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Ugyanannyi energia jól csinálni, mint nem jól…

Mivel erôsen érintett az ágazat a szakmai utánpótlás biztosításában, kiballagtam 
a Tanulj SzakMÁ-t! rendezvényre, amelyen természetesen a Szily, mint nyomdaipari
szakképzô hely, és immáron természetesen a Nyomda- és Papíripari Szövetség, mint
a Print: a Te jövôd oktatási projekt „gazdája” is részt vett. A Budapest Fôváros
Kormányhivatala által tavaly életre hívott, és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében bonyolított esemény egy olyan fórum, amelyen a különféle szakmák
népszerûsíthetik magukat a nagyon is célközönségbôl álló látogatók – átképzést
preferáló regisztrált munkanélküliek, illetve érettségizett, de felsôoktatásban nem
továbbtanuló fiatalok – között. 
Nos, jókora meglepetéssel konstatáltam, hogy elképesztô érdeklôdés övezte 
a rendezvényt: alig tudtam átvergôdni a tömegen, hogy egyáltalán megpillantsam 
a Szövetség standját, annyian voltak a MOM Sportközpont erre a célra kialakított
cseppet sem kicsi termében. És persze, a standot sem volt egyszerû megközelíteni,
ugyanis annyian álltak elôtte. Végül is sikerült. Ám a helyett, hogy holmi fecsegésbe
bocsátkozhattam volna akár dr. Peller Katalinnal, a Szövetség ügyvezetô igazgatójával
és egyben a képzési projekt vezetôjével, akár Szilágyi Judittal, a téma referensével,
inkább – amolyan „az úttörô ott segít, ahol tud” szellemében – beálltam közéjük
korteskedni, merthogy alig gyôzték fogadni az érdeklôdôket. S – ahogy tették ôk –
magam is aktívan kivettem a részem abból a feladatból, amiért egyáltalán részt vett 
a Szövetség ezen a rendezvényen: felhívtam a figyelmet a lehetôségre, adtam 
a szórólapot, elmagyaráztam a lehetôségeket, és válaszoltam a kérdésekre.
Amikor egy kicsit csendesedett a roham, gondoltam, körbenézek. Konstatálnom
kellett, hogy ugyan tényleg nagyon sokan jöttek el a rendezvényre, és hömpölygött 
a tömeg, ám jó néhány kiállítóhoz (például a Szilyhez sem) nem vagy alig megy valaki.
Alaposabban szemügyre véve a dolgot, meg kellett állapítanom, hogy ez nem azért
van, mert ezeken a standokon valami „lehetetlen” szakképzést kínálnak, vagy éppen
eldugott maga a stand – szó nincs róla! Az ok sokkal inkább az lehet, hogy ezeknek 
a standoknak a pultja mögött unottan, már-már savanyú arccal üldögélt 
az az ember, akinek feladata volt az adott szakma iránti érdeklôdôket fogadni. 
(A Szily javára legyen mondva, hogy legalább Szily-pólós diákok azért le-föl sétálgatva
osztogattak szórólapokat.)
Persze, értem én, nyilván egyetlen kiállítónak sem élete álma, vágya az egy-egy ilyen
rendezvényen való részvétel. Ám, ha ilyen vagy olyan okoknál fogva mégis meg kell
tennie, akkor a figyelmébe – és persze, mindenkiébe – ajánlom azt a francia
közmondást, amely szerint: „Amit nem tudsz elkerülni, azt élvezd!” A franciák ugyan 
egy bizonyos szituációjára értik, de – szerintem – nyugodtan kiterjeszthetô az élet
szinte valamennyi helyzetére. Arról meg nem is beszélve, hogy ugyanannyi energia
valamit – legyen az bármi – jól csinálni, mint nem jól…

PRINTinfo
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Több gépeladás, újabb…

manroland
Magyarország

„…de logikus, hogy azért
valamifajta szinergiát kihasznál-
va szeretné, hogy forgalmazzuk
ezeket a termékeket. S noha
nálunk van…”

Interjú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–8. oldal

Az elegancia és a luxus design-,
illetve könyvpapírja  

Munken
„…A Munken Kristall
megjelenésével olyan cégek
tértek át kiadványaiknak erre
a papírféleségre történô
nyomtattatására mint a Gant,
a Gucci, a Rolex…”

Beszámoló  . . . . . .8–9. oldal

CégCéginfo

PNYME
PPDexpo/SignExpo – tudnivalók  . . . . . . . . . . . . . . 27. oldal

Egyéb hírek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. oldal
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Flexószimpózium
– rekordlétszám

…70 cég 171 képviselôje vett részt a kétnapos rendezvényen. 
Az elsô nap szakmai elôadásainak a Hotel Panoráma adott
otthont, míg a második nap üzemlátogatására a zalaegerszegi
Helikon Nyomda fogadta az érdeklôdôket…

Helikon Nyomda, a házigazda . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. oldal

PPDexpo-információk (Pesti Sándor)  . . . . . . . . . . . 20. oldal

Flexóval bélyeget (Pátria Nyomda)  . . . . . . . . . . . . . 20. oldal

Vállalatirányítási rendsz. (theurer.com, partners) . . 21. oldal

Élelmiszer-biztonság (dr. Madai Gyula)  . . . . . . . . . 21. oldal

Schmid Rhyner (Schmid Rhyner, CNI)  . . . . . . . . . . 22. oldal

Flint (Flint Group, CNI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

TOYO Ink (Toyo Ink Europe, Euro Top Grafix)  . . . . 24. oldal

SunChemical (SunChemical Magyarország) . . . . . . 24. oldal

Festékadagoló-rendszer (Füll, Ferry Contact)  . . . . 25. oldal

Hulladékkezelés (Lundbergtech, Prosystem)  . . . 25–26. oldal

Fujifilm: Flenex FW (Symbol, Sericol Hungary)  . . 26. oldal

FlexFlexinfo

Továbbképzések . . . . . . . . . . .23. oldalScrScrollollinfo

Együtt vagyunk erôsebbek

Korteskedés a tanulj SzakMÁ-t rendezvényen . . . . .16. oldal

PPDexpós programunk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. oldal

Akik nagyon „oda teszik magukat”  . . . . . . . . . . . . .17. oldal

fedprint.hufedprint.hu

Sarjak, utódok (5.)

„…igazából csak jó négy-öt évvel
ezelôtt »nôtt be a fejem lágya«, vagy
fogalmaznék inkább úgy, váltam igazán
felnôtté. És ez két eseményhez is
kapcsolódik: az egyik a kisfiam
születése, a másik…” 

ifjabb Schuck István  . . . . 28–29. oldal

SarjSarjinfo

44

CégCéginfo

Meglepetés, meglepetés hátán  

Xerox Magyarország
a PPDexpón

…nem csupán a gépekre szeretné
helyezni a hangsúlyt a kiállítás alatt,
sokkal inkább az azokhoz…

Tájékoztató  . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

CégCéginfo

Emlék, jelen, jövô  

Pharma Print

„…nem arról van szó, hogy egy kis
»fecnit« megnyomunk egy vagy két
oldalon, hanem egy bonyolult hajtási
módokkal…”

Interjú  . . . . . . . . . . . . . . . .13–15. oldal

CégCéginfo

paraméterek  . . . . . . . . . . . . .30. oldalPRINTPRINTinfo
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● Gondolom, nagy volt az öröm az anyacég
évzáróján: nyereségesek, 5 év alatt 500
gépet adtak el…
– Igen, olyannyira, hogy a tulajdonosunk, Tony

Langley a szokásos rövid köszöntôje helyett
hosszabb tósztot mondva össze is foglalta az elmúlt
idôszak történéseit, és megköszönte a jelenlévôknek
a munkát. Azt gondolom, sokan nem hitték öt évvel
ezelôtt, hogy így megerôsödik a cég…

● Evezzünk akkor most a hazai vizekre!
Hogyhogy, B2-es gép került a
Pénzjegynyomdába?
– A pénzjegyek nyomtatásához egy másik gépün-

ket használják, és az B1-es… A most üzembe
állított gép azonban a különféle okmányok elôállí-
tására specializálódott, amelyek kis példányszám-
ban készülnek, ugyanakkor nagyon sokfélék. Ezt

66

A Manroland Sheetfed, amelyet 2012-ben vásárolt fel a Langley
Holdings plc, immáron az ötödik évét zárta pozitív eredménnyel
– és ezt egyik konkurenciájuk sem tudja elmondani magáról…
És a sikerhez – mondhatni – kifejezetten hozzájárult hazai
leányvállalatuk, a Kelemen György vezette manroland
Magyarország Kft. is. Tavalyelôtti legnagyobb eredményük 
az ANY Biztonsági Nyomda beruházása volt, amelynek
keretében egy vadonatúj és gyakorlatilag mindenféle opcióval
felszerelt, magas automatizáltsággal rendelkezô hatszínes
Roland 500 UV-s gépet adtak el, és állítottak üzembe. 
A 2016-os év szintén igen sikeres volt gépeladás
szempontjából a hazai leányvállalatnak, hiszen a
Pénzjegynyomda számára adtak el és állítottak üzembe idén
január 27-én egy olyan B2-es Roland R506LV gépet, amely 
a létezô legmagasabb technológiai színvonalú, és valamennyi
opcióval felszerelt, sôt egyéb „specialitásokra” – például
írisznyomtatás – is képes. Mindemellett mind a segédanyag
divíziójuk, mind a szervizcsapatuk jól teljesített. 
Az idén pedig újabb termékcsoportokkal is bôvítik kínálatukat. 
Kelemen Györggyel beszélgettem.

Több gépeladás, újabb – Epple, DruckChemie – termékcsoportok

manroland Magyarországmanroland MagyarországC
ég

C
ég
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fo

„…végre megengedhetjük magunknak,
hogy a jövôbe nézzünk, további
fejlesztéseken gondolkodjunk…”
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viszont a leghatékonyabban és a leg-
gazdaságosabban B2-es géppel lehet
kinyomtatni. Ráadásul, nemcsak az
értékesítést végeztük mi, emellett a mi
szervizcsapatunk helyezte is üzembe a
gépet.

● Érezhetô további „mozgoló-
dás” is a piacon? A megnyílt
pályázati lehetôségek esetleg
„pörgetik” a gépbeszerzéseket?
– Minimálisan befolyásolják a

gépeladásainkat a pályázati lehetôsé-
gek, ugyanis a manroland kizárólag
olyan cégekkel hajlandó üzleti kapcso-
latba kerülni, ahol kristálytiszták és
átlátszóak a döntési folyamatok…
Ezzel együtt vannak igen komoly
projektjeink, számos árajánlatot
adtunk ki az utóbbi idôben, pedig a
„komolytalannak tûnôkre” nem
szoktunk reagálni, még ajánlati szinten
sem… 

Nagy siker továbbra is a 2014 végén
megjelent B1-es Evolution gépünk,
amelyhez idôközben elkészült az
összes opcionális lehetôség is, így a
legkorszerûbb és leghatékonyabb íves
ofszetgéppel dicsekedhetünk.

