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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Fotó: B.D.

XXII. évfolyam, 326. szám, 2017. június 29.
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Európa legszégyenteljesebben magas áfájával
– 6,7 százalékkal!!! – sújtotta…
Nem, nem bolondultam meg! Nem oly rég Kata barátnémmal
meglátogattuk a meglehetôsen fantáziátlan elnevezésû Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot, ahol idôszakos
kiállításként „Az ismeretlen görl” címû tárlatot is megnéztük, amely
a húszas évektôl a negyvenes évek eleje-közepéig idézte fel az
orfeumok és revüszínházak világát. (Jómagam ugyanis nem tudok
– és persze, nem is akarok – teljesen elszakadni revüjelmez-tervezôi
múltamtól...) Miközben a kiállított jelmezeket, plakátokat, korabeli
fényképeket és az ezekhez tartozó, a kor társadalmi szokásait és
közegét ismertetô tájékoztatókat böngésztük, elhûlve olvastam, hogy
az 1930-as évek végén a kormányzat Európa legszégyenteljesebben
magas áfáját – 6,7 százalékot!!! – rótta ki a mulatókra mindazon
szolgáltatásokért és természetesen a fogyasztás után, amit az
odalátogató úri világ tagjai igénybe vettek, vagy éppen fogyasztottak.
Hmm, boldog békeidôk…!
Ám nem állom meg, hogy egyúttal kicsit ne korteskedjek a múzeum mellett, amelynek Krúdy Gyula
valaha volt nem túl nagy óbudai háza ad otthont, és amelynek „szocreál” elnevezése egy valóban
fantasztikusan érdekes tartalmat takar. Európai viszonylatban is messze kimagasló gazdagsággal
és lenyûgözô módon mutatja be az „ánti Magyarország” – a 19. század harmadik harmadától a huszadik
század majdnem közepéig tartó idôszak – polgári életét.
Az állandó kiállítás mellett idôrôl idôre idôszaki tárlatok is vannak, amelyek rendre olyan érdekesek és
izgalmasak, mint az általam nagyon is preferált „Az ismeretlen görl”. Jelenleg hármat is megtekinthetnek.
Az egyik az „Ügynök a bárpultban – A vendéglátás és az állambiztonság kapcsolata a szocializmusban”
(Az idôszaki kiállítás az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában végzett kutatáson, valamint
egykori szállodai portásokkal, éttermi pincérekkel és szakácsokkal készített interjúkon alapul. Az itt feltárt
iratok segítségével – két nyilvános esetet kivéve – nevek nélkül, tipikus történeteken keresztül mutatja be
a politikai célzatú megfigyelés és a vendéglátás kapcsolatát.)
A másik „A háború pillangói – Érosz a Nagy Háborúban” (A Kecskeméti Katona József Múzeum
vendégkiállítása a tábori bordélyok témáját járja körül az elsô világháború idôszakából. Az orvostörténeti
érdekességeket, néprajzi tárgyakat is felvonultató kiállítás enteriôrök segítségével mutatja be a harcoló
katonák lövészárkon túli „magánéletét”, és a nemi betegségek számának csökkentése érdekében
létrehozott táboribordély-hálózat mûködését.)
A harmadik „Ez sör! – A sernevelôtôl a sörgyárig” (Az MKVM és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum
közös kiállítása. Kik és hogyan fôztek sört Magyarországon? Miért Kôbánya vált a magyar sörgyártás
fellegvárává? Bor- vagy sörivó a magyar? Polgári vagy munkásital a sör? Ez az idôszaki kiállítás a hazai
sörfôzés és -fogyasztás történetét mutatja be, ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, s ad rá választ.)
Mindenkinek csak ajánlani tudom: igazán pompás programban lesz része, ha kilátogat Óbudára,
és megnézi az érdektelen elnevezésû múzeum tartalmában frenetikus kiállításait.
Amúgy pedig kívánunk mindenkinek nagyon kellemes nyarat, alapos feltöltôdést, hogy az ôszi
– remélhetôleg – elképesztôen sok megrendelést hozó szezont kipihenten kezdjék!
PRINTinfo
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PNyME – Vándorgyûlés – beszámoló (1. rész). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–8. oldal
NyPSz – Gazdasági konferencia. (2. rész). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–10. oldal
Pólóhajtogatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. oldal
Ipar 4.0 Heidelberg-szemmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–10. oldal
BOBST válasza az Ipar 4.0-ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. oldal
Müller Martini: Finishing 4.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. oldal

Köz info

Másként indult, másként alakult
– és kérdés, hogy miként fog…

Papíráremelkedés
…valamennyi hazai nagykereskedô március környékén egy
kicsit, majd május elején némileg nagyobb mértékben emelte
a grafikai papírok árát. Nem „saját jó szándékukból” tették…
Helyzetkép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. oldal

Köz info

25 éves a

Magyar Szitanyomók
Szövetsége

… igazán igényes és gyönyörû nyomatokat (…) a mai napig kizárólag
szitanyomtatással lehet elôállítani…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

Köz info

CS+P szakmai mûhely

…a szó szoros értelmében szakmai mûhely, mivel az elôadók döntô többsége
jellemzôen nem a saját cégük által kínált
terméke(ke)t vagy
éppen szolgáltatás(oka)t promotálja – természetesen azért azt is! –, hanem
sokkal nagyobb hangsúlyt kap magának az adott területnek
(…) a trendje, fejlôdése, kilátásai…
Tovább-, illetve átképzések – Óbudai Egyetem . . . . 19. oldal
Jövôkép a flexónyomtatásban . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal
Élelmiszerbiztonság – elmélet . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal
Élelmiszerbiztonság – mérések . . . . . . . . . . . . . . . . 20. oldal
Interpack – többféle nézetbôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

Cég info

A kilencedik

Interpack – tapasztalat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

Canon Digitális
Könyvnyomtatási
Pályázat

Új típusú hullámlemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal

…a piac szondázására vagy éppen
utánnyomásra használják…
Beszámoló . . . . . . . . . . .15–16. oldal

Köz info

88. Ünnepi Könyvhét

ECL címkék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal

Köz info

PNyME – Ôszi elôzetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal
Hungaropack – versenyfelhívás . . . . . . . . . . . . . . . 23. oldal

?!?!? info

…A könyvpiac forgalma (tankönyvek nélkül) 2016-ban
46 885 554 000 Ft volt, ami 2,3%-os forgalmi növekedést …

Könyv- és egyben kultúrmisszió

Pytheas
Könyvmanufaktúra
…Korszerû digitális eszközöket ötvöznek a régi kézmûves könyvkötés technikájával…
Beszámoló . . . . . . . . . . .17–18. oldal
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Feladta – Avaloni
Kifogott rajtam, hogy „minek nevezzem, hogyan illessem” azt a rovatot,
amiben egy olyan nyomdaipari cég
vezetôjével beszélgetek, aki felhagyni
kényszerült eddigi tevékenységével.
A kérdô- és felkiáltójelek tûntek a
legkifejezôbbnek… A téma ugyanis
mindenki számára minimum kényes.
Végtelenül hálás vagyok azért, hogy
ennek ellenére bevállalta az interjút

Beszámoló, adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. oldal

Cég info

PNYME, CSAOSZ

Anderle Lambert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. oldal
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Jubileumi Vándorgyûlés
Békéscsaba, 2017. június 16–17.

Békéscsaba (és Gyula) adott otthont az idei és egyben jubileumi, azaz
a 25. Vándorgyûlésnek, amelyre 2017. június 15–16-án került sor.
Békéscsaba a szakmai programok, Gyula az esti bankett helyszínéül
szolgált. A házigazdai tisztséget ezúttal maga Békéscsaba város,
a Marzek Kner Packaging, továbbá a Békéscsabai Szakképzési Centrum
(BSzC) töltötte be.
Igazán impozánsnak mondható érdeklôdés övezte a rendezvényt: közel
200 fô regisztrálta magát a programra, amely szokás szerint az elsô nap
délutánján bemutatkozó, illetve szakmai elôadásokkal kezdôdött, majd
másnap délelôtt a Marzek vadonatúj (június elsô harmadában kapták meg
a használatbavételi, mûszaki engedélyt) M-FlexiLog üzemében, valamint
a BSzC Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium Tannyomdájában tett
látogatással, illetve az azt követô ebéddel fejezôdött be.
A rendezvény elôadásai alapvetôen két téma köré csoportosultak: egyrészt
az utánpótlás biztosítása, illetve a szakmai képzések, átképzések
Fábián Endre
lehetôsége, másrészt a különbözô technológiai fejlesztésekrôl hallhattak a
jelenlévôk. Ezen oknál fogva nem kronológiai sorrendben számolok be az elhangzottakról, hanem
tematika szerint. Jelen lapszámban a házigazdák, illetve a munkaerô-utánpótláshoz kapcsolódó egyik
elôadást idézem fel.
A következô – szokásos nyári szünetünket követô –, 2017. szeptember 12-én megjelenô
PRINTinfóban pedig az oktatásról, továbbképzés(ek)rôl szóló másik elôadást foglalom össze,
valamint a szorosan vett szakmai prezentációk kapcsán olvashatnak majd egy-egy rövid beszámolót.

Házigazdák
Szarvas Péter, Békéscsaba megyei jogú város polgármestere
Miután Fábián Endre, az egyesület elnöke köszöntötte a társaságot, és emlékeztetett mindenkit, hogy legutóbb 1995-ben, azaz 22 éve volt Békéscsabán nyomdász-vándorgyûlés, átadta a
szót Szarvas Péternek, Békéscsaba megyei jogú város polgármesterének.
A polgármester elmondta, hogy a város és a teljes megye életében – hagyományaikhoz híven
– milyen kiemelt fontossággal bír a nyomdaipar: két kifejezetten nagy és meghatározó nyomda
is itt folytatja tevékenységét, továbbá számos közepes- és kisebb nyomdaipari vállalkozás is
mûködik itt. A környék nyomdászainak, valamint a kamara támogatása mellett szeretnék megvalósítani, hogy országos képzési központtá váljon a BSzC, a várhatóan 2019/20-as tanévre
elkészülô, és a kormányzat által biztosított közel 2 milliárd forintos támogatással megújuló és
egyben technológiailag kibôvített, modern tannyomdával rendelkezô Szent-Györgyi Albert
szakgimnázium, amelyhez kollégiumi elhelyezés is tartozik. Szarvas Péter rövid köszöntôjében
arra is kitért, hogy mivel rendkívül fontos feladatnak tartják – és minden téren – a szakmai
utánpótlás biztosítását, kiemelten kedvezményes hitelkonstrukcióval kínálnak lakást minden
olyan, elsôsorban felsôfokú végzettséggel rendelkezô szakembernek, aki Békéscsabán kíván
dolgozni, illetve letelepedni. Végezetül pedig a következôkkel zárta beszédét: „Önök egy olyan
városba érkeztek, amely büszke a múltbéli és a jelenlegi nyomdaipari cégeire is”. ◆
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A békéscsabai iskola több mint 50 éves múltra tekint vissza, noha ez alatt az idô
alatt – a változó oktatási törvények miatt – számos „formációban” és struktúrában
mûködött. Legutóbbi változás, hogy megszûnt a gimnáziumi képzés, helyét átvette a
szakgimnáziumi oktatás. Több területre – nyomdaipar, egészségügy, mûvészet, rendészet – is képeznek középfokú szakembereket, de jelen elôadásában természetesen a
nyomdaipari képzést, ezen belül is a polgármester által már említett fejlesztést ismertette részletesen. Majd azt is elmondta, hogy nagyon komolyan kampányolnak a környék diákjai között a nyomdaipari képzés mellett, és ehhez óriási segítséget kapnak a
Marzek Kner Packagingtól. ◆

