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Éppen negyven éve, 1972. szeptember
1-jén kezdtem pályafutásomat ofszet
gépmester tanulóként az Athenaeum
Nyomdában, harminc éve vagyok „fnök”,
húsz éve alapítottam meg a Regiszter
Plakát Nyomdát, és ebben az évben adom
át gyermekeimnek, a következ generáció nak a nyomda irányítását – összegzi
szakmai pályafutása legfontosabb
mérföldköveit Horváth Mihály
tulajdonos igazgató.
Hogyan kerültél a nyomdaiparba?
Egy távolabbi rokonom, Fischer Antal, a néhai
Játékkártyagyár akkori mszaki igazgatója ösztönzésére választottam az ofszet gépmesteri szakmát. A sikeres szakmunkásvizsga után hamarosan
behívtak katonának, és két kellemes évet az akkori Honvéd Térképészeti Intézet nyomdájában töltöttem el. Utána visszamentem az Athenaeumba,
ahol négyszínes Planeta Variant íves ofszetgépeken dolgoztam. Ezekrl az évekrl kevés az emlékem, mert szinte állandóan túlóráztam, hogy
családom, gyermekeim részére biztosíthassam
a megélhetést. 1982-ben más munkakört kerestem, és vezetje lettem a kisebb kapacitású ÉTI
Nyomdának, és megkezdtem tanulmányaimat a
Könnyipari Mszaki Fiskolán. Közben egy rövid kitért tettem a szakmai oktatás területén is:
szakmai ismereteket és nyomdaipari enciklopédiát tanítottam a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskolában.

Variant íves ofszetgépet. Sikerült egy olyan piaci szegmenst találnunk a formátum révén, ahol
éppen kapacitáshiány volt a magyar piacon.
A nagyformátumot azért választottuk, mert az
induláskor nem voltunk annyira tkeersek,
hogy egy komplett kötészeti gépparkot felállítsunk, így a plakát és a szórólap éppen a felszereltségünknek megfelel termék volt. A Regiszter
Plakát Nyomda indításával egy idben megvásároltam Németországban egy magasnyomó rotációs gépet, amivel az akkor éppen fellendülben
lév újságpiacot céloztuk meg. A két újonnan indított, gyorsan fejld vállalkozás – a Regiszter
Plakát Nyomda és a Ciceró Nyomda – hamarosan minden idmet és ermet felemésztette, így
a Ciceró Nyomdát 1997-ben eladtam.

Milyen fordulópontok voltak meghatározók
a karriered építése során?
1985-ben már nyomdamérnökként tértem viszsza az Athenaeum Nyomdába, mint az ofszet
gépterem fmvezetje. A nagyvállalathoz
Losonczy György hívott vissza, aki elbb szakmai
mentorom és példaképem, majd barátom lett.
A Regiszter Plakát Nyomda története 1992
szeptemberében kezddött, amikor megvásároltam egy használt, A0-ás négyszínes Planeta

Lendület, növekedés, fejldés
A Regiszter Plakát Nyomda csaknem két évtizede remek szakembergárdával mködik csepeli
telephelyünkön. Jó vezetvé, majd jó vállalkozóvá és egyben vezetvé válni szerintem fontos,
mert a vezetés, a szervezés, az irányítás, egy vállalkozás indítása, üzemeltetése, mind olyan feladat, amihez tehetség kell, talán egy vállalkozónál fontosabb az, hogy jó irányító legyen, mint a
szakmai hozzáértés. Hogy ne menjünk messzire,
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éppen itt Csepelen a Weiss Manfréd mondta azt,
hogy  csak egy közepes mérnök, viszont egy remek vezet, és ennek köszönheten lett nagy a
Weiss Manfréd Acél- és Fémmvek!
2000-ben, a piaci igényekhez igazodva, tovább bvítettük kapacitásunkat a nagyméret
és 12 részbl álló óriásplakátok nyomtatása területén. Az újonnan vásárolt Svecia szitanyomó berendezéssel már dupla A0 méret nyomtatására is
képessé váltunk, így egy óriásplakátot mindöszsze hat részbl kiviteleztünk. A minség nagyon
fontos számunkra, így a szitatechnológia meghatározó eleme, a szitakészítés SEFAR szitafeszítvel, valamint Harlacher emulziófelhordóval biztosítja a nívós munkát. Kapacitásunk megengedi,
hogy más szitások számára is készítsünk nyomóformát és vannak is visszatér partnereink.
Az eltelt idszak a kezdeti vezérgép cseréjét is
szükségessé tette, az ofszet gépterem is kapott
egy korszer ötnyomómves, B1-es Heidelberg
gépet és ezzel egy idben folytatódott a kötészeti
géppark folyamatos fejlesztése. Mára már a bérstancolástól a brosúrakészítésen át a dekorációs
installálásig rengeteg mveletre fel vagyunk szerelkezve.
Nyomda mint megrendel?
Igen, munkáink egy jelents részét más nyomdák számára készítjük, és a szita formakészítés
mellett néhány éve került bevezetésre az UV-lakkozás, mint szolgáltatás küls cégeknek. Elnyünk,

hogy akár egy 1400 × 1800 mm-es méret táblát
is le tudunk lakkozni. A teljes felületek mellett
egyre gyakoribb a formalakkozás is!
Szoktuk mondani, hogy „sok út vezet a Regiszterbe...” Ez nyilván abból a tapasztalatból adódik,
hogy dolgozóink lojálisak a megrendelink felé! Soha senki megrendeljét semmilyen módon
nem kerestük még meg! Nálunk ez tabu téma!
Technológiák és nemzedékek váltják
egymást
A piac persze folyamatosan változik, a példányszámok egyre csökkentek, így a digitális technológia hamar kiegészítette gépparkunkat, ezáltal
rugalmasak vagyunk a kivitelezésben. A digitális
vonalat már Misu ﬁam irányításával és felügyeletével indítottuk. Tevékenységünk hozzávetleg
felét az ofszeteljárással végezzük, munkáink harmada készül szitaeljárással és a maradék, mintegy 15 százalék készül digitális nyomtatással.
A válság minket is megtépázott, de lassan kezdünk ismét növekedési pályára állni.
Nagy öröm számomra, hogy az elmúlt években sikeresen vontam be a nyomda életébe
mindkét gyermekemet. Barbara lányom nyomdamérnöki ismereteit kamatoztatva a kereskedelmi és a gyártás-elkészítési munkát, míg
Misu ﬁam a termelést irányítja. Az idén teljesen
átadom a nyomda irányítását a ﬁatal generációnak, a nyomdát a következ évtizedekben már
nekik kell sikeresen mködtetni, fejleszteni.
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