● Ezek szerint 2017-re
vonatkozólag akár nyugtával
lehetne dicsérni a napot…?
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy

végre megengedhetjük magunknak,
hogy a jövôbe nézzünk, további
fejlesztéseken gondolkodjunk, ne
pedig azon aggódjunk: nyereségesek
tudunk-e maradni. És ebben az a
legjobb, hogy már most, év elején
errôl beszélgethetünk!

● Segéd- és kellékanyag
divízió?
– Nálunk ez jelenti a „mindennapi

kenyeret”, és azt kell, mondjam, egyre
nagyobb a „szelet”. És ebben az évben
– szerintem – még nagyobb lesz ez a
szelet, ugyanis elkezdtük a Magyaror-
szágon meglehetôsen jól ismert Epple-
festékek direktben történô forgalma-
zását. 

● PrintCom néven ez idáig is
forgalmaztak festéket… Az is
marad?
– Az igazság az, hogy nem volt

valami nagy sikerünk vele, mert az
ügyfelek tudni akarták, hogy kvázi
„mi van benne”. Ezt viszont a festék-
gyártókkal való megállapodás értelmé-
ben nem fedhettük fel, és egy-egy gép
festékbeállításához nem tudtuk közvet-
lenül a gyári festéktechnikust igénybe
venni… Az Epple-vel való megállapo-
dás az anyacégek közötti évtizedes jó
kapcsolaton és a mi cégünk segéd-
anyag-üzletágának sikerein alapul.
Már öt-hat hazai nyomda vállalkozott
is rá, hogy tesztelhetjük náluk a festé-
ket, ami egy másfél éve teljesen újon-
nan kifejlesztett, és a piacon nagy
sikerrel bevezetett sorozat. 

● Ma már egyre inkább vala-
mennyi beszállítót jellemez,
hogy nem marad meg a saját
„kaptafájánál”, hanem bôvítve
kínálatát, kvázi „profilidegen”
terméket is a palettájára vesz…
A papíros cégek például, segéd-
anyagot és/vagy festéket is
forgalmaznak, és a gépesek
ugyanígy vannak ezzel, ámbár

papírral még nem foglalkoz-
nak… Jó, nem új keletû a je-
lenség, viszont egyre tipiku-
sabb.
– Valamennyi kereskedô cég

érzékeli, hogy az alapprofil szerinti
piaca véges, tehát a növekedése
érdekében mindenképpen szüksége
van arra, hogy bôvítse kínálatát. A
Manroland esetében az volt a kézen-
fekvô és egyben logikus lépés, hogy a
nyomógépek mûködéséhez szükséges
kellék- és segédanyagokkal, illetve a
festékkel tegye. A változás ebben most
csak annyi, hogy nem saját márkanév
alatt kínálja a festéket, hanem hadd
tudja mindenki, hogy Epple-festékkel
van dolga, és ez az a gyár, amely a
supportot biztosítja a maga technikai-
és laborhátterével. Egyébként Epple-
festéket eredeti márkaként, újdonság-
ként 2017-tôl két Manroland leány-
vállalat forgalmaz: Európában mi, a
másik pedig Kínában található. 

● Túl azon, hogy „logisztikai érv”
szólhat egy adott termék mellett,
amely szerint: „ha viszem neked
ezt vagy azt, akkor egyúttal ki
tudom szállítani amazt is”, minô-
ségileg – szerintem – nem lehet
nagy különbség például a neves
festékgyártók festékei között…
Mivel lehet érvelni egy nyomdá-
nál, hogy térjen át egy másik
festék használatára?
– Hogyne lenne különbség az egyes

festékgyártók festékei között! Az
egyik gyártó ebben erôs – például
csomagolóanyagok nyomtatásához
való festékekben –, a másik viszont
másban! Fontos az alkalmazott gyártá-

77
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Még mindig a Még mindig a vastagabb BOPPvastagabb BOPP lamináló fóliában hiszünk!lamináló fóliában hiszünk!
Nálunk a fényes fólia még mindig 24 mikronos,24 mikronos, míg a matt 25–27 mikronos!25–27 mikronos!
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si technológia is, emellett ta-
pasztalataink szerint nagyobb
a bizalom a tisztán Európában
gyártott termékek irányában,

szemben az indiai vagy kínai eredetûek-
kel. A változtatás másik okául pedig az a
bizalmi és kapcsolatrendszer szolgál,
amely a Manrolandot fûzi a partnerei-
hez, például közismerten sok ügyfelünk
hagyatkozik ránk a Weilburger lakkokkal
kapcsolatos kérdéseiknél. Ráadásul Gir-
hiny Zoli személyében egy olyan festék-
technikusunk van, aki igen komoly szak-
mai elismertséget tudhat magáénak, és
aki minden esetben segíti az átállást.
Egy partnerrel együtt pedig gôzerôvel
dolgozunk, hogy a színmenedzsment
témában, tehát a szabványosításnak való
megfelelés terén is felkészültek legyünk. 

● Festékkonyha?
– Egyelôre a direkt festékeket úgy

hozatjuk be, raktáron a processz alap-
színeket tartjuk, és csak kifejezetten az
ívesofszet-technológiához kínálunk
festéket, hiszen az általunk forgalmazott
gépek miatt mi itt vagyunk „otthon”.

● Újabb segédanyag is került idén
a kínálatukba, mégpedig a
DruckChemie.
– A Manroland tulajdonosa, Tony

Langley 2015-ben megvette a Druck-
Chemie-t, amely segédanyagokat – mo-
sófolyadékokat, nedvesítô adalékokat
stb. – gyárt. Ezt teljesen függetlenül
hagyta a Manrolandtól, de logikus, hogy
azért valamifajta szinergiát kihasználva
szeretné, hogy forgalmazzuk ezeket a
termékeket. S noha nálunk van a Vegra-
cég hasonló termékportfóliója, mégsem
okoz úgymond „ütközést”. A Vegra
ugyanis kifejezetten prémium minôséget
képvisel, és ennek megfelelô árkategó-
riába tartozik, addig a DruckChemie
segédanyagai valós alternatívát jelente-
nek azok számára, akiknél nincs szükség
a „Vegra-extrákra”. Természetesen a
DruckChemie-hez is megvan a meg-
nyugtató technológiai támogatás.

● Növekedési tehát a pálya?
– Azt gondolom, feltétlenül: gépben

is, segédanyagban is, festékben is! ■
Ilona
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A Munken papírcsalád igen jól ismert
mindazon felhasználók körében – kiadók,
könyvtervezôk, kreatív grafikusok, reklám-
szakemberek, nyomdászok stb. –, akiknek
kiemelten fontos az igényesség, legyen szó
könyvrôl vagy katalógusról, névjegykártyá-
ról vagy bármely más nyomdaipari termék-
rôl. Ezért aztán nem is csoda, hogy gyártó-
ja, az Artic Paper és forgalmazója, az Euro-
papier Budapest közös rendezvénye igen
nagyszámú érdeklôdô – pontosan 101 fô –
részvétele
mellett

zajlott. Az eseményre, amelyre 2017. március
2-án került sor, a legújabb Munken design-pa-
pír, a Munken Kristall is bemutatásra került.
Helyszínül a Bálna szolgált, és ennek kettôs
oka is volt: egyrészt az Europapier Budapest
kreatívtermék-csoport specialistája, Murai
Gabriella preferálja az érdekes helyszíneket,
másrészt az általa szervezett programok
részeként mindig valami interaktivitásra is
serkenti a résztvevôket. Ez utóbbiban ezúttal
az egyébként is a Bálnában tevékenykedô,
egyedi könyvkötészetre és restaurálásra
specializálódott Kézmûvész Bt. volt a partner. 

Miután Szendrei-Nagy Szabolcs, az Euro-
papier Budapest Kft. printing and packaging
divízió vezetôje köszöntötte a vendégsereget,
nagyon röviden beszélt arról, hogy egy olyan
igényes papír, amilyen Munken is, milyen
többletértékkel bír. Ezt követôen bemutatta
Simor Nicolette-t, a Munken papírokat gyártó
Artic Paper hazai képviseletét ellátó Polo Kft.
ügyvezetôjét, valamint
Varga Katalint, a cég
kereskedelmi és marketing
vezetôjét, aki a szakmai
prezentációt tartotta. 

Varga Katalin elôadását
az Artic Paper csoport be-
mutatásával kezdte, amely
egyike a legjobb minôségû
grafikai papírok gyártójá-
nak Európában, és a máso-
dik legnagyobb könyvpa-
pírgyártó. Mindemellett
Európa egyik legkörnyezet-
kímélôbb papírgyártás-
technológiájával dolgoz-

Az elegancia és a luxus design-, i l letve könyvpapírja

Munken
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nak, amely saját fejlesztés
eredménye: például szem-
ben az ipari átlag 10–15 li-
terével, mindössze 3–4 liter
vizet használnak fel a papír
kilogrammonkénti elôállí-
tásához. Évente mintegy
hétszázezer tonna papír
kerül ki a három – két svéd,
illetve egy lengyel – gyá-
rukból, és termékpalettáju-
kon megtalálható a famen-
tes, mázolatlan ofszetpapí-
rok (Amber-család), a famentes mázolt
papírok (Arctic és G-print termékcsopor-
tok), illetve jelen rendezvény „fôszerep-
lôje”, a prémium minôséget képviselô,
mázolatlan, fatartalmú, illetve famentes
Munken papírcsalád. 

A Munkent két fô termékcsoportra le-
het osztani – prémium minôségû könyv-
papírok, prémium minôségû mázolatlan
design-papírok –, és ezeken belül is több-
féle felületû, színezetû és tulajdonságú
papírféleségek találhatók. Az elôadó
részletesen beszélt elôször a prémium,
illetve high top minôségû könyvpapír-
jaikról, amelyek különbözô grammsúly-
ban és volumenitásban érhetôk el, majd

ezt követôen tért rá a design-papírok
ismertetésére, amelyeket a gyártó grafi-
kusokkal, nyomdászokkal és kiadókkal
közösen fejlesztett ki. Ezek legnagyobb
elônye, hogy kombinálja a természetes
papírérzetet a kiváló nyomtatási tulajdon-
ságokkal. A design-papírok közös jel-
lemzôje, hogy akkor használják, amikor
speciális „gondoskodásra”, azaz egy
adott márka, brand vagy cég megjelené-
sének különlegességére, exkluzivitására
szeretnék helyezni a hangsúlyt. Nem
véletlen, hogy Munken design-papírra
készülnek például a Chanel, az Armani, a
HERMES, a Prada – és hosszasan sorol-
hatnám a világmárkákat – katalógusai is. 