Közinfo

Tálas Csaba, a Békéscsabai Szakképzési Centrum
igazgatója

Kása István Zoltán, a Marzek Kner Packaging
ügyvezetôje
Kovács János, az M-FlexiLog
gyárigazgatója
Kása István Zoltán, mint házigazda, elôadása
elsô felében röviden bemutatta a Marzek Kner
Packaging Kft.-t, amely 2005 óta tartozik a családi tulajdonban lévô Marzek Csoporthoz. Rövid
elôadásából megtudhatták a jelenlévôk, hogy ez
idô alatt 200 új munkahelyet teremtettek, és mintegy 5 milliárd forint értékben hajtottak végre
beruházást a cégben. Ennek köszönhetôen az
elmúlt bô 11 évben megháromszorozódott alkalmazottaik létszáma, és közel négyszeresére
emelkedett az árbevételük, amely ilyen formán a
tavalyi évben elérte a 8 milliárd forintot. Munkáik 35 százaléka exportra készül. Ezt követôen szóba került új üzemük,
az M-FlexiLog Kft. is.
Ahogy arról annak idején, az alapkôlerakás kapcsán írtunk: a Marzek Csoport 2015 végén határozta el, hogy új,
zöldmezôs beruházásként egy új üzemet is épít Békéscsabán, amely két funkciót fog ellátni: az M-FlexiLog Kft.-ben
egyrészt flexibilis csomagolóanyag-gyártás történik majd, másrészt a Marzek Kner Packaging logisztikai és a
raktározási igényének megoldására kívánják használni. Ennek részleteit azonban már Kovács János, az M-FlexiLog
gyárigazgatója mutatta be a hallgatóságnak. (Mi pedig – a szokásos nyári szünetünket követô elsô lapszámunkban – a
szeptember 12-én megjelenô PRINTinfóban terjedelmesebb cikkben fogunk beszámolni Önöknek róla – a fôszerk.)
A Kása István Zoltán vezette Marzek Kner Packaging azonban nemcsak az üzleti életben mutat fel komoly sikereket
és impozáns fejlôdést, hanem a középfokú nyomdaipari képzés hazai „zászlóvivôje” is. Az elôadó röviden beszámolt
arról is, hogy a szakmunkás-utánpótlás biztosításának érdekében az általuk kidolgozott hárompilléres oktatási modell-

Még mindig a vastagabb BOPP lamináló fóliában hiszünk!
Nálunk a fényes fólia még mindig 24 mikronos, míg a matt 25–27 mikronos!
www.lemmaco.com
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nek és a „Gyere közénk nyomdásznak!” elnevezésû kampánynak köszönhetôen igen komoly eredményeket értek el ezen a téren. Már 2015ben több mint 100 diák jelentkezett a
helyi szakközépiskolába nyomdásztanulónak, az idén pedig még ennél is
többen. Fel is merült, hogy esetleg
több osztályt indítson az iskola, de
azután mégis az a döntés született,
hogy a „minôségi szempontokat”
tartják szem elôtt. Magasabbra tették
tehát a „lécet” (jobb tanulmányi átlag
kellett a felvételhez), és ez alapján

szûrték meg a jelentkezôket. Ennek
eredményeként, míg az elôzô években 3-as körüli átlaggal már be lehetett kerülni nyomdásztanulónak, az
idén minimum 4-es átlag szükségeltetett. Jó pár év és nagyon sok befektetett energia kellett ugyan, de Békéscsabán és környékén a fiatalok között
már „trendi” valamely nyomdászszakmát választani, sôt, néhányan
már protekciót is próbálnak keresni,
csakhogy bekerülhessenek…
Kétségtelen: a Marzek Kner Packaging csapata a mai napig is fáradtsá-

got nem kímélve, évente 15–20 alkalommal rendre járja az iskolákat –
Kása István Zoltán ügyvezetô a környéken, Muzsik István gyárigazgató
és kollégái a városban –, tartanak a
szülôi értekezleteken bemutatkozó
elôadásokat annak érdekében, hogy
minél több gyerek válasszon nyomdaipari szakmát. És lám, lám: meg is
van az eredménye! De nemcsak ebben vesznek részt nagyon aktívan,
hanem az oktatás feltételeinek és
körülményeinek – beleértve a pénzügyi támogatást – javításában is. ◆

Oktatás, képzés, átképzés – tapasztalatok
A duális képzés tapasztalatai és egy „multi szomszédságának” közvetlen hatásai a munkaerô-piaci helyzetre
Gömöri Ferenc HR-vezetô (STI Petôfi Nyomda)
Gömöri Ferenc elôadásából
egyértelmûen kiderült, hogy
egy „multi – jelen esetben a
Mercedes – szomszédsága”
mennyire nehezíti meg a munkaerô-utánpótlást, legyen szó
akár közép- vagy felsôfokú
végzettséggel rendelkezô
szakemberrôl, akár betanítottvagy segédmunkásról. Fôleg
ez utóbbi téren áll rosszul a
nyomda, hiszen ezeknél a dolgozóknál jószerint egyetlen
motiváció létezik: hol keres többet…
Már eddig is 4000 fôt foglalkoztat a Mercedes, és ezzel
gyakorlatilag nullára redukálta a helyi munkanélküliséget, és
mivel idén elkészül a második gyára is, továbbiakat fog „beszipkázni” az amúgy is szûkös munkaerô-piacról. És ebbe
nemcsak Kecskemét, hanem annak egyre nagyobb vonzáskörzete is beletartozik. Ugyanakkor – leszámítva a prepresst – a
szaktudást igénylô területeken is mutatkoznak problémák:

8

gépmestert még csak-csak találnak, de az utánpótlás kérdéses, kötészetileg pedig már most erôs a szakmunkáshiány. És
nyelve(ke)t beszélô, nyomdai diplomásból sincs.
A szakképzett munkaerô-utánpótlás biztosításának problémájára a duális képzés – amelyhez a nyomda 2015-ben csatlakozott, mégpedig elôször a Kecskeméti Fôiskolával, ez évtôl pedig az Óbudai Egyetemmel is szerzôdést kötve – ígéretes megoldásnak tûnik. Ezt követôen az elôadó részletesen
is ismertette, hogy ez pontosan mit jelent, milyen a struktúrája, miként választják ki az ebben résztvevôket, milyen juttatásokat és támogatásokat biztosítanak számukra. És ez utóbbi
igen-igen fontos tényezô…
„A cégeknek – az STI Petôfinek is! – mind rövid-, mind
közép-, mind pedig hosszú távon egyre többet kell nyújtania a
dolgozóinak annak érdekében, hogy vonzó legyen/maradjon
számukra az a bizonyos cég (nyomda). A duális képzés a
jövôbe való befektetés, így a szakemberképzésnek a leghatékonyabb módja” – foglalta össze végezetül elôadásának
lényegét Gömöri Ferenc. (Folyt. köv.) ■
Ilona

mastertan326 jun-II

2017/06/23

15:33

Page 9

Közinfo

Gazdasági konferencia (2., befejezô rész)
Ahogy elôzô számunkban ígértem, folytatom a Nyomda- és Papíripari Szövetség Gazdasági konferenciájának elôadásairól szóló beszámolómat, amelyek Nyíregyházán, 2017. május 25-én hangzottak el.

Pólóhajtogatás – Lean módszer a gyakorlott munkaerôért – Szalay Csaba
Miután dr. Peller Katalin a szövetség által létrehozott ofszetgépmesteri alaptanfolyamról szóló elôadását befejezte, a Lean Enterprise
Institute Hungary képviseletében Szalay Csaba tartott egy igen
interaktív prezentációt. Ebben a cégen belüli munkaerô-utánpótlás
kérdésének egyfajta megoldását járta körül, mégpedig a Toyota-lean
módszerrel. Maga az anyacég (LEI) egy nonprofit, kutató, kiadó és
tréningeket tartó szervezet, amelyet azért alapított 1997-ben az USAban James P. Womac, hogy segítse a vállalatok értékteremtését és lean
átalakulását. Jelen elôadásban Szalay Csaba elsôsorban a munkabetanítás, a tudásanyag gyors beépítésének módszertanát mutatta be egy
„pólóhajtogatáson” keresztül. A példa azt hivatott illusztrálni, hogy a
vállalaton belüli folyamatokat miként lehet – akár betanított emberekkel – még hatékonyabbá tenni. A módszer lényege, hogy amennyiben
az akár már meglévô, akár a frissen alkalmazott kollégával egzakt
módon ismertetik meg azt a gyártási részfolyamatot, amely a feladata,
vagyis tudatosodik benne a „mit, hogyan és miért”, akkor nagyon
gyorsan igen értékes munkaerô válik belôle – és természetesen, nemcsak pólóhajtogatóként…
Akkor, amikor a nyomdaipar (is) igen komoly munkaerôhiánnyal
küzd, bizony érdemes fontolóra venni a módszer alkalmazását, már
csak azért is, mert a Color Packnál már igen sikeresen alkalmazták! ◆

A konferencia három ezt követô elôadása a nyomdaiparigép-gyártók – Heidelberg (Rátkai Péter), BOBST
(Szabadics László), Müller Martini (Sándor Tibor) – szemszögébôl mutatta be, hogy mit is jelent az Ipar 4.0
a nyomdaipar számára.

…biztos nem jelenti azt, hogy
„egy ló“ helyett kettô lesz…
Ipar 4.0 Heidelberg-szemmel – Rátkai Péter
Rátkai Péter 2000 környékén kezdett informatikusként dolgozni a Heidelberg
Magyarország kötelékében, és a nevéhez fûzôdik – egyebek mellett – négy ország
raktárkészlet-rendszerének összekapcsolása. Megrögzötten hisz az automatizálásban, hiszen a folyamatokat leginkább ezzel lehet optimalizálni. Mint mondja:
„A vas teljesítményét már nincs hová fejleszteni. A fejlôdés a Heidelberg szerint
biztos nem azt jelenti, hogy »egy ló helyett kettô lesz«… A cég filozófiája: a folyamatokat kell olyan szintre emelni, hogy az embernek csak felügyelnie szükséges,
és akkor kelljen csak hozzányúlnia, ha meg akarja állítani”.
Az általuk Push to Stopnak nevezett elv alapján kidolgozták és rövidesen piacra
is kerül a Heidelberg Assistant, vagyis egy olyan integrált rendszer, amely üzletileg és termelésileg is „egyben gondolkodik”. Ezt követôen az elôadó az ugyancsak általuk kínált Prinect-rendszert mutatta be röviden, amelyhez a teljes portfólió már kapható. Rátkai Péter külön felhívta a figyelmet újdonságukra, vagyis
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arra, hogy a Prinect ma már egy nyílt rendszer, azaz más
folyamatrendszerekhez is integrálható. Ez azt jelenti,
hogy minden mindennel kommunikál, a folyamatokat is

képesek egymásnak átadni, és bárhonnan is érkezzen információ, a gép navigál és végez mindent, egészen addig,
amíg az ember nem „push to stopolja”. ◆

