Huszonöt éves a Prosystem Print Kft.
Matusek-Faludi Viktória

Negyed évszázados fennállását ünnepli
a Schuck István nevével fémjelzett
Prosystem Kft.
A jubileum kapcsán ifj. Schuck István
ügyezetővel és Kaposvári Edina projektmenedzserrel beszélgettünk.
Szerviz és gépforgalmazás kézenfekvően
kapcsolódik egymáshoz. Nálatok melyik
volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
Edina: Gépértékesítés megbízható szervizháttér nélkül nehezen elképzelhető, és bár az elején még alvállalkozói segítséggel biztosítottuk a

szervizt, ugyanakkor rövid időn belül saját technikusi csapattal bővültünk. Még a kezdetekkor
id. Schuck Istvántól tanultam, hogy az első gépet
az értékesítő adja el, a második gépet viszont már
a szerviz, így a két terület kéz a kézben jár.
István: Egyértelműen a kereskedelem volt előbb.
Annak idején még a Keményfémmel dolgoztunk
együtt, de egy idő után egyre szükségesebbé vált
a saját szerviz felállítása is. Véleményem szerint
ahhoz, hogy komolyan foglalkozzon valaki gépkereskedelemmel, elengedhetetlen a megfelelő
szerviz.
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Negyed évszázad alatt hány gépet telepítettetek, hány gépgyárat képviseltetek?
Edina: Az elmúlt huszonöt év alatt kb. 25–30
gépgyártót képviseltünk Magyarországon, és
több mint 600 gépet telepítettünk közel 200
nyomdában és csomagolóipari szolgáltatónál.
Mi volt ez alatt az időszak alatt a legnagyobb,
legérdekesebb, legkülönlegesebb kérés?
István: Ezen gondolkodtunk a legtöbbet. Ebből
szerintem az következik, hogy rengeteg ilyen
volt és persze nem mindegyik szigorúan szakmával összefüggő. De talán két legérdekesebbet
kiemelhetek, mindkettő nagy géptelepítésekkel
kapcsolatos: az egyik egy tandemgép összeállítása egy ma már nem létező nyomdában, a másik
pedig a Magyarországon elsőként megjelenő 72
oldalas gép telepítése, egy ma már szintén nem
létező nyomdában.
Milyen mérföldkövekre emlékeztek
legszívesebben?
Edina: Az egyik legnagyobb mérföldkő a cég életében a saját irodaház és raktárcsarnok megépítése volt. Most már tíz éve annak, hogy Fóton van
a Prosystem székhelye. Utólag is elmondhatjuk,
hogy költségtakarékosság, megközelíthetőség és
ergonómiai szempontból is tökéletes döntés volt
a beruházás.
István: Az Edina által említett saját irodaház építés mindenképpen ezek egyike volt, igen, hogy
egy panellakásból végül ide értünk el. De talán
hasonló jelentőséggel bírt, mikor édesapám eldöntötte, hogy leteszi a lantot.
Hogyan alakul át a piac és ehhez
Ti hogyan alkalmazkodtatok?
Edina: A 25 év alatt a piaci igények valóban megváltoztak. A nagypéldányszámú munkákból sok
kispéldányszámú munka lett, ezért ma már főleg olyan berendezéseket igényelnek a nyomdák,
melyek gazdaságosan üzemeltethetők gyakori és
gyors átállások mellett is. Az általunk képviselt
gyártók folyamatos fejlesztései ezen igényeket
maximálisan kielégítik.
Az elmúlt öt-nyolc évben a csomagolás területén is nagyobb változást tapasztaltunk, így elkezdtük erősíteni gépkínálatunkat ebbe az irányba is. Mostanra beigazolódni látszik, hogy akkor
jó döntést hoztunk. A papír és hullámkarton,
mint környezetkímélő csomagolóanyag egyre
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jobban előtérbe kerül, így a KOLBUS, PANOTEC
és HUGOBECK által kínált gépekkel ezen a területen is tudtunk előrelépni.
István: Ezenkívül az eseményekre való reakciók felgyorsulásának szükségessége is nagymértékben változott az elmúlt 25–30 évben. Akár
a kereskedelemben, akár szerviz tekintetében.
Kulcsfontosságú a tevékenységünk során, hogy
a lehető leggyorsabban reagáljunk, ami persze
nem mindig sikerül, de a törekvés megvan rá.
Valamint a változások adaptálásának képessége
is sajátunk. Sok mindenről beszélhetünk itt, a
net elterjedésétől kezdve a piaci igények változásán át az általunk képviselt szervezetek változásáig. Valamit biztos jól csinálunk, mert még mindig itt vagyunk.
Egy emberöltőnyi idő alatt a generációváltás is megtörtént a cégvezetésben.
Milyen főbb változásokat hozott
ez a folyamat?
Edina: A céget István édesapja, id. Schuck István
alapította, aki nyugdíjba vonulása után 2014ben végleg átadta a stafétabotot Istvánnak. Idősebb Istvántól szakmailag mindannyian nagyon
sokat tanultunk, ugyanakkor jót tett a cégnek az
ifjabb István fiatalos lendülete. Azóta a hagyományos munkafolyamatokat digitalizáltuk, így
ma már jóval gyorsabban és áttekinthetőbben
tudunk dolgozni.
István: Ez a generációváltás pedig igen simán zajlott, bármily meglepő is lehet ez. Remélem nem
csak fiatalos, hanem fiatal is volt a lendületem.
De ezek a változások persze nem csak rajtam
múltak. Nagyon sokat köszönhetek a kollégáim
nak, akik megajándékoztak a bizalmukkal,
konstruktivitásukkal, ötleteikkel és nyitottságukkal. Ez így együtt hozta létre azt – illetve fejlesztette tovább a meglévőket –, amik most vagyunk: pozitív, jó hangulatú, gyorsan reagáló,
megoldáscentrikus, áramvonalas és változáskövető szervezet, Csapat!
Mire vagytok a legbüszkébbek a kollégákat,
az eredményeket és az eltelt 25 évet illetően?
Edina: Szerintem büszkék lehetünk arra, hogy
egy barátias légkörrel megáldott, segítőkész és jól
együttműködni képes csapatban dolgozhatunk.
Egy jó hangulatban és egymást elfogadva sokkal
könnyebben megy a munka. Nálunk egyáltalán