2016-ban pedig új design-papírral, a
Munken Kristall-lal jelent meg az Artic
Paper, amelyet a legragyogóbb fehér
színben, sima és érdes felülettel, széles
grammsúlytartományban kínálnak a
kifejezetten igényes felhasználók számá-
ra. A Munken Kristall megjelenésével
olyan cégek tértek át kiadványaiknak
erre a papírféleségre történô nyomtattatá-
sára mint a Gant, a Gucci, a Rolex és a
Swarowski. A Munken Kristall-ra is igaz,
ami a többi Munken design-papírra, hogy
valamennyi – ofszet, szita, flexó, lézer és
inkjet digitális stb. – nyomtatási
technológiával tökéletesen nyomtatható.

Varga Katalin elôadása befejezô
részében felhívta a jelenlévôk figyelmét
egyrészt az új mintakönyveikre, amelyek
immáron külön tartalmazzák a Munken
könyv-, illetve design-papírjait, illetve
arra is, hogy az Artic Paper honlapján
milyen sok és kifejezetten hasznos infor-
mációval segítik a felhasználókat. 

A szakmai elôadást követôen követ-
kezett a cikkünk elején említett interak-
tivitás: a Kézmûvész Bt. tulajdonos-ügy-
vezetôi, Rétfalvi Orsolya és Erdôs Tibor
irányítása, valamint tanítványaik, a kép-
zômûvészeti szakközépiskola négy diák-
jának közremûködése mellett mindenki
saját kezûleg készíthetett – természetesen
Munken designpapírból – egy míves
noteszt önmaga számára.

A rendezvény – szokás szerint – pazar
állófogadással zárult. ■

Ilona
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Meglepetés,  meglepetés hátán 

Magyarország 
a PPDexpón

Európai géppremier,
továbbá arany, ezüst
és lakk nyomtatás

Idén a Xerox digitális nyomdagé-
peinek kifejezetten széles palettájával
ismerkedhet meg az, aki felkeresi
standjukat a PPD expón.

Noha nem teljesen újdonság a Xerox
azon digitális nyomógépe, amellyel
aranyat, ezüstöt és clear-tonerjével lakk
hatású felületet is lehet nyomtatni, mé-
gis rejteget magában elég potenciált
ahhoz, hogy a PPDexpón kiállításra
kerüljön. Ez – ahogy fogalmaznak –
„egy robosztus gép, számtalan lehetô-
séggel, ami kinn, a kiállításon mûködés
közben is megtekinthetô lesz”.  

De a legnagyobb „durranást” mégis-
csak az a két digitális nyomdagép fogja
jelenteni, amelyek ugyan európai be-
mutatására hivatalosan csak április 4-én
kerül sor, ám a hazai nyomdász szakma
már a PPDexpón megismerkedhet velük!
A nyomdászok számára már jól ismert
Versant gépcsalád két legújabb tagjáról
van szó, olyan automatizált, in-line
finishing-megoldásokkal, amelyek mi-
att sokkal hatékonyabbá ugyanakkor
egyszerûbbé válik a különféle digitáli-
san készülô kiadványok gyártása. 

A berendezések „élôben történô” be-
mutatására a kiállítás minden napján
szerveznek vezetett tematikus bemuta-
tót, ahol az érdeklôdök saját szemükkel
gyôzôdhetnek meg és a gyakorlatban
nyerhetnek bizonyosságot a Xerox által
kínált megoldások újszerûségérôl és
elônyeirôl. Ezen kívül applikációkkal,
nyomatminták sokaságával is várják az
érdeklôdôket, sôt, valamennyi gép
mûködni is fog a helyszínen.

A Xerox Magyarország a drupa színvonalához méltó módon készül
az idei PPDexpóra: a magyar leányvállalat rendkívül fontosnak tartja
ugyanis, hogy a hazai ágazat széles körével megismertesse mindazon
újdonságait, fejlesztéseit, amelyekett a digitális nyomtatás területén
kínál. Sôt, bemutatásra kerül két olyan gépkonfiguráció is, amely
Európát tekintve a hazai rendezvényen debütál! Mintegy 100 m2-es
standon várják az érdeklôdôket, és a nyitás elsô pillanatától kezdve a
harmadik nap zárórájáig a programok sokaságával találkozhatnak a
szakma szereplôi. Természetesen a Xerox partnerhálózatában lévô
cégek, mint az Xcopy és a Copy General képviselôi is megtalálhatók
lesznek a Xerox központi standján, valamint  az M.N.A. Group egy
önálló, 40 m2-es standon állít ki, mégpedig közvetlenül mellettük.
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Ezzel együtt a Xerox
nem csupán a gépekre sze-
retné helyezni a hangsúlyt a kiállítás alatt,
sokkal inkább az azokhoz kapcsolódó üzleti
lehetôségek bemutatására is. Vagyis arra, hogy
egy nyomdász ezeknek a digitális megoldások-
nak a segítségével milyen üzleti elônyt tud
kínálni a saját megrendelôi számára, és ezáltal
hogyan tudja saját piaci pozícióját erôsíteni. 

Ez persze, végeredményként a Xeroxnál is
pozitív módon csapódik le, így mindenki jól jár
– avagy ahogy mostanában fogalmaznak: 
Win-Win helyzet jön létre!

európai bemutatására hivatalosan
csak április 4-én kerül sor, ám 
a hazai nyomdász szakma már 
a PPDexpón megismerkedhet
velük

Meglepetések és ajándékok
A Xerox Magyarország csapata az újdonságok mellett azonban

„szórakoztatni” is szeretné a hozzájuk látogatókat, ezért mindhá-
rom nap mindenféle szakmai és nem szakmai meglepetéssel és
nyereményjátékkal várják a PPDexpo látogatóit. Nyugodtan kije-
lenthetô, hogy a Xerox Magyarország standján a nyitás pillana-
tától a zárás percéig nemcsak a bemutatásra kerülô vadonatúj digi-
tális megoldások, hanem igen-igen gazdag program is gondosko-
dik arról, hogy érdemes legyen felkeresni ôket. ■

Ilona
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Hamzáné 
Mester Mariann-díj

● Nemcsak önöket, az ágazat
egészét sokkolta a hír…

– Mariannt sokan ismerték és szerették
a szakmában. Kitûnô szakember és szere-
tetreméltó egyéniség volt. Sokkolt ben-
nünket a tragédia: szinte a mai napig nem
is tudjuk feldolgozni. János, a férjem, Lilla
lányom és Molnár János üzemvezetônk is
megsérült, és a mai napig viselik a baleset
fizikai következményeit, de a lelki trauma
sokkal jobban megrázta ôket. Szerettük
Mariannt, ahogy szerette a nyomda teljes
kollektívája, sôt a debreceni nyomdákban
dolgozó emberek többsége. És meg kell
mondanom, hogy a tragédia hallatán
például György Géza, az Alföldi Nyomda
vezérigazgatója, valamint Tóth Gábor, a
Kartonpack vezérigazgatója is azonnal fel-
ajánlotta szakmai segítségét, hiszen ponto-
san tudták, hogy Mariann elvesztésével

nyomdavezetô – és nem is akármilyen
nyomdavezetô! – nélkül maradtunk. 

Az ô áldozatos munkájának, felkészült-
ségének és a céghez való lojalitásának
nagymértékben volt köszönhetô, hogy a
Pharma Print olyan magas szintre emel-
kedett a betegtájékoztatók gyártásának
terén, amellyel nagyon kevés nyomda
veheti csak fel a versenyt, és nemcsak
Magyarországon, hanem nemzetközi
szinten is. Ez a termékcsoport ugyanis
nem annyira „gépfüggô”, sokkal inkább
szakmai tudást, hozzáértést, elhivatottsá-
got kíván. És Mariannban mindez meg-
volt. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy
emléke megôrzése érdekében megalapít-
juk a Hamzáné Mester Mariann-díjat,
amelyet elôször tavaly év végén kapott
meg egy kolléga. A díj odaítélésérôl a
nyomda dolgozói szavaznak, még pedig
az alapján, hogy szerintük abban az adott
évben ki az, akinek a munkája, szakmai
és emberi hozzáállása leginkább hasonló
Mariannéhoz. 

Emlék,  je len,  jövô 

Pharma Print
Jövôre ünnepli alapításának 25. évfordulóját a debreceni
Pharma Print. A dr. Karancsi János és felesége, Erika alapította
cég ugyanúgy indult, mint általában a hazai nyomdaipari
vállalkozások többsége: a szórólaptól kezdve a könyvekig,
mindent gyártottak. Folyamatosan tisztultak le, és bô tíz évvel
ezelôtt meghatározó módon kezdtek el szakosodni a ma már
egyetlen profilt jelentô tevékenységükre, nevezetesen 
a gyógyszeres dobozokba kötelezôen elhelyezendô
betegtájékoztatók nyomtatására. Fejlesztéseik meghatározó
irányát is kizárólag olyan berendezések, gépek jelentik, amelyek
ezen termékcsoport még hatékonyabb elôállítását teszik
lehetôvé. Éppen ezért rendszeres látogatói a meghatározó
nyomdaipari kiállításoknak is. A tavalyi drupa azonban számukra
tragédiával zárult. Hazafelé tartva balesetet szenvedett az az
autó, amelyben szeretett és tisztelt kollégájuk, a cég
nyomdavezetôje is utazott, és Hamzáné Mester Mariann életét

vesztette. Emlékére díjat alapítottak. Errôl is, és természetesen a nyomdáról is beszélgettem
dr. Karancsi Jánosné Erikával, a Pharma Print ügyvezetôjével.
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Tavaly Tóth Krisztián, Mariann
helyettese kapta e díjat, amely az el-
ismerô oklevélen kívül pénzjutalom-
mal is jár. És nagyon meg is érdemelte
Krisztián a kitüntetést, hiszen tényleg
erejét beleadva vette át Mariann
feladatait, intézte a dolgokat. Neki is
köszönhetô, hogy viszonylag kisebb
zökkenôvel folytatódott a nyomda
élete, illetve azért még néhány fiatal
kolléga nevét meg kell említenem –
Szántai Sándor, Terhes Árpád –, akik
szintén nagyon kivették a részüket a
feladatokból. A nyomda dolgozói
valamennyien összekapaszkodtunk,
ennek volt köszönhetô, hogy a meg-
rendelôink valamennyien visszaiga-
zolták, hogy semmilyen fennakadást
nem érzékeltek. Ez évtôl pedig Molnár
Pál személyében ismét van nyomda-
vezetôje a Pharma Printnek.

● Hány fô dolgozik a nyomdá-
ban?
– Jelenleg hetven dolgozónk van, és

rendszeresen foglalkoztatunk diákokat,
így alkalmasint akár száz fôre is felduz-
zad a létszám. Szükség is van ennyi
emberre, mert igen sok a munkánk.

