Oláh Nyomda
ELSŐK KÖZT A LEGKORSZERŰBB TECHNIKÁVAL
Faludi Viktória

Az Oláh Nyomda elsők között alkalmazta
a CtP-technológiát hazánkban. Formakészítési
múlt nélkül vágott bele a négy éve még igencsak kockázatosnak tűnő fejlesztésbe. A cég
tulajdonosait, Oláh Miklós vezérigazgató
és Lajkó István ügyvezető urakat, kérdeztük
a szakmával kapcsolatos gondolataikról.

Sci-fi vagy valóság?
O. M.: Vezető szerepet kap a formakészítés, egyre
bonyolultabb, nagyobb technikai tudást igénylő
feladattá válik. Kevesebb ember, több gép lesz
a jövőben jellemző. Az anyagbázisú technológiák mindig olcsóbbak, mint a digitális, s az árra
a piac mindig érzékenyen reagál. Az erre utaló
fejlesztésekre Svájcban láttam példát, ahol négy
ember dolgozott hat gépen, amiből kettő tekercsnyomó ofszet, kettő 12 színes flexó és kettő
digitális berendezés. Minden munkához színprofil készült, stroboszkóp ellenőrizte a nyomatot,
emberi kéz érintése nélkül történt a gyártás. A gépmesterek helyett teremfelügyelők ellenőrizték
és irányították a teljesen automatizált folyamatot.
A bélyegtől a plakátig mindent a háromezer-ötszáz
négyzetméteren működő üzemben gyártottak le.
Az előkészítés viszont egy húszfős csapat munkája volt, ami az egész folyamat szíve.
Informatikusoké a jövő

Oláh Miklós

Örökké és még egy nap…
O. M.: Amíg a nyomdaipar létezik, addig az ofszetnyomtatás is létezik. Az új technológiák kiegészítik, ötvözik a meglévő leghatékonyabb eljárást.
A digitális nyomtatás visszavonul az irodai és kis
példányszámú felhasználás, az irodai alkalmazás területére. A szolgáltatóipar várhatóan elveszi a nyomdaipartól a kis példányszámú digitális
munkákat, viszont a hagyományos technika tovább fejlődik, és egyre alacsonyabb lesz a gazdaságosan előállítható példányszám.
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L. I.: Megrendelőink örömmel fogadták a 4 Mb/s
sebességű, mikrohullámú internetkapcsolaton keresztül történő anyagleadás lehetőségét. A nyomda
által üzemeltetett FTP-szerverre történő feltöltéssel időt és fáradtságot takarítunk meg számukra.
Nincs szükség futárszolgálat igénybevételére, az
esetlegesen javításra kerülő oldalakat a megrendelők azonnal frissíthetik. A rendszer minden feltöltésről e-mail útján értesítést küld a CtP-stúdiónak, így az új anyagról szinte azonnal tudomást
szerzünk. Az anyagfogadásra a nap huszonnégy
órájában lehetőség van, húsz-harminc perces
áramkimaradás esetén szünetmentes tápegységek
biztosítják a szerver működését. Nehézségek csak
az ennél hosszabb áramkimaradás esetén léphetnek fel.
O. M.: Nem tudom, hogy a gyermekeimnek mit
adjak át, a most kincset érő tapasztalatok csak
akkor jelentenek értékes útmutatót számukra, ha
a fejlődés az általunk elgondolt úton halad tovább.

Amikor a digitális formakészítés mellett döntöttünk, új felismerésre tettem szert: könnyebb
egy informatikusból nyomdászt faragni, mint
fordítva.
Nehéz idők járnak a nyomdaiparra
O. M.: Elkeserítő, hogy nem kérhetjük meg a munkánk árát, hagytuk degradálni az általunk teremtett értékeket, egy olyan piaci versenybe hajszolódik a nyomdaipar, ami kényszerhelyzetet szül:
egyre több gép, egyre több emberrel, egyre kevesebb haszonnal dolgozik.
L. I.: Csak azok a nyomdák tudnak talpon maradni, akik megfelelnek a kiadók, és persze az olvasók elvárásainak. De azért úgy gondolom, hogy
Lajkó István

sokan vannak/vagyunk még, akiknek igazi értéket
jelent a kézzel fogható valóság, a papír, a nyomtatott betű, azaz az újság, a magazin, a könyv.
Minőség, megbízhatóság, elfogadható ár, mindezek igen fontos kritériumok, melyeknek, mi úgy
érezzük, maradéktalanul eleget tudunk tenni.
Menekülés előre
O. M.: Bővül az Oláh Nyomda is. Terveink szerint
a közeljövőben két új rotációs géppel és egy új
üzemcsarnokkal bővül a nyomda. Nagy értékű
berendezéseink jellemzően felújított gépek, a kisebb értékű berendezéseket újonnan vásároljuk.
Hosszú távú kapcsolatokra törekszünk, beszállítóink zömével a cég indulása óta jó kapcsolatot
ápolunk.
Mottónk az üzleti életben: Ne a nyereség vágya
hajtson előre, hanem a magabiztos tudás.
A siker titka
L. I.: Elsősorban a MINŐSÉG – így nagybetűvel,
persze emellett még olyan (egyáltalán nem elhanyagolható!) tényezők, mint a megbízhatóság, rugalmasság és jó ár. Mindezek mellett persze szükséges volt egy olyan csapat összeállítása
– beleértve a vezetőgárdát és a termelésben részt
vevő valamennyi dolgozót –, akik hozzáértéssel, a szakma iránti kellő alázattal végzik munkájukat.
O. M.: Csak annyit vállalunk, amit teljesíteni
tudunk. Másfél évtizedes működésünk alatt egyetlen alkalommal sem kellett kötbért fizetnünk.
Képesek vagyunk az este hétkor fogadott állományt reggel kilenckor kinyomtatva, csomagolva kamionra pakolni, és ezt hosszú távon, napi
szinten megismételni.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2005. november 2-án új telephelyre költöztünk.
Novembertől új telephelyen a MAN Roland Magyarország Kft.
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