a „minden hálózatba kapcsolódik”
nemcsak házon belül értendô…
A BOBST válaszai az Ipar 4.0 kihívásaira –
Szabadics László
Az Ipar 4.0 kihívásaira a BOBST alapvetô válaszát a következôképpen fogalmazta
meg: „A kiemelkedô cél a vevôi elégedettség, ennek érdekében a »minden hálózatba
kapcsolódik« láncolat nemcsak gyáron belül értendô, hanem a beszállítók és a tervezôk
mellett a vevôtôl indul – vevôi igények – és a vevônél ér véget: termékkövetés és vevôelégedettség elemzése”.
Ezt szolgálják a kiber-fizikai eszközök (CPS) – „okostermékek”, szenzorok és jeladók,
automatikus információcsere a gépek között –, továbbá az úgynevezett Intelligens gyár
(Smart Factory) megoldás. Ez utóbbi azt jelenti, hogy bármilyen okos eszköz alkalmazásával lehet intelligens hálózatba kapcsolódás ember és gép között, továbbá abszolút megvalósítható a „csatlakozik és termel”, valamint a valós idejû adatokhoz való jutás. Ezt követôen az elôadó bemutatta a Connect Ready-t, amely egy interneten alapuló távfelügyelet, vizsgálat és javítás, és amellyel minden új gép már felszerelt. A tapasztalatok azt mutatják egyébként, hogy az esetleges meghibásodások nyolcvan százaléka ezzel a távmódszerrel elhárítható. A rendszer további
elônye, hogy az ilyen formán kinyert adatokat tárolja és kiértékeli a központ, és ennek alapján például az adott cégnél akár a
termelékenységet is lehet növelni. Mindezt természetesen vissza is igazolják a cégnek, mégpedig kívánság szerinti – okostelefon,
e-mail stb. – csatornán. Elôadása következô részében Szabadics László részletesen beszélt a BOBST Accucheck rendszerérôl,
illetve az immáron továbbfejlesztett Accucheck II-rôl, amely – természetesen normál üzemi sebesség mellett – a legeslegkisebb
hibát is érzékelve, valóban százszázalékos minôségellenôrzést tesz lehetôvé. A berendezés tényleg elképesztô precizitással,
tudással és „éles szemmel” bír, nem véletlen, hogy majdnem annyiba is kerül, mint maga a gép… De ezzel még mindig nem volt
vége azon megoldások bemutatásának – például „robot”-kötegelô, -leszedô, -raklapozó stb. –, amelyekkel a BOBST a maga
részérôl megadja a válaszokat az Ipar 4.0 kihívásaira. ◆

a „vas“ kihasználtsága befejezôdött…
Müller Martini: Finishing 4.0 – Sándor Tibor
Természetesen a kötészeti gépeirôl, rendszereirôl, megoldásairól méltán híres Müller Martini
cégnek is adekvát válaszai vannak az Ipar 4.0 kihívásaira. Meglátásuk szerint is – idézem –: „a
vas kihasználtsága befejezôdött, a hatékonyságot és a termelékenységet az automatizálás, a hálózattal való összekapcsolás, a variálhatóság és az érintésmentes munkafolyamat egyidejû megteremtésével lehet fokozni”. A Müller Martini hazai képviseletének vezetôje, Sándor Tibor ennek gyakorlatban történô megvalósítására sorakoztatott fel számos, természetesen a Müller
Martini által fejlesztett, gyártott és forgalmazott berendezést, amelyek egy jelentôs része a tavalyi drupán debütált. Az elôadó részletesen bemutatta az egyes megoldásokat – Vareo & InfiniTrim, Alegro MC Digital, Presto II Digital, Ventura MC Digital, SigmaLine, Primera MC, FlexLiner stb. –, és külön felhívta a figyelmet arra, ami az egyes gépek legnagyobb elônyét jelenti.
Sándor Tibor beszélt az általuk kínált Connex.Info 4.0-ról is, amelynek lényege, hogy a rendszer használatával lehetôvé válik a termelési adatok állandó felügyelete, valamint a termelés
mutatószámai mindenkor és mindenhol rendelkezésre állnak. Továbbá a valós idejû üzenetek
küldése SMS-ben, e-mailben vagy akár Skype-on, valamint a begyûjtött, és a rendszerhez csatlakozó valamennyi felhasználó számára elérhetô „BigData” hasznos kiindulópont lehet egy-egy vállalkozás okos döntéseihez. ◆

És ezzel véget is ért a Nyomda- és Papíripari Szövetség tavaszi Gazdasági konferenciája, az ezt követô eseményekrôl – gálaest, Magyar Nyomdászatért-díj – pedig elôzô (325.) számunkban már beszámoltam. ■
Ilona
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Másként indult, másként alakult
– és kérdés, hogy miként fog…

Papírár-emelkedés
Az idei év elején nagyon úgy nézett ki
– legalábbis a papír-nagykereskedôk így
érzékelték –, hogy mivel konszolidálódott az európai papírkereslet és -kínálat,
beállt egyfajta egyensúly, ezért nem
valószínûsíthetô áremelkedés a grafikai
papíroknál – legalábbis az elsô fél évben.
(Manapság ugyan ki merne vállalkozni
ennél hosszabb távú elôrejelzésre…?!)
Nos, ehhez képest valamennyi hazai
nagykereskedô március környékén egy
kicsit, majd május elején némileg nagyobb mértékben emelte a grafikai papírok árát. Nem „saját jó szándékukból”
tették: a papírgyárak – alapanyag-, energia-, szállítási-, illetve egyéb költségek
növekedésére hivatkozva – hajtottak
végre áremelést a forgalmazók felé, ôk
pedig ezt voltak kénytelenek továbbhárítani a nyomdákra. Tény – integrált papírgyárak ide vagy oda – az alapanyagok
egy része Dél-Amerikából származik, és
ezeknek az ára valóban emelkedett. Ráadásul – ahogy az egyik hazai kereskedôcég üzletágvezetôje fogalmazott –: „Kínában brutálisan megugrott a kereslet”,
ami további árfelhajtó tényezô. Emiatt
ugyanis egyrészt kevesebb papír érkezik
onnan Európába, másrészt nagyobb a
kereslet a dél-amerikai alapanyagok
iránt.
Ezzel együtt, egyöntetû vélemény a
papírkereskedôk körében, hogy az áremelés érdekében az európai papírgyárak
maguk is generálták a keresletet…
Abban már megoszlanak vélemények,
hogy miként: az is meglehet, hogy viszszafogták a termelésüket, de az is, hogy a
kínai fogyasztás megugrásának következtében az Európába érkezô csökkenô
mennyiséget kihasználva, úgy érezték, ez
jó alkalom az áremelésre. Ámbár, olyan
vélemény is akad, amely szerint azért
emeltek, hogy késôbb legyen mibôl engedni…
De térjünk vissza az itthoni papíráremelkedéshez! A mázolatlan termékek
(ofszetpapírok) esetében 5–7 százalékos

volt az emelés, ráadásul
mennyiségi korlátozás
mellett. A mázolt (mûnyomó) papírok
ára is hasonló mértékben emelkedett. A
hulladékbázisú termékek (szürkelemez,
könyvkötô lemez, GD, GT kartonok)
esetében pedig az áremelés mértéke
elérte a 8–10 százalékot. Az indent-árakban (gyári kiszolgálás) azonnal jelentkezett a drágulás, a raktárról történô kiszolgálásnál pedig a készletek függvényében
érvényesült, illetve érvényesül.
További „üröm”, hogy a szállítási költségek is várhatóan emelkedni fognak –
ha elôbb nem – szeptembertôl, hiszen
egyik kereskedô ezt már közzé is tette a
honlapján. Valószínûsíthetô, hogy a többiek követni fogják, ha esetleg eltérô mértékben is… Mindegyikük esetében igaz
azonban, hogy a nyereségrátájuk csökkenésének megállítása érdekében valamit
tenniük kell. Információnk szerint van
olyan cég, amelyik a kiszállítási ritmust
optimalizálta, ezáltal a logisztikai költségét szorította le, más cégnél pedig azt fontolgatják, hogy a papírmennyiség függvényében számláznak ki kezelési, adminisztratív pluszköltséget a megrendelô felé.
Ezek után, óvatosan kérdeztem ôket,
hogy „papírárilag” mire számíthatnak a
nyomdák az év második felét illetôen. Az
egyik papír-nagykereskedô cég vezetôje
egyelôre úgy látja, hogy mivel az európai
piacon a grafikai papírok fogyasztása
továbbra is stagnál, valószínûsíthetô,
hogy nem fognak emelkedni az árak, sôt,
akár némileg vissza is eshetnek. Feltéve,
hogy hirtelen valamilyen oknál fogva
nem ugrik meg a kereslet, vagy nem történik valamilyen karakteres piaci átrendezôdés. De jelenleg erre nem utal semmi: ô optimista az árakat illetôen, azaz
bízik abban, hogy nem lesz drágulás.
Egy másik cég vezetôje szerint az
európai és azon belül a hazai papírárakat
a leginkább az ázsiai – fôleg a kínai –
piaci kereslet fogja karakteresen befolyásolni, és mivel magyar piac méretébôl

adódóan nem jelent meghatározó tényezôt, meglehetôsen kitett mindennemû
változás következményeinek. Ugyanakkor – meglátása szerint – a papírgyárak
csak nagyon módjával emelhetik a továbbiakban az árakat, ugyanis a piac – legalábbis a hazai – egyszerûen nem viseli
el. Egy megint másik papír-nagykereskedô pedig a következôképpen fogalmazott: „Nem lepôdnék meg, ha a papírgyárak szeptemberben »brahiból ismét bepróbálkoznának« némi áremeléssel…
Ennek mértéke azonban – feltéve, hogy
egyáltalán keresztül tudják »nyomni« –
2–3 százaléknál minden bizonnyal nem
lesz több”.
Azt is hangsúlyozzák azonban mindannyian , hogy teljes mértékben megértik
a nyomdák tiltakozását az áremelés ellen
– némelyikük fôleg, hiszen valaha nyomdánál volt beszerzô! –, merthogy alkalmasint ez bizony kellemetlen kavart okoz
a már lekötött éves szerzôdések esetében.
Ezzel együtt, elég „simán” vették tudomásul a drágulást a nyomdák. Nagyon
mást egyébként nem is tehettek…
Mindazonáltal mind a nyomdáknál,
mind a megrendelôiknél immáron többékevésbé tudatosodni látszik, hogy a grafikai papírok (is) „globális termékek”,
így az áraik idôrôl idôre változnak: a világgazdasági hatások, egyáltalán a világ
alakulása – alapanyag-, illetve energiadrágulás, euró–dollár kurzus, nemzetközi
kereslet alakulása, idôjárási tényezôk,
társadalmi, gazdasági és politikai helyzet
átrendezôdése, sztrájkok stb. – erôteljesen befolyásolják.
Valóban nincs tehát más lehetôség a
nyomdák számára, mint amit egyébként
a papírkereskedôk már évek óta hangoztatnak: az árak emelkedését a nyomdáknak tovább kell hárítani a piacuk felé. És
a piacuknak sincs más lehetôsége, mint
mindezt tudomásul venni. ■
Ilona

