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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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CSAK NE OLYAN LEGYEN, MINT A FOCI…

…amihez – mint köztudott – mindenki ért, legalábbis a partvonalon kívülrôl biztosan.
Az persze, egy egészen más kérdés, hogy ki, miként virítana a pályán… Okoskodni,
megmondani a tuti frankót – nem ügy. Tenni valamit érdemben a gyôzelemért, vagy éppen egy
probléma megoldásáért – na, az már valami. Kizárólag annak van joga kritizálni, aki képes
jobbal elôállni, jobbat produkálni. Naná, hogy nem a fociról beszélek!
Most éppen a munkaerôhiány, illetve a szakmai utánpótlás az, ami a figyelem középpontjába
került, és ezzel a problémával kellene kezdenie valamit a szakmának – leginkább megoldani.
Az, hogy gond van, senki számára nem kérdés. Az, hogy mindenkinek van véleménye, szintén
nem kérdés. Az, hogy az ágazat mely szereplôi lesznek azok, akik vállalják, hogy esetleg
tevôlegesen, netán némi anyagi áldozatot is vállalva részt vesznek a megoldásában, na, az már
egy nagy kérdés. 
Az ágazaton belül elindult egyfajta együttgondolkodás a munkaerô-utánpótlás nagyon rövid,
rövid, közép-, valamint hosszú távon és különbözô szinten történô biztosítása érdekében: képes
volt nyomdász nyomdásszal leülni annak érdekében, hogy legalább esélye legyen 
a megoldásnak. Ez már önmagában dicséretes, ám az érdemi munka csak most kezdôdhet, 
ha egyáltalán el fog kezdôdni… Egyrészt elképesztô feladatot jelent mindennek a megoldása:
szinte mindent nagyjából nulláról kell indítani. És minél inkább szembesül a szakma 
a munkaerô-utánpótlás jelen helyzetével, annál több csontváz esik ki a szekrénybôl.
Kezdjük ott, hogy jószerint nincs jelentkezô a szakképzést biztosító intézetekbe, és rögvest
tegyük hozzá, hogy ha lenne is, a tananyag – legalábbis a középszintet illetôen – erôs
átdolgozásra szorul. Továbbá azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a gyakorlati oktatás
feltételei finoman fogalmazva is fényévnyi távolságra vannak a kívánatostól. Ám ez utóbbi
tûnik egyébként a legkisebb problémának, ugyanis a nyomdák döntô többsége – legalábbis 
az elôzetes felmérések szerint – bevállalná, hogy akár akkreditáltatva magát, a gyakorlati
képzés helyszínéül szolgáljon. Nem mellesleg, ennek sokkal nagyobb értelme is van, semmint
milliárdos fejlesztéssel létrehozni egy korszerû eszközparkkal rendelkezô tannyomdát… 
Ám a megmaradó két területen – egyáltalán kit lehetne oktatni és milyen tanagyag alapján,
mindezt a maga többes kimenetével – érdemben elôrelépni jóval több feladatot kíván, mint
adott esetben összerakni egy mégoly modernnek minôsülô tannyomdát…
Az is egyértelmû, hogy csak úgy jöhet létre valódi megoldás, ha egy dedikált személy vagy
szervezet áll ezen feladatok elvégzésének élére. Ahogy jelen lapszámban a bizottsági ülésrôl
szóló beszámolóban írtam: „elengedhetetlen, hogy legyen »gazdája«, felelôs személye az
ügynek, olyan valaki, akinek kifejezetten – nem mellékesen és nem is társadalmi munkában,
hiszen a feladat nagysága teljes embert kíván – az a dolga, hogy az ezzel kapcsolatos
feladatokat kézben tartsa, koordinálja, szervezze, intézze”. 
A Nyomda- és Papíripari Szövetség felvállalná, hogy égisze alatt és felügyelete mellett
megteremtse a személyi feltételeket, ráadásul ágazati érdekképviseleti szervezetként, továbbá
lobbierejébôl fakadóan messzemenôkig a legalkalmasabb is rá. A szövetségben azonban
mindössze ketten dolgoznak – dr. Peller Katalin ügyvezetô igazgató meg az asszisztense –, és
jelenleg sem unatkoznak: épp elég munkát ad számukra a már meglévô feladataik elvégzése.
Mindenképpen szükség lenne további emberre, aki viszont kifejezetten a munkaerô-
utánpótlással kapcsolatos, elsôsorban operatív szintû feladatokat végezné. 
De – ahogy a már elôbb említett cikkben írtam –: „Ez viszont pénzbe kerül, amit az ágazat
egészének – hangsúlyozom: EGÉSZÉNEK – kellene elôteremteni”.
Mert igaz ugyan, hogy az sincs rendjén, ha a többségnek kell fizetnie kevesek boldogulását, de
az sem járja, hogy kevesek fizessék a többség boldogulását…

PRINTinfo
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Belsô kíváncsiság által…  

dr. Novotny Erzsébet,
az idei Magyar

Nyomdászatért-díj
kitüntetettje  

„…folyamatosan alakult
ki az évtizedek során, és
mindig megtalálta a helyét
az életemben úgy, hogy ne
érezzem soknak, fôleg ne
tehernek…”

Interjú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

TT a
rar
ta

lo
m

ta
lo

m
in

fo

„Ami megkülönböztet
versenytársaidtól…” (10.)

Csomagolunk – Generációváltás . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

FlexFlexinfo

44

DíjDíjinfo

Alakulóban…

Oktatás és
munkaerô-utánpótlás

…a könyvkötô
és a gépmester
az a két szakma,
ahol nemhogy
rövid távú
képzésre, már
tûzoltásra lenne
szükség. A cégek

többségének azonban már az is érdemi segítségül szolgálna,
ha egyáltalán olyan munkaerôhöz jutnának, akiknek legalább
némi elméleti fogalmuk van…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal

KözKözinfo

Sarjak, utódok (3.)

„…Ámbár, fogalmam sem volt, hogy
mit is fogok én itt csinálni…
Gondoltam, begyûjtöm mindazt az
alapvetô tudást, ami ezzel
kapcsolatos, azután majd meglátom,
mit fogok vele kezdeni…” 

Zsukk László  . . . . . . . 24–25. oldal

SarjSarjinfo

Díjátadó

Hungaropack 2016
…Idén újabb díjakkal szélesedett az
elismerés: a Hungaropack Ipari Kreati-
vitás és a Hungaropack Marketing díjakat
is kiadták. A 2016-os versenyre – amely
immáron 33. a sorban – 32 vállalattól 65
nevezés érkezett…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. oldal

KözKözinfo

PNYME
Rendezvények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal

KözKözinfo

„Ma csak a húszéveseké…”

20 éves a Grafit Pencil
„…A Grafit Pencil elsô húsz éve igen változatosra sikeredett.
De úgy is fogalmazhatnék – ahogy azt a nem igazán szép
kisgyerekre szokták mondani – »érdekes«…” 

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14–15. oldal

CégCéginfo

Paraméterek – 2017  . . . . . .23. oldalPRINTPRINTinfoPrime Rate –
Ötletgenerátor nyílt nap

…miként áll össze az elcsépelt klisék nélküli és fôleg ered-
ményes printstratégia, amelynek csak részét… 

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

CégCéginfo

Europapier – 
Sappi-reggeli

…napjainkra miként alakultak és alakulnak át a fogyasztói
szokások, ezen belül természetesen a nyomtatott termékek
iránti igény, továbbá magának a nyomtatott… 

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

CégCéginfo

„Zöld-díjak” és… 

GPwA 2016 –
díjátadó

…Ahogy az már hagyománnyá
emelkedett, most is megelôzte a
díjátadót egy zöld minikonferen-
cia, amelynek témája a környezet
védelme volt, természetesen
iparági szemszögbôl…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal

KözKözinfo

IPRESS Könyvklub
…Idei kezdeményezésük pedig szerves folytatása a nyomtatott
világ létjogosultságát bemutató, fôként fiatalokat célzó…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. oldal

CégCéginfo
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● Meglepte, hogy a szakma önnek
ítélte a legrangosabb ágazati kitün-
tetést, a Magyar Nyomdászatért-
díjat?
– Igen, meglepett, mert nem számí-

tottam rá, de nagyon örülök neki.

● Több generációra nyúlnak vissza
nyomdászgyökerei…
– A dédszüleim között is voltak már

olyanok, akik ezt a szép szakmát gya-

korolták. Szüleim pedig az Athenaeum
Nyomdában dolgoztak. Számomra
természetes volt, hogy ezt a szakmát
válasszam.

● De azért nem kéziszedôként kép-
zelte el a jövôjét…
– Tényleg nem. Nyomdamérnök

szerettem volna lenni, ezért ahogy
végeztem a középiskolában – ahol
egyébként igazán jó tanáraim és szak-

oktatóim voltak –, jelentkeztem a
Könnyûipari Mûszaki Fôiskolára, ahol
formakészítô szakon szereztem
oklevelet. 

