csupán az
egyébként is népszerû kiadványszerkesztés-
hez… Középszintet tekintve fôleg gépmesterre,
könyvkötôre lenne égetôen szükség. Kétség-
telen, a most beiskolázásra kerülô diákokból –
és adja az ég, hogy a kampány eredményeként
megnövekedjen a létszámuk – jó esetben is
csak 3–5 év múlva válik szakember, ilyen
formán ez a jelen gondjain nem annyira segít… 

Ám, ha a szakma egyáltalán el sem kezdi az
önmaga melletti korteskedést, esélye sem lesz, hogy valamikor
megoldódjon a munkaerô-utánpótlás problémáj. S noha a
Nyomda- és Papíripari Szövetség által kidolgozott projekt igen
részletes eligazításul és alapul szolgál a kampányban résztvevô
nyomdák számára a lebonyolításban, a gyakorlati megvalósítás
– értsd például iskolalátogatás – során felmerült számos kérdés
és megoldást kívánó helyzet, világossá vált, hogy további in-
formációkra van szükség, és óriási segítséget jelentene, ha a
nyomdák – ahogy azt például a Prime Rate részérôl Tomcsányi
Barbara, vagy éppen Gellér Róbert, a Gelbert Ecoprint ügyve-

zetôje tette – egymás között megosztanák vonatkozó
tapasztalataikat.

Járatlan úton jár a nyomdaipar az utánpótlás elôsegí-
tése érdekében, de kénytelen megtenni, ha jót akar ma-

gának… És éppen a járatlanság okán van/lenne a legnagyobb
szükség az összefogásra, az együtt haladásra… Sok a megvála-
szolandó kérdés, sok a teendô – ami bôven meghaladja egy-egy
nyomda lehetôségeit. Minden egyes cégre szükség van, lenne
az érdemi elôrelépéshez. A békéscsabai példa, amelynek ered-
ményeképp a helyi szakközépiskolába 100 diák jelentkezett
nyomdaipari szakra, ugyan jószerint egyetlen céghez, a Kása
István Zoltán vezette Marzek Kner Packaginghoz kötôdik, ám
ez négyéves elképesztô aktivitás – és nem kevés költség – ered-
ménye, amit a régió sajátosságai is elôsegítettek. Nemcsak arra

gondolok, hogy a nyomda
nimbusza önmagában mi-
lyen vonzerôt jelent a kör-
nyéken, hanem arra a –
kormányszintû és önkor-
mányzati – támogatottságra
is, amelyet sikerült az ügy
érdekében elérniük. Békés-
csaba mellett még négy
helyen – Budapest, Debre-
cen, Eger és Kecskemét –
folyik nyomdaipari képzés,
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és szükség is lenne a regionális felosztottságra. Fôleg Budapest
és környékérôl kicsi a valószínûsége, hogy a diákok bármely
vidéki iskolába jelentkeznének… Ugyanakkor tény, hogy az
iskolák és az ágazat között nagyon hiányzik az érdemi párbe-
széd… Hogy ez miért van így, azt most nem boncolgatnám –
de, hogy erôsíteni kellene, az, biztos. 

Éppen ez is volt az egyik ok, amiért a Keskeny Nyomda
részérôl ifjabb Keskeny Árpád szorgalmazta azt az összejöve-
telt, amelyre 2016. október 19-én került sor a BGSZC Szily
Kálmán Mûszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kol-
légiuma Tótfalusi Nyomdaipari tagozatának is helyet adó Tol-
nai Lajos utcai iskolában, és amelyre jó néhány nyomdaipari
cég kapott meghívást, amit el is fogadtak. Természetesen az
iskola is érdemben képviseltette magát. A majd’ négy órán át
tartó megbeszélésen legfôképpen az derült ki, hogy az utánpót-
lással kapcsolatos dolgokat – beleértve a diákok és szüleik
meggyôzését, valamint a normál, az OKJ-s, illetve a tanfolyami
felnôttképzést is – jószerint teljes egészében újra kell kalibrál-
ni, alapjaiban van szükség az egész terület megreformálására. 

Annyi a feladat és a teendô, hogy az iparnak
ugyancsak „nagy levegôt kell vennie”, ha mind-
erre megoldást akar találni. És mivel valóban
megoldást akar találni – legalább is az a nagyjából
20 nyomda képviselôje, akik jelen voltak –, muszáj
haladni az ügyben, ha egyelôre apróbb lépésekkel is.

A társaság a következôkre jutott: a legfontosabb az
lenne, ha az ágazat minél több szereplôje vállalná fel az
oktatási kampányhoz való csatlakozást, és menne el a
környezetében fellelhetô általános iskolákba kampányolni.
Nem igazán etikus elvárás, hogy a teljes ágazat érdekében
mindössze 20–25 nyomda vállal feladatokat, tesz a gya-
korlatban is lépéseket. A szükséges anyagot a szövetségtôl
lehet megszerezni, és az oktatási kampány weboldalán
minden olyan információ is megtalálható, amelyet a
nyomdák, illetve a szakiskolák, mint praktikus és hasznos
tudnivalót, megosztanak a többiekkel. De konkrét segítsé-
get is nyújt a szövetség a hozzájuk fordulóknak. 

Ez a projekt a hosszú távú megoldást szolgálja, ám
pillanatnyilag ezen a téren a legkidolgozottabb a stratégia.
Éppen ezért, arról is döntés született, hogy a helyszínen
létrejött Oktatási Bizottság tagjai – Keskeny Árpád

(Keskeny Nyomda), dr. Peller Katalin (NyPSz), Szendrei-Nagy
Szabolcs (Europapier Budapest), Oláh Péter és Dániel (Oláh
Nyomda), Homonnai Péter (Tótfalusi Nyomdaipari tagozat) –
kidolgoznak és létrehoznak egy új oktatási stratégiát – beleért-
ve annak tartalmi, továbbá személyi és tárgyi kívánalmait –,
amely a rövid-, illetve középtávú megoldásokra is fókuszál, és
amelynek alapjául a szövetség által már korábban kidolgozott
elképzelés szolgál. A Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány
pedig igyekszik még több anyagi forrást gyûjteni annak érdeké-
ben, hogy a diákokat anyagi eszközökkel – például ösztöndíj,
utazási hozzájárulás, különféle szakmai versenyen való részvé-
tel stb. – is motiválni tudja. S ugyan a Jótékonysági aukción
erre már 888 ezer forint összegyûlt, ám ez az összeg még
nagyon visszafogott támogatásokat tesz csak lehetôvé…

