Stanctechnik Kötészeti Kft.
A FÜ G G E T L E N KÖT É SZ E T I PA R T N E R
Matusek-Faludi Viktória

Több mint két évtizede vesz részt a Stanctechnik Kötészeti Kft. a Magyar Grafika
kivitelezésében, ami sok esetben technikai
bravúrt és logisztikai kihívást is jelentett.
Gondoljunk csak az 50 és 60 éves jubileumi
kötetünkre, ami több mint ötven közreműködő kivitelező közös produkcióját
foglalta egy könyvtestbe, de a lekerekített
sarkú flexibilis tábla, téphetetlen védőborító és számos különlegesség is a társaság
remek szakembereinek keze alól került
az olvasóinkhoz.
A Stanctechnik Kötészeti Kft. történetében az
utóbbi évek számos változást hoztak. Joóné Vass
Katalin vezetésével a független kötészet nemcsak átvészelte a megpróbáltatásokat, hanem a
minőségi termékek gyártása felé pozícionálja a
vállalkozást, amit a tulajdonosváltások és a géppark fejlesztése is támogat. Joóné Vass Katalinnal
beszélgettünk.
A Stanctechnik Kötészeti Kft.
új beruházásai hogyan szélesítették
a megrendelői kör számára a lehetőségeket?  
A Stanctechnik Kötészeti Kft. eddig is olyan független kötészet volt, ami az ország szinte bármely
nyomdájával kapcsolatban állt. Számíthattak arra, hogy a ránk bízott könyveik, vagy egyéb kiadványaik jó minőségben – akár kisebb (500 példány-
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tól), akár nagyobb példányszámban – kerülnek
ki a kezeink közül. Újabb beruházásaink lehetővé tették a kapacitás növelését, mind a spirálozott termékek, mind a keménytáblás kiadványok
készítésében. Általuk rövidebb átfutási időre és
pontosabb munkavégzésre lettünk képesek.
Miért előnyös Veletek kooperálni?
Gyakorlatilag az ország legújabb és legmodernebb keménytáblás könyvkikészítő gépsorával
büszkélkedhetünk, ami biztosítja a jó minőségben előállított könyveket.
Valamint két automata spirálozó gépünkkel
az országban szintén egyedülálló kapacitással
rendelkezünk.
Független kötészetként az ország bármely nyomdáját kiszolgáljuk 300 példány feletti kemény-
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táblás, ragasztókötött vagy spirálos kiadványok
kötésével, akár íves ofszetnyomással, akár digitális nyomással előkészített a kiadvány.
Az energiaárak növekedését ellensúlyozva
milyen intézkedéseket tettetek és terveztek?
Miután nem rendelkezünk saját telephellyel, az
adott bérlemény sajátosságai miatt nem sokat
tudunk tenni az elszabadult piaci energiaárak
kompenzálása érdekében. Amit saját erőből tehetünk, azt megtesszük. Ugyanakkor tisztában
vagyunk vele, hogy a nálunk dolgozók élete még
nehezebbé vált, ezért munkatársainkat, akikre
eddig is támaszkodtunk, anyagi hozzájárulással
próbáljuk átsegíteni ezen a vészterhes időszakon.

A nyomdaipar számára is nehézséget okoz
az alapanyag- és energiaárak drasztikus
emelkedése. Sok nyomdával álltok
napi kapcsolatban, ez Nálatok hogy
csapódik le?
Elmondhatom, hogy az ország szinte valamen�nyi nyomdájával álltunk, vagy mind a mai napig is üzleti kapcsolatban állunk. Sokan vannak,
akiket az egyre növekvő árak arra késztetnek,
hogy a példányszámot csökkentsék, vagy egész
egyszerűen az ügyfeleiktől, a kiadóktól azt az
információt kapták, hogy nem adják ki egyelőre az adott könyvet. Ezért a belső piacon várható egy bizonyos arányú megrendelés-csökkenés.
Ennek hatását úgy próbáljuk csökkenteni, hogy
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hazánkon kívüli nyomdával, nyomdákkal is keressük az együttműködés lehetőségét.
Milyen újabb logisztikai kihívásokat kell
megoldanotok?  
Fontosnak találtuk, hogy a könyvkötőlemezt,
amelyet egy éve még alig lehetett beszerezni, vi-