● Ennyire sok betegtájékozta-
tóra van szükség?
– Egyrészt igen: 32–50 grammos

papírból 1200-1300 tonnát dolgozunk
fel évente! Másrészt nagyon bonyolult
feladat ezeket gyártani, és nagyon sok
hozzáadott értéket képviselnek: nem
arról van szó, hogy egy kis „fecnit”
megnyomunk egy vagy két oldalon,
hanem egy bonyolult hajtási módokkal
elkészített termékrôl beszélünk.

● Fejlesztés szempontjából 
ez mit jelent?
– Berendezések tekintetében tulaj-

donképpen nincsenek extra kívánsá-

gaink, sokkal inkább a szakmai tudás
az, ami meghatározza, hogy egy
nyomda a mai elvárásoknak megfele-
lôen képes-e betegtájékoztatókat gyár-
tani vagy sem. Sokféle kihívással kell
ugyanis szembe nézni, például a lehetô
legvékonyabb papírra – 32 g/m2 – kell
nyomtatnunk, azután pedig egyre
bonyolultabb hajtási módokkal meg-
hajtogatnunk. Hogy mást ne is említ-
sek: egyre nagyobb betegtájékoztató-
kat kell egyre kisebbre meghajtogatni.

És persze, olyan minôségi elvárá-
soknak és tanúsításoknak is meg kell
felelnünk, amelyek egyáltalán nem
általánosak a nyomdaiparban: nekünk
ugyanis a gyógyszergyártási szabályok
– GMP – szerint kell dolgoznunk, illet-
ve éppen most szereztünk meg egy
olyan speciális minôsítést is, amely
rajtunk kívül nagyon-nagyon kevés
leaflet nyomdának van meg Európában.

Mindemellett igen nagy hangsúlyt
helyezünk arra is, hogy a kollégákat

A specializálódás és „gyümölcsei”
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továbbképezzük: ötfôs csoportokban
tanulhatják az angol nyelvet, vala-
mint speciális kötészeti továbbkép-
zéseket is tartunk, és támogatjuk a
felsô- és középvezetôk továbbtanu-
lását is.

● Gondolom, a speciális minô-
sítés mibenléte üzleti titoknak
minôsül… De mit jelent, hogy
bonyolult hajtási mód? Állítólag
egy papírt hétszer lehet csak
meghajtani…
– Hát ez nem igaz: nálunk a

csúcsot egyébként egy olyan, az
amerikai piacra kerülô betegtájé-
koztató jelentette, amelyet 17+4-szer
hajtottunk meg: ez nagyjából azt
jelenti, mintha egy Népszabadságot
(igaz, ez már nincs!) Melba-kocka
méretûre hajtanánk, 170 cellára…
Külön érdekessége a dolognak, hogy
ezeket a betegtájékoztatókat egy
úgynevezett konténer tetejére helye-
zik – a gyógyszeriparban konténer-
nek nevezik azokat a megoldásokat,
amelyeket például a vitaminok cso-
magolásánál alkalmaznak –, tehát
pontosan egyeznie kell annak mére-
tével. Erre egyébként Közép-Európá-
ban – legalábbis tudomásom szerint –
más cég nem is képes, nem tudja
elvégezni.

● Ezek szerint a specializáló-
dás nagyon meghozza 
a gyümölcsét…
– Azért nem ilyen egyszerû a hely-

zet! Egyrészt igen, hiszen a betegtájé-
koztatók terén nagyon meghatározó
szerepet töltünk be, és egyre széle-
sebb körben ismert a nevünk. Ugyan-
akkor csak ezek gyártására vagyunk
igazán felkészültek, és ha a megren-
delôk egyike vagy másika úgy dönt,
akkor eléggé kiszolgáltatokká is vál-
hatunk. Az elmúlt évek alatt például
elôfordult, hogy ugyan megnyertünk
egy nagy tendert, ám a megrendelô
miatt mégis másfél hónapig csúszott
a teljesítés lehetôsége, és ez alatt
kvázi nyitottan kellett hagynunk a
kapacitásainkat… És persze, azért
ezen a területen is óriási az árverseny.

Szóval: kétségtelenül megvannak
az elônyei a szakosodásnak, de azért
adott esetben messze nem gondoktól
mentes az életünk. A tanulságot
mindenesetre levontam, és ma már
inkább megválunk minden olyan
megrendelôtôl, amelyik olyan felté-
teleket diktál, vagy olyan elvárásokat
támaszt, amely túlzottan nagy erôfe-
szítést kíván részünkrôl, vagy éppen
pénzügyileg növeli a kitettségünket.
A rájuk fordított energiát inkább az
exportpiacon való további terjeszke-
désre fordítjuk.

Exportpiaci kilátások
● Ezek szerint exportálnak is?
– Elsôsorban a megrendelôink

azok, akik exportálják az általuk
gyártott gyógyszereket, amelyeknek a
tájékoztatóit viszont mi készítjük. De
az is igaz, hogy direktben is exportá-
lunk, mégpedig évrôl évre egyre töb-
bet. Az éves forgalmunk meghaladja
az egymilliárd forintot, és – szerin-
tem – az idén ennek harminc száza-
léka exportból fog már származni.

● Az imént említette, hogy
bizonyos termékeket csak önök
tudnak elôállítani. Az azért jó
lehet, ha egy cégnek nincs
versenytársa…
– Azért így is akad konkurencia

bôven, még ha a hazai piacon nem is
igazán… De Európában azért vannak
olyan nyomdák, amelyek hozzánk
hasonlóan a betegtájékoztatók nyom-
tatására specializálódtak. 

Ezzel együtt úgy látjuk, hogy tu-
dunk terjeszkedni az európai piacon,
és akarunk is. Azt gondolom, a most
megszerzett speciális tanúsítást, meg
azt a több évtizedes tapasztalatot,
szakmai tudást és rutint kihasználva,
nagyon is van mit keresnünk akár
keleten, akár nyugaton… ■

Ilona
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Szövetségünk képviseletében dr.
Peller Katalin ügyvezetô igazgató és
Szilágyi Judit képzési referens vett
részt azon a szakmákat népszerûsítô
rendezvényen, amelyre 2017. március
7-én került sor a MOM Sportközpont-
ban. A Budapest Fôváros Kormányhi-
vatala által tavaly életre hívott Tanulj
SzakMÁ-t elnevezésû rendezvény
elsôsorban azon érettségizô/érettsé-
gizett fiataloknak szól, akik nem való-
színû, hogy felvételt nyernek valamely
felsôfokú intézménybe, vagy egyáltalán
nincs is szándékuk azok valamelyikén
továbbtanulni, illetve a Fôvárosi Mun-
kaügyi Központokban regisztrált mun-
kanélküliek számára mutat be átkép-
zési lehetôségeket. 

A BKIK jóvoltából Szövetségünk
ingyenes lehetôséget kapott, hogy a
Print: a Te jövôd kampánnyal népsze-
rûsíthessük a nyomdász szakmát. Sôt,
a reggel 8-tól délután 4 óráig tartó
rendezvény kísérô programjaként, úgy-
nevezett panelbeszélgetés keretei
között, a színpadon is korteskedhet-
tünk a nyomdaipari szakmák mellett.
Kaptunk egy pici standot is, ahol lehe-
tôségünk volt a különféle szóró- és
ismertetô anyagok elhelyezésére, de
legfôképpen az érdeklôdôkkel történô
beszélgetésekre.

Ôszintén szólva, elôzetesen felme-
rült némi szkepticizmus a rendezvény
látogatottságával kapcsolatban, ám azt
kell mondanom, ez egy jó nagy téve-
dés volt: a nyitás pillanatától a záróráig
szusszanásnyi ideje nem volt sem dr.
Peller Katalinnak, sem Szilágyi Judit-
nak, akkora érdeklôdés övezte folya-
matosan a Szövetség standját. Volt, aki
elôször kérdezett, azután olvasta az
alkalomra készült ismertetô anyagot,
volt, aki éppen azért jött vissza, mert
már elolvasta a szóróanyagot, ám
további részletek is érdekelték. És igen
rövid idô alatt betelt – pedig két cso-
portban 50 fôre szólt – a Keskeny
Nyomda által felajánlott nyomdalátoga-
tási lehetôség is, ám a nyomda jelezte,
hogy bôvíthetô a létszám: minden ér-
deklôdôt szívesen fogadnak.

És nagy sikere volt a panelbeszélge-
tésnek is: zsúfolt nézôtér elôtt dr. Peller
Katalin, valamint Oláh Péter (Oláh
Nyomda) és Szendrei-Nagy Szabolcs
(Europapier Budapest) lényegi, ugyan-
akkor érdekes tudnivalókat osztott meg
a hallgatósággal a nyomdaiparról, s
tették mindezt közvetlen és könnyed
stílusban, úgy, hogy a jellemzôen Z-ge-
nerációt képviselô hallgatóság szem-
mel láthatóan élvezte.

Szóval, a Tanulj SzakMÁ-t rendezvé-
nyen tapasztaltak alapján elmondható,
hogy – nagyon úgy tûnik – fel lehet
kelteni az érdeklôdést a fiatalok köré-
ben (is) a nyomdász szakma iránt.
Éppen ezért a kormányhivatal ôszi,
hasonló rendezvényén is szeretnénk
részt venni. Kétségtelen, kell hozzá
nem kevés energia és idô, és persze a
szakma összefogása: mindenkinek,
ahol éppen lehetôsége adódik, „oda
kell(ene) tennie magát”, és akkor
elôbb-utóbb nem lesz gond sem a
szakmai utánpótlással, sem a munka-
erôhiánnyal.

Korteskedés a Tanulj SzakMÁ-t
rendezvényen
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Sokak számára ismerôs J.F. Kennedy
híres mondása: „Ne azt kérdezd, mit
tehet érted Amerika, hanem, hogy mit
tehetsz te Amerikáért!” 
Ahogy arról többször is olvashattak,
Szövetségünk felvállalta az utánpótlás,
az oktatás, illetve a munkaerôhiány
problematikájának valamifajta
megoldását. Ugyanakkor nem gyôzzük
hangsúlyozni, hogy a szakma
képviselôinek aktív részvétele nélkül
nem érhetünk célt. De hála istennek,
vannak olyan személyek, akik – akár
tagjai cégükkel szervezetünknek, akár
nem – magukénak érzik a probléma
megoldásában való részvételt.
Ôk személyes lehetôségeiket is
megmozgatják, és nagyon oda teszik
magukat az ügy mellé.
Sorozatunkban ôket mutatjuk be.