Nem állítható, hogy nem nagy fába vágta fejszéjét a nyom-
daipar: ám, ha nem teszi, rövid idôn belül azzal kell szembe-
néznie, hogy meglehet, ugyan lesz munkája, csak éppen azok
nem lesznek, akik képesek el is végezni azt… ■

Ilona
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Az idei Nyomdász Vándorgyûlés
szakmai elôadásainak a Balaton-
kenesén található MH Rekreációs
Képzési és Konferencia Központ,
míg az üzemlátogatásoknak a
veszprémi Prospektus, illetve OOK-
Press nyomda adott otthont 2016.
szeptember 29–30-án.
Az idei Vándorgyûlésen közel 130 fô
vett részt, és a másnapi nyomdaláto-
gatásra is majd’ százan voltak
kíváncsiak.
Beszámolónk ezúttal némileg rendhagyó lesz, ugyanis lapunk 21 éves fennállása óta elôször
történt meg, hogy nem tudtunk személyesen részt venni a találkozón. Mivel azonban nem
szerettük volna, hogy az ágazat azon szereplôi, akik szintén nem voltak jelen, ne értesüljenek az
ott történtekrôl, elhangzottakról, utánajártunk, begyûjtöttük a lényegi információkat, amelyeket
az alábbiakban osztunk meg önökkel. Ugyanakkor, ha valakit bôvebben érdekelne egy-egy vagy
akár több elhangzott elôadás, az elôadók – azt gondoljuk – szívesen állnak rendelkezésre.
A fotókat pedig ezúttal Kelemen Györgynek köszönhetjük.

A házigazdák –
Prospektus Nyomda,
OOK-Press Nyomda

A vándorgyûlés a házigazdák
bemutatkozásával kezdôdött. 

A Prospektus képviseletében
Tóth Gábor ügyvezetô elsôsorban
arról beszélt, hogy az idén alapítá-
sának harmincadik évfordulóját
ünneplô nyomdába kerülve, miként
illeszkedett be, és vette fel a nyom-
da ritmusát, miként élte meg, hogy
a tulajdonosi bizalom és az elért
eredmények alapján immáron bô
másfél éve ügyvezetôje a cégnek.

Az ofszet- és digitális nyomta-
tással egyaránt foglalkozó OOK-
Press képviseletében Szathmáry
Gergô elôadása viszont elsôsorban
a nyomdáról, az itt készülô termé-
kekrôl, továbbá technológiáikról,
az ezzel kapcsolatos fejlesztési
tervekrôl, valamint hitvallásukról
és víziójukról nyújtott átfogó
képet.

Drupa 2016, Interpack 2017 
– Máté Szilvia (BD-Expo), Pesti Sándor
(PNYME), Nagy Miklós (CSAOSZ)

Az idei év legjelentôsebb nyomdászeseménye vitathatatlanul
a 2016. május 31. és június 10.-e között lezajlott drupa volt.
Azóta a Vándorgyûlés az elsô olyan alkalom, ahol az ágazat
széles köre értesülhet az ezzel kapcsolatos tényekrôl, tapasz-
talatokról.

A Messe Düsseldorf képviseletét ellátó BD-Expo ügyveze-
tôje, Máté Szilvia elmondta, hogy – ahogy fogalmazott – a ki-
állítás „túlszárnyalta a várakozásokat”: 54 ország 1837 kiállí-
tója vett részt rajta, a látogatók száma 260 000 volt, akik 188
országból érkeztek. A nem német látogatók aránya pedig igen
magas, 76 százalék volt. Noha az elôzô drupához képest, ame-
lyet 314 ezren láttak, alacsonyabb volt a látogatottság, ám igen
„erôs” volt az összetétel: 75 százalékuk döntéshozó, 54 száza-
lék konkrét beruházási szándékkal érkezett, 29 százalék írt alá
megrendelést, 30 százalék a drupát követôen tervezi a szerzô-
déskötést, 60 százalék pedig új beszállítót talált. Szakmai kísé-
rôrendezvények egyedülálló kínálata is jellemezte a drupát, és
minden második látogatót érdekelte is valamelyik. A Facebook-
on pedig 33 ezer követôje volt az eseménynek, továbbá ehhez
kapcsolódóan hatmillió oldalletöltést, és egymillió böngészést
regisztráltak. Az idei drupáról szóló beszámolója végén Máté
Szilvia felhívta a figyelmet a következô drupára, amely négy év
múlva, 2020. június 23–július 3. között kerül megrendezésre.

A drupán tapaszta l tak jegyében

Vándorgyûlés 2016
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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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Ezt követôen pedig a közelgô
Interpack-ot ajánlotta a jelenlévôk
figyelmébe, amelyre 2017. május
4–10. között fog sor kerülni. Ezen 15
magyar kiállító is részt vesz, összesen
mintegy 265 m2-en. Ott lesz megta-
lálható az MNKH és a CSAOSZ kö-
zösségi standja is, amely 8 kiállítóval
várja az érdeklôdôket. Az Interpack
kapcsán részletesen beszélt a SAVE
FOOD-ról is, amely az ENSZ Élel-
mezési világszervezet (FAO) és a
Messe Düsseldorf közös kezdemé-
nyezése, és amelyhez világszerte már
több mint 130 cég csatlakozott. A
SAVE FOOD célkitûzése, hogy csök-
kenjen a megromló és elpazarolt élel-
miszerek mennyisége világszerte.
Hogy ennek mekkora jelentôsége
van, azt az is jól mutatja, hogy csak
Magyarországon évi 1,8 millió tonna
élelmiszer kerül(het) a szemétbe… 

A világszerte elképesztô mennyi-
ségû élelmiszer-pazarlás elkerülése
érdekében a kezdeményezés négy
kiemelt stratégiai célt fogalmazott
meg: a tudatosság fokozása, együtt-
mûködések kiépítése, alapvetô straté-
giák és programok fejlesztése, vala-
mint konkrét beruházási programok
és projektek támogatása.

