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Kolozsvári György értékesítési igazgató

Fejlesztések 2015 óta 

Az STI Petőfi Nyomda Kft. a növekedés, a vevői 
igények figyelembevétele és a folyamatos fejlő-
dés érdekében számos jelentős beruházást és fej-
lesztést vitt véghez az utóbbi években. 2015-ben 
nagy értékű beruházás történt az öntapadó cím-
ke területen, amely egy Nilpeter típusú nyomó-
gép bővítését és egy új hajtógatógép vásárlását 
jelentette. Az öntapadó címkében látunk pers-
pektívát, ugyanúgy, mint a dobozdivíziónk-
ban is, ezért a fejlesztéseket folyamatosan ma-
gas szinten tartjuk, hogy mind technológiában, 
mind hatékonyságban megfeleljünk vevőink 
elvárásainak. 2016-ban három termelőgépet és 
egy előkészítői rendszert szereztünk be. A beru-
házás egy hajtogatottkarton-dobozokat ragasztó 
gépet – amely a gyógyszeripar számára fontos, 

ötsoros Braille-írás felvitelére alkalmas –, továb-
bá két új ablakozó berendezést jelentett. Utóbbi 
nem csupán a hagyományos négyzetes ablak be-
ragasztására alkalmas, hanem egyéb különleges 
formák elhelyezését is lehetővé teszi. A lemezké-
szítési folyamat (CtP) berendezéseit is lecseréltük 
egy gyors és megbízható Agfa-rendszerre, amely 
a legmodernebb megoldást nyújtja. Nem csak 
a hatékonyság, de a minőség területén is hatal-
mas előrelépést jelentett tavaly év elején a jelen-
leg legkorszerűbb Heidelberg nyomógép és egy 
kiváló teljesítményű Bobst stancagép megvásár-
lása. A beruházás pozitív hatása már a 2017-es 
év végén érzékelhető volt a kiszolgálásunk rugal-
masságában, kapacitásunk és a költségek opti-
malizálásában és a minőségben is.

Miben egyedülálló vagy piacvezető  
az STI Petőfi Nyomda Kft.?

Cégünk nyomtatott és hajtogatott kartont, illet-
ve hullámkarton dobozokat és tekercses öntapa-
dó címkéket gyárt. Éves termelésünk több mint 



21MAGYAR GR AFIK A 2018/2

30 000–35 000 tonna hajtogatottkarton-doboz 
és tízmillió négyzetméter öntapadó címke. Ez-
zel a volumennel vezető csomagolóanyag-gyár-
tó üzem vagyunk Közép-Kelet-Európában. Je-
lenleg közel 450 dolgozónak nyújtunk biztos 
megélhetést. A munkatársak megbecsülése meg-
mutatkozik a versenyképes jövedelemben és a 
kimagasló béren kívüli juttatásokban. A kecske-
méti munkaerőpiac kihívásai ellenére töretlenül 
fejlődünk, és a munkatársak megtalálják számí-
tásaikat cégünknél. Az utánpótlás képzésébe is 
nagy erőket forgatunk, már a harmadik évfolya-
mos duális hallgatói gárda kezdte meg tanulmá-
nyait tavaly szeptemberben, de erről bővebben 
később.

Milyen kihívásokkal kellett megküzdeni  
a jelenlegi piaci pozíció eléréséért?

Erre nagyon nehéz válaszolni, mivel a Petőfi 
Nyomda történelme közel 170 éves, és a múlt cse-
lekedetei nagyban befolyásolják a jövő eredmé-
nyeit. Ekkora távra senkinek sincs pontos rálátá-
sa, de ha a közelmúlt történelmét nézzük, akkor 
elmondható, hogy a profi környezet, a megbíz-
ható háttér és az elkötelezett dolgozói gárda el-
engedhetetlen a célok eléréséhez. A kihívások 
elsősorban a piaci igények változékonyságának 
köszönhetően nehezednek. De a jól megválasz-

tott beruházási politika – és nem az akkor ve-
szem a gépet, amikor az EU vagy az állam pénzt 
ad rá – és az ehhez szorosan kapcsolódó üzletpo-
litika és stratégia segíti a cégeket abban, hogy a 
vevői elvárásokra megfelelően reagáljanak. Né-
ha tudni kell akár nemet is mondani.

Milyen elvárásai vannak a szakmai  
utánpótlásképzéssel szemben és az STI  
Petőfi Nyomda Kft. mivel járul hozzá  
e terület fejlesztéséhez?

A cég mindig is aktívan részt vett a jövő nem-
zedékének szakmai oktatásában. Erre remek pél-
da a duális képzés, melynek keretein belül a diá-
koknak biztosítunk nyelvi képzést, különböző 
szakmai oktatásokat és mindezért hét féléven 
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keresztül fizetést is kapnak. Természetesen ter-
veink között egyértelműen szerepel, hogy a kép-
zés végén munkalehetőséget is biztosítunk gya-
kornokainknak, hiszen a duális képzés végére 
egy olyan munkavállalót nyer a Petőfi Nyomda, 
aki készen áll egy adott pozícióra. A duális hall-
gatók mellett minden nyáron több főiskolás és 
középiskolás diák is nálunk tölti kötelező szak-
mai gyakorlatát. Számunkra ez nem csupán a na-
pi munkavégzésben történő besegítésük miatt 
fontos, de a társadalmi felelősségvállalásban el-
foglalt szerepünket is jól tükrözi. Mindemellett 
a hagyományos gépmesterképzés is működik, 
ahol egy helyi középiskolával közösen képzünk 
nyomdaipari gépmestereket. Nagyon fontosnak 
tartjuk a fiatalok megfelelő felkészítését, és min-
den alkalmat megragadunk, hogy elősegíthessük 
beilleszkedésüket a munkahelyi környezetbe.

Milyen szakmai szervezetekben 
tag a STI Petőfi Nyomda Kft.?

Tagjai vagyunk többek között a Papír- és Nyom-
daipari Műszaki Egyesületnek, ahol ügyveze-
tőnk Fábián Endre úr az elnök, illetve a Csoma-
golási és Anyagmozgatási Országos Szövetségnek 
és a Nyomda- és Papíripari Szövetségnek is. Emel-
lett még olyan szakmai szervezetek életében is 
részt veszünk vagy vesznek a kollégák, mint a 
Magyar Marketing Szövetség vagy a különböző 
logisztikai és beszerzési társaságok. Célunk ez-
zel a munkával az, hogy a szakmaiság a lehető 
legmagasabb fokon legyen a Petőfiben, és eh-
hez elengedhetetlen a megfelelő szervezetekben 
végzett aktív tevékenység. Bízunk benne, hogy 
a Petőfi Nyomda gárdájának szakmai tudása és 
képessége az ország és a szakma javára és haszná-
ra válik, ez egyfajta társadalmi kötelességünk is.
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