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Ha szeptember vége, akkor 
a nyomdaipari karbantartók
konferenciája. Így volt ez 
ebben az évben is. A Grafika
Press nyomdában és Ráckevén
jöttek össze szakmai tanács-
kozásra a nyomdák vezető
karbantartó szakemberei,
1982. óta huszonharmadszor.  

A korábbi szokásoktól eltérően
most üzemlátogatással kezdő-
dött a rendezvény. A résztvevők
többsége először járt a Grafika
Press nyomdájában. Az utóbbi
esztendők egyik legnagyobb
fejlődését produkáló cégének
megtekintése kötetlen és vidám
hangulatban zajlott, de sok ér-
deklődő és udvarias kérdés mel-
lett nem hiányoztak a részletek-
be menő és néha kritikus élű
faggatózások sem. A vendéglá-
tók azonban nagy figyelemmel,
türelemmel és magabiztosság-
gal válaszoltak és tájékoztattak.

A nyomda megtekintése mel-
lett és után a szervezők hagytak
időt és teret a kötetlenebb be-
szélgetésekre is. Bár mindenki
számára akadtak új arcok, eddig
nem ismert fiatal és idősebb
kollégák, a jókedv és az egy csa-
patba tartozás hangulata az első
percektől meghatározta a kon-
ferencia légkörét.

A program délután Ráckevén
a Kék Duna szálló konferencia-
termében folytatódott, változat-
lan hangulatban. 

Elsőként Farkas József, a cég
alapító tulajdonosa adott tájékoz-
tatást a Grafika Press Zrt. törté-

netéről, életéről. Mint mondta,
eredményességük legfőbb zálo-
gának a közgazdasági szemléle-
tű vállalatirányítást tekinti. Nem
titkolta a nehézségeiket sem.
A termelési volumen növelése
nem járt együtt a profit hasonló
mértékű emelkedésével. Mégis
nagy ívű terveket vázolt a cég jö-
vőjét illetően. Érdekes volt hal-
lani, hogy a tulajdonosi csoport
más területen is eredményes.
A kiadó szakmából indultak, de
a konferencia helyszínéül szol-
gáló hotel is ők építették és mű-
ködtetik.  

A rendezvény szakmai házi-
gazdája, Lutter Ferenc, a Grafika
Press Zrt. műszaki igazgatója, már
a szakmai kérdések sűrűjébe ve-
zette a hallgatóságot. Bemutatta
a cég karbantartási szervezetét,
munkavégzését és – a főnökével
barátságosan civódva – egy sa-
játos, megbecsülésen alapuló,
eredményes együttműködési for-
mát a karbantartás-irányítás és
a cég menedzsmentje között.

Ismét igen…

Dr. Horváth Csaba

Dr. Horváth Csaba Terpó György

Dr. Endrédy Ildikó

Kovács Péter
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Az SKF vezető mérnökei elmé-
letinek tűnő, de mégis a a gya-
korlat problémáira válaszokat
adó előadásokkal folytatták.
Kovács Péter a lézeres gépbeállí-
tás nyomdaipari gépeken törté-
nő alkalmazási lehetőségeit
mutatta be. Terpó György az álla-
pot-felügyelet rezgésdiagnosz-
tikai megoldásainak elméletébe
és gyakorlatába vezette be a
hallgatóságot. 

Úgy tűnik, a karbantartás-szer-
vezés egyre fontosabb részét
képezi a vállalatirányítási gon-
dolkodásnak. Előtérbe kerülését
jelzi az is, hogy ma már választ-
ható tantárgy a leendő nyomda-
mérnök szakos hallgatók számá-
ra a Budapesti Műszaki Főiskolán.
Dr. Endrédy Ildikó professzor, a
Nyomdaipari Tanszék vezetője
mutatta be a tantárgyat és jeles
tanítványait.  Ők igazán remek
prezentációjukkal igazolták az
– dr. Horváth Csaba és Kerekesné
Kecskés Katalin vezette – oktatás
eredményességét. Marik Melin-
da a karbantartási outsourcing
lehetőségeit és buktatóit tekin-
tette át, eredményre vezető meg-
oldásokat javasolva. Bak Imre
a korszerű ofszet ívnyomógépek
ellenőrző- és vezérlőrendszerei-
nek újszerű értelmezését adta
a karbantartás megkönnyítése
érdekében. 

Lutter Ferenc, Farkas József, Dr. Horváth Csaba és Pesti Sándor Marik Melinda

Bak Imre

Buda Lajos

Homolya György

Gráf Kálmán

Molnár István

Urszu Péter
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járól a Keményfém Kft. születés-
napi (15 év) pezsgőzése gondos-
kodott. 

A zárszóban a konferencia
egyik kitalálója és szervezője,
dr. Horváth Csaba a következő
évi – a 25. évfordulót is ünneplő –
rendezvény terveiről tájékozta-
tott. Egy szélesebb körben, külföl-
di előadókkal és résztvevőkkel
együtt szeretnék tető alá hozni
az összejövetelt. A cél mindenkép-
pen a minél szélesebb szakmai
tapasztalatcsere, a régi barátsá-
gok megőrzése és újak teremtése.

szerűbb megoldásait „vetítette”
a hallgatóság elé. Nagyon hatá-
sosan kaptak a résztvevők elmé-
leti és bemutatóval egybekötött
gyakorlati oktatást a nyomda-
gépek szárazjéggel történő tisz-
tításáról Urszu Pétertől és mun-
katársaitól (PMT-Hungária Kft.).
Meglepetésként hatott Horváth
Tiborné (KCL-Guba Kft.) elő-
adása arról, hogy mi mindent
kellene tudni és alkalmazni az
igazán hatékony kézvédelem
megvalósításhoz.

A konferencia jókedvű finálé-

Az első nap programját a két
záróelőadás fogta még gyakor-
latiasabb keretbe. Előbb Buda
Lajos szögezte a székbe hallgató-
ságát azoknak a törekvéseknek
a bemutatásával, amelyekkel az
Alföldi Nyomdában a hatékony
energiagazdálkodást támogatják.
Számos hasznos információval,
gyakorlati példával és követen-
dő megoldással „vértezte fel” a
résztvevőket a jövőbeni küzdel-
mekre. Figyelmet keltett Homo-
lya György (SPM-Budapest Kft.).
és dr. Horváth Csaba prezentá-
ciója egy heat-set tekercsofszet
nyomógépen kivitelezett állapot-
felügyeleti rendszer megvalósí-
tásáról.

A vacsorát követő beszélgeté-
sek megint az éjszakába nyúltak.
Közben és a reggeli órákban is
akadt idő és lehetőség – hála a
jól felszerelt wellnes szállodá-
nak – a test karbantartására is.   

A második nap a karbantartá-
si gyakorlat és technológiák jegyé-
ben telt el. Gráf Kálmán „pro-
fesszionális” előadása a NICRO
Kft. anyagainak alkalmazhatósá-
gáról a nyomdaipar karbantar-
tásban, igen jó indítás volt. Dr.
Molnár István (Facilty Manage-
ment Kft.) a karbantartás számí-
tógépes támogatásának legkor-