Pesti Sándor, a Papír- és Nyomda-
ipari Mûszaki Egyesület ügyvezetô
igazgatója „magyar szemszögbôl”
számolt be drupás tapasztalatairól, de
ezzel együtt külön kiemelte, hogy
milyen fantasztikusan újult meg és
vált minden ízében látványossá és
gazdaggá a drupa. Az egyesület a
Varga Flexó „árnyékában” maga is
kiállítóként vett részt a szakvásáron.
Szervezésükben pedig több mint 320
kolléga érkezett a vásárra, akik között
a szállás tekintetében 2016-ban is a
közeli Hollandiában található Lom-
merbergen park volt a „sláger”. Azt is
megtudtuk, hogy noha az egyesület
kiállítóként való jelenlétének elsôd-
leges célja, hogy a magyarok számára
„biztos pont legyen a forgatagban”,
és ahogy mindig, ezúttal is az volt,
mégis némileg kevesebben kezdték
vagy fejezték be náluk a napot… Ám
ez egy jó hír, mégpedig azért, mert
annyi volt a drupán a látnivaló, olyan
gazdag volt a kínálat, hogy a látoga-
tóknak egyszerûen nem maradt ideje
az egyesület standján való kávézás-
ra… Pesti Sándor azt is megerôsítet-
te, hogy a világ nyomdaipari szakki-
állításai között a drupa abszolút a
legmeghatározóbbnak számít, amit az

is jól mutat, hogy az
európai cégek mellett
egyre több az Ázsiá-

ból, vagy éppen Távol-Keletrôl
érkezô kiállító.  

Nagy Miklós elôadása két részbôl
állt. Az elsô felében beszámolt arról,
hogy az idén Budapesten került meg-
rendezésre a Csomagolási Világszö-
vetség (WPO) közgyûlése, valamint
az ehhez kapcsolódó Csomagolási
innovációk a fenntarthatóságért és a
biztonságért Nemzetközi Csomago-
lási Konferencia, továbbá a WorldStar
Csomagolási Világverseny díjátadó
gálaestje. Tehát a világ „csomagolós
szeme” Magyarországon volt, és ez
mind a szövetség, mind a hazai cso-
magolósok számára nemcsak meg-
tisztelô, hanem azt is lehetôvé teszi,
hogy rávilágítson az ágazat hazai
szereplôinek nemzetközi szintû telje-
sítményére. Ezt követôen a jövô évi
Interpackra hívta fel a jelenlévôk
figyelmét, amelyen a közösségi ma-
gyar standon a Codex Zrt., a Flexo
Innovációs Klaszter, az FSD Packa-
ging Kft., a Krajcár Csomagoló-
anyag-ipari Kft., a Mátrametál Kft., a
Pikopack Zrt., valamint a Sipospack
Kft. mellett a CSAOSZ is kiállító
lesz, és amelyre minden érdeklôdôt
szeretettel várnak.
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Drupa 4.0 – Tolnai László
(Print & Publishing)

Tolnai László azok közé tartozik, akik
kifejezetten kiállítás-pártiak: szinte nincs
olyan szakmai vásár – nemhogy a drupa!
–, amelyen kiállítóként ne jelenne meg a
lap. A vándorgyûlésen elhangzott igen
átfogó elôadásában részletesen áttekintve
az ipari forradalmakat, jutott el napjaink
nyomdaipart érintô kihívásaihoz, ame-
lyeket az újrapozícionált drupa igen eg-
zakt módon mutatott be. A 11 nap alatt a
látogatók megismerhették azokat a témá-
kat és területeket, amelyek növekedési
potenciállal bírnak. Ezen belül pedig
legfôképpen szembe kell nézni azzal is,
hogy a fejlôdés – igaz, még csak az ala-
pok adottak – rövidesen eljut az úgyne-
vezett 4.0 szintre, amely a gépek egymás
közötti (M2M), abszolút „ember nélküli
kommunikációját”, a hálózatra épülô
autonóm nyomtatást, nyomdaipari ter-
mék elôállítását jelenti. A globális tren-
deket felvonultató szakkiállítás pontosan
megmutatta mind a jövô témáit, mind az
ahhoz vezetô lehetséges utakat. 

Technológiai megatrend a digitális és
az inkjet, továbbá a hibrid meghatározó
elôretörése, valamint egyre erôsödik a
felületnemesítés iránti igény. Az íves
területen a gyártók a közepes és nagy
formátumú gépekre koncentrálnak, és a
keskeny pályás tekercses flexó kontra
ofszet kérdése helyett megjelent a „kettô
az egyben” megoldás. Vitathatatlannak
tûnik, hogy a termékek döntô része digi-
tálisan fog készülni, és még erôsebb lesz
a környezetvédelmi megfelelôség iránti
elvárás. Ugyanakkor az is biztos, hogy a
nyomdaiparban nem a gépeken és tech-
nológiákon lesz a hangsúly, hanem a ter-
mékeken és a nyomdák komplex szolgál-

tatásain. Nagy kérdés viszont, hogy a
hazai nyomdaipari szemlélet lehetôvé
teszi-e mindnnek megvalósítását. Ahogy
Tolnai László sorolta ezzel kapcsolatos
kétségeit: „csak 0, 5, 10 forinttal szá-
molunk, nincs fillérünk; még mindig
résztechnológiákban gondolkodunk;
egymás közötti kooperáció teljes elveté-
se; mástól várjuk a kreatív ötleteket,
ezért övék a nyereség; még mindig nem
bízunk magunkban, nem érezzük a nyu-
gati üzleti szemléleteket…” 

Elôadása végezetéül pedig emlékez-
tette a társaságot a belátható idôn belül
megrendezésre kerülô, legjelentôsebb
nyomdaipari világ- és regionális vásá-
rokra, külön felhíva a figyelmet az X-
fairre, amelyre 2017. április 4–7. között
kerül sor Bécsben, és amelyen 25 szá-
zalékos kiállítói kedvezményt kapnak a
magyar résztvevôk.