● És milyen indíttatásból lett alkal-
mazott matematikus?
– Ha az ember elkezd vezetôként

dolgozni a nyomdaiparban – akkori-
ban éppen gyártásszervezôi osztály-
vezetô voltam a Globus Nyomdában –,

Dr. Novotny Erzsébet felmenôi több generáción át
nyomdászok is voltak. Ezzel együtt szabad választása volt,
hogy ô is erre a pályára lépjen. Mégsem volt egy percig sem
kérdéses, hogy a középiskola után hol tanuljon tovább. Elsô
diplomáját a Könnyûipari Mûszaki Fôiskola formakészítô
szakán szerezte, majd az ELTE TTK alkalmazott
matematika szakán diplomázott, ezt követôen pedig 2006-
ban PhD doktori fokozatot szerzett Multidiszciplináris
bölcsészettudomány területen, majd ipar- és gazdaságtörté-
netbôl a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori
Iskolájában. Elsô munkahelye a Globus Nyomda volt,
ahonnan 1984-ben hívták át az Állami Nyomdába. Azóta is
ott, mai nevén ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben dolgozik,
és egyben a cég egyik speciális üzletágát is képviselô Specimen Papír- és Nyomdaipari
Zrt. vezérigazgatója. Szakmai tevékenysége különösen a bélyeg- és értékcikkgyártás
területén innovatív és kiemelkedô, de ez az a terület, amely éppen ezért egyáltalán nem
publikus… Konzulensként és témavezetôként húsz éve segíti a nyomdaipar felsôfokú
szakemberképzését, 2009 óta tanít az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai Intézetében,
2012 óta címzetes egyetemi docensként. Az InPEQ Fórum nemzetközi nyomdaipari
szervezetben a hazai nyomdaipart képviseli. További társadalmi tisztségei között elnökségi
tagja a Magyar Filatéliai Tudományos Társaságnak, valamint tagja a Magyar Posta
Mûvészeti Tanácsadó Bizottságának. Szabadidejében szívesen kertészkedik, túrázik, és
nagyon szeret utazni.

Belsô k íváncs iság á l ta l  mot ivá l tan

Dr. Novotny Erzsébet,
az ide i  Magyar  Nyomdászatér t -d í j
k i tüntetet t je
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óhatatlanul találkozik jó néhány olyan
feladattal, amely magasabb szintû
matematikai ismereteket igényelne,
ráadásul a számítástechnikai alkalma-
zások is akkoriban terjedtek el a szak-
mában, így érdemesnek látszott ebben
az irányban tovább képezni magamat. 

● Közben munkahelyet is váltott…
„Levadászták”?
– Nem, egyszerûen csak megkér-

dezte tôlem Keczeli Róbert – aki
akkoriban is, és késôbb is egyik meg-
határozó munkatársa volt az Állami
Nyomdának –, hogy nincs-e kedvem
ott dolgozni. Volt. Elôször a repro-
dukciós osztály fômûvezetôje, majd
nem sokkal késôbb a formakészítô
üzem vezetôje lettem. Nagyon sze-
rettem ezt a munkát, mert közvetlen
kapcsolatban álltam a szakemberek-
kel, a termeléssel.

● Egy jó ideje viszont már jóval
magasabb pozíciókat tölt be, és
egészen más feladatokat bíznak
önre…
– Igen, de ez, azt hiszem érthetô

okokból, nem igazán publikus.

● Idestova húsz éve tanít is…
– Ha az ember olyan szerencsés,

hogy magának is jó tanárai voltak, és
meglehetôsen sok tudást összeszedhe-
tett az élete során, akkor úgy érzi,
hogy ezt a tudást tovább kell adnia a
következô generációnak.

● Hát, tény ami tény: manapság –
szerintem – csak belsô
elhivatottság okán vállalkozik
oktatásra bárki is… Az anyagi
szempontok nem motiválhatják… 

– Fontos az anyagi biztonság, de
annál sokkal fontosabb, hogy az
ember azt csinálhassa, amit szeret,
megtalálja mind szakmai téren, mind
a magánéletében, ami neki örömet
okoz, amitôl értékessé válnak a
napjai. 

● Az elhangzottak alapján azt
gondolom, hogy legalább annyit fel
is töltôdik a munka, illetve egyéb
tevékenységei során, mint amennyi
energiát ráfordít…
– Teljes mértékben! Másképp nem

is lenne érdemes ennyit dolgozni.

● Egész életében az volt a jellem-
zô, hogy mindig egyszerre több és
kifejezetten fajsúlyos dologgal
foglalkozott és persze foglalkozik:
tanult, mellette vezetôként dolgo-
zott, majd tanított és tanít, miköz-
ben egyre felelôsségteljesebb a
munkahelyi pozíciója, mindemellett
számos társadalmi tisztséget nem-
csak betölt, hanem nagyon is aktív
benne… Az élet „magán oldala”
mennyire fért, fér ebbe bele?
– Meglehet, hogy túl soknak tûn-

het, amit szakmai területen végzek,
de ez folyamatosan alakult ki az
évtizedek során, és mindig megtalálta
a helyét az életemben úgy, hogy ne
érezzem soknak, fôleg ne tehernek, és
ne akadályozzon a magánéletben.
Mivel alapvetôen fût egy belsô kíván-
csiság, számomra érdekes, ha új dol-
gokat ismerhetek meg: ez hajt szak-
mai téren, az oktatásban, a kiállítá-
sokon vagy konferenciákon való
részvételnél, és a magánutazásoknál
is. Ha tehetem, órákat ülök könyvtá-
rakban, és kutatok minden után, amit

csak fontosnak tartok. Egyik ilyen
terület például a bélyeggyártás törté-
nete. A bélyegek számomra elsôsor-
ban ipartörténetileg lenyûgözô termé-
kek, mert mindig magukon hordozzák
az adott kor legkifinomultabb nyom-
da- és biztonságtechnikáját. Nem tit-
kolt célom, hogy egyszer teljes egé-
szében feldolgozzam az ipartörténet e
területét, hiszen könnyen meglehet,
hogy 20–30 év múlva már nem is
lehet…

● Olyan kiegyensúlyozottnak,
„gömbölyûnek” tûnik az élete…
Önt – legalábbis szerintem – senki
nem látta például feszültnek vagy
idegesnek, és azt gondolom, kon-
fliktusba se keveredett senkivel… 
– Alapvetôen kiegyensúlyozott

típus vagyok, és valóban nem igazán
szoktam ideges vagy feszült lenni,
konfrontációra is csak néha, a cégen
belül, a munkáim kapcsán kerülhet
sor, de ezeket a helyzeteket vagy
problémákat én inkább feladatnak
tekintem, amit meg kell oldani – és
mindent meg is teszek azért, hogy
ezek megoldódjanak. A munkám
során kizárólag a munkára koncent-
rálok, egyéb körülmények nem
foglalkoztatnak. 

● Mi volt eddigi pályafutásának
legkimagaslóbb pontja, az a pont,
amikor úgy érezte, hogy a lelke
most szárnyal?
– Folyamatosan megvan bennem

ez az érzés, valószínûleg nem is
tudnék másképpen élni. ■

Ilona
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Ahogy arról elôzô
(317.) számunkban beszá-
moltunk, nekifogott a szakma, hogy
megoldja az egyre égetôbben jelent-
kezô munkaerôhiányt. 

Ennek érdekében
az október 19-i meg-
beszélésen – ame-
lyet a Keskeny
Nyomda képvisele-
tében ifjabb Kes-
keny Árpád kezde-
ményezett és hívott
össze – megalakult
az Oktatási Bizott-
ság. A bizottság –
tagjai: Nyomda- és
Papíripari Szövet-
ség, Keskeny Nyom-
da, ANY Biztonsági
Nyomda, Oláh

Nyomda, a Szily Tótfalusi nyomdaipa-
ri tagozata – november 8-án össze is
ült, hogy immáron célirányosan fog-

lalja össze az utánpótlás-, illetve
munkaerôhiánnyal kapcsolatos jelen
helyzetet, továbbá határozza meg
mindazon feladatokat, amelyek ezen
problémák rövid, közép- és hosszú
távú  megoldását teszik lehetôvé. A
szövetség elôzetesen készített a tagsá-
ga körében egy felmérést arról, hogy
konkrétan mely területeken, mekkora
hiánnyal küzdenek a cégek, és a prob-
léma megoldása érdekében mi az, amit
esetleg a gyakorlatban is fel tudnának
vállalni. Megerôsítést nyert, hogy a
munkaerôhiány alapvetôen a gyártás
területén jelentkezik: a könyvkötô és a
gépmester az a két szakma, ahol nem-
hogy rövid távú képzésre, már tûzol-
tásra lenne szükség. A cégek többsé-
gének azonban már az is érdemi segít-

88
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Alakulóban…

Oktatás és munkaerô-utánpótlás (2 . )
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ségül szolgálna, ha egyáltalán olyan
munkaerôhöz jutnának, akiknek leg-
alább némi elméleti fogalmuk van
egyáltalán magáról a nyomdáról… A
gyakorlat megszerzését a nyomdák
döntô többsége biztosítaná, és arra is
megvan a hajlandóság, hogy akkredi-
táltassák magukat az OKJ-s duális
képzés keretén belül, mint szakmai
gyakorlatot biztosító helyszín. 

