Tradíció, kompetencia és folytonos megújulás
VESZPRÉMI NYOMDA ZRT.
Faludi Viktória

Három évtizeddel ezelőtt hasonló elfogódottsággal lépdeltem a Veszprémi Nyomda
emeleti irodáiba vezető lépcsőkön, mint
kéziszedő tanuló. Akkor kissé megszeppenve
az elém táruló új világtól – most kis nosztalgiával simogattam meg tekintetemmel
az előtér díszeként felállított – azóta igencsak kibővült – szakmai múzeumot.
A képtávírón és az ólombetűkkel még
dolgoztam anno…
A hajdani öltözők helyén működik a CtP, az
ofszet-előkészítő, a régi íves gépterem és raktár
helyén már az új Rotoman N dübörög. Miközben nagy múltú nyomdák tűntek el a piacról,
a Veszprémi Nyomda Zrt. a kisebb zökkenőket
átvészelve, folyamatosan fejlődik, és számottevő szereplője a heatset rotációs piacnak. A Veszprémi Nyomda sok tekintetben úttörő szerepet
vállalt a nyomdaiparban, például a napilap

előállítására az elsők között alkalmazta az ofszet tekercsnyomtatást. Nemcsak a technológiai, hanem a gazdasági változásokat is sikerrel tudhatta maga mögött a nyomda: Fekete
István irányításával az elsők között alakult a vállalat kft.-vé, majd részvénytársasággá. Fekete
úr vezetésével újabb sikeres időszak kezdődött
a társaság életében: folyamatos korszerűsítés,
megújulás, a tradíciókra építve.
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Mindig nagy örömet jelent, ha találkozhatok
azokkal a kollégákkal, akiket már tanuló koromban megismerhettem. Jó volt látni, hogy
a „rutinos rókák” mellett egyre több ﬁatal kolléga színesíti a kollektívát. Tóth Gábor, a nyomda ifjú műszaki igazgatója több alkalommal is
bizonyíthatta rátermettségét, tudását az eltelt
fél évtizedben. Az új gépsor beruházási, telepíA próbaüzem már javában fut – a pillanatképek január
második hetében készültek

Ki gondolná, a képeket szemlélve, hogy a gép telepítésekor falak és a födém bontására is szükség volt,
miközben a termelés folyt, a megrendelők a változásokból semmit nem érzékelhettek?

tési és üzembe helyezési munkálatainak irányításával újabb érdemeket szerzett, és gyanítom,
ez még csak a szép ívű karrier kezdete. Az új
gép kiválasztásával, beüzemelésével kapcsolatban Tóth Gáborral beszélgettem.
– Miért most bővültetek és miért ezt a berendezést választottátok?
– A beruházás előkészítése körültekintően történt. Jó néhány gépet megnéztünk, az ajánlatok
közül az ár-érték arányt, illetve a műszaki tartalmat ﬁgyelembe véve a legkedvezőbb megoldást választottuk. Mindezt gazdasági számí-

tások, környezeti hatástanulmány előzte meg.
Eleve nem 16 oldalas gépben gondolkodtunk,
a célunk a géppark ﬁatalításán túl egy olyan
hatékony termelőeszköz beállítása volt, amely
a jelenlegi piaci pozícióink megtartása és erősítése mellett új, számunkra eddig kigyárthatatlan termékek megvalósítását is lehetővé teszi.
A telepített duplex gépsor hajtogatóműjének
felépítéséből adódóan A4 32 oldalig minden
hajtás- és ragasztáskombináció elérhető.
A gépvásárlást illető döntés tavaly áprilisban
született meg. Akkor már javában tartott a válság, mégis inkább a fejlesztést láttuk jónak, és
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szakszerűen lezajlott. Már december második
felében kipróbálhattuk a gépsort és január 8tól fut a próbaüzem. Az ember szívét megdobogtatja, amikor a két pálya ötvenezer fordulat/óra sebességgel termel…

belevágtunk. Így az alacsonyabb gázfelhasználással és villamosenergia- fogyasztással, valamint
a lényegesen kevesebb indulási hozzálékkal
üzemelő gép segített a versenyképességünk növelésében. Eddig az előre tervezettek szerint
haladunk. Ott vagyunk a lehető legtöbb pályázaton, és – reményeink szerint – megrendeléseink nagy példányszámú munkákkal is gyarapodnak.