Akik nagyon
„oda teszik
magukat”

Szövetségünk a PPDexpón
Az idei PPDexpón a második nap, azaz 2017. március 29-én lesz a Szövetség Napja, amelyre 
a következô programokat szervezzük:

Beszélgessünk az oktatásról! – vitafórum
Pódium, 13:00–14:30 

◆ Ez történt idén – tájékoztató a Print: a TE jövôd program 
megvalósításáról (dr. Peller Katalin, NYPSZ)

◆ Ofszet gépmester alaptanfolyam bemutatása 
(dr. Peller Katalin, NYPSZ)

◆ Miért érdemes egy nyomdának gyakorlati oktatóhellyé
válnia? (Elek Csaba, BKIK)

◆ Szakmai tudásbázis az Óbudai Egyetemen 
(dr. Horváth Csaba, Óbudai Egyetem)

◆ Középiskolai programok és a nyomdák kapcsolata 
– beszélgetés a szakmai középiskolák képviselôivel

Best Print
Hungary 2017 
díjátadó ünnepség
Pódium, 14:30–15.30 

A verseny kategória- 
és különdíjainak, valamint 
a Grafikai, Nyomdai és
Finishing nagydíjak átadása.
A díjátadót követôen a zsûri
tagjai rövid tárlatvezetést
tartanak az érdeklôdôk
számára.

fedprint.hu

Szendrei-Nagy
Szabolcs 
(Europapier Budapest)

Az Europapier Budapest
tagja Szövetségünknek,
önállóan azonban nem vesz
részt a Print: a Te jövôd
kampányban, ám a maga
eszközeivel – papírt biztosít a
különféle ismertetôk és szóró-
anyagok elkészítéséhez –
támogatja azt. 

Szendrei-Nagy Szabolcs
viszont, aki immáron majd’

egy éve a cég print & packaging üzletágának vezetôje, személyes
aktivitással nagyon is oda teszi magát az utánpótlás, illetve
munkaerôhiány problémájának megoldásához. Egyrészt, szíve-
sen vállalkozik arra, hogy a nyomdák képviselôit elkísérje a
nyomdaipari továbbtanulást népszerûsítô iskolai órákra, amelye-
ken – mivel kitûnô elôadó – lendületesen, érdekesen és nem
kevés humorral képes megszólítani a Z-generáció tagjait.
Mindemellett minden olyan alkalmat megragad – legyen szó
bárminemû endezvényrôl –, ahol népszerûsítheti a nyomdász
szakmát, vagy éppen eloszlathatja a papír-, valamint a
nyomdaiparral kapcsolatos tévhiteket. De számos ötlete van arra
nézve is, hogy milyen konkrét marketingeszközzel – például
kartonból hajtogatott virtuális szemüveg, visszaszedhetô mókás
öntapadós matricák stb. – lehet a fiatalok érdeklôdését a szakma
felé fordítani. Legutóbb pedig a Tanulj SzakMÁ-t rendezvény
panelbeszélgetésén vett részt, és – „hozva szokott formáját” –
neki is köszönhetô, hogy a hallgatóság érdeklôdése valóban
felkeltôdött a nyomdász szakma iránt.
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A Vándorgyûlések
létszámát meghaladó
érdeklôdés övezte 
a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület idei
Flexókonferenciáját:
közel 70 cég 171 képvi-
selôje vett részt a kétna-
pos rendezvényen. 
Az elsô nap szakmai
elôadásainak Hévízen
a Hotel Panoráma adott
otthont, míg a második
nap üzemlátogatására 
a zalaegerszegi Helikon Nyomda fogadta az érdeklôdôket. A program igen gazdag volt: 11 szakmai elôadás
hangzott el a szokásosan csütörtök délután kettôkor kezdôdô konferencián, másnap, pénteken pedig 
– egyebek mellett – a tavaly áprilisban üzembe állított tízszínes, továbbá mindenféle egyéb funkciókra
(hátoldali-, illetve ragasztó felöli nyomtatás, laminálás stb.) is alkalmas Gallus flexógépet vehette szemügyre 
a Helikon Nyomdába ellátogató társaság. (Képünkön jobbról balra: Szabó Szabolcs, a nyomdaipari szakosztály

társelnöke, Tasi Lajos, a Helikon Nyomda tulajdonos-ügyvezetôje, Weisz Gyula flexóüzem-vezetô)

Hévíz,  Zalaegerszeg – 2017. február 23–24.

Flexószimpózium – rekordlétszám

1188

Helikon Nyomda, a házigazda
A cég 1989 óta nyújt nyomdaipari szolgáltatásokat megren-

delôinek. A száz százalékban magyar tulajdonban levô vállal-
kozás elsôdleges célja, hogy olyan, magas minôségû, teker-
cses, egyedi igényeket is kielégítô, színes öntapadós címkéket
gyártson, amelyek megfelelnek a legmodernebb csomagolási
követelményeknek, ugyanakkor mindezt versenyképes áron
tegyék, és a lehetô legrövidebb határidôvel szállítsák. Elsôsor-
ban élelmiszer-, gyógyszer- és  vegyipari cégek a megrendelô-
ik. Dolgoztak többek között a Tescónak, a Pedigree-nek, illetve
a Heinekennek is, továbbá számos hazai élelmiszer-ipari cég
termékének címkéi készültek és készülnek náluk. 

Az 1989-ben alapított cég kezdetben vegyes profilú nyomda
volt, majd 1999-ben, amikor Tasi Lajos tulajdonába került –
aki egyben a Helikon ügyvezetôje is –, profilt váltott, és kizá-
rólag alumíniumfedeleket nyomtatott. 2001-ben ismét profil-
váltásra került sor: egy Rotoflex gépet beszerezve, amelyet
2004-ben egy szervós Nilpeter flexógép, amit még egy követett
késôbb, teljes egészében az öntapadós címkegyártásra szako-
sodtak. Ekkor költöztek új, immáron saját tulajdonban lévô
telephelyre is, majd az évek során további berendezésekkel –

például 2007-ben, majd 2013-ban újabb és modern aranyozó
gépekkel, valamint lézerstanccal – gyarapodott a cég. 2016-ban
ismét komoly fejlesztést hajtottak végre: egyrészt újabb
épületet, illetve területet vásároltak, valamint üzembe állították
a bevezetôben említett tízszínes Gallus flexógépet is. A cég a
flexótechnológián belül messzemenôkig csúcstechnológiával
rendelkezik: nyugodtan kijelenthetô, hogy párját ritkítóan
modern flexóüzem a Helikon. A jelenleg harminc fôt foglal-
koztató nyomda fejlôdését pedig az is kiválóan példázza, hogy
amikor 2001-ben elkezdtek címkenyomtatással foglalkozni,
mindössze 30 ezer m2-t gyártottak évente, napjainkban ez a
mennyiség már meghaladja 3 millió m2-t. 

Naná, hogy a társaság zöme kíváncsi volt rájuk a másnapi
üzemlátogatáson… ➧

…amikor elkezdtek címkenyomtatással
foglalkozni, mindössze 30 ezer m2-t
gyártottak évente, napjainkban ez a
mennyiség már meghaladja a 3 millió m2-t…
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anyag és gyártástechnológia nyomdai,
csomagolóipari és egyéb ipari gumihenger-gyártás

sleevek, gumikendôk széles választéka hagyományos
ofszet-, valamint UV-nyomtatáshoz, lakkozáshoz

segédanyagok, mosó-, tisztító- és egyéb anyagok

40 országban a világon
Csatlakoztunk a csapathoz

Betaroll Böttcher Magyarország Zrt.
www.beta-roll.hu

PPDexpo, FLEXPO, interpack
Pesti Sándor (PNYME)

Pesti Sándor elôadása igen rövid volt, hiszen csak a figyelmet akarta felhívni egyrészt a
2017. március 28–30. között megrendezésre kerülô PPDexpóra, illetve az azon belül
önálló egységet jelentô FLEXPÓ-ra, és ezzel kapcsolatosan osztott meg néhány hasznos
információt. Ezt követôen az immáron 55 éve megrendezésre kerülô interpackról, a
csomagolósok legmeghatározóbb kiállításáról szólt néhány szót, amely 2017. május 4–10.
között lesz Düsseldorfban. Az egyesület központilag ugyan nem szervez szakmai utat, ám
az egyéni kiutazásokhoz szívesen nyújt teljes körû segítséget. És azt is érdemes tudni,
hogy a CSAOSZ egy úgynevezett magyar közösségi standdal lesz jelen a vásáron.

Flexóval bélyeget, avagy: a flexó is belépett az „elit klubba”
Tóth József (Pátria Nyomda)

Bélyeget nyomtatni – a nyomdák
számára az egyik legnagyobb
szakmai kihívás. Túl a nyomatok
iránti elképesztô minôségi
követelményeken, na meg az
utófeldolgozás specialitásain,
számos olyan biztonságtechnikai elvárásnak is meg kell felelnie, amelyek kivitelezése a
klasszikus – mélynyomtatás, ofszet – technológiákkal sem egyszerû. Ám, immáron flexóval is
lehetséges, sôt, meg is történt: a Magyar Posta tavaly karácsonyi bélyege ugyanis
flexónyomtatással készült, mégpedig a Pátria Nyomdában, egy Mark Andy P5-ös típusú gépen.
Ahogy az elôadó, Tóth József fogalmazott: „Ezzel a bélyeggel a Pátria Nyomda történelmet írt a
bélyeggyártásban és a flexónyomtatásban is!” Elôadásában pedig bemutatta, hogy a látható
grafikai elemeken túl milyen biztonsági megoldásokat tartalmaz a bélyeg, illetve milyen egyéb
speciális elvárásoknak és kéréseknek kellett eleget tenni a gyártás során. A flexóval történt
bélyegnyomtatás olyannyira elnyerte a megrendelô elismerését, hogy a húsvéti bélyeget is a
Pátriától rendelték meg, és természetesen flexónyomtatással… ➧

„Ezzel a bélyeggel a Pátria Nyomda
történelmet írt a bélyeggyártásban 
és a flexónyomtatásban is!”
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➧
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Vállalatirányítási rendszer kifejezetten csomagolósoknak
Tobias Theurer (theurer.com GmbH), Ratkovics Péter (partners)

Ratkovics Péter
azzal kezdte az elô-
adást, hogy felvázolta,
miért is növekszenek a
csomagolóanyag-gyár-
tók összköltségei, és
ez milyen kihívást
jelent számukra.

Mindezzel természetesen azt vezette fel, hogy
milyen automatizálási megoldást kínál versenyké-
pességük megôrzésére, illetve növelésére Magyar-
országon a partners által képviselt theurer.com
GmbH. Ez pedig nem más, mint a cég által kifej-
lesztett ERP/MIS vállalatirányítási szoftver, ame-
lyet kifejezetten a címke-, a flexibilis csomagoló-
anyag-, a doboz- és a hullámkarton-gyártó vállala-
tok számára alkottak. A rendszer teljes egészében
lefedi, lefedheti a cég mûködését, és moduláris
felépítettségének köszönhetôen rugalmasan épít-
hetô ki egy-egy cég elvárásainak megfelelôen.
Természetesen abszolút integrálható például az
ESKO gyártási folyamatok irányítási rendszerével.

