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PNyME Vándorgyűlés 
SarlóSPuSzta , l ajoSMizSE, 2015. SzEPtEMbEr 24 –25.

Faludi Viktória

Sarlóspusztán, a Club Hotel konferenciatermében 
került sor a vándorgyűlés szakmai előadásaira  
a 2016-os drupa jegyében – elsősorban a szakmá-
inkban várható trendekről, a fejlődési irányokról 
szóltak, de szokás szerint a vándorgyűlés kiemelke-
dő programjai a másnapi üzemlátogatások voltak. 
A sarlóspusztai rendezvényen másfélszáz résztvevő 
találkozott a PNYME szervezésében. A PNYME  
elnöke Fábián Endre köszöntötte a résztvevőket, 
majd átadta a szót az üzemlátogatásoknak  
otthont adó nyomdák képviselőinek.

Czifra Zoltán nyomdai üzletág- 
igazgató, a Magyar közlöny 
lap- és könyvkiadó kft.-t képvi-
selve, röviden beszélt a nyomdá-
ról, majd másnap az üzemláto-
gatás során részletes bemutatót 
tartott, és a látottak alapján 

Csuthi Béla Sabine GeldermannCzifra Zoltán

Kelemen György Szalai IstvánPesti Sándor

felmerülő kérdésekre is vála-
szokat adott. az állami tulajdo-
nú nyomda mára már az egyre 
csökkenő mennyiségű nyomta-
tott közlönyök és a kiadó egyéb 
saját kiadványainak elkészítésén 
felül munkáinak nagy részét  

a szabad kapacitásainak értékesí-
tésével szerzi. a nyomdában ké-
szülő termékek széles palettát al-
kotnak: napilapok, heti-, kétheti, 
havilapok, folyóiratok, tájékozta-
tó nyomtatványok, reklám- 
kiadványok, szórólapok, ragasztó-
kötött könyvek, brosúrák stb.  
az elmúlt évek jelentős be-
ruházásainak – a rotoman és 
Cromoman tekercsofszet nyo-
mógépeknek és a CtP-berende-
zéseknek – köszönhetően gyors 
és biztonságos termeléssel, ma-
gasabb színvonalon tudja kiszol-
gálni a megrendelők igényeit. 
a környezetirányítási és a mi-
nőségirányítási rendszerek egy-
másra épülve integrált irányítási 
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rendszert alkotnak, megkövetel-
ve a folyamatos fejlesztést, ez-
zel biztosítva a minőségi munka 
feltételeit.

formakészítő üzemünk-
ben 2004 októbere óta mű-
ködik CtP-berendezés, mely a 
korábbi hagyományos technoló-
giához képest lényegesen pon-
tosabbá és gyorsabbá teszi  
a formakészítést. 2008 óta egy 
újabb, a meglévővel azonos 
CtP-t helyeztünk üzembe, amely 
teljes egészében felváltotta az 
analóg lemezkészítést. Ennek 
főként esténként, a napilapok 
gyártásának idején van kiemelt 
jelentősége.

kötészetünk jellemző beren-
dezései a két irkafűző gépünk, 
amelyekkel a nyomógépeinken 
gyártott félkész termékeinket 
dolgozzuk fel. kiegészítő tevé-
kenységként lehetőség van ra-
gasztókötött könyvek előállítá-
sára, inline mellékletbehúzásra 
(géppel és kézzel), fóliacsoma-
golásra, zsugorfóliázásra.

2000 óta rendszeresen készül 
nyomdánkban egy időben több 
napilap, korábban a Magyar 
Nemzet, Magyar Hírlap, Népszava, 
Expressz, bors, Metropol, jelen-
leg a Napi Ász című lap. referen-
ciáink között szerepel még több 
országos és regionális heti-, két-

heti és havilap, reklámkiadvány 
– tudtuk meg Czifra zoltántól.

Csuthi Béla, a  Mizsepack 
Nyomdaipari Kft. képviseleté-
ben bemutatta a negyed évszá-
zados fennállását ünneplő cég 
történetét, ami azzal kezdődött, 
hogy 1990-ben alakult önálló 
társasággá. jogelődje a bács- 
kiskun Megyei Nyomda Válla-
lat lajosmizsei telephelyeként 
1962-ben kezdte működését. 
lajosmizsén könyv és egyetemi 
jegyzet nyomtatása, valamint 
klisékészítés folyt, majd később 
megindult a táblás társasjáté-
kok gyártása és a műbélfelül-
nyomás. az 1992-ben történt 
tulajdonosváltással egy időben 
megkezdődött a cég átalakítása, 
mely folyamatos fejlesztésekkel 
és tudatos piaci politika kialakítá-
sával párosult.

„a fejlesztéseknek köszön-
hetően korszerűsítettük a mű- 
belek nyomtatásának technoló-
giáját, így ma a Mizsepack  
a műbél-konfekcionálás területén 
piacvezető, több mint 50%-os 
piaci részesedéssel rendelkezik. 
1994-ben elkezdtük az öntapa-
dó címkék gyártását is, mely 
szolgáltatási ágban a Mizsepack 
mintegy 20%-os részesedéssel  
a legjelentősebb szereplővé 
nőtte ki magát.