szonylag nagy tételben előre megvásároljuk. Ezt
egy nagyon részletes tervező munka előzte meg,
hiszen nem akarunk túlzottan nagy készletet
sem felhalmozni. A tetemes mennyiség elhelyezése egyébként sem kis feladatot rótt ránk, kénytelenek voltunk a termelési terület növelése érdekében kialakított új bérleményt feláldozni azért,
hogy az utolsó negyedévben reményeink szerint
nagy valószínűséggel megnövekvő megrendelésállományhoz biztosítani tudjuk a megfelelő men�nyiségű karton táblalemezt.
A géppark bővítésében, vagy
a szervezettség, logisztika, csapatépítés
hármasában látod a megoldást?
Mindegyik szereplő nagyon fontos a napi életünkben. A géppark új gépekkel való bővítése
a minőség és megbízhatóság érdekében, a szervezettség, logisztika és csapatépítés a gördülékenyebb ügyfélkiszolgálás és a saját nyugodtabb
munkavégzésünk érdekében fontos. Különösen
az utolsó negyedév a nyomdaiparban és ezzel
együtt a könyvkötészetben is igen erős. Éppen
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ezért komoly kihívást jelent minden évben. Az
elmúlt években sokszor szembesültünk elháríthatatlan géphibával, ami miatt bizony veszélybe
került a határidők pontos tartása. Nagy remén�nyel tekintünk az elkövetkezendő időszakra, és
bízunk benne, hogy az új gépek, gépsorok és a
hozzájuk tartozó megfelelő szakembergárda
együttesen meghozza a várt eredményeket.
Az elmúlt három év milyen változásokat
hozott az életetekbe?
A pandémia miatt sajnos szembesülnünk kellett
azzal, hogy mindamellett, hogy értékes megrendeléseket veszítettünk el, sajnos sok munkatárs
egészsége is veszélybe került.
Még ki sem lábaltunk a Covid okozta károkból, máris újabb megpróbáltatás jött: az alapanyag-ellátás problémája, amit mi – most már
egy teljes év távlatából nyugodtan mondhatom –
jó érzékkel a nem megszokott csatornák felkutatásával át tudtunk hidalni.
Aztán a 2017-es év óta többségi tulajdonosunk,
a Pauker Nyomda ügyvezető-tulajdonosa Vértes
Gábor múlt év december 2-ai sajnálatos halála is
beárnyékolta jövőnket.

Azonban köszönhetően a már folyamatban lévő tárgyalásoknak és a gyors reakciónak egy stabil,
tőkeerős, új többségi tulajdonost köszönthettünk.
Folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell
szembenéznünk, jelen pillanatban az energiaárak nagyarányú növekedése az, ami hatalmas
gondot okoz. Bármennyire is nem szeretnénk,
kénytelenek vagyunk az árainkat is emelni, ha
túl akarunk élni.
Ezek közül a változások közül mi hozott
fejlődést, és mit érzel károsnak?
A saját kis üzemünk életében kétségtelenül az
hozott fejlődést, hogy a pandémia által kiírt pályázaton lehetőségünk nyílt beruházni, és így az
ügyfeleinket magasabb színvonalon kiszolgálni.
Mindenképp káros a forint nagyarányú gyengülése és az energiaárak elszabadulása.
Mivel biztatod a Veletek kapcsolatban álló
nyomdákat?
Bátran hozzák hozzánk akár spirálozott, akár
ragasztókötött vagy keménytáblába szánt kiadványaikat, mi igyekszünk azokat a legmagasabb
színvonalon előállítani.
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