Tobias Theurer, a cég tulajdonos-ügyvezetôje
igen részletesen mutatta be az összes üzleti folya-

matot egyetlen szoftverrel kezelhetô rendszer felépített-
ségét és mûködését. Referenciául pedig elmondta, hogy
már 14 országban több mint 10 000 felhasználó – köztük
olyan nagy ipari felhasználók is mint a BOBST, a HP, az
ESKO, a UPM Raflatac stb. – életét könnyíti meg, erôsíti
versenyképességét az ERP/MIS vállalatirányítási szoftver,
amely a partners jóvoltából immáron Magyarországon és
magyar nyelven is elérhetô.

milyen automatizálási
megoldást kínál
versenyképességük
megôrzésére, illetve
növelésére

Élelmiszer-biztonság: festékek és ragasztók
egymásra hatása – Dr. Madai Gyula

Dr. Madai Gyula elôadása tudományos alapossággal hívta fel a figyelmet arra,
hogy élelmiszer-biztonsági szempontból nem elegendô, ha a nyomtatás során hasz-
nált festékek, illetve ragasztók önmagukban megfelelnek a migrációs elôírásoknak.
Nagyon oda kell figyelni arra is, hogy adott esetben milyen kölcsönhatás léphet fel
közöttük, mert alkalmasint ez is, ahogy a levegô nedvességtartalma is, jelentôs
mértékben befolyásolhatja az élelmiszerbe történô migrálást. A rendkívül részletek-
be menô elôadás végsô konklúziója talán az lehet, hogy ha valaki élelmiszerhez
gyárt csomagolást, és jót akar magának, fokozottan ügyeljen nemcsak a használatos
festékek, ragasztók és egyéb anyagok megfelelôségére, hanem azok egymásra hatá-
sára, illetve mindazon további tényezôkre is, amelyek befolyásolhatják a migráció
mértékét. ➧

➧
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Festék, illetve UV-lakk témakörben
négy elôadás is elhangzott. 

Az elsôt Gerd-Michael Seyffertitz, a
Schmid Rhyner festékgyár képviselôje
tartotta. Ez a cég kifejezetten a fényes
és az effekt-lakkok, valamint a lamináló
ragasztók gyártására szakosodott. Az
UV-lakkok területén Európa vezetô
gyártója, világviszonylatban pedig a
második legnagyobb. Hazai képvisele-
tét ez évtôl kezdôdôen a CNI Kft. látja
el. Gerd-Michael Seyffertitz elôadását
egy rövid személyes bemutatkozással
kezdte, majd áttérve a szakmai tarta-
lomra, részletesen ismertette az általuk
élelmiszercsomagolás nyomtatásához
kínált lakkféleségeket. A migrálásról,
mint legfontosabb tulajdonságról szólva 

elmondta, hogy: „…olyan nincs, hogy a
festék vagy a lakk ne migráljon, a kü-
lönbség a mértékekben van”, és egyút-
tal arra hívta fel a figyelmet, hogy az
általuk gyártott lakkok alig migrálnak.
Az effekt-lakkok trendjérôl szólva pe-
dig elmondta, hogy 2007 óta karaktere-
sen és folyamatosan növekszik irántuk
a piaci igény. 

Ennek alapvetô oka, hogy a vásárló-
kért való küzdelemben több érzékszerv-
re hatnak – látás, tapintás, alkalmasint
szaglás –, aminek következtében jelen-
tôs mértékben erôsödik az adott ter-
mékre való figyelemfelhívás, azaz al-
kalmazása kvázi „eladja” a termékeket.
➧

Flexófestékek és lakkok –
élelmiszer-csomagoláshoz és máshoz
Schmid Rhyner 
Gerd-Michael Seyffertitz (Schmid Rhyner), ifj. Kovács Tibor (CNI)

„olyan nincs,
hogy a festék
vagy lakk 
ne migráljon, 
a különbség 
a mértékekben
van”

FlexFlexinfo
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Flint – Marc Heylen (Flint Group), Kovács Tibor (CNI)

Marc Heylen elôadásának elsô felében igen részle-
tekbe menôen ismertette az élelmiszer-csomagolással
kapcsolatos migrációs szabályozást, amely egyébként
még Európában sem egyöntetû… 

A legszigorúbbnak a svájci tûnik, illetve azon belül
a Nestlé cég által elôírt irányelv a mérvadó, amely

még szigorúbb. A Flint ez utóbbihoz „tartja magát”, amit egy független labor auditál
is. Ugyanakkor arra is felhívta az elôadó a jelenlévôk figyelmét, hogy a nyomdára is
kötelezettségeket ró az élelmiszer-csomagolóanyagok gyártásának való megfelelés:
például ajánlatos dedikáltan csak erre használni azt az adott nyomógépet, elkülöní-
tetten kell a festékeket tárolni, kizárólag jóváhagyott adalékokat szabad csak hasz-
nálni stb. Elôadása második felében pedig részletesen bemutatta az élelmiszer-cso-
magolás gyártásához általuk ajánlott UV-flexófestékkínálatot, az Ancora és Ancora50
termékcsaládot. Végezetül pedig legújabb fejlesztésükrôl, az EkoCureTM Ancora
UV-Led festékrôl beszélt, amely miközben magába foglalja az Ancora festékek
eddigi elônyeit, jóval gyorsabb, hatékonyabb és környezetkímélôbb gyártást tesz
lehetôvé. Marc Heylen azonban azt is kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos az együtt-

mûködés a
teljes lánco-
laton belül –
alapanyag-,
illetve festék-
gyártók,
nyomda, élel-
miszer-ipari
vevôk –, mert
e nélkül nem
születhet a
szigorú sza-
bályozásnak
megfelelô
végeredmény.
➧

a Nestlé cég által elôírt irányelv 
a mérvadó, amely még szigorúbb

Március 29.Március 29.
Az 5.7.1 vAz 5.7.1 verzió újdonságaibólerzió újdonságaiból
• CtP-lemezkészlet kCtP-lemezkészlet kezelés:ezelés:

az ismétlések okainak kimutatása, igények
elôrejelzése, rendelések, készletkapcsolat

• Külön számlázandó proofok:Külön számlázandó proofok:
az elôkészítés során felmerülô költségek 
nyilvántartása, számlázása

• KalkulációvKalkulációvarázslóarázsló

Április 11.Április 11.
Az Az Egyéni mezôkEgyéni mezôk használatahasználata

Bár a rendszer sokféle törzsadatot és egyéb 
információt tartalmaz, a helyi igények, folya-
matok gyakran mégis újabb adatok rögzíté
sét igénylik. Ennek támogatására hoztuk 
létre az Egyéni mezôket, amelyekkel min-
denki szabadon bôvítheti nyilvántartását.

Április 17–19.Április 17–19.
ScrScrollMAX KollMAX Kerereskeskedelmi edelmi 
modul – alapismermodul – alapismereteketek

A hárhárom napos tanfom napos tanfolyamolyam során 
a Scroll beállításaitól az ajánlat
elkészítésén át a táska kiszállításig
tartó folyamatokat vesszük át, 
interaktív módon, gyakorlási
lehetôségekkel.
Az oktatás irodánkban kialakított
teremben zajlik, ahol a jelentkezôk
az átadott ismeretekben zavartalanul
mélyedhetnek el.

Március 28.Március 28.
Árajánlatkészítés – haladóÁrajánlatkészítés – haladó

Fedezze fel, hogy az egyszerû
kalkuláción túl mi mindenrmi mindenree lehetlehet
képes a ScrollMAX rendszer!
Ajánlatok követése, belsô
jóváhagyás folyamata, alvállalkozói
ajánlatkérés, kalkuláció-varázsló,
kimutatások stb.

Flexinfoinfo
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TOYO Ink
Luc Dehandschutter
(TOYO Ink Europe NV),
Vávra Imre (Euro Top Grafix)

Luc Dehandschutter miután röviden bemutatta az általa
képviselt céget, szakmai elôadását azzal kezdte, hogy
igazából csak megismételni tudná mindazt, amit a Flint
elôadója elmondott az élelmiszer-csomagolás nyomtatásá-
hoz használatos festékekrôl, ugyanis a TOYO Ink festékek
is pontosan megfelelnek ezen szigorú szabályozásoknak, és
a nyomdák részérôl is hasonló elvárásokat támasztanak a
használatuk során. Ezt követôen arról beszélt, hogy ôk
miként fejlesztették ezeket az élelmiszer-csomagoláshoz
alkalmas flexó-, illetve ofszetfestékeket, és röviden be is
mutatta a teljes kínálatukat.

Elôadása befejezô részében pedig legújabb fejlesztésük-
re, az EB (electron beam) Flexo-ra hívta fel a figyelmet,
amelynek egyebek mellett rendkívül nagy elônye, hogy a
szárítás során nem melegíti fel a hordozót, tehát az nem
deformálódik, illetve alkalmazásával lehetséges az úgyne-
vezett „nedves a nedvesre” (wet-on-wet) történô nyomtatás,
és ezáltal megnövekszik a termelékenység. 

az EB (electron beam) Flexo
alkalmazásával lehetséges az
úgynevezett „nedves a nedvesre”
(wet-on-wet) történô nyomtatás

SunChemical
Rariga Zsolt 
(SunChemical Magyarország)

Természetesen a SunChemical festékgyár által
élelmiszer-csomagolóanyag gyártásához kínált
festékek is megfelelnek a legszigorúbb
élelmiszer-biztonsági elôírásoknak, ám az elôadó
elsôsorban az új UV Flexo festékrendszerükre
hívta fel a hallgatóság figyelmét. Ennek lényege,
hogy forradalmian új keverôrendszert alkalmaz,
azaz attól függôen, hogy milyen hordozóra kerül,
illetve milyen funkciót kell ellátnia az adott csomagolóanyagnak, lehet akár helyben
kikeverni a megfelelô festéket. A rendszer gyakorlatilag két alapelembôl áll: egy alacsony
viszkozitású, magas pigmenttartalmú festékkoncentrátumból, amely minden flexó-appliká-
cióval kompatibilis és géppel adagolható, valamint a technológiai gyantából. 