Drupa 2016
a digitálisnyomdagép-
gyártók szemével
– Szalai István
(Canon Hungária), 
Martin Péter
(Konica Minolta), 
Lendvai Gyöngyi
(Xerox Magyarország)

A digitálisnyomdagép-gyártók képvi-
seletében Szalai István, a Canon Hun-
gária képviseletében kezdte az elôadások
sorát, amely jószerint mellôzött minden-
féle „marketing-pusht”. Ám az elôadó
természetesen a „digitális nyomtatás
szemüvegét” nem tudta – és persze nem
is akarta – levenni.

A Canon a drupán mottójuk az
„Unleashprint” jegyében termékcsopor-
tok köré csoportosított megoldásokat
mutatott be, olyanokat, amelyek kitágít-
ják és rávilágítanak a digitális nyomtatás-
ban lévô határtalan lehetôségekre.
Egyénre szabott nyomtatás, rugalmasság,
soha nem látott kreativitás, kompromisz-
szum nélküli határidôk és minôség –
mindez olyan jellemzôje ma már a
Canon által nyújtott kínálatnak, amely
elôsegíti, hogy a különféle technológiák
párhuzamos kihasználása megmutassa a
nyomdatermékek valódi erejét. A Canon
a standon – és azóta is a mindennapok
valóságában – minden szegmensében új
és merész, ám nagyon is élô példákon
keresztül mutat be mintákat és erôforrá-
sokat, olyanokat, amelyek a megrende-
lôkre is inspirálólag hatnak.

Hogy mindez mennyire keltette fel a
drupa-látogatók figyelmét, azt jól mutat-
ja, hogy az elôzetes tervekhez képest 156
százalékkal több konkrét megrendeléssel
zárták a kiállítást… Szalai István csak
röviden beszélt a legújabb fejlesztéseik-
rôl: például a VarioPrint B3+-os íves,
illetve a ColorStream 60000 és az Image-
Stream 2400 tekercses inkjet gépekrôl, és
persze nem maradt ki a most még csak
prototípusként létezô B2+ Voyager inkjet
berendezés bemutatása sem… Érdemes
megjegyezni, hogy a Canon az inkjet
szektorban piacvezetô: 2016-ban már az
1000. (!) inkjet gépüket telepítették, ami-
bôl tíz – egyelôre a TDM szektorba –
Magyarországra került.

A „digitálisok sorában” a következô
elôadó a Konica Minolta képviseletében
Martin Péter volt, aki viszont megra-
gadva a lehetôséget, elsôsorban azokat a
legújabb nyomtatással és alkalmazások-
kal  kapcsolatos innovációkat magukba
foglaló berendezéseiket, megoldásaikat
mutatta be részletesen a hallgatóságnak,
amelyeket a cég a drupán is felvonulta-
tott. Beszélt a hagyományos íves digitális
gépeikrôl, felhívta a figyelmet új fini-
shing berendezéseikre, továbbá részlete-
sen bemutatta a C71CF címkenyomtató-
jukat, az ACCURIO JET család B2+ és
B1+ méretû tagjait, és még számos olyan
berendezést, illetve rendszert – lakkozó,
fóliázó, 3D-s hatású, széles formátumú,
LED technológiájú stb. –, amelyek a di-
gitális nyomtatással foglalkozók számára
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jelentenek további lehetôségeket.
Elôadása befejezéseként pedig egy
olyan, több egymásra épülô modulból
álló alkalmazással ismertette meg a
jelenlévôket, amely lehetôvé teszi a
nyomdai szolgáltatások online csator-
nán keresztül történô igénybevételét.

A Xerox Magyarország képvisele-
tében Lendvai Gyöngyi tartott elô-
adást. Az elhangzottak kísérteties
módon összecsengtek a Szalai István-
tól hallottakkal, vagyis azzal a trend-
del és szemlélettel, ahogy a két multi-
nacionális cég közelít a digitális
nyomtatás világához. Mindegyikük
szegmensben, megoldásban és termé-
szetesen folyamatokban gondolkodik,
amely mellé a gépek „mindössze”
eszközül szolgálnak. Természetesen
szó nincs „ipari kémkedésrôl”: egész
egyszerûen mindkét cég elôretekin-
tésében erre jutott, ebben látja az
irányt, a jövôt (sôt, a jelent!), ami
viszont nagymértékben valószínûsíti
– sôt, bizonyítja –, hogy valóban erre
van a digitális szegmens „üdvözítô
útja”.

Újra élvonalban 
a manroland 
– Kelemen György
és Mohor Balázs
(manroland
Magyarország)

„Negyedik éve nyereséges a man-
roland: 2015-ben 874 millió euró
árbevétel mellett 105 millió euró volt
a profitja” – tudtuk meg Kelemen
György ügyvezetôtôl, aki a hazai
képviselet nevében röviden visszate-
kintve az elmúlt négy évre, beszélt
magáról az anyavállalatról, majd pe-
dig rátért a manroland drupás jelenlé-
tére, ahol nekik volt az egyik legna-
gyobb kiállított nyomógép-konfigu-
rációjuk. A formatervezési díjjal is
kitüntetett ROLAND 700 Evolution-
on helyben készültek a különféle
megoldásokat bemutató nyomatmin-
ták – nyomtatás UV lakkal és anél-
kül, inline fóliázás + UV; hibrid lak-
kozás, illetve csomagolóanyag-gyár-
tás inline fóliázással, hibrid lakk-kal,

illetve „láthatatlan” biztonsági (UV)
festékkel, valamint inline prégeléssel
–, amelyeket a látogatók természete-
sen magukkal is vihettek.  Az elôadó
beszélt a tekercses gépek piacáról is,
ahol a manroland a maga 45 szá-
zalékával piacvezetô, továbbá arról is
beszámolt, hogy az anyacég világ-
szerte hány heat- és cold-set, vala-
mint digitális kötészeti gépet állított
üzembe az elmúlt idôszakban, és a
drupán is csak ilyen került bemu-
tatásra… Elôadása befejezô részében
pedig az általuk képviselt Wohlen-
berg cég digitális nyomdák számára
fejlesztett Quickbinder berendezésére
hívta fel a figyelmet.