Mára, három tevékenységi kö-
rünknek – műbél-konfekcioná-
lás, tekercses öntapadócímke- és 
fóliacímke-gyártás – köszönhe-
tően árbevételünk eléri a három-
milliárd forintot és büszkék va-
gyunk arra, hogy szinte minden 
tevékenységünket saját erőből 
oldunk meg. Célunk mindig is 
az, hogy a vevők érdekeit szem 
előtt tartva, olyan minőség  
és ár-érték arányt alakítsunk ki  
tevékenységünk során, amely 
lehetővé teszi megrendelőink 
folyamatos elégedettségét és 
a Mizsepacknál dolgozó 115 fő 
szakmai fejlődését és megélhe-
tését. Egy új, HP indigo WS6600 
típusú digitális nyomdagépet 
helyeztünk üzembe a 2014-es 
év során. a beruházás a Mizse-
pack kft. vezetőségének a folya-
matos fejlesztés melletti elköte-
lezettségét jelzi, amivel a piacon 
jelentkező, állandóan csökkenő 
rendelési mennyiségek adta  
kihívásra is válaszolni tudunk.  
a HP indigo nyomógép 330 mm 
szélességben, inline primerező 
egységgel hét szín nyomtatására 
alkalmas, maximális sebessége 
60 m/perc. a beruházás része 
volt egy Digicon Series-2 kisze-
relő sor is, amely a digitális nyo-
mógépen nyomtatott termékek 
felületnemesítését, stancolását, 
és kiszerelését végzi, fotocella-
jel vezérléssel” – foglalta ösz-
sze a huszonöt éves jubileumát 
ünneplő vállalkozás történetét 
Csuthy béla. a Mizsepack alapí-
tója és egyik tulajdonosa, gór  
józsef úr is megtisztelte a vándor-
gyűlés résztvevőit jelenlétével  
az üzemlátogatáson is.

a vándorgyűlés díszvendége 
Sabine Geldermann, a drupa 
igazgatóasszonyának prezen-
tációja volt a szakmai előadások 
fénypontja, ami a 2016-os drupá  - 
val és a világ nyomdaiparával 
kapcsolatos legfrissebb informá-
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ciókat osztotta meg a hallgató-
sággal. Erről bővebben olvas-
hatnak lapunk 54–55. oldalán.

Pesti Sándor, a PNYME ügy-
vezető igazgatója két előadást 
is tartott a drupával kapcsolat-
ban. az egyikben felidézte az  
elmúlt drupákat több emlék-
tárgy felvonultatásával, a másik-
ban pedig a 2016-os kiállításon 
való részvétel kiállítói és látoga-
tói lehetőségeit ecsetelte.  
a konkrét ajánlatokról valós ide-
jű tájékoztatást adunk online hír-
leveleinkben, honlapjainkon, fb 
oldalainkon, illetve a nemrégi-
ben létrehozott DruPa klub zárt 
csoportunkban is.

https://www.facebook.com/
groups/drupaklub/

Kelemen György, a manro-
land képviseletében a 2016-os 
drupán is majd látható újdon-
ságokat, az íves nyomdagépek 
piacán a roland711 Evolution-t 
és a tekercsnyomó szegmens-
ben az új, 96 oldalas lithoman 
berendezést ismertette. az elő-
adást kiegészítő összefoglaló 
videó a https://youtu.be/oQ-
su8grWtQc linkre kattintva 
megtekinthető.

a Canon képviseletében két 
előadó is prezentált, Szalai 
István az océ VarioPrint i300 
berendezés főbb tulajdonságait 
ismertette, majd átadta a szót 
Szendrei-Nagy Szabolcsnak, 
aki a DirectSmile crossmedia 

szoftver kínálta új üzleti lehe-
tőségekre hívta fel a figyelmet. 
Ehhez kapcsolódóan ajánljuk a 
lapunk 32–35. oldalán található 
cikket, ami a legjobb ötleteket 
mutatja be a Canon web to print 
alkalmazásokhoz. a PNyME ter-
vei között szerepel Canon Cross 
Média megoldásának alkalma-
zása a drupára szervezésben.

Jakubász Péter, a Heidel-
berg Magyarország képvisele-
tében a meghatározó gépgyártó 
drupára tartogatott meglepe-
téseit nem árulhatta el, de min-
denképpen sok újdonságra 

Jakubász Péter Varga TamásSzendrei-Nagy Szabolcs

számíthatunk. a patinás cég új 
logóval is frissíti arculatát, így a 
drupán már ne a megszokott 
szürke emblémát keressék!

az előadások sorát Varga 
Tamásnak a 3Print Hungary 
képviseletében tartott prezentá-
ciója zárta, amiben ismertette, 
hogy a HP indigo minden idők 
legnagyobb, 6000 m²-es kiállí-
tói területével készül a drupa- 
látogatókat meghódítani.

az előadásokat követően 
bankettvacsora zárta a rendez-
vény első napját. jövőre Veletek 
ugyanitt!

Üzemlátogatás a Magyar Közlöny 
Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél

Üzemlátogatás a Mizsepack 
Nyomdaipari Kft.-nél