Ez utóbbi típu-
sa és mennyisége
határozza meg,
hogy mikor, mi-
lyen festék jöjjön
létre végered-
ményként. A
rendszer költség-
hatékony és ru-
galmas, alkalma-
zása teljes mér-
tékben optima-
lizálja a festék-
felhasználást. ➧

alacsony viszkozitású, 
magas pigmenttartalmú
festékkoncentrátumból,

valamint technológiai
gyantából

➧
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Költségcsökkentés 
festékkiadagoló megoldással
Volker Mitchel (Füll Systembau GmbH),
Nagy Levente (Ferry Contact)

A Füll Systembau GmbH egy alapvetôen kiadagoló-rendszereket gyártó cég, és
nagy festékgyártóknak – mint például a Huber, a TOYO Ink, az Epple, a Flint, a
Siegwerk, a SunChemical stb. – is a fô beszállítója. Termékportfóliójában azonban
nemcsak az említett cégeknek szállított óriási méretû kiadagolókat lehet megtalál-
ni, hanem akár keskenypályás flexógépekhez valókat is. Volker Mitchel jelen
elôadásában ez utóbbit mutatta be, illetve arra az Aurora elnevezésû receptura-
kezelô szoftverükre hívta fel a figyelmet, amelynek alkalmazása számos elônyt
biztosít. Jelentôs minôségjavulás, az ismételhetôség tökéletessége, a folyamatok
optimalizálása, alacsonyabb festékfogyás, kevesebb hulladék – csakhogy néhányat
említsünk. Egy belépô szintû megoldás ára nagyjából 40–50 ezer euró, és a tapasz-
talatok azt mutatják, hogy alig két év alatt megtérülô beruházást jelent – mondta
végezetül az elôadó.

az Aurora
elnevezésû
receptura-
kezelô
szoftverükre
hívta fel a
figyelmet

Hulladékkezelés
Kasper Edahl Kaspersen
(Lundbergtech),
Mészáros István (Prosystem)

A dán Lundbergtech céget 1946-ban alapítot-
ták, és 1980 óta foglalkozik kifejezetten vákuu-
mos elszíváson alapuló hulladékfeldolgozó
berendezések gyártásával. A mindössze 21 fôt
foglalkoztató vállalat már 3500 rendszert instal-

➧
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lált világszerte, éves forgalmuk meghaladja az 5,5 millió eurót, amely-
nek 90 százaléka exportból származik. Az utóbbi években karakteres,
mintegy 30 százalékos növekedést tudhatnak magukénak. 

Hazai képviseletüket, a hozzá tartozó szervizháttér biztosításával a
Prosystem Csoport látja el. Kasper Edahl Kaspersen elôadásában részle-
tesen bemutatta az általuk tervezett és gyártott hulladékkezelési rend-
szert, amelynek alkalmazásával lényegesen gyorsabbá válik a termelés, hiszen nincs megállás például a tekercs cseréje
miatt, nincs mátrix-szakadás, a hulladék kezelésére szinte egyáltalán nem kell idôt fordítani, automatikusan történik:
teljes mértékben megvalósulhat a 24/7 non-stop termelés. Természetesen szaktanácsadással, egyedi tervezéssel és a
szerviz biztosításával is partnereik rendelkezésére állnak.

teljes mértékben
megvalósulhat a 24/7 

non-stop termelés

Fujifilm Flenex FW – kimagasló minôségû vizes kimosású klisé
Branko Istvancic (Symbol Group), Mónus Zoltán (Sericol Hungary)

A szimpózium utolsó elôadá-
sában Branko Istvancic a Fuji-
film Flenex FW elnevezésû
vizes kimosású kliséjét mutatta
be, amelynek hazai képviseletét
a Sericol Hungary látja el. Ez a
klisé gumialapú, oxigénre nem
érzékeny, és elkészítéséhez
pedig kevesebb, mint 40 perc
elegendô. További elônye, hogy
kétszer olyan tartós, mint más
klisé, és az ára is rendkívül
kedvezô. Kompatibilis vala-
mennyi levilágítóberendezéssel

és festékkel, és mivel kimosásához nem vagy alig szüksé-
ges vegyszer, a környezetre gyakorolt káros hatása elenyé-
szô. És ami még nagyon fontos: elképesztô minôséget
lehet nyomtatni vele. Az elôadó szuperlatívuszokban
ecsetelte, majd összehasonlító grafikonon is bemutatta a
többi klisével szembeni elônyeit, amelyet a körbeadott
nyomatmintákkal alá is támasztott. Ha azt írom, hogy
minden szempontból magának a tökélynek, az abszolút
hátránynélkülinek tûnik ez a klisé, nem túlzok.
Amennyiben más kliségyártó helyében lennék,
az elhangzottak alapján valószínûleg bánatom-
ban én a kardomba dôlnék… De mint tudjuk: a
részletekben lakozik az ördög, és arra nem tért
ki az elôadó… Persze, az is meglehet, hogy ott
sincs semmiféle ördög!

Ezzel véget értek a szakmai elôadások,
következhetett a vacsora, másnap délelôtt pedig
a Helikon Nyomdában tett üzemlátogatással
folytatódott a program. ■

Ilona

magának a tökélynek, az abszolút
hátránynélkülinek tûnik ez a klisé

➧
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Igény esetén háztól házig
megszervezzük egyéni

utazását!
A csomagolós szakma kiállításához
egyesületünk a szakmai utazások
szervezésével nyújt segítséget.
Szállásajánlatok:
➲ Landal de Lommerbergen Park, Reuver Hollandia
➲ Köln, Lindner Hotel City Plaza, ➲ Oberhausen, Hotel Residence
➲ Essen, Hotel Beredney, ➲ InterCityHotel

2 6 2 5  m2 t e r ü l e t ,  1 0 3  k i á l l í t ó ,  t ö b b  s z á z  m á r k a k é p v i s e l e t

CSAOSZ napja 
Nyomtatott csomagolás

2017. március 28. 

„A csomagolás ajándék a környezet
számára” – A 4–5 elôadásból álló prog-
ram arra is felhívja a figyelmet, hogy a
csomagolás, illetve a csomagolási hulla-
dékok környezeti hatása eltörpül a hiá-
nyos csomagolás miatt használhatatlanná
vált termék környezetterhelése mellett. 
„Hatékony csomagolási megoldások
alkatrészek szállításához” – Az elôadá-
sok a hatékonyságot segítô csomagolási
megoldások mellett a nyomon követés és
a jelölés új lehetôségeire is kitérnek.

Nyomda- és Papíripari Szövetség
napja – Szakmai utánpótlás,

Best Print Hungary
2017. március 29.

A második nap kiemelt témája napjaink
egyik legégetôbb kérdése, a képzettszak-
ember-hiány és a szakmai utánpótlás
problémaköre. Ennek gazdája a témával
már egyébként is nagyon intenzíven fog-
lalkozó Nyomda- és Papíripari Szövet-
ség, amely nyilvános oktatási kerekasz-
talt rendez a PPFest keretében, amelynek
helyszíne a Fesztivál-pódium. Ezt köve-
tôen pedig a Best Print Hungary verseny
ünnepélyes díjkiosztójára kerül sor.

Papír- és Nyomdaipari 
Mûszaki Egyesület napja

Szakmai elôadások
2017. március 30.

A harmadik nap programját a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület tölti
meg elsôdlegesen mûszaki/technológiai
témájú szakmai programokkal. A részle-
tes program honlapunkon található.

A kiállítás megtekintése,
és a programokon való részvétel
elôzetes regisztrációval ingyenes.

A  P P D e x p o / S i g n E x p o  é s  a  P P F e s t  k e r e t p r o g r a m j a i  a  F e s z t i v á l - p ó d i u m o n :

Budapest  Ol impiai  Központ  Budapest  Ol impiai  Központ  (korábban Syma)

2017. március 28–30.

Kreatív újrahasznosítás – versenyt hirdet a Dekorszövetség 
RÖGTÖNZÉS – Mûalkotás készítése kiállításépítési hulladékból

A szakkiállításon elsô alkalommal mutatkozik be a Dekor Expo. A debütálással egy idôben kreatív alkotások rögtönzésre hívja a
szakmabelieket, tervezôket, kivitelezôket, diákokat és bárkit, aki alkotni szeretne. (Részletes felvilágosítás egyesületünknél.)

I d é n  i s  l e s z  M e n e d z s e r b a n k e t t !  
Március 29-én, szerdán, a kiállítás második napján a zárás után
az emeleten található Planet Café étteremben. Elsôsorban a
kiállítóknak és meghívottaiknak szervezett program, de
nyilvános esemény, bárki vehet rá belépôt. A vacsorajegyeket
elôzetesen a titkarsag@pnyme.hu címen lehet megrendelni,
illetve a helyszínen is fizethetô.

Ke d v e z m é n y e s  s z á l l á s l e h e t ô s é g  
a  P P D e x p o  k i á l l í t ó i n a k  é s  l á t o g a t ó i n a k

Az expo kiállítóinak és látogatóinak kedvezményes áron adja 
a gyalog is csak 2 percre lévô Hotel Aréna az elôre megrendelt
szobákat. Szobafoglalás az
arena.reservation@danubiushotels.com email címen.
Hivatkozás: „PPDexpo” – Tar Bauer Dóra sales manager

1%
Önnek semmibe nem kerül, az egyesületnek mégis nagy
segítség! Idén is rendelkezzen a civil 1%-ról! Ne hagyja
az államkasszában, ha maga is dönthet arról, ki kapja! 

Adószámunk: 19815929-2-41
Nem ismeretlen hátterû ügyekhez, hanem a szakmai
közvélemény elôtt zajló, minden elemében átlátható, 
a szakmáink javát szolgáló nyilvános tevékenységhez
adja azt a támogatásukat, ami egyébként egyetlen
forintjába sem kerül!

XXV., jubileumi Nyomdász Vándorgyûlés – 2017. június 15–16.
Az elsô Nyomdász Vándorgyûlést 1993. május 7–8-án rendeztük Egerben, a megelôzô évben privatizált Egri Nyomda
meghívására és házigazdaságával. A helyszín még egyeztetés alatt, de az idôpontot már most jegyezzék elô naptárjukban,
nehogy lemaradjanak!
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● Mi szeretett volna lenni?
– Sokáig fogalmam sem volt, hogy

mi szeretnék lenni, de valamit eladni,
az mindig vonzott. Szerettem élni,
bulizni, és lehetôleg valami olyan
rugalmas munkát végezni, ami mellett
mindezt megtehetem. Nem titok,
szerettem a könnyebb végén megfogni
a dolgokat. Az érettségit követôen
elvégeztem egy kétéves idegenforgal-
mi képzést, majd azt követôen az
Általános Vállalkozási Fôiskola követ-
kezett, ahol közgazdász-pénzügyi
végzettséget szereztem. Utána pedig
elmentem a Pécsi Egyetemre, ahol
menedzsment-consulting szakirányon
szereztem egyetemi diplomát.
Mindeközben – mondjuk úgy –
„dolgozgattam” a cégben…

● Hát nem lehet azt mondani,
hogy ezek a végzettségek
kifejezetten a nyomdász pálya
felé mutatnak… Mi volt a
feladata?
– Elsôsorban azokat a szakmai

cikkeket, leírásokat fordítottam,
amelyek a Prosystem portfóliójában
található gépekrôl, berendezésekrôl
szóltak, emelett pedig alkatrészekkel
foglalkoztam. És persze, édesapámat
sokszor kísértem el külföldi kiállítá-
sokra. Ezekkel a feladatokkal úgy el is
voltam az iskola mellett: nem kellett
„megszakadnom” a munkában, rugal-
masan lehetett kezelni a munkaidôt,
maradt idôm és energiám egyéb
tevékenységekre is… Szóval, nagyon
nekem való volt ez a helyzet, ez az
állapot.