11

Köz info

mastertan326 jun-II

2017/06/23

15:33

25 éves a Magyar Szitanyomók Szövetsége

A kreatív nyomtatási szakemberek és a
gyártók közösségének szervezete idén
ünnepli alapításának 25. évét. A szövetség a nyomdászok és a gyártók szûken
vett körén kívül szolgáltatásokkal, információkkal szolgál a kereskedôk, az eladási helyre készülô reklámállvány- és
display-gyártók, valamint a tervezôk és
kreatív szakemberek számára is. A szövetség szakmai oktatásokat, szemináriumokat, konferenciákat szervez, kiadványokkal, publikációkkal segít tájékozódni a gyorsan változó iparágban.
A szövetség tagja a nyomdász világszövetségnek, a FESPA-nak, így a magyar szövetség tagjai egyben tagjai a
FESPA-családnak is, hozzáférhetnek a
FESPA információihoz, kedvezményesen
vehetnek részt a FESPA és az MSZSZ
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rendezvényein. A
társszövetségek –
a FESPA országonkénti tagjai –
segítségével közvetlen, nemzetközi partneri, üzleti kapcsolatokra nyílik lehetôség – és ez így
van az 1992-es alapítás óta, azaz immáron 25 éve.
A negyedévszázados jubileum alkalmából ünnepséget rendezett a Kovács
György vezette szövetség, amelyre természetesen meghívást kaptak az alapítók
– akik közül sokan rész tudtak venni,
sokuk azonban mára már vagy pályaelhagyó lett, vagy egyéb okból nem megtalálható –, valamint jelenlegi tagjai. És természetesen a FESPA – amelynek kilenc
évig Kovács György töltötte be elnöki
tisztségét – jelenlegi menedzsmentje,
továbbá néhány – a horvát és a szlovák
társszövetség – elnöke is jelen volt a ren-

dezvény helyszínéül szolgáló
domonyvölgyi Lázár Lovasparkban 2017. június 9-én.
A legillusztrisabb vendég
azonban kétségkívül a szitanyomtatás „pápájának” számító
Michel Caza volt, aki szintén
megtisztelte jelenlétével az eseményt, és aki egyébként olyan
mûvészekkel is dolgozott
együtt, mint Andy Warhol vagy
Salvador Dali.
Még mielôtt azonban sor került volna magára a jubileumi
ünnepségre, lovasbemutatón, lovaskocsikázáson vehettek részt a
vendégek, illetve
megtekinthették a
többszörösen
európa- és világbajnok fogathajtó
Lázár-fivérek ereklyéit, díjait bemutató
kiállítást, valamint az istállóban a sportlovakat is.
Ezt követôen került sor az ünnepségre,
majd a vacsorára. A jelenlévôket természetesen Kovács György, a Magyar
Szitanyomók Szövetségének elnöke
köszöntötte. Ünnepi beszédében visszatekintett részben az alakulásukra, részben
a szitanyomó világ hazai és nemzetközi
változásaira, beleértve az egyes emberi
sorsokat is.
Kétségtelenül nagyot fordult mára a
szitanyomtatás világa, fôleg a kisebb
vállalkozásokat illetôen: a digitalizáció
elterjedésének negatív következményeit
ugyanis leginkább ez a szakmai réteg
érezte meg. Gyakorlatilag a nem ipari
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mennyiségû és klasszikus grafikai szitanyomtatás iránti igény – névjegyek, levélpapírok, textiláruk, reklám-ajándéktárgyak stb. – szinte teljesen eltûnôben
vannak.
Vitathatatlan azonban, hogy igazán
igényes és gyönyörû nyomatokat – legyen a hordozó bármilyen alapanyag is –
a mai napig kizárólag szitanyomtatással
lehet elôállítani. A szitanyomtatás eddig
is majdhogynem mûvészet volt, de mára
egyre inkább azzá válik, ez egészen biztos.
Ugyanakkor változott a Szitaszövetség
is, mert változnia kellett: ma már a digitális
képalkotók, illetve az
ehhez szükséges berendezések, alap- és
segédanyagok forgalmazói is megtalálhatók tagsága körében.

Ám az is
kétségtelen,
hogy ha valaki szitanyomó, az örök életében az is
marad: és ez az elhivatottság – fôleg
Kovács György elnöké – tartotta és tartja
életben magát a szövetséget is. De a
világ – és természetesen a technológia –
változásait nem lehet figyelmen kívül
hagyni, éppen ezért várhatóan a szövetség nevét is megváltoztatják, mégpedig

Kreatív Nyomdászok
Szövetsége elnevezésre. Céljaikról szólva
az elnök elmondta,
hogy továbbra is a
kreatív és innovatív
nyomdai megoldások
minél szélesebb körû
megismertetésére
törekszenek, rendezvényeiken pedig szeretnék bemutatni az elérhetô legmagasabb színvonalú technológiákat, népszerûsíteni az alternatív nyomtatási eljárásokat, hiszen ezek ötvözésével kreatívabb termékek elôállítására lehet inspirálni mind a megrendelôket, mind a gyártókat.
A beszéde végeztével rövid köszöntôk
hangoztak el a FESPA
jelenlévô képviselôi, a
társszervezetek elnökei, valamint a Michel
Caza részérôl, és ajándékok cseréltek gazdát,
majd következett a
vacsora, és persze a
szakmai közösség tagjainak egymásközti
könnyed diskurzusa. ■
Ilona

13

mastertan326 jun-II

2017/06/23

15:33

Page 14

mastertan326 jun-II

2017/06/23

15:33

Page 15

Szalai István

Évrôl évre egyre nagyobb érdeklôdés
övezi a Canon Digitális Könyvnyomtatási Pályázatát, amely immáron kilencedik alkalommal került meghirdetésre – az
utóbbi három évben a Magyar Írószövetséggel közösen.
Az idei évben harminchárman nyújtották be eddig fiókban rejtegetett írásukat.
Az igen szép számú mûbôl végül a zsûri
– tagjai: Szentmártoni János, a Magyar
Írószövetség elnöke és Gyôrffy Ákos
József Attila-díjas költô, továbbá a Canon képviselôi – 12 alkotásról döntött
úgy, hogy a nagyközönségnek is meg
kell ismernie azokat. Így szeptemberben
egy exkluzív könyvbemutatón, ahol a
„Legszebb könyv” díjat is átadják majd,
újabb novellákat, verseket, mesét, tanulmányt, esszét és regényeket is kézbe
vehetnek az érdeklôdôk. Minden mûvet
250-250 példányban jelentetnek meg
elôször, de ha a könyvek nagy sikert
aratnak, akkor a kiadók bármikor dönthetnek az utánnyomásról, tetszôleges
példányszámban.
A könyvekhez a papírt – ahogy eddig
– az Europapier Budapest ajánlotta fel, a
nyomtatást a Kapitális Nyomda vállalta
fel, természetesen Canon/Océ gépeken,
és persze a kötészetetet is ôk végzik. A
nyomtatás költségét a Canon állja, a kötészet a nyertes pályázó felelôssége.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre ezúttal is az Ünnepi Könyvhét keretei kö-

Canon Digitális
Könyvnyomtatási
Pályázat

zött, 2017. június 9-én, a Vörösmarty téren
felállított pódiumon került sor.
„Rendkívül
boldog vagyok,
hogy a Canon
Digitális
Könyvnyomtatási Pályázata
évrôl évre sikeresebb, és egyre többen
érzik úgy, hogy szeretnék megmutatni írásukat a világnak. A digitális könyvnyomtatás lehetôséget ad arra, hogy pár darabtól egészen több ezer példányszámig
nyomtassunk mûveket, mindig megtalálva
a leggazdaságosabb megoldást, ami így
környezetkímélôbb is” – hangsúlyozta
rövid köszöntôjében Szalai István, a Canon kereskedelmi célú nyomtatás üzletág-igazgatója.
„Fontos missziónak tartom a Canon
pályázatát, mert így olyan értékes mûvek
is az olvasók kezébe kerülhetnek, amelyek forráshiány miatt elvéreznek az NKA
könyvtámogatási rendszerében, vagy épp
valamilyen oknál fogva bele sem kerülnek. Ez ugyanúgy vonatkozik pályájuk
elején járó ifjú tehetségekre, mint az ismeretlenség homályából elôlépô nem
hivatásos alkotókra vagy a profi irodalmi
szereplôkre” – tette hozzá Szentmártoni
János, a Magyar Írószövetség elnöke.

Céginfo

A kilencedik

Szalai Istvánt a díjátadó
alkalmából arról is
kérdeztük, hogy mit
mutatnak a tapasztalatok,
azaz a pályázaton kívül
növekszik-e a kiadók
részérôl a digitális
elôállítás iránti igény?
„Ha lassan is, de folyamatosan nô az igény a digitális nyomdai kivitelezés
iránt! Az érdeklôdô kiadók
száma évrôl évre emelkedik. Nagyon bízunk benne,
hogy ez legalább részben
ennek a pályázatsorozatnak is köszönhetô. Célunk
Szentmártoni János
kettôs, egyrészt társadalmi
szerepvállalás, amellyel olyan írókat kívánunk támogatni, akiknek értékes gondolatai, írásai másképp nem jutnának el
a nagyközönséghez, másrészt a kiadók és
a nyomdák felé kívánjuk népszerûsíteni a
digitális nyomtatás elônyeit” – hangzott
a válasz. Majd azt is elmondta, hogy a
digitálisan történô elôállítás természetesen leginkább a viszonylag szûk rétegnek
szóló mûveknél, illetve pályakezdôk
szárnypróbálgatásánál a jellemzô. De
örvendetes, hogy ma már egyre gyakrabban fordul elô az is, hogy a piac szondázására vagy éppen utánnyomásra használják ezt a technológiát.
Arra a kérdésemre pedig, hogy jövôre
folytatják-e a Digitális Könyvnyomtatási
Pályázatot, magától értetôdôen vágta rá
Szalai István: „Igen, mindenképp! És az
már a 10. alkalom lesz!”
A Canon Hungáriánál egyébként jól
alakult az év elsô fele. Az idén január
elsejétôl mûködô új, a nyomdaipar igé-
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nyeinek teljes körû kielégítését célzó
üzletág – Industrial & Production
Solutions – elsô negyedéve sikeres
volt, és nagyon ígéretesnek tûnik a
második is… Fontos azonban megjegyezni, hogy a küldemény-elôállítási
piacon az Inkjet nyomtatás egyértelmûen átvette a vezetô szerepet: elsôsorban a tranzakciós nyomtatványok-

nál, de részben a DM területén is. És
a könyvnyomtatásnál szintén növekedés látszik. Az újság- és magazinpiac
azonban továbbra sem nyitott a mikrozónás, regionális vagy személyre
szabott megjelenés iránt…
Ezzel együtt, összességében teljes
mértékben optimisták az év hátralévô
részének forgalmi kilátásaival kap-

csolatosan: nagyon úgy néz ki, hogy
a tervszámok teljesülni fognak.
„Az pedig igazi »hab lenne a tortán« – tette hozzá Szalai István –, ha
a »klasszikus« nyomdaiparban is tudnánk egy nagy – B2-es, 4+4 színes,
4 000 ív/óra feletti teljesítményû – digitális nyomdagépet telepíteni”. ■
Ilona