A bizottsági megbeszélésen elhang-
zottakat összefoglalva jelenleg a kö-
vetkezôképpen áll az ügy: alapvetôen
van szükség tûzoltásra, merthogy
égetô a probléma, tehát nagyon gyor-
san fel kellene térképezni azokat a
lehetôségeket, ahonnan – akár szak-
képzetlen – munkaerôt lehetne szerez-
ni. Ezzel párhuzamosan meg kellene
teremteni a nagyon rövid távú, tehát a
3–6 hónapos tanfolyami képzés felté-
teleit, beleértve a hozzá szükséges tan-

agyag kidolgozását. Mindemellett
koncentrálni kell a szakképzés rövid
távú utánpótlására is, azaz a kétéves
OKJ-s képzésre. A gyakorlatban ez
azt jelentené, hogy a szövetség által
kidolgozott Print: a Te jövôd kam-
pányt erôsíteni kell a középiskolák
végzôs tanulói, illetve a felnôttkép-
zés iránt potenciálisan érdeklôdôk
körében, hiszen ez az a két réteg,
amely két év alatt szakképzettséget

szerezve, munkába tud állni egy
nyomdában. A középiskolások eseté-
ben a körükben végzett korteskedés
másik esetleges kimenete lehet –
ugyan az kicsit hosszabb távra szóló
megoldás –, hogy jelentkeznek az
Óbudai Egyetem Médiatechnológia
szakára, ahol felsôfokú végzettséggel
rendelkezô szakemberként erôsítenék
majdan az ágazatot.

A bizottság szerint mindenképpen
folytatódnia kell a jelenleg az általános
iskolák végzôsei körében folyó kam-
pánynak is, mert ugyan az hosszú
távon, 3–5 év múlva jelent csak meg-
oldást, ám, ha most nem kezdjük el,
akkor állandósulni fog a „tûzoltás”. 

Márpedig nagyon nagy szükség
van/lenne arra, hogy ismét folyamato-
san és megnyugtató módon rendelke-
zésre álljon a megfelelô munkaerô-
utánpótlás. 

A megbeszélésen az is világossá
vált, hogy új alapokra kell helyezni
az elméleti oktatást: szükség lenne
fôleg a tanfolyami, de az OKJ-s
tananyag korszerûsítésére, illetve a
képzési keretek rugalmasságának nö-
velésére is. A gyakorlati képzésre
pedig nem egy milliárdos beruházást
igénylô, korszerû tanmûhely létreho-
zása a megoldás, a nyomdák – ahogy
fentebb említettem – ezt a részét
bevállalják.     

Az is teljesen egyértelmûvé vált:
ahhoz, hogy az egész „ügy” megoldást
nyerjen, nagyon konkrét megvalósítási
tervre, és annak véghezvitelére van
szükség, azaz: hétfô délelôtt 10 órakor
kinek, mit kell tennie. Elengedhetetlen
tehát, hogy legyen „gazdája”, felelôs
személye az ügynek, olyan valaki,
akinek kifejezetten – nem mellékesen
és nem is társadalmi munkában, hiszen
a feladat teljes embert kíván – az a
dolga, hogy az ezzel kapcsolatos
feladatokat kézben tartsa, koordinálja,
szervezze, intézze. Dedikált személy
vagy szervezet szükségeltetik a munka
érdemben való elvégzésére! Ez viszont
pénzbe kerül, amit az ágazat egészé-
nek – hangsúlyozom: EGÉSZÉNEK –
kellene elôteremteni. 

A kérdés, hogy megteszi-e…? ■
Ilona
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2016. október 20-án
reggel 9 órára üzleti reg-
gelire hívta mûnyomó-
papírokban különösen
érdekelt partnereit az
Europapier Budapest. 

A konkrét téma a
Sappi papírgyár Magno
termékcsaládja volt,
amelyrôl a gyár regio-
nális képviseletének
vezetôje, Batha Judit
tartott elôadást. A hely-
szín a belvárosi Tio
Felipe étterem volt, ahol
több mint hatvan vendég
– közöttük nyomdák, kiadók képviselôi,
valamint a Képzômûvészeti Egyetem
néhány diákja – ismerkedhetett meg,
vagy éppen frissíthette fel tudását a
Sappi által gyártott Magno termékcsalád-
ról, amelynek kizárólagos forgalmazója
az Europapier. Az eseménynek külön
apropójául szolgált a FUTBALL-EB
2016 – Az éjjel nem érhet véget! címû
exkluzív album sajtóbemutatása is,
amely az Europapier Budapest és a Sappi
támogatásával jelent meg, Magno Vo-
lume papírra nyomtatva készült, ami
kiválóan reprezentálja a Sappi volumeni-
zált mûnyomópapírok elônyét. 

Miután Szendrei-Nagy Szabolcs, az

Europapier Budapest
printing & packaging
üzletágának vezetôje
köszöntötte a jelenlévô-
ket, arról tartott rövid
elôadást, hogy az X, Y és
Z generáció megjelené-
sével napjainkra miként
alakultak és alakulnak át
a fogyasztói szokások,
ezen belül természetesen
a nyomtatott termékek
iránti igény, továbbá ma-
gának a nyomtatott kom-
munikációnak a meg-

Europapier – Sappi-reggeli
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ítélése. Mára már egyértelmûvé vált,
hogy a nyomtatott termékeknek na-
gyon is helyük van a médiamixben:
szerepük, jelentôségük meghatározó,
ám egyáltalán nem kizárólagos. A
technológiát tekintve pedig megálla-
pítható, hogy az ofszettel történô
gyártás csökkenô tendenciát mutat, a
digitális ellenben gyorsan növekszik.
Ugyanakkor kettôjük mennyiségre
vetített aránya jelenleg még 40:1 az
analóg javára… Kétségtelen azon-
ban, hogy a digitálisan készült termé-
keket négyszer drágábban lehet elad-
ni, így az arány a forgalmat tekintve
10:1-hez – hangzott el egyebek mel-
lett az elôadásban. Az is igaz viszont,
hogy ha egy nyomda ezen a szeg-
mensen sikeressé akar válni, jóval
több rugalmasságra, kreativitásra és
proaktivitásra van szüksége…
Egyértelmûen jó hír tehát, hogy a
nyomtatott termékeknek helye ma-
radt a piacon: legyen szó könyvrôl,
magazinról, kereskedelmi kiadvány-
ról, naptárról stb. – van igény rá! De
még jobb – sôt, elengedhetetlen –, ha
fel is keltjük azt. 

Batha Judit az elô-
adása legelején be-
mutatta magát a
Sappit, majd beszélt a
nyomtatott termékek
piacának alakulásá-
ról, azt követôen
pedig az általuk gyár-
tott Magno mûnyo-
mócsalád került rész-

letes bemutatásra. A piac-
ról szólva kiemelte, hogy
határozott növekedés
érezhetô a magazinok,
fôleg az úgynevezett
vevôi magazinok piacán,
és a könyvek esetében is
egy óvatos emelkedés
tapasztalható. A Sappi
termékportfóliója kapcsán
elmondta, hogy a cég
hétféle terméket, négyféle
felületben, illetve mázolt
és mázolatlan kivitelben gyárt. Az
elôadó – különösen fókuszálva két új
termékükre, a Magno plus glossra és
a plus silkre, amelyekre egyébként
HP Indigo gépekkel történô nyomta-
tás esetére is garanciát ad a papírgyár
– részletesen bemutatta az egyes
papírok tulajdonságait és elônyeit,
továbbá azt is, hogy a gyártás során
ezt miként érik el. A szakmai tovább-
képzésnek is beillô elôadásból a
jelenlévôk átfogó ismeretet kaptak
nemcsak az egyes papírféleségekrôl,
azok optimális felhasználásáról,

hanem arról is, hogy ezek használata
milyen megtakarítást eredményez az
elôállítás folyamán: például alacso-
nyabb súly, kevesebb termékdíj,
alacsonyabb logisztikai költség stb.
Megjegyzem: meglehetôsen jelentôs
a megtakarítás mértéke: akár 10–15
százalék! Mindezt nem általánossá-
gokban, hanem konkrét példán ke-
resztül, egzakt számításokkal alátá-
masztva bizonyította be Batha Judit.
Elôadása legvégén pedig arra hívta
fel a jelenlévôk figyelmét, hogy a
különféle termékekrôl való legna-

gyobb ékes szólásnál
többet ér, ha mindezt a
kiadók számára be,
illetve meg is mutatjuk. 

Merthogy mindenki
esetében igaz, a „hi-
szem, ha látom!”-
attitûd… ■ 

Ilona
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Majd’ tíz éve már, hogy a
Prime Rate belekezdett azokba

a szemináriumokba, illetve nyílt napok
rendezésébe, amelyeket meglévô, vala-
mint potenciális partnereinek tart. Ezek
mindenkori dedikált célja, hogy felhívják
a figyelmet, megismertessék mindazokat
a lehetôségeket, amelyeket a cég, eleinte,
mint Kelet-Közép-Európa legnagyobb
digitális, majd az ofszettechnológiát is
magába foglaló nyomdai szolgáltatója
kínál számukra. A kezdetektôl arra tették
és teszik ma is a hangsúlyt, hogy újabb
és újabb üzleti lehetôségeket mutassanak
be partneri körüknek. Nem véletlen,
hogy a Prime Rate ezen rendezvényei
iránt az évek során elképesztôen megnôtt
az érdeklôdés: teljes mértékben „telthá-
zasak” lettek. Legutóbbi, a nyílt nappal
egybekötött Ötletgenerátor elnevezésû
szemináriumukra – amelyre 2016. októ-
ber 19-én került sor – több mint százhú-
szan jelentkeztek, ezért a regisztrációs
határidô vége felé már nem is tudták a
részvételi szándékokat elfogadni…

Abszolút bevált a dr. Tomcsányi
Péter tulajdonos-ügyvezetô által prefe-
rált „a piacom piacát segítve növelem a
saját piacom” üzleti stratégia. Persze, a
szemináriumok önmagukban kevesek
lettek volna a sikerhez. Kellett a minden-
napok nem kevés munkája és erôfeszíté-
se, a jókora kitartás, az abszolút ügyfél-
központú szemlélet, a folyamatos fejlô-
dés, az újabb piaci lehetôségek megtalá-
lása és kiaknázása, no meg persze a tech-
nológiai újdonságok bevezetése – példá-
ul a Sodix 3D UV-lakk nyomtatás, amely
kvázi amolyan „reklámfogásként” indult,

de hatalmas üzleti
siker a mai napig
–, továbbá a gyár-
tási háttér fejlesz-
tése, beleértve az
infrastruktúrát is. 