● Mikor fordult „komolyra” a
helyzet?
– Már vagy 1-2 éve dolgoztam az

elôbbiekben említett módon a cégnél,
amikor egyszer csak behívott az édes-
apám, és közölte, hogy vagy nagyobb
intenzitással, több affinitással állok a
Prosystem tevékenységéhez, vagy
keressek magamnak másik munka-
helyet… És adott három hónap
kifutásnyi idôt.

● Ezek szerint ez elég is volt
ahhoz, hogy „benôjön a feje
lágya”…
– Nem feltétlenül… Ahhoz azonban

mindenképpen elég volt, hogy tényleg
komolyan vegyem a munkámat, szak-
mailag is alaposan beleássam magam
a tudnivalókba. És meg kell monda-
nom, ehhez nagyon sok segítséget
kaptam a kollégáimtól, akiknek jelen-
tôs többségével ma is együtt dolgo-
zunk. De nemcsak segítettek, hanem –
úgy gondolom – egy nagyon erôs
bizalmi viszony is kialakult köztünk.
Talán ettôl is tudunk ma igazi jó

csapatként gondolkodni és létezni,
merthogy nem kvázi a „fônök fiaként”
tekintettek és tekintenek rám, hanem
egy vagyok közülük, csak éppen –
egyebek mellett – hozzám tartoznak az
ügyvezetôi feladatok is, legalábbis az
utóbbi pár évben egyre inkább. 

● Ezért döntött úgy, hogy
megszerzi a nyomdamérnöki
diplomát is?
– 2007-ben kérdezett rá édesapám,

hogy miként gondolom hosszabb
távon a jövôt. Akkoriban már komo-
lyabban vettem ugyan a „sales-kedést”,
de elgondolkodva a dolgon, úgy dön-
töttem, hogy mindenképpen érdemes
alaposabb és átfogó nyomdaipari
ismereteket szereznem. Fel is vettek az
egyetemre, ahol 2010-ben nyomda-
mérnökként végeztem. De túl a
végzettség megszerzésén, nagyon jó
volt ez a három év: sok emberrel
megismerkedtem, és sok olyan kap-
csolatra tettem szert, amely a mai
napig igen intenzív. A legnagyobb
elônye azonban az volt, hogy mindaz a

Sar jak,  u tódok (5 . )

Ifjabb Schuck István
A „kisebbik Schuck” már több mint 14 éve dolgozik 
a cégnél,  és az utóbbi években – mivel édesapja
egyre inkább kivonult a cég operatív irányításából –
szép lassan rámaradtak az ügyvezetôi feladatok is. 
S noha nagyon korán – ahogy fogalmaz – szó szerint
véve megszerette a nyomda illatát, kezdetben esze
ágában sem volt, hogy erre a pályára lépjen.
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tudás, amellyel már – remélem –
elôtte is rendelkeztem, meg az, amit a
fôiskolán tanultam, rendszerré állt
össze bennem, és már nem részfel-
adatokat láttam, hanem cégben kezd-
tem el gondolkodni.

● Nem válaszolt a „feje lágya
benövésére”…
– A fôiskola kétségtelenül hozzájá-

rult, de – érzésem szerint – igazából
csak jó négy-öt évvel ezelôtt „nôtt be
a fejem lágya”, vagy fogalmaznék
inkább úgy, váltam igazán felnôtté.
És ez két eseményhez is kapcsolódik:
az egyik a kisfiam születése, a másik
pedig, hogy akkor kezdtük el az új
telephelyet építeni Fóton, és abban
nagyon aktívan vettem részt. Ez min-
denképpen egy erôteljes fordulópont
volt az életemben: akkor szembesül-
tem úgy igazából elôször a kiterjed-
tebb felelôsség érzésével. Mióta
megvan a fiam, azóta például, nem
száguldozok az autóval – legalábbis
nekem úgy tûnik.

● Szerintem, ezt az édesapja
is észrevette, hiszen 2013-ban
hivatalosan nyugdíjba vonult,
és ugyan továbbra is aktívan
vett részt a cég életében, ám
egyre jobban húzódott vissza,
egyre nagyobb teret engedett
át önnek… Olyan gördüléke-
nyen és magától értendôen
történt minden.
– Ez tényleg így volt: én egyáltalán

nem ambicionáltam, hogy átvegyem
a cég vezetését, édesapám volt az, aki
szinte észrevétlenül adta át. 

● Mi jelentette a legnagyobb
nehézséget abban, hogy „apja
fiaként” viszi ma már tovább a
családi vállalkozás?
– Igazából nem tudok ilyet monda-

ni! Ami általában elô szokott fordulni
a családi vállalkozásoknál, hogy az
érintettek a közös ebédeknél, vagy
éppen a nyaralások alkalmával sem
tudnak másról beszélni, mint a cég
ügyeirôl – na, ez nálunk nem így
volt. Talán az egyetlen – de ezt nem
nevezném nehézségnek, legfeljebb
egy kicsit mindig újra gyereknek ér-

zem magam emiatt –, hogy az üzleti
tárgyalások során szinte mindenki
felteszi a kérdést: „…na, és a papa
hogy van?”

● Sérti az önérzetét?
– Nem, dehogy! De kétségtelen,

hogy tudomásul kellett vennem és el
kellett fogadnom, hogy ebben az
ágazatban ô egy igen közismert
személy, s természetes, hogy mind-
azok szemében, akik ismerik, ben-
nem a fiát (is) látják. És ez akkor is
így van és lesz is, ha már a saját
jogomon is elértem eredményeket.
Ezen nincs mit megsértôdni. Meg
egyébként sem vagyok sértôdékeny.

● Mi az, amit édesapjától leg-
inkább megtanult és átvett az
üzleti élet terén? És mi az,
amiben viszont nem szeretne
hasonlítani rá?
– Amit mindenképpen átvettem tô-

le, az a „mindent írásban”, azaz bár-
mennyire is élô a bizalom az üzleti
partner felé, egyértelmûen rögzíteni
kell a megbeszélteket a késôbbi félre-
értések elkerülése végett. A másik,
hogy rendszerekben gondolkodjak:
elôre, hátra, fel és le, a teljes dimen-
ziót, és annak a dinamikáját is lássam
mindig magam elôtt. Ennek megvaló-
sítását ugyan eltérô módon gondol-
juk, de magát a szemléletet, a látás-
módot tôle vettem át. Én sokkal job-
ban bevonom a kollégákat a munká-
ba, sôt a döntésekbe, nagyobb önálló-
ságot biztosítok számukra, ami mellé
persze nagyobb felelôsség is hárul
rájuk. De azért, hogy itt tartunk most,
ahol, hogy függetlenek lehetünk,
saját épülettel rendelkezve, nagyon
sokat köszönhetek édesapámnak és a
kollégáimnak. Nélkülük nem ülnék
most itt.

A hirtelenséget – amit, valljuk be,
édesapámtól örököltem – viszont
nagyon szeretném levetkôzni, próbá-
lok odafigyelni rá, hogy „ne kapjam
fel a vizet”… És ebbe az is beletar-
tozik, hogy ne csípôbôl reagáljak le –
mondjuk – egy nem megfelelô hang-
nemû telefont vagy e-mailt, hanem
aludjak rá egy-két napot, várjam meg,
míg lehiggadok, és csak utána lépjek

az ügyben. Ettôl az évtôl elhatároz-
tam, hogy – a szó jó értelmében –
lazábban állok a dolgokhoz. Nem
görcsölök: pontosabban nem feszülök
meg azért, hogy valami minden áron
teljesüljön, vagy hogy minden elvá-
rásnak megfeleljek… Próbálom
higgadtan fogadni, ha például egy
korrekt árajánlatra komolytalan
viszontajánlatot küldenek. Ügyfél-
centrikusak vagyunk maximálisan, de
ez mindkét fél részérôl korrektséget
feltételez.

Az ember – ha nem figyel – haza-
viszi a munkával kapcsolatos stresszt
– és ezt nem akarom. Ott a pici fiam,
a feleségem – ôk az igazán fontosak!
Világszinten érezhetô egyébként,
hogy túlpörgetjük magunkat. Le kéne
lassulni egy picit, hiszen minél in-
kább futunk, annál gyorsabban kell
futnunk.

● Van is ilyen mozgalom: a
„Slow”, amely éppen ennek az
ördögi körnek akar véget vetni,
ezt az ôrületes mókuskereket
akarja megakasztani.
– Az ember elsô körben legalább

magára figyeljen oda, és ez ki fog
hatni a környezetére is! Nem akarok
naivnak tûnni a következôkben meg-
fogalmazott dolgok miatt, de az
utóbbi idôk pozitív tapasztalata szá-
momra, hogy a nyílt és egyenes be-
szédet ismét értékelik a partnereink,
és ezért célt is ér. Kevésbé kell takti-
kázni, „köröket futni”, „csavarosan és
körmönfontan” fogalmazni, hanem
tisztességesen és nyíltan lehet teríteni
a lapokat. Tudom, hogy mit tud a
gép, mi az, amit mellé biztosítani
tudunk, és mindennek mennyi az az
ára, amely a vevônek és az eladónak
egyaránt megéri. Mintha a nyomda-
ipar is felismerte volna, hogy kölcsö-
nösségen kell, hogy alapuljon az
üzlet: olyan ma már nincs, nem lehet,
hogy csak az egyik fél járjon jól, de ô
aztán nagyon. Jó dolog, hogy kezd
talán helyreállni – legalábbis az ága-
zaton belül – egyfajta morális érték-
rend. Egy jó ideje már kifejezetten
szeretek bejárni dolgozni, nagyon a
„helyemen” érzem magam… ■

Ilona

Sarjin
fo

in
fo
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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, pdf, 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.

T
A

M
P

O
P

R
IN

T
 c

é
g

 k
é

p
v
is

e
le

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

RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
c s a k  n á l u n k !c s a k  n á l u n k !

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

Tel./fax: 061-264-3819

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

3311

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔
WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

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

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

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

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

mastertan322 marc  2017/03/14  16:09  Page 31



mastertan322 marc  2017/03/14  16:10  Page 32