88. Ünnepi Könyvhét
Supka Géza 1927-ben, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvkereskedôk Országos Egyesülete éves közgyûlésén
elhangzott eredeti javaslatának szellemében, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése idén immáron 88. alkalommal szervezte meg az Ünnepi Könyvhetet,
amelyhez a 2001-es Olvasás Éve óta 16. alkalommal kapcsolódik a Gyermekkönyvnapok. Amiként az elmúlt két
évtizedben, idén is felkérték az ország minden jelentôs
létszámú településének polgármesterét, hogy a városuk,
községük csatlakozzon a magyar irodalom és könyvkiadás
egyedülálló rendezvényéhez. A kedvezô válaszok eredményeként 2017. június 8–12. között Budapesten több helyszínen,
országszerte pedig 80 helységben, és ötödik alkalommal
Kolozsvárott is volt magyar könyvhét.
A budapesti központi helyszínen, a Vörösmarty téren és a
térbe torkolló utcákban 147 pavilonban több mint kétszáz hazai
és határon túli kiadó mutatta be és árusította könyveit. Az idei
rendezvény megnyitására 85 kiadó közel 350 – kizárólag magyar – szerzô mûvének új kiadását idôzítette.
Az eseményt a Vörösmarty téren Závada Pál író nyitotta meg
június 8-án, délután 16 órakor, a vidéki, országos megnyitónak
pedig Gyula adott otthont. Kocsis András Sándor, az MKKE
elnöke bejelentette: kezdeményezik, hogy Esterházy Péter
születésnapja, április 14. legyen a magyar próza napja.
És akkor álljon itt néhány, a nyomdaipar számára is
örömtelinek mondható adat a hazai könyvkiadás
kapcsán.
A könyvpiac forgalma (tankönyvek nélkül) 2016ban 46 885 554 000 Ft volt, ami 2,3%-os forgalmi növekedést jelent a 2015-ös, 45 830 344 000 Ft-ot kitevô
forgalomhoz képest. Jóllehet, a tankönyvpiac államosítása miatt 2014-tôl a könyvforgalomba nem számítják
bele a közoktatási tankönyveket, a piaci alapon mûködô könyvkiadók 2016-ra fogyasztói áron közel hétmilliárd forintos közoktatási tankönyv- és nyelvkönyvforgalomról számoltak be, ami a MKKE becslése szerint a
tankönyvforgalom mintegy 40 százaléka. A teljes piaci
könyvforgalom fogyasztói áron 53 790 946 000 forint
volt. Leginkább a szépirodalom, a fikciós mûvek
(4,28%), a gyermek- és ifjúsági irodalom (4,19%), ismeretterjesztô könyvek (4,21%) forgalma növekedett,

16

ugyanakkor a szakkönyvek, tudományos mûvek, lexikonok,
szótárak, valamint az egyéb, felsôoktatásban használatos kiadványok könyvpiaci forgalma 2016-ban jelentôsen csökkent
(9,31%). A nem papíralapú könyvek 2016-os könyvpiaci
forgalma valamelyest növekedett: összességében 800 millió
forint volt, és ez az összkönyvpiacon 1,71 százalékos piaci
részesedést jelent.
A legnagyobb, közoktatási tankönyveket megjelentetô cégek
kiesésével az évi egymilliárd forint forgalmat elérô könyvkiadók száma tíz. Ezen könyvkiadók könyvtermése képezi az
összforgalom 44,09 százalékát, 40 kiadó állította elô a könyvpiac forgalmának 82,2 százalékát, 69 cég produkálta a forgalom 89,61 százalékát. ■
(szerzô: Ilona, az adatok forrása: MKKE, fotók: B.D.)
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Pytheas Könyvmanufaktúra

A Kelemen Eörs (fenti fotón) által
1990-ben alapított Pytheas elsôdleges
profilja a kultúrtörténeti értékeket
képviselô, világi és egyházi könyvek
reprint, illetve fakszimile kiadása – és
egyben kivitelezése.

A folyamat elsô lépése, hogy digitalizálásra kerülnek a kiválasztott eredeti mûvek – az ôsnyomatok –, majd
ezt követôen digitálisan történik a
nyomtatás. A kiadványok felületnemesítése, illetve kötészete – visszaidézve a hagyományos kézi könyvkötés mûveleteit és eszközeit – az aranyozástól kezdve a speciális fémkapcsokon keresztül a gerinc kialakításáig, azonban teljes egészében az eredeti, korhû módszer szerint készül,
így páratlanul szép könyvcsodák születnek. Hogy ezt megtehessék, felkutattak és megvásároltak olyan régi
eszközöket és berendezéseket – karos
vágógép, aranyozó- és könyvkötôprések, régi díszítôelemek stb. –, amelyekkel mind a mai napig tökéletesen
lehet dolgozni. És persze, elengedhetetlen az a szakmai tudás is, amellyel

Céginfo

Könyv- és egyben kultúrmisszió

az egyedi, kézmûves kötészet terén
rendelkeznek. Korszerû digitális eszközöket ötvöznek a régi kézmûves
könyvkötés technikájával. Éppen ez
oknál fogva szinte kizárólag olyan
mûvek kerülnek ki manufaktúrájukból, amelyek egyaránt töltenek be
könyv- és kultúrmissziót.
Noha Kelemen Eörs az elsôk egyike volt, aki felismerte a digitális
nyomtatás, illetve a digitalizáció elônyeit, mégis csupán 2001-ben fordultak jelenlegi meghatározó profiljuk
felé. Ekkor történt ugyanis, hogy a
Xerox Magyarország megbízásából a
Pytheas végezte el az Országos Széchényi Könyvtárban ôrzött Corvinák
35 kötetének digitalizálását, mintegy
11000 oldal terjedelemben, majd azt
követôen az összes magyarországi
corvináét is. Rövid idô alatt nagy
tapasztalatra tettek szert a
régi kéziratok, ôsnyomtatványok digitalizálásában,
így más könyvtárakkal is
szerzôdéseket kötöttek, és
digitalizálási pályázatokat
nyertek. Ezzel egy olyan
eszköztár állt össze a
Pytheasnál, amelyet egy
korszerû kiadói marketingrendszerbe integrálva új
perspektívát tudtak nyitni
kulturális örökségek szélesebb körû megismertetésében. Munkáik tudományos
hátterét a dokumentumokat
ôrzô könyvtárosok, vala-
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mint az ELTE Régészettudományi Intézetének tanárai biztosítják. 2004ben vásárolták vissza azt a régi családi villát Rózsavölgyben, amelyet Kelemen Eörs nagyapja, Laszgallner
Oszkár építész és festômûvész épített.
Itt alakították ki a teljes kiadói és kisnyomdai vertikumot a könyvkötészettel és az értékesítéssel együtt, ahol –
miként Kelemen Eörs fogalmaz –:
„Oszkár nagyapám tekintetétôl követve dolgozunk nap mint nap”.
És ez a gyönyörû szecessziós villa
szolgált egy kötetlen beszélgetés helyszínéül 2017. június 2-án délután,
amelyre azokat a szakembereket, kutatókat és könyvgyûjtôket hívták meg
és látták vendégül, akik kifejezetten
érdeklôdnek, vagy éppen érintettek a
Corvinák kapcsán, illetve vonzódnak
a fakszimile kiadványokhoz.
A találkozó apropója az volt, hogy
maga az eredeti kódex 450 évvel ezelôtt készült, illetve az is, hogy a több
mint 10 éve – a 2000-es évek elején –
elkészült Roma Instaurata/Gyôri Corvina fakszimile kiadását most még
tovább finomították: az elsô kiadástól
eltérôen most már valódi laparannyal
aranyozták a díszes kezdôoldal ornamentikáját.
A kódexben, amely a benne látható
Mátyás-címer alapján hiteles „corvina”, Flavio Biondo (másként Flavius
Forliviensis Blondus pápai titkár) Roma Instaurata címû munkája olvasható. Ez az ókori Róma helyrajzának,
fennmaradt emlékeinek leírását, függelékében pedig a keresztény templo-

mok jegyzékét
tartalmazza.
A mû az antikvitás épített
öröksége iránti
tudatos tudományos érdeklôdés
egyik korai példája. Mint ilyen,
nemcsak a 15.
századi Róma,
hanem az antikvitás humanista
recepciótörténete szempontjából is forrásértékû. A kódex
Mátyás király
nevelôje, Vitéz János esztergomi
érsek kezei között is megfordult, akinek szövegjavításai megtalálhatóak
benne. A kötet késôbbi sorsáról csak
annyi tudható, hogy a 18. században
már Gyôrben ôrizték.
A Gyôri Corvina hasonmáskiadásával egyidejûleg Póczy Klára mûvészettörténész, a történeti (régészeti)
tudományok doktora bevezetôjével a
Roma Instaurata Zsupán Edina (képünkön) által készített magyar fordítását is megjelentette a Pytheas Az
újraálmodott Róma címen.
A Corvina-rendezvényen Zsupán
Edina corvinakutató, az Országos
Széchényi Könyvtár tudományos titkára egy nagyon érdekes és izgalmas
elôadást is tartott a jelenlévôknek a
Corvina könyvtárról, illetve a Roma
Instaurata címû corvináról.

A vendégek között
pedig megtalálhattuk
– mások mellett –
Rozsondai Mariannt,
az MTA munkatársát,
ôsnyomtatványok,
régi könyvek szakértôjét, Szentgáli Ádámot, Póczy Klára fiát,
aki rengeteg fotót készített Az újraálmodott Róma címû tanulmánykötethez.
Ott volt Jánosfy
Gyula, megrögzött –
mondhatnám: fanatikus – corvina-fakszimile-gyûjtô, aki ma
már a téma szakértôje is, és egyben
régi kedves corvina-megrendelôje a
Pytheasnak.
Jelenlétével tisztelte meg a rendezvényt Palotás Erika, a Reneszánsz panoptikum megálmodója, tulajdonosa,
akivel évtizedes kapcsolata van a cégnek, és jó néhány könyvük megtalálható a Reneszánsz panoptikum múzeumi shopjaiban is, Ópusztaszeren,
Egerben és Visegrádon. És jelen volt
Kovács Emôke matematikus tanár, a
Recognita karakterfelismerô program
megalkotója is.
Ez a témában avatott és tudós társaság pedig elképesztô módon élvezte és értékelte a Pytheas újabb „Corvina-premierjét”, azaz a Gyôri Corvina legújabb kiadását és persze kivitelezését is. ■

Biztonsági ragasztószalagok – 3 színben
●

Felnyitás után színazonos OPENED feliratot hagy

●

Papír- és kartondobozok biztonságos lezárásához

További információért keressen elérhetôségeink
valamelyikén:
Cím: 1188 Budapest, Szövet utca 15.
Tel./fax: 06 1 290 8359
E-mail: info@dupro.hu
Webáruház: www.ragibolt.hu
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Cs+P szakmai mûhely
2017. május 31-én 19. alkalommal került megrendezésre a Csomagolástechnológus és Papíros szakmai mûhely elnevezésû rendezvény, amely az Óbudai
Egyetem és a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület közös rendezvénye.
A helyszín az egyetem RKK tanácsterme volt, és az érdeklôdôk száma meghaladta az 50 fôt. A rendezvény a szó szoros értelmében szakmai mûhely,
mivel az elôadók döntô többsége jellemzôen nem a saját cégük által kínált
terméke(ke)t vagy éppen szolgáltatás(oka)t promotálja – természetesen azért
azt is! –, hanem sokkal nagyobb hangsúlyt kap magának az adott területnek
(legyen az gépgyártás, alapanyag, technológia, élelmiszer-biztonság stb.)
a trendje, fejlôdése, kilátásai.
A PNyME papíripari szakosztálya nevében Szôke András (képünkön), illetve az egyetem részérôl
dr. Borbély Ákos dékánhelyettes üdvözölte a jelenlévôket, majd megnyitották a rendezvényt.