Nemrégiben
újabb digitális
nyomdagépekkel
(HP 10 000, illetve
Xerox és Canon
egyszínes nyomó-
gépek) bôvült az
egyébként is igen
impozáns géppark,
amelyeknek kö-
szönhetôen a
könyvgyártásban
és a változó adat-
tartalmú tranzak-
ciós és marketing
célú postai külde-
mények elôállítá-
sában tudnak még
gyorsabban és még
magasabb színvo-
nalon teljesíteni.
Másik beruházá-
suk pedig a Gödöl-
lôn, zöldmezôs beruházásként épülô, sa-
ját tulajdonú, rendkívül modern és jól
felszerelt telephely, amely közel 3500
négyzetméter lesz, és természetesen a
technológiai sorrend szerint kerül kiala-
kításra. Terveik szerint 2017 márciusától
ide költözik a Prime Rate ofszet nyomta-
tással foglalkozó részlege, amely pilla-
natnyilag egy bérelt telephelyen mûkö-
dik. Jelenleg egyébként három telephe-

lyük van: a Megyeri úti digi-
tális nyomdai szolgáltató és
logisztikai központ és a gö-
döllôi ofszet nyomda mellett
ugyanis van egy jászfénysza-
rui részlegük is, ahol az
egyik legnagyobb elektroni-
kai gyártónak végeznek
nyomdai és logisztikai szol-
gáltatásokat. A Prime Rate-
nél pillanatnyilag több mint

kétszáz fô dolgozik, és idei forgalmuk
elôreláthatólag meghaladja az ötmilliárd
forintot. Sikerük alapja, hogy az ötlettôl
a különféle technológiák és megoldások
alkalmazásán keresztül, továbbá beleért-
ve a tárolást és a logisztikát is, elképesz-
tôen komplex szolgáltatást nyújtanak
valamennyi partnerüknek. 

De rátérve a most megrendezett Ötlet-
generátor elnevezésû rendezvényükre,

Prime Rate – Ötletgenerátor nyílt napC
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ezúttal is új ötletekkel és praktikákkal
ismerkedhettek meg mindazon szeren-
csések, akik egyáltalán bejutottak a
rendezvényre. Ôk egyúttal azt is szem-
ügyre vehették, hogy mindez hol és
hogyan készül, továbbá megtapasztal-
hatták, hogy noha a Prime Rate egy
professzionális, jószerint ipari nagy-
vállalat, mégis milyen családias lég-
körben folyik a munka. És persze,
ezúttal is volt nyeremény: a résztvevôk
között egy kétszemélyes wellness hét-
vége került kisorsolásra, egybekötve
egy BMW i3-as két napon keresztül
történô kipróbálásával.

A reggel fél kilenckor kezdôdô
program elsô elôadását „Télapótól a
Playboy nyusziig…, avagy tanuljunk
másoktól!” címmel dr. Tomcsányi
Péter tartotta. Elsôsorban arról beszélt,
milyen, mit takar, miként áll össze az
elcsépelt klisék nélküli és fôleg ered-
ményes printstratégia, amelynek csak
részét – ámbár fontos részét – képezik
a különféle nyomtatott termékek.

Üssön, mint a villanypásztor! – volt
a következô elôadás címe, amelyben
Nagy Norbert, a Prime Rate nagyjából
két éve alakult marketingosztályának

vezetôje számos ötletet is felvonultat-
va, a kivitelezési praktikákba, illetve –
ahogy fogalmazott – titkos összete-
vôkbe (például „hibrid kommuniká-
ció”) is beavatta a hallgatóságot, an-
nak érdekében, hogy ne a kukában
kössenek ki a nyomtatott marketing-
anyagok, mindenképpen célba érjenek
az üzenetek.

Egyébként a Prime Rate marketing-
osztályáról legfôképp azt érdemes
tudni, hogy nem azért jött létre, hogy a
céget „marketingelje”. Szó nincs errôl!
A marketingosztály feladata, hogy a
partnereiket marketingelje, vagyis
olyan ötleteket dolgozzon ki számuk-
ra, és persze, vigye is végig a megva-
lósítást, amelyek az ô üzeneteik célba
juttatását, az ô piaci pozíciójuk erôsí-
tését eredményezi. Ebbe a virtuális és
valódi csatornák egyöntetû alkalmazá-
sa éppúgy beletartozik, beletartozhat,
mint a különféle nyomdatermékek
tervezése és kivitelezése, vagy éppen
bármilyen más marketingeszköz (pél-
dául applikációk, telemarketing stb.)
használata. 

A Prime Rate ezzel a szolgáltatásá-
val – azt gondolom – a piacom piacá-

nak segítését, mint üzleti stratégiát,
egy ritkán, vagy tán még soha nem
tapasztalt szintre emelte. Ennél átfo-
góbb, komplexebb – azaz: „helyetted
kisvirág!” – vevôi kiszolgálás, talán
tényleg nem is létezik…

A szünetet követôen négy olyan
elôadás következett – Pozvai Zsolt
(Develor): CX2016, egy nemzetközi
konferencia tanulságai, avagy: telt-
házas rendezvény álmatlan éjszakák
nélkül; Nagy Richárd (Masterplast).
Hajrá Magyarok! focinaptáras kam-
pány; Pataki Gábor (Magyar Mobil-
tárca Szövetség): NFC a hétközna-
pokban – egyérintéses edukáció játék-
ba csomagolva, valamint dr. Csorbai
Hajnalka (Opten): Hiába jó a kam-
pány, ha pocsék a címlista – kreatív
adatbázis-elôkészítés –, amelyben az
elôadók konkrét esettanulmányokon
keresztül mutatták be, hogy a Prime
Rate-tel való együttmûködés ered-
ményeként miként vitték sikerre adott
kampányukat, illetve rendezvényüket.
Nemcsak, hogy célba érkeznek az
üzenetek, hanem pozitív reakciókat
váltanak ki. És ez a lényeg! ■

Ilona
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„Ma csak a húszéveseké a v i lág…”

20 éves a Grafit Pencil

Mintegy kétszáz meghívott vendéggel
közösen fergeteges bulival ünnepelte
huszadik születésnapját a Grafit Pencil.
A helyszín az Európa rendezvényhajó
fedélzete volt, az idôpont: 2016. novem-
ber 4. A meghívottak körében megrende-
lôk, beszállítók, együttmûködô nyomdák
képviselôit egyaránt megtalálhattuk.

Az annak idején nyolc tulajdonos által
alapított cég az elmúlt húsz évben igen
komoly fejlôdést tudhat magáénak. En-
nek során a nyomda az egyszínes kisof-
szet nyomógépektôl eljutott a korszerû,
elektronikusan vezérelt, négyszínnyomó
B1-es formátumú gépekig, és az
elôkészítéstôl kezdve a kötészetig, sôt a
kiszállításig házon belül lefedett a teljes
gyártási folyamat. Napi nyomóka-
pacitásuk meghaladja a 360 000
B1-es ív teljesítményt, és termé-
szetesen digitális nyomtatásra is
felkészültek. A kezdeti 50 m2 he-
lyett napjainkban már 5 000 m2-en
folyik a termelés, a dolgozói lét-
szám pedig közel 80 fô.

A válság persze, ôket sem kí-
mélte: de mára már, teljesen ma-
guk mögött tudják. Ahogy egy
nemrégiben készült interjúban Ko-
rok Péter ügyvezetô fogalmazott:

köszönik szépen, jól vannak, és miként
az elmúlt húsz év alatt, úgy a jövôben is
– még ha, olykor kisebb kitérôt téve is –
kitartóan mennek elôre. A tulajdonosok –
akik jelenleg is hatan vannak! – agilitása,
a koncepciózus üzleti filozófia folyama-
tosan, egyre növekvô ütemben hozta és
hozza az eredményeket. Az elsô perctôl
kezdve az ügyfelek komplex kiszolgálá-
sára fókuszáltak, ami a megrendelôi kör
bôvülését, a megrendelések mennyisé-
gének olykor ugyan megbicsakló, de
összességében lendületes növekedését
eredményezte.

