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Nyomdász Vándorgyûlés ’06
Gyula, 2006. szeptember 7- 8.

Hagyományos vándorgyûlésünket az idén ismét
ôsszel, szeptember 7–8-án,
Gyulán rendezzük.
Egyre gyakrabban tapasztaljuk,
hogy szakmáink sikeres gyakorlói közül mind többen áldoznak múltunk feltárására, hogy
elôdeink tetteit megismerve és
az akkori körülmények adta
feltételrendszerekkel és lehetôségekkel összevetve, a mai, kiélezett piaci versenyben felhasználható ötleteket is merítsenek belôle. A tartósan sikeres
nyomdászathoz ma sem elég
akár a legjobb mûszaki háttér
sem. A cég jövôje nem túl biztató, ha nem társul hozzá marketing és gazdasági szemléletû,
felkészült menedzsment.
Az idei vándorgyûlés programját úgy állítottuk össze, hogy
résztvevôinek javát mindezek
együtt szolgálják. Természetesen szó lesz a múltról, de nem a
klasszikus, historizáló módon.
Szó lesz a menedzsmentet szolgáló lehetôségekrôl, de nem elvont módon, hanem a gyakorlat felôl megközelítve. És természetesen képet kapunk a
legfrissebb mûszaki ismeretekrôl. De Gyula határváros is, a
magyar–román áru- és szolgáltatásforgalom kiemelt tranzitállomása, ezért természetesen
szó lesz a már eddig is éles
nyomdaipari konkurenciaharc,
valamint Románia januártól várható EU-tagsága okán aktualizáltan a két ország nyomdaiparának kapcsolatairól is.
hírlevél 2006. JÚLIUS

A helyszín- és idôpontválasztást is ez motiválta. Ismét ôszszel kerül megrendezésre a
vándorgyûlés, hogy a 150 éve
Gyulán nyomdát alapító Réti
Lipótnak tisztelgô emléktáblát
már egy megújult fôtéren álló
épületen lehessen felavatni.
Pont öt évvel ezelôtt ôsszel volt
a vándorgyûlés. 2001. szeptember 11-én a szemünk láttára dôltek le a tornyok New
Yorkban. Rá két héttel a vándorgyûlésen arról beszélgettünk, hogy a következô években nagyon megváltozik majd
a világ. Most itt az alkalom,
hogy megvizsgáljuk, tényleg
miben változott, és mi következik mindezekbôl az elkövetkezô 5, 50 vagy 150 évre.
Kihívásnak vagy lehetôségnek
tekintsük-e a romániai nyomdák unióba lépését, a regionális politika elôtérbe kerülését,
az elektronikus médiák és médiumok átalakulását stb.
Az idei vándorgyûlés programjával ismét ehhez szeretnénk
segítséget adni, mint azt minden menedzserképzô legelsô
óráin tanítják: elébe menni a
változásoknak! A napi munkában jól hasznosítható, tartalmas elôadások, és Magyarország egyik meghatározó könyvnyomdájának szakmai bemutatkozása mellett nagyon fontos, sikerre segítô tényezô lehet, hogy ismét egy helyszínen
tudunk minden résztvevôt elhelyezni. Így nem csak a várhatóan érdekes és gondolatébresztô elôadásoknak, hanem a

személyes kapcsolatokban is
tág teret biztosít a vándorgyûlés. Mindezeken felül természetesen a gyógy- és élményfürdô
is nagy csábítást jelent a vándorgyûlést követô – akár családi – hétvége eltöltésére is.
JOGI TAGOKNAK

a Vándorgyûlés programja
Szeptember 7., csütörtök

Délelôtt: Érkezés, regisztráció
Gyulán az Erkel szállóban
Ebéd
Délután: Plenáris ülés
Szakmai elôadások a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Este: Nyomdász baráti
találkozó, bankett a Hotel
Erkelben
Szeptember 8., péntek

Délelôtt: Üzemlátogatás
Gyulán a Dürer Nyomdában
és a Royal Press címke-nyomdában. Emléktábla-avatás és
közös koszorúzás Gyulán
Ebéd, hazautazás
Szállás: Hunguest Hotel Erkel
Elhelyezés mindenkinek egy
helyszínen!
További (pl. békéscsabai)
üzemlátogatások is szervezés
alatt!
A programok további részletei – az elôadók és az elôadások címei, valamint minden
részvétellel kapcsolatos információ az egyesület honlapján lesz folyamatosan elérhetô: www.pnyme.hu
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Fehérmíves Napok 2006
Balatonkenese, szeptember 14–15.

