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a Magyar grafika szeptemberi száma immár hagyományosan a 
post press területre fókuszál. Összeállításunkban a Hivatalos, a Pátria, 
a Prospektus és a STi Petőfi nyomda kötészete, illetve az Előzék, az 
ErkÁ Bt. és a Stanctechnik független kötészet, valamint a felület-
nemesítés területéről a Térmeg kft. mutatkozik be.

Olvashatnak hasábjainkon a szeptemberben nyíló Horizon akadé-
miáról és a svájci Mexben megrendezésre került a COMPETENCE 15 
inspiráló Üzleti Megoldások nevű rendezvényről, ami közel 300 
csomagolóanyag-gyártót vonzott a BOBST gépbemutató-központ-
jába a világ minden részéről.

fontos információkat talál a Canon Üzleti és innovációs Átvilágí-
tása címen futó üzleti elemző programról, amiben a hazai nyom-
dák közül is több száz érintett. 

Büszkén adjuk tovább a hírt: Magyar Termék Nagydíjas lett a 
rigO kft. a díjátadásról és a díjnyertes termékről lapunk 18–19. 
oldalán számolunk be.

Megismerhetik az Óbudai Egyetem frissdiplomás mérnökeit és a 
grafika a grafikában rovatunkban „az első mesterek” címmel mu-
tatja be Maczó Péter a Bkf aMi tervezőgrafika szakos hallgatóinak 
vizsgamunkáit. 

alig kilenc hónap van hátra a következő drupáig! „Jelenleg ke-
vesebb túlélő nyomda van, jó néhányat azok az online nyomdák 
söpörtek el, amelyek kényelmet és könnyű elérést kínáltak. a meg-
maradt nyomdáknak fel kell ismerniük a változást, és meg kell ra-
gadniuk a lehetőségeket. a jövő sikeres nyomdáinak projektmene-
dzserekké kell válniuk, és új értékeket adó speciális szolgáltatások 
sokaságát kell kínálniuk. Egyértelmű, hogy a nyomtatás akkor le-
het sikeres kommunikációs médium, ha a nyomtatás fontossá vá-
lik” – tudhatjuk meg a global Trends report, 2015 összeállításból, 
ami lapunk 26–30. oldalain olvasható.

következő számunk fő témája a csomagolóanyag-gyártás, ami-
ben fontos szakmai versenyről is beszámolunk: a CSaOSZ szerve-
zésében megrendezésre került Hungaropack 2015 magyar csoma-
golási versenyről és a Procarton tizenöt európai karton- és lemez-
gyár által hirdetett nemzetközi csomagolási megmérettetésről.

kérjük, kísérje figyelemmel szakmai hírekről beszámoló online hír-
levelünket és a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület szakmai 
programajánlatát! 
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Kedves Olvasónk!