A születésnapi bulin – merthogy, tény-
leg buli volt a javából – rövid videóval
idézték fel az elmúlt két évtized legfon-

tosabb történéseit, pillanatait, amibe
a gépavatóról, vagy éppen korábbi
születésnapokról készült felvételek
éppúgy beletartoztak, mint a nyom-
dában dolgozók gyermekeinek tar-
tott Télapó-ünnepség megható per-
cei. Még mielôtt azonban erre sor
került volna, Korok Péter emlékez-
tette a társaságot mi, minden történt
20 évvel ezelôtt. Mint sorolta:

„Oroszország csapatokat küldött Boszni-
ába, Szlovénia társult az EU-val, Ópusz-
taszeren felavatták a restaurált Feszty-
körképet, Borisz Jelcint elnökké válasz-
tották, II. János Pál pápa hivatalosan
elfogadta Darwin evolúciós elméletét,
Bill Clinton lett az USA elnöke, a Pan-
nonhalmi Bencés fôapátság épületét a
világörökség részévé nyilvánították,
nyilvánosságra került a Tocsik-ügy,
megjelent Glenn Close fôszereplésével a
101 kiskutya címû film, 21 érmet szerez-
tünk Atlantában, a Fradi lett a bajnok, és
végül de nem utolsó sorban megalakult a
Grafit Pencil!” Majd így folytatta: „Egy
ember, és egy cég életében is hosszú idô
húsz év. 
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A Grafit Pencil elsô húsz
éve igen változatosra sikere-
dett. De úgy is fogalmazhat-
nék – ahogy azt a nem
igazán szép kisgyerekre
szokták mondani – »érdekes«. A kezdeti
lendületbôl egy soha nem tapasztalt
pénzügyi válságon keresztül vezetett az
út, amit szerencsére már magunk mögött
tudhatunk. Akik ma este velünk ünnepel-
nek, azokra éveken át mindig számíthat-
tunk. Köszönjük! Mi azt valljuk – és egy-

re kevesebben vagyunk ilyenek –, hogy az
üzleti életben is van barátság. Ezt is
szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akiket érint.” 

Ezt követôen elindult a hajó, amelyrôl
csodás látványt nyújtott a kivilágított
Budapest, és elkezdôdött a Liszkay pin-

cészet pompás boraival
kísért pazar vacsora. 

A Grafit Pencil me-
nedzsmentje, egyben fô-
tulajdonosai – Korok Péter,
Konecsni Ferenc és Szabó
Gábor – azonban további
meglepetést is tartogattak a
vendégek számára. Aradsz-
ky László Nemcsak a húsz-
éveseké a világ címû slá-
gerét írták át ez alkalomra:
„ma csak a húszéveseké a
világ” – énekelte az ünne-
peltekkel együtt kórusban a

társaság, kezében lengetve a szál „virá-
got”. Azután kezdetét vette, de még in-
kább folytatódott a tánc, a zenés, vidám
mulatozás. A Grafit Pencil pedig – leg-
alábbis szándékaik szerint – nekifutott a
következô húsznak… ■

Ilona
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HUNGAROPACK 2016 – díjátadó 

2016. október 25-én ünnepélyes kere-
tek között, az Óbudai Egyetem tanácster-
mében tartott 18. Csomagolástechnoló-
gus és Papíros Szakmai Nap záróesemé-
nyeként kerültek átadásra a 2016. évi
Hungaropack elismerések.

A közel ötvenéves múltra visszatekin-
tô  megmérettetés mindenkori célja a ma-
gyar termékek versenyképességének
fokozása, az új fejlesztésû csomagoló-
anyagok, -eszközök és csomagolási
segédanyagok, illetve csomagolási meg-
oldások mind szélesebb körû megismer-
tetése és elterjesztésének segítése.

A szervezôk további alapvetô célja
volt és maradt is, hogy hozzájáruljanak a
kiemelkedô munkát végzettek szakmai
elismeréséhez is, mind hazai, mind
nemzetközi szinten. Az elsô versenyre
1967-ben került sor, 1968-ban követte a
második, ezután viszont hosszú ideig
kétévenként került megrendezésre, így
igazodott a Hungexpo által szervezett
elôbb Budapack, késôbb pedig Buda-
transpack nevet viselô Nemzetközi
Anyagmozgatási és Csomagolási Szak-
kiállításhoz.

A verseny történetének közel ötven
éve nem múlt el változások nélkül. Az
eredeti szervezô Anyagmozgatási és Cso-
magolási Intézet 1993-ban, a privatizáció
lezárását követôen, az ACSI Logisztika
Rt. nevet vette fel. A mai szervezô, a
Csomagolási és Anyagmozgatási Orszá-
gos Szövetség – mint a szakterület non-
profit szervezete – 2000 óta szervezi e
fontos hazai eseményt. 

A változások szele a kül-
földi szervezeteket is elérte,
ma már csak a WPO rendez
versenyeket. 

Ami viszont nem válto-
zott az évek során, az az,
hogy a magyar csomagolá-
sok továbbra is sikeresen
pályáznak a világ csomago-
lási verseny díjaiért. 1997 és
2015 között 87 darab
WorldStar díjat gyûjtöttek
be a hazai „csomagolósok”.
Mivel a WorldStar csoma-
golási világversenyen a magyar vállala-
tok rendszeresen és eredményesen szere-
pelnek, ennek is köszönhetô, hogy 2016
májusában Magyarországon tartotta tava-
szi ülését a Csomagolási Világszövetség
(WPO). Az ötnapos program része volt a
2015. évi WorldStar nyerteseinek díj-
átadó ünnepsége, amelyen újabb 11 díj –
ezek közül négyet ismét az STI Petôfi
Nyomda nyert – csatlakozott a már meg-
lévôkhöz.

Visszatérve a Hungaropackhoz: a
Magyar Csomagolási Versenyt már hosz-
szú idô óta a Csomagolási Világverseny
szabályrendszere alapján szervezi a
CSAOSZ, ezért néhány éve el is nyerték
a WorldStar nemzeti programja elismerô
címet. Ennek az együttmûködésnek az
alapján csatlakoztak tavaly a Csomagolá-
si Világszövetség és a Messe Düsseldorf
közös kezdeményezéséhez, és Hungaro-
pack Save Food elnevezéssel új díjat
alapítottak. 

Idén újabb díjak-
kal szélesedett az
elismerés: a Hunga-
ropack Ipari Kreati-
vitás és a Hungaro-
pack Marketing dí-
jakat is kiadták. 

A 2016-os ver-
senyre – amely im-
máron 33. a sorban
– 32 vállalattól 65
nevezés érkezett. A
pályázó vállalatok
száma hárommal

marad el az elmúlt évitôl, a nevezések
száma azonban örvendetesen növekedett
(tavaly 59 volt). A 65 nevezésbôl 50
tartozott a fogyasztói és gyûjtôcsomago-
lás, míg 15 a szállítási csomagolás kate-
góriába. A többletnevezések elsôsorban a
szállítási csomagolás kategóriából kerül-
tek ki, és fôleg csomagolószer-gyártók-
tól, csomagolási rendszerszolgáltatóktól
érkeztek pályamunkák. 

A versenyen résztvevô 32 vállalat kö-
zül 5 elsô nevezô, 11 cég visszatérô – te-
hát egy-egy év kihagyása után, megfelelô
szintû munka esetén pályázó –, és a hosz-
szabb ideje (az utolsó 3 évet vizsgálva)
minden évben nevezôk száma pedig 16. 

A Hungaropack versenyen elnyert díj
egyben elôfeltétel a hazai cégek számára,
hogy nemzetközi megmérettetésen indul-
hassanak. ■

Il–
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Bencs Attila, a CSAOSZ elnöke
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2016. október 18-án immáron hato-
dik alkalommal kerültek átadásra a dr.
Endrédy Ildikó és dr. Schulz Péter
alapította Mérnök és Nyomdász Kft.
által létrehozott GPwA Zöld-díjak, a
helyszín pedig ezúttal a Tótfalusi Tan-
nyomda volt. Ahogy az már hagyo-
mánnyá emelkedett, most is megelôzte
a díjátadót egy zöld minikonferencia,
amelynek témája a környezet védelme
volt, természetesen iparági szemszög-
bôl megközelítve. 

Miután dr. Endrédy Ildikó köszön-
tötte a jelenlévôket, a társszervezôi
feladatokat ellátó Papír- és Nyomda-
ipari Mûszaki Egyesület nevében Pesti
Sándor ügyvezetô igazgató osztott
meg néhány gondolatot arról, hogy a
GPwA azért is különösen fontos, mert
jelentôs szerepe van abban, hogy
eloszlassa a közvéleményben még ma
is széles körben jelenlévô azon tév-
eszmét, amely szerint a papír-, illetve
nyomdaipar környezetszennyezô.

A következô elôadó Fábián Zoltán,

a Tótfalusi Nyomdaipar Tagozatnak is
helyet adó Szily Kálmán Mûszaki
Szakközépiskola igazgatója volt. Elô-
adásában részletesen bemutatta egy-
részt az iskolai képzés struktúráját,
beszélt a változásokról, amelynek
legfontosabb eleme például, hogy a
szakképzés erôteljes kormányszintû
támogatást kap, elôtérbe került a duá-
lis képzés, valamennyi szakképzési
centrum foglalkozik ma már felnôtt-
képzéssel, illetve már a második szak-
mát is mindenki ingyenesen szerezheti
meg. A nyomdaipari képzésrôl szólva
elmondta, hogy rendkívül hullámzó,
de ezen belül is nagyon alacsony az
érdeklôdés, legfeljebb a kiadványszer-
kesztés az, amely iránt egyáltalán va-
lamilyen hajlandóságot mutatnak a
fiatalok. De például könyvkötôként
idén nem fog végezni senki, sôt jelen-
leg tanuló sincs… S noha próbálkozik
az iskola a továbbtanulás elôtt álló
diákok között a korteskedéssel, az
eredmény több mint lehangoló… 

„Az utánpótlás biztosításához na-
gyon nagy szükség lenne a nyomdák-
kal való szoros együttmûködésre, mert
az iskola ezt a problémát egyedül nem
tudja megoldani” – hangsúlyozta az
igazgató. Ezt követôen felvázolt né-
hány olyan területet – duális képzésre
helyszín biztosítása, iskolalátogatás,
felnôttképzés, tananyag modernizálása
–, ahol elképzelése szerint mindez
megvalósulhatna.