A Magyar Graﬁka és a Papíripar
közös terjesztésû melléklete,
amelyet a Papír- Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület ad ki, a Iarigai,
az Eucepa és az ATypI tagjaként.
A hírlevél szerkesztéséért felelôs
az egyesület ügyvezetôje.
Telefon: 457 0633
Honlap: www.pnyme.hu
E-mail: pnyme@mtesz.hu
Felelôs kiadó: az egyesület fôtitkára
Megjelent 3000 példányban,
Budapest, 2006. július
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Az egyesület hagyományos
nagyrendezvényeinek sorában
a „Fehérmíves napok” – amely
elsôdlegesen a papírgyártással
és kereskedelmével foglalkozó
szakemberek fóruma – a résztvevôk száma alapján csak a harmadik a sorban. Ezzel szemben,
ha azt nézzük, hogy a témakörben érintett gyakorló szakemberek közül milyen arányban
vesznek részt a saját szakmai fórumukon, akkor viszont ez a
legjobb arányt felmutató egyesületi rendezvény.
Be kell látnunk, Magyarország
nem egy papírnagyhatalom –
és Ázsia, Dél-Amerika irtózatos
tempóban bôvülô kapacitásai
még jobban átrendezik a piacokat –, de nem is a „futottak
még” kategória. A hazai papírgyártás mennyisége alig befolyásolja a világstatisztikákat, viszont kollégáink szakmai tudását sokkal magasabban jegyzik,
mint azt a statisztika rideg számai indokolnák. A szeptemberi
Fehérmíves Napok is azt szolgálja, hogy ez a kedvezô megítélés továbbra is fennmaradhasson.
A SZAKMAI PROGRAM MOTTÓJA

Középtávú fejlesztési lehetôségek és elképzelések a hazai papírgyártók és a legnagyobb felhasználók szempontjából.

A konferencia fontosabb elôadásai (tervezet):
dr. Szikla Zoltán
(Dunapack Rt.)
Ferencz Gábor
(MONDI Business Paper),
N. Kriatsiotis
(Piszke Papír Rt.), Trierenberg
Rt. képviselôje,
Kerekes Imréné
(Alföldi Nyomda Rt.).
A legnagyobb beszállítók közül
eddig az ABB, Andritz, BASF,
Geschmay, Hungrana, Metso,
Krofta, PMT Italia, Siemens
és Voith képviselôire számíthatunk biztosan szakmai elôadások és bemutatók tartásával.
Szeptember 14., csütörtök

Délelôtt: Érkezés, regisztráció
Balatonkenesén a Telekom
Menedzserképzô Központban
Ebéd
Délután: Plenáris ülés
Szakmai elôadások a konferenciaközpontban
Este: „Fehér asztal” – baráti
találkozó, bankett
Szeptember 15., péntek

Délelôtt: Üzemlátogatás
Balatonfûzfôn, a Papírgyárban
Ebéd, hazautazás
Szállások:

Balatonkenesei Menedzserképzô Központ és Üdülô
A programok további részletei
– az elôadók és az elôadások
címei az egyesület honlapján
folyamatosan elérhetôek:
www.pnyme.hu
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„Felemás harmónia”
könyvkötô szimpózium
Szekszárd, 2006. október 12–13.
A könyv az egyik legtöbb harmóniát sugárzó nyomdatermék.
Elôállítása is csak akkor igazán
eredményes, ha harmónia van
a gyártásában is.
A könyv még mindig az az
egyedi termék, amelynek elôállítása a legösszetettebb mûveletsort igényli. Készüljenek akár
klasszikus nyomtatásokkal vagy
a legkorszerûbb digitális technológiákkal. Az alapkérdés még
mindig az: hogyan lehet megôrizni a termékek értéknövelô
egyediségét, az elôállítás termelékenységének állandó költségcsökkentô javítása mellett.
Az elmúlt évek könyvforgalmazási adatai csak alig-alig igazolták vissza az elôzetes prognózisokat. Az olvasói szokások
folyamatosan változnak, az eladott példányszámban, kiadott
mûszámban, tonnában vagy értékben mért mennyiségek csak
alig fejezik ki a nyomdákkal
szembeni igények teljes átrendezôdését.
A szerzô–kiadó–nyomda–olvasó évszázadok alatt kialakult
harmóniáját az utóbbi évek
technológiai átalakulásai megbontották. Új harmónia van kialakulóban, bár sok helyen még
elég felemás módon. A tartalmaknak alig kontrolálható szabad áramlása a hálózatokban,
majd a szinte meseszerû „hipphopp itt legyen az asztalomon,
de bôrbe kötve” fordulat más
megmérettetést jelent a nyomdászoknak és az ôket géppel,
anyaggal ellátó beszállítóiknak.
hírlevél 2006. JÚLIUS