Mohor Balázs elôadása két rész-
bôl állt. Egyrészt röviden emlékeztet-
te a jelenlévôket a PrintCom-ra, azaz
a „Print Competence”-re, amely tech-
nológiai segítség a körültekintôen
kiválasztott és minôsített anyagaik –
gumilepedôk, segédanyagok, festékek
stb. – használatánál, másrészrôl vi-
szont a manroland Led-UV szárító-
rendszereit mutatta be részletesen a
társaságnak. 
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V á l t o z t a k  a z  i d ô p o n t o k ! ! !V á l t o z t a k  a z  i d ô p o n t o k ! ! !
P r i n t  +  F i n i s h i n g  é sP r i n t  +  F i n i s h i n g  é s

B i z t o n s á g o s  ü z e m e l t e t é s ,B i z t o n s á g o s  ü z e m e l t e t é s ,
Iparági karbantartók évIparági karbantartók éves találkes találkozójaozója

2016. november 24–25.
Velence, Székesfehérvár 

Üzemlátogatás: Grundfos szivattyúgyár

Tervezett program

Október 13., csütörtök:
11.00–13.00: Regisztráció Velencén, a Hotel Juventusban
12.00–13.45: Ebéd a hotel éttermében
14.00–18.30: Szakmai elôadások és konzultációk két 

szekcióban egy szünettel
14.00–16.00: Plenáris ülés
16.00–1630:  Kávészünet
16.30–18.30: 1. szekció: Üzemeltetés, üzembiztonság, 

karbantartás
2. szekció: Technológia  

19.00 órától:  Bankett, baráti találkozó 

Október 14., péntek:
09.30–10.30: A szakmai elôadások folytatása 

a Grundfos szivattyúgyár oktatóközpontjában 
10.30 órától: Vezetett gyárlátogatás
kb. 13.00 órától: Ebéd a helyszínen, hazautazás

Az elôadáscímek és elôadóik folyamatosan kerülnek
fel a honlapunkra.

FIGYELEM!
Lapzárta elôtt értesültünk arról, hogy 2017-ben munkaszüneti
nap lesz a nagypéntek, ezáltal négynapos ünnep lesz a húsvét,
ami új helyzetet teremt az április 2. hetére tervezett
PPDexpo/SignExpo megrendezéséhez. Az új idôpontról a
potenciális kiállítókkal történô konzultációkat követôen 
a lapzárta után tudunk dönteni, ezért egyelôre csak annyi
biztos, hogy

J ö n ,  j ö n ,  j ö n !
P P D E x p oP P D E x p o
S i g n E x p o   S i g n E x p o   
P P FP P F e s te s t

2017 II. negyedév

Kiállítói információkért keressék:
Pesti Sándor kiállításigazgatót (titkarsag@pnyme.hu)

Ezek a rendszerek a gépen belül különbözô helyekre –
fordító elé, utolsó nyomómû mögé, kirakóba stb. – integ-
rálhatók, és a korábbi megoldásokhoz képest további szá-
mos elônnyel rendelkeznek: sokkal hosszabb az élettar-
tamuk, lényegesen jobb a hatékonyságuk, nem bocsátanak
ki ózont, meghatározóan alacsonyabb – ötöde a klasszikus
UV-megoldásnak! – az energiaigényük, és hôre érzékeny
alapanyagoknál is alkalmazhatók. Kétségtelen viszont, hogy
élelmiszer-csomagolásnál nem használhatók. A gyártó el-
sôsorban kereskedelmi és kiadói nyomtatásokhoz ajánlja. 

Drupa utáni trendek – Virtuális valóság 
– Szendrei-Nagy Szabolcs 
(Europapier Budapest)

„A print NEM halt meg, mert a print valóságos és meg-
fogható, megnyerô, hatékony, zöld és sokoldalú” – kezdte
elôadását Szendrei-Nagy Szabolcs, majd bemutatva az
egyes generációkat – „veteránok”, baby-boom, továbbá X,
Y, Z és immáron Alfa nemzedék –, rámutatott arra, hogy
mindig gondot és problémát okozott – és persze ez
napjainkban sincs másként – a generációváltás, a szokások
átalakulása. Ahogy fogalmazott: „A nyomdaiparnak sem
lehet nem tudomást venni arról, hogy például az Y generá-
ció tagjai, 2020-ra a munkaerôpiac felét fogják jelenteni,
2025-re pedig a döntési pozíciók 75 százalékát foglalják el.
Mindeközben a Z generáció is felcseperedik… Márpedig e
két nemzedék képtelen elszakadni az okostelefonjától, és a
social media világában él… És akkor nem beszéltünk az
Alfákról, akik tablettel a kezükben nônek fel, és attól a
pillanattól kezdve, hogy elvágják a köldökzsinórjukat, 
online vannak”. 

Tudomásul kell tehát venni, hogy a nyomtatott kommu-
nikációnak erôteljesen át kell alakulnia ahhoz, hogy meg-
találja helyét – egyáltalán helye maradjon – ebben a világ-
ban. Hogy ennek reális esélye van, azt jól mutatja a mázolt,
illetve mázolatlan papírok forgalmának alakulása is: megáll-
ni látszik a felhasználás drasztikus csökkenése. További
tendencia viszont, hogy ahogy a példányszámok csökken-
nek, úgy nyernek teret az új digitális technológiák az ofszet-
tel szemben, és ennek oka az, hogy a digitális nyomdagépek
– legyenek toner vagy inkjet alapúak – dinamikusan alkal-
mazkodnak a rugalmas elvárásokhoz. 

A nyomdaipar jövôje kapcsán kijelenthetô, hogy új szem-
lélet és új megközelítések szükségesek, és az újkori médiák-
kal való szoros együttmûködés elengedhetetlen. A virtuális
és a valódi világ összekapcsolása, összekapcsolódása jelenti,
jelentheti a nyomdaipar számára a jövô biztosítékát. ■
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Magyar GrafMagyar Grafika vándorkiállításika vándorkiállítás
A Magyar Grafika országos vándorkiállításának 8., egyben
záró eseménye 2016. december 2-án, Békéscsabán lesz a
szakiskola hagyományos Andor Nap szakmai programjával
kapcsoltan!
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Process Gergô, a leendô munkafolya-
mat-automatizáló szoftver beszállítójának
rendszermérnöke, és Folyamat Marci, a
nyomda részérôl megbízott projektfelelôs
összeültek, hogy közösen le tudjanak ten-
ni a menedzsment elé egy döntés-elôké-
szítô anyagot egy személyre szabott rend-
szer bevezetésével kapcsolatosan – árak-
kal, határidôkkel, beruházási lépcsôkkel.
A megbeszéléshez Marci „szállítja” a
vállalati folyamatok részletekig lebontott
leírását, a termelô gépek, a szokásos alap-
anyagok paramétereit, az elôkészített,
gyártható formákkal kapcsolatos elváráso-
kat. Gergô elmagyarázza a rendszer lénye-
gét, felépítésének alapköveit és lépéseit:

Az automatizálás valójában nem
jelent mást, mint az operátorok által
unos-untalan ismételt, idôrabló, és
emberi tévesztés lehetôségét magukban
hordozó mûveletek automatikus végre-
hajtását a munkatáskán megadott és
elôzôleg a rendszerbe „programozott”
paraméterek alapján.