Szebellédi István, az STI Petôfi
Nyomda EHS (Environment–környe-
zetvédelem, Health–egészség, Sa-
fety–munkavédelem) vezetôje pedig
arról tartott elôadást, hogy mivel nagy-
jából ötéves gyakorisággal változnak a
vonatkozó elôírások és szabványok,
folyamatos és nem kevés feladatot ró a
vállalatokra az azoknak való megfele-
lés kialakítása. Az elôadó átfogóan
vázolta a jelenlegi elvárásokat és felté-
telrendszert, és részletesen ismertette
azok legfontosabb – vezetô bevonása
és felelôssége, kötelezô eredmé-

„Zö ld-dí jak”  és környezetvédelmi  min ikonferenc ia

GPwA 2016 – díjátadó

1188

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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nyesség, kockázatkezelés, életciklus
szemlélet – kritériumait.

„Just in Time a papírbeszállítás-
ban” lehetett volna a következô elô-
adás címe, ugyanis az Igepa Paper
Hungary pénzügyi igazgatója, Rádi
Imre arról tartott elôadást, hogy a
cégnél bevezetésre került JIT-rend-
szer milyen költségmegtakarítást,
illetve egyéb gazdasági és környezeti
elônyt jelent nyomdaipari partnereik
számára.

A Canon Hungária részérôl Szalai
István kereskedelmi igazgató (PPG)
tartott elôadást, amelyben azt vizsgál-
ta, hogy a különféle nyomtatási tech-
nológiák – ofszet, elektrofoto-grafi-
kus, inkjet –, illetve az elektronikus
kommunikáció közül, melyik, mek-
kora környezeti terhelést jelent. Az
adatok alapján egyértelmûen kiderült,
hogy például egy darab könyv gyártá-
sánál kibocsátott CO2 töredéke annak,
amelyet – mondjuk – az okostelefon
használata okoz a légkörben… Igaz
tehát a green printing! Az egyes
nyomtatási technológiákat összevetve
pedig megállapítható, hogy – ugyan
példányszámfüggô, de – összességé-
ben nagyjából egyformán „zöldek”:
legzöldebb talán mégis az inkjet.

Az utolsó szakmai elôadást dr.
Schulz Péter tartotta, aki az erdôterü-
letek alakulásán keresztül mutatta be
egyrészt, hogy milyen megoldások
születnek azok növelésére, illetve

miért nem a papíripar okolható az
erdôs területek Európán és Észak-
Amerikán kívül tapasztalható csökke-
néséért. A világ fakitermelésének
egyébként mindössze 13 százaléka
kapcsolatos a papírral és csupán
egyetlen százaléka csak az, amelyet
könyvnyomtatási célú papírok gyártá-
sa miatt vágnak ki. Európában és
Észak-Amerikában a fenntartható
erdôgazdálkodás eredményeképpen
pedig nemhogy csökken, hanem évrôl
évre növekszik az erdôk területe.
Elôadása befejezô részében a papír
újrahasznosíthatóságára hívta fel a
figyelmet, ám hangsúlyozta, hogy
bárki részérôl is botorság azt állítani,
hogy a papír 100 százalékban újra-
hasznosítható, ugyanis vannak olyan
felhasználási területek – például
egészségügy, higiénia, archiválás –,
amelyek ezt nem teszik lehetôvé.
Nagyjából 78 százalékig növelhetô a
papír-újrahasznosítási arány, és ehhez
képest az európai átlag igen magas:
72 százalék! A világátlag pedig jelen-
leg 58 százalék. 

A szakmai elôadások befejeztével
dr. Endrédy Ildikó tartott egy rövid
elôadást a GPwA pályázat hátterérôl,
illetve értékelési rendszerérôl. Majd a
pályázat fô támogatójával, Schuck
Istvánnal, a Prosystem cégcsoport
tulajdonos-ügyvezetôjével közösen
átadták az elismeréseket. Ezúttal is
három kategóriában – Az Év Zöld

Nyomdája, Az Év Zöld Csomagoló-
anyag-gyártója, Az Év Zöld Papírke-
reskedôje – indulhattak a pályázók, s
nyerhették el a kitüntetô címek vala-
melyikét. Az idén a következôkben
felsorolt cégek lettek deklaráltan
„zöldek”: ANY Biztonsági Nyomda,
Antalis Hungary, CODEX, Color
Pack Zrt., Dürer Nyomda, Europapier
Budapest, Folprint Zöldnyomda,
Gelbert ECO Print, Keskeny és Társai
2001 Kft., Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó, Pakett 2005 Csomago-
lóanyag-gyártó Bt., Papyrus Hungá-
ria, Pátria Nyomda, Pénzjegynyomda,
PLT Kiadói Kft. Nyomdai Központ,
Prime Rate, Prospektus, Raszter
Nyomda, Reálszisztéma Dabasi
Nyomda, STI Petôfi Nyomda, Zrínyi
Nyomda, Xerox Magyarország Mag-
lódi úti Nyomdája.

Továbbá a Canon Hungária, az
Igepa Paper Hungary és az X-Rite
Pantone-Színpatikusok jóvoltából
három különdíj is átadásra került,
amelyet a Gelbert ECO Print, a Reál-
szisztéma Dabasi Nyomda, illetve a
Keskeny Nyomda kapott. 

Információnk szerint jövôre is ki-
írásra kerül a GPwA-pályázat, lehet
mindenkinek pályázni, és a kiírók
abban is segítségre vannak, hogy az
aspiránsok képesek legyenek megfe-
lelni a Zöld-díj kritériumainak. ■
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Az Ipress Center még
2013-ban indított, és több
területet átfogó Veled Va-
gyunk programjának célja
többek között, hogy a szû-
kebb és tágabb környezetet
a helyi közösség segítségé-
vel mindenki számára
jobbá tegye, különösen
ideértve a felnövekvô új
generációkat.

A váci nyomdaipari
központ a program kereté-
ben 2013-ban a város ve-
zetésével konzultálva egy-
millió forint adományt
juttatott a váci Újhegyi úti
óvodának, továbbá több
üzleti partnerének részvé-
telével 50 nehéz helyzetû család, és több
mint 80 gyermek karácsonyát tették
színesebbé. Ezt megelôzôen, még az év
ôszén pályázatot írt ki, amelynek célja az
általános iskolák bevonása volt a váciak
mindennapi életébe, illetve a helyiek
megszólítása. A pályázatot és az elsô he-
lyért járó szabadon felhasználható egy-
millió forintot a karitatív tevékenysége-
ket felölelô és az egészséges életmódot is
népszerûsítô, Mozdulj rá! címû program-
sorozatával a Váci Radnóti Miklós Álta-
lános Iskola nyerte meg. 

Az Ipress 2014-ben is folytatta Vác
közéletében kifejtett aktivitását, és egy-
ben a nyomdaipart övezô tévhitek elosz-
latását. Mítoszrombolás címmel meghir-
detett rajzpályázatával a papírfelhaszná-
lás és a nyomtatott kommunikáció elô-
nyeire hívta fel a figyelmet. A pályázatra
összesen 213 alkotás érkezett a váci és
Vác környéki általános iskolák tanulói-
tól. A legjobb rajzok készítôi az egész
osztályuk számára nyertek kirándulást.   

A váci nyomdaipari központ 2015-ben
ismét pályázatot hirdetett. Ezúttal Újra-
hasznosított történelem elnevezéssel,
amely kapcsán tíz helyi középiskolás
csapat híres váci épületek közel kétméte-
res méretarányos makettjét készítette el
az Ipress Center által biztosított karton-
dobozokból és egyéb papírhulladékokból.

Idei kezdeményezésük, az IPRESS
KÖNYVKLUB pedig szerves folytatása
a nyomtatott világ létjogosultságát bemu-
tató, fôként fiatalokat célzó Ipress Center
2013-ban Veled Vagyunk elnevezésû
programjainak.

Az IPRESS KÖNYVKLUB program
célja, hogy személyes ajánlásokkal
idôtálló értékekre hívja fel a figyelmet,
és fôleg az, hogy minél többen fedezzék
fel az olvasás örömét a felnövekvô gene-
ráció tagjai közül is. Ennek érdekében az
Ipress Center több mint két és félmillió
forinttal támogatta a Katona Lajos Városi
Könyvtár olvasósarkának felújítását, mo-
dernizálását. A munkálatok a nyár folya-
mán elkészültek, az ünnepélyes átadóra
pedig 2016. október 27-én került sor. 

„A könyv a megtestesült idôtlen tudás,
amely a modernkori fejlôdéstörténet
alapja, és betölti életünket. A könyv pó-
tolhatatlan, ezért nagyon vigyázzunk rá”
– mondta az avatóünnepségen Kocsis
András, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesületének elnöke. 

Lakatos Viktor, az Ipress Center igaz-
gatósági tagja pedig – egyebek mellett –
a következôkkel indokolta, miért is tar-
tották fontosnak támogatni az olvasósa-
rok modernizálását: „A mai digitális
világ egyik legnagyobb problémája, hogy
olyan információzuhatagban élünk, ahol

nehéz megtalálni az idôtálló értékeket. Az
IPRESS KÖNYVKLUB a nyomtatott
könyv elônyeinek megismertetése mellett
azzal, hogy a könyveket fontos posztokat
betöltô emberek személyes ajánlásával
találják meg az olvasók, valódi, idôtálló
értéket ad”.