A magyar nyomdászok eddig
azt bizonyították, hogy mindig
meg tudtak felelni a mindenkori kihívásoknak, és ami még nagyon fontos, eközben még a
harmóniát is meglelték. Kérdés,
hogy meddig tartható mindez?
A szimpóziumot a könyvhét
és a téli könyvvásár között,
közvetlen a frankfurti könyvvásár és az IFRA után rendezzük. A témák ennek megfelelôek: információk a nyomtatványpiaci viszonyokról és a
legkorszerûbb mûszaki megoldások használati értékeirôl.
A szimpózium házigazdája a
Szekszárdi Nyomda, ahol eddig a könyvgyártásban találták meg kollégáink az üzleti
siker és a szakmai tudás harmóniáját.
A szakmai szimpózium
tervezett programja:
Október 12., csütörtök

Délelôtt: Érkezés, regisztráció
Tengelicen az Orchidea
fogadóban, ebéd
Délután: Szakmai elôadások
Tengelicen a digitális technológiák kötészeti kihívásairól
Este: Könyvkötô-bankett,
baráti találkozó
Október 13., péntek

Délelôtt: Üzemlátogatás,
szakmai bemutató a Szekszárdi Nyomdában
Ebéd, délután hazautazás
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Kína készül az
olimpiára – Düsseldorf
készül a drupára!
Rebesgetik, a következô olimpián nagy meglepetések sorozatára számíthatunk majd a ferdeszemû versenyzôktôl. Vajon
a drupán is így lesz-e?
Mindenesetre a csapatok is
megkezdték a felkészülést, lehet nevezni!
Megjelent a drupa 2008 felhívása, a jelentkezési határidô:
2006. október 31.!

Mint 2000-ben és 2004-ben,
most is saját standon szeretnénk majd kiszolgálni a magyar
látogatókat, hogy sikeres is és
kellemes is legyen a nyomdász
világversenyen tartózkodás.
A drupán kiállítani a beszállítóknak is nagyon költséges erôpróba, de az egyesülettel közösen
jóval kedvezôbb kondíciókkal
lehet kiaknázni a benne rejlô
marketinglehetôségeket.
Még a nyár folyamán szeretnénk találkozni azokkal a partnereinkkel, akik valamilyen formában érdekeltek a drupa-látogatók elérésében vagy egyszerûen csak – a korábbi tapasztalataik alapján – értelmét látják
a magyar sziget támogatásának. A cégeket a standrendelés
elôtt személyesen is megkeressük. Minél elôbb jelentkezzen,
akit érdekel a lehetôség. Elônyben a korábbi drupa- és Printexpo-partnereink, jogi tagjaink.
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Karbantartók találkozója
Ráckeve, 2006. szeptember 21–22.

