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„Isten, adj nekem derűt és a nyugalmat, hogy
tudomásul vegyem mindazt, amin úgysem 
változtathatok, bátorságot, hogy változtassak
azon, aminek megváltoztatására képes vagyok,
és bölcsességet, hogy mindig megmondhassam,
mi a különbség a kettő között.”

Kurt Vonegut: Az ötös számú vágóhíd

A nyomdaipari karbantartásban dolgozó szak-
emberek (de vélhetően még sokan mások is)
kezdik hasonló fohásszal a napot reggelenként.
Valószínűleg ez az egyik – ha nem az egyetlen –
jellemző állandóság a szakmai életükben.

Az elmúlt három évtizedben forradalmi válto-
zások történtek a világ nyomdaiparában. A fél év-
ezredes „gutenbergi technológia” ma már nyomda-
ipari történelem. A szöveg-előállításbana szerepet
teljesen átvette az elektronika. A nyomtatásban
és a kötészeti feldolgozásban teret hódító integ-
rált gyártórendszerek pedig betetőzték ezt a fej-
lődési folyamatot. A magyar nyomdaiparban
néhány éves késéssel ugyan, de zajlanak ezek
a változások, és a lendület itt is óriási. 

Mindezek az iparág karbantartásának irányítása
és szervezése elé az eddigiektől eltérő felada-
tokat állítanak. Az új helyzethez való alkalmaz-
kodásról pedig szerte a világon kevés a példa és
a szakirodalmi publikáció. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy e sod-
ró lendületű harminc év tevékeny részese lehet-
tem a magam területén. Sőt a kihívásokra adott
válaszok és gyakorlatok megfogalmazásának is. 

A 25 évvel ezelőtt alapított Nyomdaipari Kar-
bantartók Szemináriuma évenkénti megrendezett,
tekintéllyel rendelkező szakmai fórummá vált.
Nyíltabbá és mozgalmasabbá vált a szakmai köz-
élet a nyomdaipari karbantartás területén is. Úgy
tapasztalom, a karbantartók tekintélye és szak-
mai presztízse is sokat nőtt. 

Az utánpótlás nevelésére is akadt energia.
Ötödik éve hallgathatnak előadásokat a nyom-
daipari karbantartás témakörében a Budapesti

Bevezetőül…

Dr. Horváth Csaba

Műszaki Főiskolán, a nyomdaipari technológiára
szakosodott hallgatók. A Debreceni Egyetem Mű-
szaki Karán pedig üzemeltető, karbantartó sza-
kos mérnökök tanulhatnak nyomdaipari tech-
nológiai és karbantartás-szervezési ismereteket. 

Egyre többet és rendszeresebben jelentek meg
cikkek, híradások a nyomdaipari karbantartás té-
makörében a Magyar Grafikában, de más magyar
nyomdaipari szaklapokban is. 

Ebben az évben az évforduló kapcsán még több
nyilvánosság vetült a szakmánkra. Ennek a bizonyí-
téka ez a különszám is. Nagy megtiszteltetésnek
tekintem, hogy a szakmai blokk szerkesztésében
rész vehettem. Tizenegy igényes új cikk, szakmai
meglátás és tapasztalat a karbantartás széles spekt-
rumát átfogva a gépek kenésétől a rezgésvizsgálato-
kon, megbízhatósági elemzéseken át az oktatásig.
És a szerzők? Főiskolai hallgatótól műszaki igazga-
tóig, egytől egyig lelkes, felkészült és a nyomdaipari
karbantartás jobbítására elkötelezett szakemberek.
Remélem, az olvasót is megérinti a hatásuk. Sőt
még abban is bízom, hogy sokak számára hasznos
információt, megoldási módot és segítséget jelen-
tenek ezek a publikációk.  
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