Tovább-, illetve átképzési lehetôségek
az Óbudai Egyetemen – dr. Takács Áron
Elsôként dr. Takács Áron egyetemi oktató tartott elôadást az RKK oktatási,
továbbképzési újdonságairól, lehetôségeirôl – ahogy fogalmazott: dr. Horváth
Csaba, a Médiatechnológia Kar intézetvezetôjének „instrukciói és prezentációja
alapján”. Az elôadó külön felhívta a figyelmet arra, hogy ezekben a szakemberhiányos idôkben egy viszonylag gyors megoldást jelentenek/jelenthetnek az
átképzések, amelyekre mind közép-, mind felsôfokon az egyetem teljes mértékben felkészült. Dr. Takács Áron részletesen is bemutatta a képzések menetét,
struktúráját, és azt is kihangsúlyozta, hogy október 1-jével indul a mérnöktovábbképzés, amelynek jelentkezési határideje: szeptember 15. Elegendô jelentkezô
esetén természetesen indítanak szaktanfolyamokat is, amelyek idôtartama: 64 + 4
(vizsga) óra. Az ezekkel kapcsolatos bôvebb információ az Óbudai Egyetem
honlapján található. ◆

Még mielôtt sorra került volna az elsô kifejezetten szakmai elôadás, Szôke András, a rendezvény levezetô elnöke,
néhány grafikon segítségével azt mutatta be, miként alakult 2000–2016 között a hazai csomagolóanyag, illetve -szer
felhasználás. Nos, megállapítható, hogy a papírból készültek teszik ki a piac 40 százalékát, ám ha az árbevételt
tekintjük, akkor kétségtelen, hogy a csomagolóanyagok esetében a mûanyag alapúak vezetnek… ➧
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Jövôkép a flexónyomtatásban – Varga Dénes (Varga-Flexo)

Varga Dénes elôadását egy rövid cégbemutatóval kezdte. A jövôre
immár 25. születésnapját ünneplô gépgyártó vállalkozás már túl van a
200. gépeladáson, és berendezései Los Angelestôl Oroszországig
világszerte megtalálhatók. Ennek nyilván az az oka, hogy a folyamatos innovációnak köszönhetôen mindig modern a technológiai felszereltségük,
sôt, az utóbbi jó pár évben már a gépek külsô megjelenése, a design is rendkívül
igényes. Az elôadó részletesen is bemutatta az általuk gyártott flexónyomógépeket, amelyek jellemzôen rotációs technológiával mûködnek, továbbá a lamináló-tekercsvágókat és az egyéb kiegészítô – klisékészítô, nyomatellenôrzô – berendezéseiket. Valamennyi gépük 7/24 mûszakra tervezett.
Elôadása következô részében pedig arról beszélt cégvezetô, hogy a flexónyomtatás terén mit is jelent a 4.0. Az, hogy hálózatba van kötve minden, és
minden mindennel kommunikál – ez már eddig is adott volt. Az igazi újdonságot az jelenti, hogy a termelésrôl kapott eredményeket ki lehet értékelni, és ezáltal hatékonyabbá lehet tenni. Például, ha fogy az alapanyag, akkor nem a gépmesternek „szól” a rendszer, hanem rögtön az ebben „illetékesnek”, azaz a raktárosnak. De ugyanez igaz a szervizelésnél is, és folytathatnánk a sort. Elôadása utolsó harmadában pedig röviden bemutatta a
Flexo Innovációs Klasztert, amelyet hat csomagolóanyag-gyártásban érdekelt cég – Kajári és Fia Csomagolóanyag Gyártó Kft.,
Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft., Flexo 2000 Csomagolástechnikai Kft., Viner-Pack Kft., Hotváth Fólia Csomagolástechnika,
Varga-Flexo Kft. – alapított annak érdekében, hogy erôiket egyesítve, még meghatározóbb módon lépjenek elôre mind a fejlesztések terén, mind piaci jelenlétben. A csomagolóipart érintô, nagy nemzetközi és hazai kiállításokon is együtt jelennek meg. ◆

Csomagolóanyagok
szerepe az
élelmiszerek
ásványi olajok
szénhidrogénekkel
szembeni védelmében
– Dr. Madai Gyula
Az elôadó hazai és nemzetközi
viszonylatban is óriási tapasztalattal és tudással rendelkezik az élelmiszer-csomagolás biztonságának
kérdéskörében. Jelen elôadásában
is tudományos igényességgel fejtette ki, hogy mi mindenre kell figyelni ahhoz, hogy az
elôadás címében megfogalmazottak optimális végeredményhez vezessenek. Mivel minden mindennel reakcióba lép, elôzetesen mérni szükségeltetik, hogy adott
csomagolóanyag és a csomagolandó élelmiszer között
milyen a „viszony”, amit gykorlatilag minden – összetevôk, páratartalom stb. – befolyásol. Erre van az EUban természetesen szabályozás is: a legújabb az (EK)
2017/84. Végsô konklúzióként elmondható, hogy
mivel igen összetettek mind az anyagok, mind az egymásra hatásuk, az élelmiszer-biztonság érdekében
mindenképpen érdemes – sôt, elkerülhetetlen –, hogy
vonatkozó vizsgálatok és mérések támasszák alá a
megfelelôséget. ◆
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Az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen
érintkezô anyagok migránsai,
és azok vizsgálati lehetôségei
– Dr. Szigeti Tamás János
(Wessling Hungary)
Ez az elôadás – mint címe
is utal rá – némi átfedés
mutat az elôzôvel, de mondhatnám, akár folytatása is
lehet annak. Csak míg az
elôzô elôadó elméleti oldalról közelítette meg a témát,
dr. Szigeti Tamás János elsôsorban azt mutatta be,
hogy miként történnek a
gyakorlatban a migrációs
vizsgálatok. A cég maga kifejezetten erre specializálódott, saját maguk által kifejlesztett módszereket alkalmaznak, amelyek során messzemenôkig figyelembe veszik mind a hazai, mind a nemzetközi elôírásokat. Az igen részletes ismertetést követôen az
elôadó arra is felhívta a jelenlévôk figyelmét, hogy manapság a csomagolás egyben marketingeszköz – ráadásul igen
hatásos –, és emiatt bizony ennek „oltárán” olykor feláldozzák a biztonságot… Azonban soha nem lenne szabad
szem elôl téveszteni a csomagolás elsôdleges feladatát: ez
pedig nem más, mint megóvni a termék jó minôségét! ◆
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2017. május 4–10. között került megrendezésre a „csomagolósok” számára talán legmeghatározóbb kiállítás, az Interpack. A CSAOSZ szervezésében immár második alkalommal
magyar közösségi standdal is képviseltette magát a hazai iparág, amelyen a Flexo Innovációs
Klaszter tagjain kívül további öt cég is kiállított. Nos, Nagy Miklós ennek kapcsán osztott
meg néhány információt a jelenlévôkkel. Az Interpack több mint 260 ezer négyzetméteren
helyezkedett el, 2865 kiállítója volt, és 168 országból mintegy 175 ezer fô látogatott ki.
„És a »zöldek« ma már nem tüntetnek elôtte a csomagolás ellen, hanem bejönnek és elôadást tartanak az Interpackon” – hangsúlyozta az elôadó, utalva ezzel arra, hogy végre a
köztudatban is kezd elterjedni, hogy a csomagolás lehet nagyon is környezettudatos. Sôt,
kiemelkedô szerepe van – és a jövôben még több lehet! – az élelmiszer-védelemben. Az
évekkel ezelôtt létrehozott Save Food kampány nem idôszaki fellángolás, hanem hosszú
távra szóló felelôs gondolkodás a csomagolóipar részérôl. Ennek keretében a kiállításhoz
idôzítetten pályázatot írnak ki újabb és újabb megoldásokra. Az idén egyébként két magyar
pályázat is nyert. A Save Food egyre nagyobb hangsúlyt kap, egyre központibb kérdéssé
válik, és ehhez a hazai iparág is teljes mellszélességgel csatlakozik. A kiállításon látottakról,
tapasztaltakról szólva a fôtitkár elmondta, hogy a csomagolóiparban is elképesztôen terjednek az „okos megoldások”, illetve tovább nô a hajlékonyfalú csomagolóanyagok térhódítása. ◆

Közinfo

Interpack – többféle nézetbôl – Nagy Miklós (CSAOSZ)

Interpack-tapasztalatok – Reményi Antal
(Reményi Csomagolástechnika)
„1985 óta követem figyelemmel az Interpackot, amely elképesztô fejlôdést produkált
az elmúlt 32 év alatt: nagyon nagy lett. Aki elôtte nem készül fel, annak esélye sincs,
hogy érdemi információkhoz jusson” – kezdte elôadását a csomagolástechnikai cég
tulajdonos-ügyvezetôje. Ezt követôen arról beszélt, hogy a csomagolás terén mit is
jelent az Ipar 4.0. Mint mondta: felhôben, BigData alapján kommunikál minden egymással, és a csomagolás folyamatáról egyre több információt adnak a rendszerhez
csatlakozók számára, továbbá ma már az egyszerûbb gépeket is távfelügyelik. Az Ipar
4.0 a csomagolóipart tekintve (is) azt jelenti, hogy a teljes folyamat – beleértve a
logisztikát és a különbözô gyártók gépeinek összehangolását is – rendkívül hatékony.
„Ugyanakkor – tette hozzá az elôadó – azért a 4.0 megvalósítása iszonyú drága. Éppen
ezért – fôleg Magyarországon – az energia-, illetve anyagtakarékos gépek életszerûbbek. De legyen szó akár az Ipar 4.0-ról, az egészen biztos, hogy az ember »kiiktathatatlan«: bármennyire is automatikus és hatékony egy rendszer,
az ember átfogó tudása nélkülözhetetlen.” ◆

Új típusú hullámlemezek – Seenger Viktor (Dunapack)
A háromrétegû hullámpapírlemezek típusai az utóbbi pár évben igazán impozánsan bôvültek.
Az elôadó az egyébként is széles kínálatból a legújabb fejlesztéseikre – például BB hullám, R-Flute,
D és EE hullám – hívta fel a figyelmet. Ezek egyik fô elônye – típustól függôen –, hogy miközben
megtartják áruvédelmi funkciójukat, sokkal szebben nyomtathatók, így az alkalmazott HD Flexo
versenyezni tud az ofszettel. További elônyként jelentkezik, például a BB hullám esetében, hogy a
BC hullámhoz képest sokkal jobb helykihasználtsággal szállítható, miközben a dobozszilárdság
változatlan. Ezt követôen Seenger Viktor részletesebben is ismertette az egyes típusok ajánlott felhasználási területeit, illetve a trendekrôl szólva elmondta, hogy a digitális, ezen belül a displaygyártás, valamint a HD Flexóval készült termékek iránt növekszik a piaci igény. ◆

www.scrollmax.hu
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ECL címkék lehetôségei
– Orbán Károly (Codex)

Mindenkinek
k ellemes nyarat
kívánunk!