nincs fluktuáció, így mindenkire hosszú távon
számíthatunk. Manapság nehéz jó szakembert
találni, így igyekszünk megbecsülni a munkatársainkat.
István: Csak csatlakozni tudok Edinához. Szerintem méltán lehetünk büszkék az általa elmondottakon kívül még arra, hogy közel három
évtizede, csomó változáson, hatáson keresztülmenve, egy saját tulajdonú irodaházban, nagyjából ugyanazzal a stábbal megyünk előre, és
mindezt együtt, egymást segítve és megértve.
Miért éreztek hálát?
Edina: Ebben a rohanó világban érdemes néha
egy kicsit megállni és átgondolni az elmúlt időszakot, mert mindig van miért hálásnak lenni,
legyen szó apró vagy éppen nagyobb dolgokról.
Én most speciel hálás vagyok azért, hogy az elmúlt két évben, a járvány ellenére mi munkatársak és családtagjaink egészségesek maradtunk, a

cég stabilan tudott működni, és hogy a nyomdaés csomagolóipar nagy részét nem érte túlságosan negatívan a kialakult gazdasági helyzet.
István: Én azért, hogy van egy nagyon jó fej fiam,
valamint azért, hogy azt csinálok, amit szeretek
és olyanokkal, akiket szeretek.
Mit őriznétek meg a régi időkből
és mit adnátok tovább a következő 25 évre?
Edina: A Prosystemben mindig is egy családias
légkör uralkodott, ezt feltétlenül megőrizném a
jövőre nézve is, mert egy ilyen közegben mindig
könnyebb dolgozni. Ezenkívül talán a rugalmasságunkat lenne jó továbbra is megtartani, hiszen
ezzel kapcsolatban mind az ügyfeleinktől, mind
az általunk képviselt gyártóktól rendszeresen
pozitív visszajelzéseket kapunk.
István: Egyrészt az épületünket, de elsősorban a
tisztességet, egyenességet és nyíltságot. Magunkat.
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