Mokánszky Zoltán, Vác alpolgármes-
tere beszédében azt hangsúlyozta, hogy
különösen fontos a város életében a
társadalmi felelôsségvállalást folytató
cégek jelenléte, és megköszönte, hogy az
Ipress Center támogatásával egy ilyen
elôremutató fejlesztés történhetett. 

Cserkaszky Györgyi, a Katona Lajos
Városi Könyvtár igazgatója pedig elsô-
sorban arra mutatott rá, mennyire fontos,
hogy egy könyvtár bevonzza az olvasó-
kat, és ebben nagy szerep juthat a könyv-
tárral együttmûködô vállalatoknak. 

A program megálmodóinak szándéka,
hogy a fiatalos környezeten túl saját és
partnereik meghatározó könyvélményein
keresztül is felhívják a legifjabb generá-
ció figyelmét az olvasás csodálatos vilá-
gára, ezért személyes ajánlásokat rejtô
kötetekkel is gazdagították a könyvtár
kínálatát. ■

(Forte Com.)
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Napjaink egyik legfelkapottabb témája
a generációk kérdése. Részben, mert a
hazai privát nyomdaipari vállalkozások
jelentôs részében most vált aktuálissá – a
dinasztiamenedzsment témája, részben
pedig azért, mert soha nem volt még
hasonlóan mély szakadék az egy munka-
helyen dolgozó aktív generációk között,
mint manapság.

Alapprobléma, hogy a régi iskolát
végzett, idôsebb generációhoz tartozó
munkavállalók teljesen más módon moti-
válhatóak, más célok és elvárások moz-
gatják ôket, mint a feltörekvô új nemze-
déket. A változás nem csupán szûk kör-
nyezetünkben, de az egész világon zajlik,
oka pedig az, hogy az ipari társadalmat
fokozatosan felváltotta az információs
társadalom, amely felborítja és átértékeli
az emberek közötti kommunikáció meg-
szokott rendjét, megváltoztatja a embe-
rek közötti viszonyok jellegét. Létrejött
egy úgynevezett virtuális társadalom,
amelyben a fiatalok otthon érzik magu-
kat, hiszen ebben szocializálódtak, míg
az idôsebbek szinte kizárva érzik magu-
kat ebbôl a világból.

Ma a cégek meghatározó vezetôi pozí-
cióban levô dolgozóinak legtöbbje a (las-

san már nyugdíjba készülô) úgynevezett
Baby-boom generáció vagy az ezt követô
X generáció tagjai. Az idôsebbeket elsô-
sorban a munkahelyhez és a hierarchikus
értékekhez való kötôdés, tapasztalat és
lojalitás jellemzi, egyben a félelem a
következô generációtól, akik számukra
idegen, nehezen elsajátítható készségek-
kel rendelkeznek. A 60-as évek végén,
70-es években születettek fiatalon a
számítástechnika hôskorában kezdtek el
dolgozni, kívülrôl látták csak a digitális,
információs társadalom születésének elsô
jeleit – és megtanulták alapszinten kezel-
ni ezt a világot –, de munkahelyükön, a
magyarországi piacgazdaság  beindulásá-
val találkoztak a korlátlan munkaidôvel
és az ugyancsak korlátlan munkahelyi
stresszel is. Ôk képesek a jelenleg még
általánosan elterjedt klasszikus modell
szerint mûködni és dolgozni. (1. ábra)

A megrendelôk többsége azonban a
kései X generáció tagjai, de egyre in-
kább az Y generáció képviselôi. Újdon-
ságokra nyitott, befogadó, agilis és célra-
törô nemzedék, akik nem akarnak folyto-
nos pénzhajhászásban élni, az elvárások-
tól szorongani. Netes személyiséggel és
új kommunikációs stílussal rendelkezô
öntudatos emberek, akik különösebb
érzelmi kötôdés nélkül válnak meg a
számukra nem tetszô, munkastílusuknak
és hatékonysági elvárásaiknak nem meg-

felelô munkahelyektôl, szolgáltatóktól.
Nem a hagyományos irodai munkakul-
túrát képviselik, mobil és internet segít-
ségével, helyhez kötöttség nélkül végzik
el feladataikat, kapcsolataikat egyidejû-
leg élik meg a valós és virtuális világban.
Mivel gyermekként szüleiktôl azt látták,
hogy azok a munka oltárán áldozták fel
magukat, kiemelten fontos számukra a
hatékony, minél kevésbé monoton és idô-
rabló munkavégzés, a magánélet és a
munka egyensúlya, a szabadidô. Nem
hajlandóak a korábbi munkastílus
továbbvitelére, a digitális kommunikáci-
óban, az automatizálásban látják a gyors
elôrehaladás lehetôségét. Ehhez át kell
szabni számukra a munkakörülményeket,
és elfogadhatóvá kell tenni a szolgáltatá-
sokat. (2. ábra)

A csomagolás, mint az egyik legköz-
vetlenebb reklámhordozó, ma már elsô-
sorban a fiatal, Y generációs szülôkre és
Z generációs gyermekeikre kell, hogy
hasson. Szükségszerû, hogy a csomago-
lás gyártásának folyamatát is az ô igé-
nyeikhez, elvárásaikhoz igazítsuk – a
generációk és a társadalom változásaival
összhangban változtatni kell munkamód-
szereinken, folyamatainkon, nekünk is
kvázi „generációt”, azaz szemléletet kell
váltani –, ha hosszú távra tervezünk… 

(Vége a sorozatnak.) ■
Ratkovics Péter

Csomagolunk (10.) – Generációváltás

1. ábra 2. ábra
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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 sB i z t o n s á g o s  ü z e m e l t e t é s

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.

Ú j r a  e g y ü t t !

Budapest Olimpiai Központ – Sportcsarnok
(korábban Syma)

2017. március 28–30.

PPDExpo – Minden, aminek a nyomdaiparhoz és 
a csomagoláshoz köze van
Tematikus csoportosítás:
– Gutenberg Galaxis: hagyományos nyomdaipari területek
– FLEXPO: flexótechnológiák
– ExpoDigital: digitális nyomtatás
– DigitalSignane: digitális tartalomszolgáltatók
– Creative Packaging: minden, ami nyomtatott csomagolás

Signexpo – reklámdekorációs alap- és segédanyagok,
gépek, berendezések gyártása, forgalmazása

Elôzetes kiállítói információkért keressék:
Pesti Sándor kiállításigazgatót (titkarsag@pnyme.hu)
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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!

Nyugdíjas-találkozó – 2016. december 8.
Idén is a Tótfalusi Tannyomda biztosítja a helyszínt, és minden
érintettet szeretettel várunk hagyományos találkozónkra.
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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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● Egy korábbi beszélgetésünk alkal-
mával említette, hogy építésznek
készült…
– Inkább csak megfordult a fejemben,

de amikor ténylegesen elérkezett a
pályaválasztás ideje a gimnáziumban,
akkor magától értetôdô volt, hogy
nyomdamérnöknek tanuljak tovább.

● Mennyire volt ez presszió édesapja
részérôl?
– Nem volt erôs, sôt: szinte semennyi

nem volt! Tény, hogy korábban nem
igazán foglalkoztatott vagy érdekelt a
nyomda, de mivel – ahogyan az édes-
apám is – alapvetôen reál beállítottságú
vagyok, meglehetôsen racionális gondol-
kodással, és van – legalábbis többségi
tulajdonban – egy nyomdánk, evidens-
nek, logikus lépésnek tûnt, hogy én is
efelé tendáljak. Ámbár, fogalmam sem
volt, hogy mit is fogok én itt csinálni…
Gondoltam, begyûjtöm mindazt az
alapvetô tudást, ami ezzel kapcsolatos,
azután majd meglátom, mit fogok vele
kezdeni.

● Hát nem a gép mellett áll… Mihez
kezdett, amikor beállt dolgozni?
– Ha elôre meglehetett volna tervezni,

sem tervezhettem volna jobban, mint
ahogy alakult. Egyetlen dolog kivételé-

vel: azt gondolom, szerencsés lett volna,
ha az fôiskola után nem a Color Packnál
kezdek el dolgozni, hanem egy tôlünk
teljesen független cégnél, nem is feltétlen
nyomdában. Nem ártott volna – sôt! –
egy ilyen jellegû tapasztalat… 

És valóban nem nyomdászkodom a
szó klasszikus értelmében, noha a fôis-
kolai gyakorlat alatt a teljes gyártási
folyamatot – beleértve a különféle tech-
nológiákat – alaposan megismertem. És
persze a céggel kapcsolatos gazdasági,
pénzügyi terület sem maradt ki. Nagyon
hamar felfedeztem magamban azonban,
hogy a kereskedelmi része az, ami fôleg
vonz, azon a téren érzem magam ele-
memben, ott tudok – talán szerénytelen-
ségnek tûnik – igazán sikeres lenni.
Hozzáteszem, amíg nem kezdtem el
dolgozni a cégnél, nem is volt senki, aki
ezzel foglalkozott volna. Igaz, nem is
volt rá szükség: akkoriban – 2002 kör-
nyékén – a megrendelôk keresték a
nyomdákat, gyakorlatilag egyáltalán nem
kellett energiát fordítani az újabb és
újabb munkák megszerzésére. 