Ha gondolják,
megszervezzük!
TOYO I n k E u ro p e
nyomdafestékgyár megtekintése
a LabelExpóhoz kapcsolódóan
Brüsszel–Niel–Antwerpen,
2017. szeptember 25–28.
Az utóbbi idôkben a Codex Zrt. elsôsorban az
ECL (Extended Codex Label) címkék gyártására
specializálódott, amely igazából egy kibôvített,
öntapadós alapú címkeszerkezet, amelybe jellemzôen egy kihajtható vagy lapozható füzet van
integrálva. (Ahogy arról elôzô, 325. számunkban
beszámoltunk, a mostani WorldStar versenyen
indult a Codex egy ilyennel, mégpedig az általuk
fejlesztett és a Nestlé számára gyártott PERUGINA 10 oldalas ECL (booklet) címkével és
diadalmaskodott is – a fôszerk.)
Mivel a csomagolásokon egyre több – egyebek mellett – vevôtájékoztató információt kell
elhelyezni, alkalmasint az már egy hagyományos értelemben vett címkefelületen el sem
fér… Az ECL címke nyújt ehhez igazán jó megoldást, hiszen akár pár négyzet-centiméternyi
alapterületen különféle kialakítású – laminált
és/vagy nem laminált, kihajtható és/vagy lapozható – „emeletráépítéssel” sokszorosára növelhetô az információk, vagy éppen nyelvi mutációk elhelyezése. Az extra kisméretû szerkezettôl a rejtett kódoson (nyereményjátékos), az
„akasztófülesen”, a matricáson át a víz- és
vegyszerálló alkalmazásig vagy éppen a biztonsági ECL-ig igen sokfélét gyártanak. A terjedelmük pedig akár 120 oldal (!) is lehet. Jellemzôen azért 8–32 oldal az általános kívánalom
– tudtuk meg Orbán Károly, a cég igazgató
tanácsa elnökének elôadásából. A prezentáció
befejezô részében pedig számos példát sorakoztatott fel az elôadó, hogy hol mindenhol – élelmiszer-, kozmetika és autóipar, vegy- és gyógyszeripar, agrokémia stb. – lehet és érdemes is
ECL címkét használni. ■
Ilona
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A program praktikusan kapcsolódik a brüsszeli LabelExpo
(szeptember 25–28.) kiállításhoz, de attól függetlenül is lehet rá
jelentkezni.
Program: a Brüsszeltôl kb. 40 km-re északra lévô Nielben található
festékgyár (fôleg a címke- és a packaging célú felhasználásokhoz
készülô különleges festékek, bevonóanyagok gyártása) megtekintése,
majd látogatás Antwerpenben a Plantin-Moretus emlékházban kb. (+
30 km). A helyszínre utazás egyénileg, a helyi közlekedés
különbusszal.
(Külön kérésre segítséget nyújtunk a helyszínre utazáshoz is.)

SWOP
Kína, Shanghai, 2017. november 7–10.
Az Interpack egyik legnagyobb sajtóeseménye volt a sanghaji SWOP beharangozója. Így önmagában is különösen fontos és
érdekes lehet a novemberi SWOP, de két vagy három jelentôs kínai
nyomdalátogatással kiegészítve rendkívüli szakmai programot lehetne
lebonyolítani.
Kellô számú érdeklôdés (minimum 16–18 fô)
esetén elkezdjük az utazás megszervezését.
Amennyiben érdekli az esemény és lehetôséget lát az utazására
(utazással együtt minimum 5–7 nap és költôpénz nélkül, de teljes
ellátással minimum 1200–1400 euró/fô körüli költség), akkor feltétlen
jelezze, hogy megkezdhessük a szervezést. Különösen a
nyomdalátogatások leszervezésére kell idôt hagyni, mert azt csak
akkor szervezzük, ha reálisan meg is valósul a látogatás!

„Ôsznyitó” elsô pr ogramok

PNYME szimpózium – Nyomtatott csomagolás
2017. szeptember 21–22.
(részletek még egyeztetés alatt)

Labelexpo
Brüsszel, 2017. szeptember 25–28.
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) az idén 34. alkalommal hirdeti meg az
alapításának 50. évét ünneplô, 1967-ben életre hívott, és a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti
rendezvényként elismert HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.
A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintû
megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO)
WorldStar versenyéhez. A rendezvény mindezeken túl hozzá kíván járulni mindazok munkájának
elismeréséhez, akik a csomagolástechnika elôrehaladása érdekében figyelemre méltó szakmai tevékenységet
fejtettek ki és kiemelkedô eredményeket értek el.
A HUNGAROPACK 2017 két kategóriában kerül lebonyolításra:

I. Fogyasztói, valamint gyûjtôcsomagolás,
II. Szállítási csomagolás.
Az egyes kategóriákban pályázni lehet a 2015. június 1. és 2017. május 31. között sorozatgyártási
technológiával elôállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett csomagolóanyaggal, -eszközzel,
illetve csomagolási segédanyaggal.
JELENTKEZÉS ÉS FELTÉTELEI
A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett
csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elô (a csomagolószer szükség szerint lehet
külföldi eredetû). Részletes információ a www.csaosz.hu weboldalon található.

A nevezések beérkezési határideje: 2017. június 30.
A nevezési lapokat és a 2-2 mintadarabot a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére
(1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) kérjük megküldeni.
ÉRTÉKELÉS
A pályázatokat neves szakértôkbôl és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselôibôl álló Bírálóbizottság
(zsûri) pontozással értékeli, és ennek alapján ítéli oda a

HUNGAROPACK 2017,
HUNGAROPACK Save Food 2017,
HUNGAROPACK Marketing 2017,
HUNGAROPACK Ipari Kreativitás 2017,
HUNGAROPACK Fenntarthatóság 2017 díjakat,
a különdíjakat, továbbá az elismerô okleveleket. A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére várhatóan 2017 októberében a CSAOSZ által szervezett,
konferenciával egybekötött díjátadó keretében kerül sor.
A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Pelczer Ágnes szervezôtitkár,
illetve Nagy Miklós fôtitkár.
Budapest, 2017.
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
1113 Budapest, Bartók Béla út 152., telefon/fax: 06 1 210 0107,
E-mail: csaosz@csaosz.hu, web: www.csaosz.hu
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Feladta – Avaloni
Idén április végén, május elején futótûzként terjedt
az ágazatban, hogy az Avaloni felszámolás alá került:
szerelik le a gépeket, bocsátják el a dolgozókat. Mint
általában minden fáma, ez is csak részben volt igaz:
ugyanis az Anderle Lambert vezette és résztulajdonát
képezô nyomda valóban felhagyott tevékenységével,
eladta gépparkját, és megvált munkatársaitól, ám senki
nem indított ellene felszámolást. Mindezt saját
elhatározásból tette. Ahogy beszélgetésünkkor Anderle
Lambert fogalmazott: „a kockás papír azt mutatta, abba
kell hagyni, ameddig »arcvesztés nélkül« lehet
megtenni”.
Az immáron szinte teljesen üres és néptelen nyomda
irodájában beszélgettünk.
● Hogy van?
– Azt gondolom, a legnehezebb részén már némileg túl vagyok – de ettôl
még egyáltalán nem érzem magam jól.
Ugyanakkor el kell mondanom, hogy
az ágazat szereplôi – kollégák, beszállítók, alvállalkozók, sôt versenytársak
– részérôl nagyon nagy empátiát és
megértést tapasztaltam – még azoktól
is, akiknek adós maradtam. Ennek
nyilván az az oka, hogy mindenkivel
szemben világ életemben tisztességes
és ôszinte voltam, soha nem próbáltam
„sumákolni”, emiatt aztán pontosan
tisztában vannak azzal: mindent elkövettem annak érdekében, hogy a
nyomda ne ilyen véget érjen. Nem
hirtelen történtek a dolgok, hanem egy
meglehetôsen hosszú folyamat, és még
több nagyon kedvezôtlen körülmény
és történés következményeként. És
persze, nekem is meg van benne a
magam hibája, de inkább tévedése…
● Menjünk vissza idôben, hogy
lássuk a folyamatot! Nem nyom-
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daként kezdett vállalkozásba,
hanem szitásként, majd bt.-ként
folytatva reklámajándék-tárgyak
forgalmazásával és nyomtatásával is foglalkozott…
– Az eredeti végzettségemet tekintve számítástechnikai mûszerész vagyok, ezzel együtt 1990-ben egy volt
katonatársammal közösen elkezdtem
„szitázni” (elôször meghallva, azt sem
tudtam, mit jelent, azt gondoltam:
lemegyünk a Duna partra aranyat
mosni…). Ám a közös munka nem
sokáig tartott, viszont fantáziát láttam
a szitanyomtatásban, így magánvállalkozásba kezdtem. 1994-tôl már alkalmazottakkal Alaprint Bt.-ként dolgoztunk tovább, majd 1996 környékén
megalapítottam az Avaloni Kft.-t, amiben már a nôvérem is velem dolgozott.
Erre azért lett szükség, mert egyrészt –
a digitalizálódás megjelenésével –
hanyatlóban voltak a szitázási megrendelések, a reklámtárgyak forgalmazására – és persze feliratozására is – pedig tôkeerôs cégek alakultak, és mi

nem igen tudtunk mellettük érvényesülni. Így történt, hogy egy idô után
egyre több, a klasszikus nyomdaiparhoz kapcsolódó munkát kezdtünk
felvállalni, sôt a hangsúly lassan teljesen áthelyezôdött a különféle nyomdatermékek gyártására. S noha nem volt
semmilyen nyomdaipari végzettségem, autodidakta módon próbáltam
mindent megtanulni a szakmáról.
Megvettük az elsô Romayort, majd
utána még hármat, és a dolgozói létszám is folyamatosan növekedett.
Fôleg levélpapírokat, borítékokat,
névjegyeket, matricákat, címkéket és
szóróanyagokat nyomtattunk. Aztán
1997-ben meglett az elsô egyszínes,
majd két évre rá egy négyszínes Heidelberg-gépünk, és akkor már kellettek
kötészeti gépek is, és persze az
elôkészítést is helyben oldottuk meg.
2000-ben pedig az Alaprint jogutódlással beleolvadt az Avaloniba, és onnantól kezdve egy cégként mûködtünk, és egyre fajsúlyosabb nyomdatermékeket gyártottunk.
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ban és a kifizetés ütemezésében – megvette a Mester Nyomdát, valamint a
Stádium Nyomda gépparkját, és a cég
egésze, amely korábban a Baross utcában volt, 2007-ben átköltözött a IX.
kerületi telephelyre.
● Anyagilag azért nem erre
számítottak…
– Hát nem! Éppen ezért ekkortájt
lett – némi tôkével – egy újabb tulajdonos a cégben. És – megint jött a „kockás” papír! – a számok azt mutatták,
hogy ilyenformán képesek leszünk
törleszteni mind a gép lízingdíját,
mind a nyomda vételárát, és közben
tudjuk finanszírozni – beleértve az
alapanyagok vásárlást, a munkabéreket és azok terheit – a nyomda mûködtetését. Így is lett: 2007-re és 2008-ra
az Avaloni éves forgalma elérte az 550
millió forintot, és egy fillér lejárt tartozása sem volt senki felé. Ugyanakkor
hosszú távra azért rettenetesen el voltunk adósodva, hiszen sem a gépek –
idôközben CtP-t is kellett vennünk –,
sem a nyomda vételára még nem volt
kifizetve.
● És ekkor jött a gazdasági
válság…
– 2008 még „mosolygós” volt: minden aktuális részletet tudtunk fizetni,
és nem tartoztunk sem a beszállítók,
sem az alvállalkozók felé. Viszont
pontosan érzékeltem, hogy baj lesz,
ezért 2008 végén már meg kellett válnunk 11 kollégától, majd 2009 januárjában újabb öttôl: így a nyomda létszáma 26 lett. A 2010–2011 közötti
idôszak azonban még így is egy nagy
mélyrepülés volt. A nyomdák jószerint
mindegyike nagyon megszenvedte ezt
az idôszakot. Mi is harcoltunk a megrendelésekért, egyre lejjebb mentek a
vállalási árak, elképesztôen összezsugorodott a nyereség, miközben fizet-