Ilyen alapmûveletek lehetnek például: 
– egy munkatáskához tartozó file-ok

számára külön könyvtár létrehozása, ebbe
a beérkezô file-ok bemásolása;

– a design-grafikából elkészített nyom-
tatható grafika mentése jóváhagyásra al-
kalmas formátumban, majd az ügyfélnek
való elküldése e-mailben;

– a jóváhagyott grafika kilövésének-
/léptetésének elkészítése a kiválasztott
nyomógép/alapanyag méretének, para-
métereinek megfelelôen – ellátva a kívánt
nyomdai vezérlôjelekkel stb. 

Ezeket az egyszerû mûveleteket kell kis
alfolyamatokban végrehajtani, amelynek a
paramétereit a munkatáska információi

határozzák meg – ezek akár a vállalatirá-
nyítási rendszerbôl átvehetôk, vagy ennek
hiányában kézzel rögzíthetôk. Bármely
kívánt helyre beilleszthetünk egy ellenôr-
zési pontot, ahol a munka csak operátori
jóváhagyással mehet tovább – természe-
tesen rögzítve ennek idejét és a jóváhagyó
személyét. Nincs szükség arra, hogy rög-
tön a rendszer bevezetésekor minden
egyes ilyen folyamatot lefedjünk, a fej-
lesztés lépésenként is megvalósítható.
Eleinte a leginkább idôigényes vagy leg-
könnyebben eltéveszthetô folyamatokkal
célszerû elindulni, ezek a késôbbiekben
szabadon kiegészíthetôk. Amit egyszer
elkészítettünk, az a kis folyamatdarabka
onnan kezdve mindig a rendelkezésünkre
áll, legfeljebb akkor kell változtatnunk,
kiegészítenünk, ha meghatározó paramé-
terei is változnak, bôvülnek – például a
kilövés, nyomdai jel megadás folyamatát
nyilván minden egyes új nyomógép
üzembe állítása esetén bôvíteni kell, ha
pedig megválunk a régi gépünktôl, az erre
vonatkozó paramétereket sem használjuk
többé.

A fentiekben leírt kis folyamatok
egymásba ágyazhatóak, összekötésükkel
elvileg egy, a teljes mûködést leíró egyedi,
nagy folyamat hozható létre. Az elfoga-
dott folyamattervet tehát alapfunkciókra
kell lebontani, ezeket a cég egyedi folya-
matstruktúrájának megfelelôen összefûzni
– lekezelve az esetleges hibákat, beépítve
a szükséges (humán!) ellenôrzési pontokat
és visszacsatolásokat.

Noha a teljes automatizálás azt jelente-
né, hogy néhány ellenôrzéssel és jóváha-
gyó kattintással a munka a beérkezô meg-
rendeléstôl a nyomógép indulásáig
„végigszáguld” a rendszeren, ez az állapot
csak nagyon standardizált munkák és

környezet esetén valósítható meg, ott is
csak hosszabb idô alatt. 

A rendszer azonban már akkor is
drasztikusan emeli a munkavégzés
hatékonyságát és hibamentességét, ha
„csupán” az egyes részfolyamatokat
modellezzük le, és a részfolyamatok
indítását az operátorok végzik –
amennyiben olyan funkciókról beszélünk,
amelyekben nem nélkülözhetô az emberi
döntés, és a munkatáska adatai sem tartal-
maznak minden döntéshez szükséges
információt, akkor az automatizálást nem
szabad a végsôkig erôltetni!

A rendszer bevezetése mindig ilyen kis
részfolyamatok létrehozásával kezdôdik –
ez többé-kevésbé mindenütt ugyanazon
elemekbôl áll, csupán a paraméterezése
változik, azzal szabható személyre. Az
alap folyamatkészlet programozása 1–2
hónap alatt elvégezhetô, s ezalatt Marci is
megtanulja, hogyan tud majd újabb és
újabb folyamatokat kialakítani és a
rendszerbe illeszteni. 

A menedzsmentnek pedig muszáj azzal
számolnia, hogy a folyamatok automati-
zálásának hatása csak hónapok, esetleg
egy fél év múlva lesz igazán mérhetô – de
a tapasztalatok alapján azzal is, hogy a
példa ragadós: az operátorok egyre újabb
és újabb apró automatizálási ötlettel fog-
nak elôállni, hogy felszabaduló idejükben
inkább a kreatívabb dolgokkal foglalkoz-
hassanak.

A fejlesztés sohasem áll le, és a meg-
oldásoknak csak a fantázia és Marci telje-
sítôképessége szab határt… ■

Ratkovics Péter

Csomagolunk (9.)

Folyamatok – személyre szabva…
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● Le sem tagadhatná, hogy születése
pillanatától az unokája az élete
középpontja… 
– De hát ez természetes! Szerintem,

minden nagyszülô így van ezzel.

● Nem gondolom… Az a fajta
elképesztô rajongás, ami önt jellemzi,
kifejezetten az ön nagyszülôi habitusá-
nak megnyilvánulása.
– Nálunk a családban ez a természetes:

ô a csúcspont, míg meg nem érkezik a
következô unoka, majd a következô,
majd a következô…

● Csak nem…?
– Nem tudok róla, de alig várom…

● És a gyerekei – István és Tímea –
presszióként élik meg a nagyszülôség
iránti elvárásait?
– Azért, neeeem… Évente egyszer-

kétszer – esetleg többször – engedek
csak meg magamnak valami idevonat-
kozó megjegyzést…

● Most szeptemberben töltötte be 65.
életévét. Gyermekként mi szeretett
volna lenni?
– A szokásos: katona, tûzoltó, na meg

fôleg: vadászpilóta! Jelentkeztem is, de a
harmadik fordulóban – egészségügyi
okok miatt – kiestem. 