Ha ôszinte akarok lenni, igazából
fogalmam sincs, miért kezdtem az érté-
kesítéssel foglalkozni, talán belülrôl jött
egyfajta zsigeri késztetés… Mindeneset-
re szerencsésnek bizonyult, mert mire
valóban szükség lett az értékesítési

munkára, a kereskedôi tevékenységre,
már nem kevés tapasztalat – és az ezzel
együtt járó több százezer kilométer – volt
a hátam mögött. 

● Nem bánta meg, hogy erre a
pályára lépett?
– Abszolút nem! 

● Önnek mindössze egyszázalékos
tulajdonrésze van az amúgy édesapja
többségi tulajdonában lévô nyomdá-
ban… Nem zavarja?
– Nem és nem is érdekel. Mindennek

eljön az ideje…

● Mi az, ami érdekli?
– A siker! Ez számomra a legnagyobb

motiváció: ez az, ami hajt. 

● Mekkora mákony? El tud szakadni
egyáltalán a cégtôl, bent tudja hagyni
a munkát?
– Erôs „drognak” számít: a siker az,

ami erôt ad, ami feltölt. Ez az, amiért
akár évekig is teperek! És nem, nem is
akarom bent hagyni a munkát a cégnél.
Számomra természetes állapot – legyek
az irodában, úton vagy otthon –, hogy
agyaljak a céggel kapcsolatos dolgokon.
Gyakorlatilag két dolog tölti ki az éle-
tem: a Color Pack és a családom. Mikor,

Sar jak,  u tódok (3 . )

Ifjabb Zsukk László
Ott kezdeném, hogy már nem lenne szükséges az ifjabb
megjelölés, ugyanis édesapja, idôsebb Zsukk László jószerint
teljesen kivonult a cég napi szintû tevékenységébôl, már-már
csak – hogy úgy mondjam – látogatóba jár be a nyomdába.
De míg „ketten” voltak, sem igazán volt szükség a dinasztikus
megkülönböztetésre, ugyanis annyira más területtel
foglalkoztak… Idôsebb Zsukk László fôleg a céget
mûködtette, beleértve az igazgatást és a termelést is, 
az ifjabbik pedig kifejezetten az egyébként általa létrehozott
kereskedelmi vonalat építette és erôsítette, elsôsorban azon
tevékenykedett – noha hivatalosan már 2009-tôl, azaz 30 éves
korától ô töltötte be a cég vezérigazgatói posztját. 
Az idei évben azonban már nemcsak a titulus az övé, hanem
az ezzel járó összes feladat is.
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milyen sorrendben. Van feleségem és
két fiam – az egyik négy- a másik
ötéves –, akikkel elég sok idôt igyek-
szem tölteni. A két srácot például
hozom-viszem az oviba, most hétvé-
gén pedig meccsre megyünk. És ha
velük vagyok, akkor teljesen velük
vagyok.

● Mennyire volt „problémás”
együtt dolgozni az édesapjával?
– Nagyon féltem a dologtól, és –

mint utóbb kiderült – az édesapám is.
De nemcsak ehhez képest tudtunk
hihetetlenül jól együtt dolgozni, ha-
nem „abszolút értéken” is. Mindenki
végezte a maga feladatát, s ha olykor
nem értettünk valamiben egyet, akkor
nem mondom, hogy nem volt némi
kiabálás és ajtócsapkodás, de mindig
egyezségre jutottunk. Mindkettônket
ugyanaz motivált: tolni a cég szekerét
elôre. Vannak olyan dolgok, amit én
teljesen másként csinálok, mint ô, de
ez nem azt jelenti, hogy ô annak
idején bármit is rosszul csinált volna.
Noha én a helyében néhány esetben
másként cselekedtem volna, az annak
idején meghozott döntéseinek helyes-
ségét szinte kivétel nélkül igazolta az
idô. Közben azonban megváltozott
minden, amibe a társadalmi és gazda-
sági környezet éppúgy beletartozik,
mint például a megrendelôkkel való
kommunikáció. Így meglehet, hogy
ma már az én döntéseim, meglátása-
im a helytállóbbak. 

● Mi az, amit csodál a papájában?
– Mindenkinek van példaképe: az

enyém ô! Csak azért nem mondom,
hogy az élet valamennyi területén –
bár tulajdonképpen mondhatnám –,
mert ô egy meglehetôsen szerény
beállítottságú ember, olyan, aki
sokkal visszafogottabban élvezi az
élet nyújtotta örömöket, mint ahogy
azt megtehetné… 

● Ezek szerint önben nemcsak
affinitás van az élet lazább oldala
iránt, hanem ki is élvezi azt…
– Régen sokat és sokfélét sportol-

tam – kézi- és kosárlabda, futás, ge-
relyhajítás, súlyemelés, úszás, kerék-
pározás, karate –, de fôleg örömbôl,
és nem versenyszerûen. És persze,
annak idején igaz volt az én életstí-
lusomra is: buli, haverok, és naná,
hogy nem Fanta… Jó, ha az ember
hétfô reggelre ki tudta heverni a hét-
végét. 

De ahogy telt az idô, egyre jobban
elmélyedtem a Color Packba, egyre
többet dolgoztam, majd megismer-
kedtem a leendô feleségemmel. A
sztori érdekességéhez tartozik, hogy
ô volt az elsô olyan dolgozónk, akit
én vettem fel a céghez, és azóta is
megkapom az ismerôseimtôl, hogy
ôk azért nem jönnek ide dolgozni,
mert akkor feleségül veszem ôket…
Azután megszülettek a gyerekek, a
baráti társasággal töltött idô pedig
gyakorlatilag megszûnt. 

De erre szokták azt mondani, hogy
idôvel megkomolyodik az ember.
Mindenesetre az biztos, hogy átren-
dezôdik az élete, amikor a szó valódi
értelmében felnô. Nem mondom,
hogy például a sport nem hiányzik,
ráadásul a súlyomon is erôsen látszik
az aktív testmozgás hiánya… Nem-
régiben azonban alkalmam nyílt
snowboardozni, és nagyon tetszik,
nagyon élvezem, elképesztôen kikap-
csol, úgyhogy meglehet, hogy több
idôt fogok rá szakítani. Hobbim pe-
dig már gyakorlatilag nincs.

● Visszatérve a cégélethez: ma
már „teljhatalmú és -feladatú”
vezérigazgatója a cégnek. Mi az,
amit ebbéli minôségében szeretne
elérni?
– Amikor édesapámé lett a többsé-

gi tulajdon, akkor 60 millió forintos
árbevétele volt a cégnek, a tavalyi
évben pedig elértük az 1,6 milliárdot.
És van még a Color Packban további
növekedési potenciál. Mindenképpen
célom, hogy ezt kihozzam belôle.
Jelenleg éppen azon dolgozom, dol-
gozunk, hogy átalakítva a cég belsô
szervezeti felépítettségét, egy olyan
„ütôs” struktúrát alakítsunk ki, amely
által valóra válik a kitûzött cél. 

● A sikerélményért?
– A sikerért! ■

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

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

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

Meleg síkfóliázás,
stancolás,

szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés

Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.

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

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

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

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

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

RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

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

Tel./fax: 061-264-3819

2266

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

Digitális nyomdák részére:Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,

Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus

vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
IINNVVEENNCCIIÓÓ®® KKfftt..

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

Betegség miatt kénytelen vagyok
felhagyni tevékenységemmel, ezért 
öösssszzeesseenn  660000  eezzeerr   ffoorriinnttéérrtt
eladásra kínálom a következô
berendezéseket, 
illetve magát a mûhelyemet.

◆ 1 db Maxima 80-as vágógép (hibátlan,
csendes, keveset fogyaszt) tartalékkésekkel 

◆ 1 db Viktória nyomógép stancolásra
(kifogástalan állapotú) sok stancaformával 

◆ Komplett papírmerítô mûhely:
nagy teljesítményû, professzionális gép, 
több évre elegendô cellulóz, 
több méternyi vörösréz szitaanyag, kész sziták

◆ Egyéb alapanyagok és mûhelyerendezési
tárgyak: asztalok, polcok stb.

Érdeklôdni: Engel Ferenc, 06/20 9752-462,
email: manufaktum54@gmail.hu
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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.

Feladatok:
◆ A kötészeti munkák és a dolgozók

szakszerû irányítása

Elvárások:
◆ Hasonló munkakörben szerzett

többéves tapasztalat
◆ Precíz, megbízható, önálló

munkavégzés
◆ Felhasználói szintû számítógépes

ismeretek

Egyéb információ:
◆ Munkakezdés ideje: azonnal
◆ Bérezés: megegyezés szerint

Amit kínálunk:
◆ Stabil, hosszú távú munka
◆ Versenyképes fizetés
◆ Kényelmes, jó hangulatú környezet

Munkavégzés helye:
2100 Gödöllô, Ganz Ábrahám u. 2.

Magyarország legnagyobb 
és legmodernebb íves digitális

nyomdája, ofszet üzemébe keres

kötészet i  vezetôt .

Jelentkezés az állásra:
Kérjük, amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklôdését, küldje el hozzánk
fényképes önéletrajzát a fizetési igény megjelölésével a következô e-mail címre:
tpeter@primerate.hu 

M û k ö d ôM û k ö d ô
n y o m d a  e l a d ón y o m d a  e l a d ó

Ó b u d á n !Ó b u d á n !
Polly (A2-es, négyszínes),

Dominant (kétszínes),
vágógép (programos) stb.

Céggel, valamint
megrendelésállománnyal

is átvehetô.
Érdeklôdni (8–15 óra között):

+36 1 368-7217+36 1 368-7217
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