nünk kellett részben a nyomda vételárának részletét, részben a folyamatosan „elszálló” svájcifrank-, illetve
euróárfolyam mellett a lízingdíjakat.
Csak az árfolyamveszteség 100 millió
forinttal emelte meg az adósságunkat… Az árbevételünk viszont alig
érte el az évi 350 millió forintot…
Mindazonáltal – hogy úgy fogalmazzak – hajótöröttként a víz felett tudtuk
tartani magunkat, és a felszínen elevickéltünk. Tömögettük a lyukakat,
és tudtuk kezelni a nehéz helyzetet, de
kétségtelen, hogy azért már elég komoly beszállítói tartozásokat gyûjtöttünk össze, és persze, a lízingünket is
át kellett ütemezni… És ehhez még
hozzájött, hogy 2015-ben az a cég,
amely befektetôként szerzett tulajdonjogot az Avaloniban, ragaszkodott
ahhoz, hogy kivásároljuk…
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● 2000-tôl 2005-ig a nyomdák
életében az „aranykor” volt…
– Ez igaz, de azért én meglehetôsen
outsider voltam, és ez azt is jelentette,
hogy semmilyen kapcsolati rendszerem, ismeretem nem volt a nyomdai
világból. A szitázással ekkorra már
teljesen felhagytam, ám nagyon úgy
tûnt – és joggal –, hogy az ofszetpiac
karakteresen nô. Érdemes lenne további kapacitásokra szert tenni, ám mivel
nem volt hozzá saját tôkém, 2004-ben
egy piaci szereplô szállt be az Avaloniba, mégpedig egy B2-es, hatszínes
Heidelberg géppel. De e nélkül – már
jóval ezelôtt – is sokat dolgoztunk
együtt, kvázi mindig is hozzájuk tartoztam. Noha ez egy felújított gép
volt, azért érezhetô volt rajta, hogy
nem egy mai darab…
Azután 2006-ban egy olyan konstrukciót kínált a Heidelberg és az
UniCredit bank közösen egy új gépre,
ami rendkívül kedvezô volt. Kockás
papíron osztottam, szoroztam, és arra
jutottam, hogy belevágok: egyrészt
egy vadonatújnak minôsülô és rendkívül korszerû gépünk lesz, amivel sokkal versenyképesebbé válik a nyomda,
másrészt minôségben is komoly elôrelépést jelent – és ezt a piac akkoriban ha nem is elvárta, de értékelte.
Ugyanakkor azt is mutatta a „kockás
papír”, hogy mivel akkoriban 160 millió
forint körül volt az éves forgalmunk,
mindez úgy valósítható meg, ha valamelyik kisnyomdával fúzióra lépünk…
Na, ez Magyarországon nagyjából
lehetetlen! Több nyomdával is próbálkoztunk, de mindenki ragaszkodott az
önállóságához. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezek közül ma már
egyik sem mûködik…) Végül is a Stádium Nyomda tulajdonos-ügyvezetôje
volt az, akit érdekelt ez a konstrukció,
ám a végén mégis akvizíció lett belôle: az Avaloni – megállapodva az ár-
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● Ezzel együtt: túlélték ezeket a
válságos éveket, sôt…
– Tény, hogy 2012-ben ismét elkezdtünk erôsödni, beindult a termelés, és
egészen a tavalyi évig olyannyira ki is
tartott – ismét majd’ 550 milliós lett a
forgalmunk –, hogy úgy éreztem, itt az
idô egy újabb fejlesztésre. Akkor már
több mint nyolc éve nem fejlesztettünk, és bizony éreztük is ennek hátrányát. Ekkor ismét egy nagyon kedvezô kondíció mellett nyílt lehetôség,
egy újnak számító UV-LED-es Heidelberg gép beszerzésére, amit éppen
azért tartottam nagyon szerencsésnek,
merthogy ez a legújabb technológiát
képviseli. Ilyen gép még nincs
Magyarországon, és rendkívül hatékonyan lehet vele termelni. Ráadásul, ki
tudja váltani a két régebbi gépünket,
és úgy, hogy a nyomdatermékek piacán valami „újjal tudunk jelentkezni és
hódítani”. Szóval, minden amellett
szólt – a „kockás papír” is! –, hogy ezzel a beruházással egy újabb lendüle-
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tet kap az Avaloni. Úgy számoltam,
hogy 2016 nyarán üzembe állításra
kerül a gép, hogy az év utolsó harmadára, negyedére teljes mértékben
termelhessen.
A probléma ott kezdôdött, hogy
szeptember végére, október közepére
húzódott az üzembeállítás, és egyúttal
azonnal szembesültünk azzal is, hogy
Magyarországon senkinek nincs
tapasztalata sem a használatával, sem
a hozzá való festékekkel, illetve az
egyéb alap- és segédanyagok alkalmazásával. Sôt, az is kiderült, hogy a
korábbi gépekhez használatos CIP3rendszerrel nem kompatibilis az új
gép, tehát újabb beruházásokra volt
szükség, szoftverek és egy festékkeverô is kellett hozzá…
Miközben az utolsó fillérünket is
bele tettük ebbe a fejlesztésbe, decemberben még mindig javában kínlódtunk azzal, hogy „üzemszerûen” mûködjön a gép. A „gazdaságos termeléstôl” pedig nagyon messze voltunk!
Közben pedig havonta ketyegett a
lízingdíj, amit viszont fizetni kellett.
Mindenki heroikus küzdelmet folytatott: a gépmesterek az új technológiával, a festékkel, én azzal, hogy egyrészt tartsam a lelket a kollégákban –
és persze, magamban is –, másrészt
próbáljam a céget pénzügyileg fenntartani. Idén januárra aztán végre elkezdtünk hatékonyan és megnyugtató
módon termelni. A munkáink jelentôs
része azonban még az elôzô évrôl
húzódott át: újak nemigen akadtak, bár
a február és a március nem alakult
annyira rosszul. Az adósságaink azért
közben nôttek, és mivel elmaradtunk a
lízingdíj fizetésével, a finanszírozó a
lízingünket, majd a bankunk a folyószámlahitelünket is felmondta.

Éreztem, hogy megint elô kell venni
a „kockás papírt”: és az azt mutatta,
hogy anyagilag nagyon kivéreztünk,
szükség lenne egy befektetôre.
● Ismét szakmai befektetôre
gondolt?
– Ezúttal nem, hanem a megrendelôi körbôl kerestem potenciális partnert. Tetszett is neki az ötlet, de – természetesen – némi gondolkodási idôt
kért. Azután április elején mégis nemet mondott. Én pedig pontosan tudtam,
hogy itt a vége: nem tudom továbbra
is fenntartani a céget. A legnehezebb
az volt, amikor mindezt közölnöm
kellett a munkatársakkal – abba majdnem belehaltam. De felôlük is, és –
ahogy beszélgetésünk elején említettem – a beszállítók, alvállalkozók, sôt
a versenytársak részérôl, és ami külön
megható, hogy a ma még mindig nem
teljesen kifizetett Mester Nyomda volt
tulajdonosa részérôl is nagyon nagy
empátiát és megértést tapasztaltam.
Ettôl persze, még minden érintett
számára keserves ez az ügy. De legalább – azt gondolom – tisztességesen
jártam el, nincs miért szégyenkeznem…
● Kétségtelen, hogy a dolgok
szerencsétlen egybeesése nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy most arról beszélgetünk,
amirôl… De azt azért mondhatni:
annyi sok evickélés után mármár elérték a partot… Ön hogyan látja, mi volt az „igazi” ok,
ami miatt mégis feladni kényszerült?
– Meglátásom szerint öt meghatározó oka van: az elsô, hogy összességében mire kifizettük a gépet, 100 millió
forintot buktunk az árfolyamváltozá-

son. A másik ok, hogy a válság hatására – és azóta is úgy maradva – rendkívül kicsi lett a nyomdatermékeken a
nyereség. A harmadik, hogy azért a
pályázati – úgymond: „ingyen” – pénzek rossz hatással voltak/vannak a piaci helyzet alakulására, ugyanis elképesztôen bezavarnak annak egyensúlyába. Tudom – tapasztalatból is! –,
hogy a nyomdaipari beruházások rendkívül tôkeigényesek, de nagyon nem
mindegy, hogy valaki ezt részben vagy
egészben támogatásból, avagy piaci
alapon történô finanszírozás igénybevételével teszi meg… A negyedik oka
az a pénzkivonás, amit a fentebb említett tulajdonostársnak ki kellett fizetni.
Ötödik okként pedig saját magamat
nevezem meg azokért a döntésekért,
amiket meghoztam… Kétségtelen,
akkor és ott, a rendelkezésre álló információk alapján, és az adott helyzetben, adott körülmények között, szándékom szerint nyilván a legjobbnak
gondoltam ezeket, de az idô nem
mindegyiket igazolta. Ha ezen öt ok
közül csak egyetlenegy nincs, akkor
ma nem beszélgetünk…
● Beszélgetünk, legfeljebb a
téma más… Hogyan tovább?
Mihez kezd?
– Június végéig hagyok magamnak
egy kis idôt, hogy némileg regenerálódjak, azután – maradva az iparban –
dolgozni fogok. Mégpedig – ahogy
egész eddigi életem során szinte soha
nem tettem – alkalmazottként próbálok szerencsét: egy hozzám közel álló
nyomda-komplexumhoz tartozó kötészetnél fogom – remélem – erôsíteni a
csapatot. Azután, majd meglátom, mit
hoz elém a sors… ■
Ilona

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
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40 országban a világon
Csatlakoztunk a csapathoz
Betaroll Böttcher Magyarország Zrt.
www.beta-roll.hu

2017/06/23

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph
gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher
drótfûzôgépek, fejek.
Sorszámozás, perforálás

Morgana FSN
sorszámozógéppel.
®

INVENCIÓ Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562
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Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221 7770
30/330 2946

info@dpdstancuzem.hun
30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
Flexibilistábla-készítés; Melegfóliázás;
dpdstanc@t-online.hu

UV-lakkozás; Stancolás; Gépi dobozragasztás;
BeMelegfóliázás
vontdoboz-gyártás; CD-tok-ragasztás;
UV
Szelakkozás
rszámkészítés; Kézi kötészet

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás
TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPOPRINT cég képviselete
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REACTO

csak nálunk!
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Digitális nyomda
féláron eladó!
webtoprint@outlook.hu

Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser
bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,
Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus
vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

2017-ben még:

szeptember 12.
október 5.,
október 31.,
november 23.,
december 18.
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