● Sokáig sportolt, kézilabdázott…
– Így van. Nagyon vékony kisgyerek

voltam, épphogy elértem azt a súlyt, ami-
vel egyáltalán iskolába lehetett menni.

Ám az általános iskolában egy kézi-
labda-fun volt a tornatanárom, és
megszerettette velem ezt a sportot. 
E mellett pedig télen hokiztam. A
kézilabdához való kötôdésem azon-
ban nagyon erôs lett és hosszasan
kitartott: természetesen a középisko-
lában és azt követôen is egyre inkább
ez töltötte ki az életem. Nagyon
komoly edzéseink voltak, ennek
következtében fizikailag is jelentôsen
megerôsödtem. És egészen addig igen
sikeres is voltam benne – az MNK-ban
(Magyar Nemzeti Kupa) országos ver-
seny elôdöntôjéig jutottunk el a csapattal
–, mígnem a huszas éveim végén nagyon
komolyan le nem sérültem. A jobb tér-
demben ma is benne van a platinaszál…
Akkor abba kellett hagynom nemcsak a
versenyzést, hanem bármiféle aktív
sportolást.

● Gondolom, nem kis megrázkódtatás
volt.
– Hát nem! Teljesen át kellett értékelni

az életemet, hiszen azt megelôzôen jó-
szerint semmi mással nem foglalkoztam,
semmi más nem is érdekelt, csak a
kézilabdázás… 

● De ekkorra már elvégezte az
egyetemet, és mérnökként dolgozott…
– Ez igaz: villamosmérnökként elôször

a BHG-ba kerültem, majd következett
néhány további vállalat, de ezek afféle
sportállások voltak…  A hangsúly min-
dig a sportoláson volt, merthogy idôköz-
ben felkerültem az NB1-B szintre.

Igazából akkor kezdtem el komolyabban
tanulni, amikor lesérültem. Akkor
viszont egymás után jöttek a diplomák: a
villamosmérnöki mellé a gazdasági szak-
mérnöki, majd a nyomdamérnöki és an-
nak a szakmérnökije.

● Ha nincs a balesete, lehet, hogy ma
kézilabdaedzô…?
– Könnyen elképzelhetô! A balesetem

után hosszú évekig Újpesten egy általá-
nos iskolában edzettem a kéziseket, és
egész jól is ment, sikereket értünk el.
Viszont akkor már komolyabb munka-
helyeim – például a Szikra, a Kossuth –
voltak, felelôsségteljes beosztásokban,
majd megkeresett a nyomdagépekkel
foglalkozó osztrák Richter cég, és én
egyre jobban elmélyültem a nyomda-
iparban. Döntenem kellett, és elhatáro-
zásra jutva abbahagytam a sporttal való
professzionális foglalkozást. Persze,
utána is sportoltam, de már csak kedv-
telésbôl: például rendszeresen teniszez-
tem. Az utóbbi jó tíz évben pedig napon-
ta – miután hosszasan megsétáltatom a
befogadott kiskutyánkat –legalább egy-
másfél órát a kondi teremben gyúrok,

Ha n incs a ba lesete,  lehet ,  hogy ma kéz i labdaedzô…

Schuck István
Muszáj hozzáfûznöm, hogy természetesen idôsebb Schuck
Istvánnal beszélgettem, hiszen már egy jó ideje „kettô is
van” az ágazatban: sôt, az ifjabbik – édesapja nyomdokaiba
lépve – lassan teljes egészében átveszi a Prosystem
cégcsoporttal kapcsolatos teendôket. És ezt cseppet sem
bánja idôsebbik Schuck István, akinek manapság
a legnagyobb örömöt – és persze a legtöbb elfoglaltságot –
három és fél éves unokája, Levente jelenti…
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ahol ma már egyre többször látogat
meg az unokám… 

● Tulajdonképpen Richteres múlt-
ja vezetett a Prosystem cégcsoport
születéséhez is, de errôl most nem
beszélnénk… Annak idején a sport
mellett jutott ideje a „nagybetûs
életre” is?
– Jutott… Sôt, mint sportolónak,

nagyon is kijutott belôle… De csak
addig, amíg meg nem nôsültem!

● Mikor nôsült?
– 1975-ben. Akkoriban egy 25 éves

férfi már nem számított „fiatalnak”,
és a szüleim is kérdezgették, hogy mi
lesz már…

● Ôk is nyilván várták már az
unokákat…
– Lehet… Bár akkor nekik még

elég sok „elfoglaltságot” jelentettek
az öcséim, akik ikrek, és nálam 13
évvel fiatalabbak. Egyébként megle-
hetôsen komolyan kivettem a részem
a születésükkor a velük való foglal-
kozásból: pelenkázás, kocsitolo-
gatás… 

● És a saját gyerekei születésénél
is így volt?
– Természetesen! És éjszaka is

mindig én keltem fel hozzájuk. Nem
tartom „férfiatlan” dolognak…

● Azt meg sem kérdem, Levi
esetében is így van-e…
Visszatekintve az életére, melyik
idôszakot élvezte a leginkább?
– Amikor családot alapítottam:

megnôsültem, megszülettek a gyere-
kek. A családom számomra az örö-
möt és egyben az erôt is jelentette és
jelenti a mai napig. A családom
nélkül nem tudtam volna bejárni azt
az életutat – amit egyébként minden
tekintetben sikeresnek élek meg –,
amit megtettem. Mindig ott álltak

mellettem, és mindig toleráltak: nem-
csak elviselték a különféle helyzete-
ket – gondokat, örömöket, sikereket,
nehézségeket –, hanem mindig biztos
támaszt is jelentettek számomra.

● Szigorú apa?
– Nem különösebben. Suki eseté-

ben ugyan egyszer eljárt a kezem, de
ma már ô is egyetért abban, hogy
akkor bizony joggal… Pici nagylá-
nyomnál ez már elô nem fordulhatott.
Persze, az teljesen természetes, hogy
a gyerekekkel „együtt járnak” az ép-
pen aktuális életkorukra jellemzô
problémák is… Ám mindkettôjükkel
olyan a kapcsolatom, kapcsolatunk a
feleségemmel együtt, hogy csak min-
denkinek kívánni tudok ilyet.