– Mennyire „villanyozott fel” benneteket az
elektromoshálózat-bővítés?
– A gépsor elektromos hálózatba történő bekötésével kapcsolatos technikai feltételek gyors
megteremtésére nagy szükség volt az áramszolgáltató rugalmas és hatékony együttműködésére, amit meg is kaptunk. Az elektromos hálózat
bővítésével lecseréltük a régi transzformátort
egy 1,6 MW teljesítményűre. Figyelembe véve
az összes jogszabályt, amit csak lehet, elébe mentünk minden lehetséges minősítési eljárásnak,
bejelentési kötelezettségnek, ami a beruházás
kapcsán felmerülhetett. Az utóbbi hónapokban
szinte minden nap megfordult nálunk valamilyen szakhatóság. Az asztalomon látható paksaméta csak egy része az ezzel kapcsolatos adminisztrációnak.
– Költözés vagy bővülés?
– A lakótelep és a ﬁgyelem középpontjában működő nyomdának minden környezetvédelmi
és egyéb előírásnak a legszigorúbban meg kell
felelnie. Sokat cikkeztek a lapok arról, hogy a
nyomdának ki kellene költöznie a lakóövezetből. Amikor a munkálatok megkezdődtek, sokan örvendeztek, hogy végre bontják a nyomdát,
találgatták, hogy park vagy bevásárlóközpont
lesz-e a helyén. Azonban a lebontott födém
helyén tátongó lyukból kiemelkedő acélszerkezet már sejtette, hogy nem költözésről, hanem bővülésről van szó.

– Mik voltak a munkálat főbb mérföldkövei?
– A beruházási döntés megszületését követően,
a kollégák már a nyáron kiutaztak a gépet működés közben megismerni, majd augusztus 3-án
a Nyomdatechnika Kft. megkezdte a gépsor leszerelését, amit 2-3 hét alatt kiviteleztek. Szeptember elején már indult a gép installálása.
Minden elismerésem a géptelepítést kivitelező
Nyomdatechnika Kft.-nek, ﬂott, megbízható
munkát végeztek! November közepére már
a fehérpapír futáson is túl voltunk. A beüzemelés alatt adódó kisebb-nagyobb hibák kiküszöbölése, az apróbb ﬁnomítások a vezérlésben és az automatikák beállítása gyorsan,
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– Mire vagytok a legbüszkébbek az utóbbi
évek beruházásai kapcsán?
– Évek óta folyamatosan nagy gondot fordítunk a műszaki fejlesztésre. A megújulás igazán
annak szembetűnő, aki három éve vagy régebben járt nálunk utoljára.

Büszkék vagyunk rá, hogy a folyamatos korszerűsítés eredményeképpen egy valóban korszerű és hatékony gépparkkal rendelkezünk.
A kollégáink gondolkodásmódja, hozzáállása
is megváltozott, ez a csapat meg tud felelni az
új kihívásoknak.

FEKETE ZSÓFIA

TÓTH GÁBOR

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen végzett vezetés-szervezés szakon, majd néhány éves menedzsment tanácsadói
gyakorlat után került a nyomdához. A Veszprémi
Nyomda Zrt. gazdasági és értékesítési igazgatójaként meggyőződése, a nyomda sikereit annak
köszönheti, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az
ügyfélközpontú, rugalmas kiszolgálásra és a minőségigényes munkára. Tevékenységükben kiemelt
fontossággal kezelik a fejlesztéseiket, a modern
technológia alkalmazását, és a szervezetfejlesztésre is nagy ﬁgyelmet szentelnek. Zsóﬁa egy éve
édesanya lett, így a magánéletének is egy örömteli szakaszát élheti.

Boldog családapa, lapunk megjelenésekor éppen
egyéves kisﬁú édesapja. 2004-ben végzett a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Karán, mint
műszaki informatikus. Első munkahelye a Veszprémi Nyomda Zrt. Pályafutását a CtP előkészítő
montírozójaként és rendszergazdájaként kezdte.
Alig egy évvel később az akkor új vállalatirányítási rendszer bevezetésének irányítására kapott
megbízást, és annak kialakításában jelentős szerepet játszott, a folyamatok szervezése során jól
kamatoztatta műszaki informatikai tudását. 2007től a nyomda műszaki igazgatója. A szamárlétrát
gyorsan végigjárva, tudásával bizonyítva szerzett
elismerést, megőrizve szerénységét, közvetlenségét.

M AGYAR GRAFIKA 2 0 1 0 /1

11