Suki velem dolgozik évek óta, il-
letve pontosítok: ma már csak ô dol-
gozik a cégnél, mivel én nyugdíjba
vonultam. Tímea lányom éveken
keresztül stewardess-ként dolgozott,
jelenleg pedig saját – nem nyomda-
iparral kapcsolatos! – vállalkozásá-
nak alapításával foglalkozik. Neki
köszönhetem egyébként, hogy – noha
sokat utazgattam a világban – eljutot-
tam a szicíliai Siracusába, arra a
helyre, amit sokan az emberiség böl-
csôjének tartanak: óriási élmény volt. 

● Ha már élményrôl esett szó…
Szép nagy autója volt is mindig, és
van jelenleg is…
– Ha a munkája miatt az ember

kénytelen sokat kocsival utazni,
akkor különösen fontos, hogy az
nagyon kényelmes, megbízható és
legfôképp biztonságos legyen. Hát
még most milyen lényeges, hogy az
unokámat szállítom vele…! De
egyébként is szeretem a szép, nagy
autókat…

● Említette, hogy sokat utazott:
merre járt?

– Fôleg a német nyelvterületet –
Ausztria, Németország, Svájc – jár-
tuk be a feleségemmel: szeretjük eze-
ket a tiszta, csendes, nyugalmas uta-
zásokat. Talán családi indíttatás okán
is jól érezzük magunkat a németajkú-
ak között.

● Természetesen anyanyelvi
szinten beszél németül, és már a
rendszerváltást megelôzôen az
osztrák Richter céggel dolgozott…
Anno nem merült fel a gondolat,
hogy esetleg jobb lenne Európa
nyugati felén élni?
– De! 1978-ban nagyon nagy lehe-

tôségem is nyílt arra, hogy családos-
tól kimenjek Németországba: egy cég
ajánlott munkát, ami mellé egy csa-
ládi házat is felkínált. Suki 2-3 éves
volt akkortájt, Tímea még meg sem
született. Ám a feleségem nem akart
elmenni Magyarországról, ezért aztán
én is letettem róla.

● Egyébként szereti egészében
kézben tartani a dolgokat, vagy
hagyja, hogy inkább a sors
terelgesse…?
– Is-is: ahogy az élet hozza, de

azon belül azért igyekeztem terelget-
ni is. A sportbalesetem például meg-
tanított egyrészt az elfogadásra, más-
részt arra, hogy akaraterôvel képes
vagyok túljutni a nehézségeken. Az
akkor – mondhatni – „megtanult lec-
ke” a késôbbi életem során sokszor
segített…

● Mire vágyik még? Van bakancs-
listája?
– Különösebb vágyaim nincsenek:

majd hoz még az élet – legalábbis re-
mélem – olyan dolgokat, aminek örül-
ni lehet. Szigorúan vett bakancslistám
nincs, legfeljebb egy-két szelídebb
kívánságom: például további
unokák… ■
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001177

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm fekvô

184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

1/1 OLDAL KIFUTÓ vagy KERETES
176 000 Ft

1/5 OLDAL

40 000 Ft

1/2 OLDAL
92.000 Ft

1/4 OLDAL

52 000 Ft

1/3 OLDAL

66 000 Ft

1/8 OLDAL

20 000 Ft

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

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2017-ben:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 26. ((0011..1166..))
február 22. ((0022..1111..))
március 20. ((0033..1100..))

április 13.((0044..0033..))
május 9. ((0044..2299..))
június 1. ((0055..  2222..))
június 29. ((0066..  1199..))

– nyári szünet –
szeptember 12. ((0099..0011..))

október 5. ((0099..2255..))
október 31. ((1100..2200..))

november 23. ((1111..1133..))
december 18. ((1122..0088..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
28–36 oldal terjedelemben

cca 2500 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:      –5%
6–8 alkalom:   –10%
9–10 alkalom: –15%
11–12 alkalom: –20%

FFEELLÁÁRRAAKK::
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%

Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon/fax: 226-1944

(8–9 óra között)
E-mail:

printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya
KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001177--bbeenn  iiss!!
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VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph

gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.
Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

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

www.rcontact.hu

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszziittaa--
ffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa

––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

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

TAMPON-MIX Kft.
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te 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

FFlleexxiibbiilliissttáábbllaa--kkéésszzííttééss;;  MMeelleeggffóólliiáázzááss;;
UUVV--llaakkkkoozzááss;;  SSttaannccoollááss;;  GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss;;

BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss;;  CCDD--ttookk--rraaggaasszzttááss;;
SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss;;  KKéézzii  kkööttéésszzeett

iinnffoo@@ddppddssttaannccuuzzeemm..hhuunn

3300//222211  77777700
3300//333300  22994466

A postpress szolgáltatások teljes választéka
egy kézbôl – egy helyen.
www.dpdstancuzem.hu
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RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819

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

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 13 500 partner-
rel világszerte! 

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

A Folprint Zöldnyomda
XI. kerületi telephelyére

CtP-operátor munkatársat keres.CtP-operátor munkatársat keres.
Elvárás:

• minimum 1–2 éves CtP-operátori tapasztalat,
• nyomdai alapismeretek,
• digitális montírozói és pdf-ellenôrzési gyakorlat.

Elôny:
• grafikai és pdf javító szoftverek ismerete,
• Heidelberg Prinect Cockpit, Metadimension és 
Prinect Signa Station szoftverek ismerete,

• nyomdaipari végzettség,
• digitális nyomtatásban szerzett tapasztalat.

Jelentkezés módja:
Szakmai önéletrajz elküldése fizetési igény megjelölésével 
a karrier@folprint.hu címre.

Helyhiány miatt
s ü r g ô s e n  é s  o l c s ó n  e l a d ó :

➧ Heidelberg Primesetter 74Heidelberg Primesetter 74
típusú levilágítógép,

➧ Theimer Strahler CopymatTheimer Strahler Copymat
THS417 THS417 lemezmásológép,

➧ Goodwill SLPGoodwill SLP 72/172/11 1 lemezhívógép.

Érdeklôdni: +36 20 957 1895
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