A nyomdaipari karbantartók és
partnercégeik találkozója hagyományosan az egyik legstabilabb egyesületi rendezvény.
A találkozók létszáma évrôl évre
alig ingadozik, és a résztvevôk
köre is nagyrészt „állandó”.
Hosszú évek óta az egyik biztos
pont „Luther Feri”, a Grafika
Press nyomda üzemfenntartási
vezetôje, akinek kezdeményezésére és közbenjárására a találkozót az idén rendhagyó módon budapesti helyszínhez kapcsolva rendezzük. A meghívó és
bemutatkozó ezúttal a Grafika
Press Rt. menedzsmentje és kollektívája. Az a nyomda, amely
az elmúlt években úgy alakult
át jelentôs heat-set nyomdává,
hogy közben az íves vonalat és
a kötészetet is jelentôsen fejlesztették.
A szakmai elôadások helyszíne
a ráckevei Kék Duna Konferencia- és Wellness Hotel, az üzemlátogatás pedig – értelemszerûen – a Grafika Press kôbányai
üzeme. A szakmai program, az
elôadások szervezôi továbbra is
dr. Horváth Csaba (Nyomdatechnika Kft., Debrecen) és Faragó István (Keményfém Kft.,
Dabas), akiknek személye garancia a szakmai tartalomra és
magas színvonalra. Fô téma továbbra is a nagyon-nagyon aktuális karbantartás-menedzsment.
A péntek délelôttöt kitölti az
üzemlátogatás, de még keressük a megoldást, hogy a csütörtök délelôtti Ráckevére uta-
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zás közben is legyen – fakultatív
– üzemlátogatási lehetôség.
A szimpózium helyszíne:
Kék Duna Hotel, Ráckeve
(www.wellnesshotel.hu)
Üzemlátogatás és bemutató:
Grafika Press Nyomda
1101 Budapest, Monori u. 1–3.
A tervezett program:
Szakmai elôadások 2 vagy 3
blokkban, de egy szekcióban
és szakmai bemutatók, üzemlátogatások.
◆ 21-én este bankett, szakmai
tapasztalatcsere,
◆ 21-én és 22-én közös ebéd.
◆

A szállásárak július 10-étôl elérhetôek honlapunkon.

Az egyesület egyéni tagjai, valamint nyugdíjas nyomdászok
és diákok a szakmai elôadásokon (csütörtök délután) ingyenesen vehetnek részt.
A rendezvényhez kapcsolódó
kisebb kiállítás, termékbemutató stb. jogi tagjainknak ingyenes. Más cégeknek 50 eFt + áfa
díjat számlázunk.
A résztvevôknek szánt prospektusok, szóróanyagok, reklámszatyrok és más egyéb reklámtermékek stb. terjesztése elôre
bejelentve és egyeztetett módon a cégek számára ingyenes.
Jelentkezési határidô:
2006. AUGUSZTUS 22.

Részvételi
díjak

Teljes
program

Csak az
1. nap*

Csak a
bankett

Csak a
2. nap**

Teljes árú
részvételi díj

29 000 Ft
+ áfa

15 000 Ft
+ áfa

7000 Ft
+ áfa

Nincs rá
lehetôség

KEDVEZMÉNYES RÉSZVÉTELI DÍJAK

Jogi tagjaink
képviselôinek

21 000 Ft
+ áfa

14 000 Ft
+ áfa

6000 Ft
+ áfa

6000 Ft
+ áfa

Sajtó
képviselôinek (***)

5000 Ft
+ áfa

100 Ft

–

–

Egyéni tagjainknak
és diákoknak (****)

14 000 Ft
+ áfa

5000 Ft
+ áfa

6000 Ft
+ áfa

3000 Ft
+ áfa

* A banketten már nem vesz részt.
** Csak elôzetes egyeztetéssel, jogi tagjainknak fenntartott, korlátozott lehetôség.
*** Elôzetes akreditációval, a megjelent sajtóanyag rendelkezésünkre bocsátásával.
**** Legalább egyéves egyesületi tagság esetén, ha a számlát a tag nevére állítjuk ki

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

IFRA szakmai konferencia és kiállítás
Amszterdam, 2006. október 9–12.

Van még néhány szabad
repülôjegyünk!

jén majd ismét a nyomdaipari
technológiák büszke királyainak, a rotációsoknak és „teljes
udvartartásuknak” tiszteleg!
Utazás:
2006. október 7–11.
(5 nap 4 éjszaka)

A belváros ütôerén elhelyezkedô 106 szobás szálloda
komfortos szobáiban TV,
vasaló, hajszárító, ,
vízmelegítô található.
Ellátás:
Reggeli a szállodában

Október 7., szombat

Az idén néhány napra ismét az
írott sajtóhoz kapcsolódó nyomdai technológiák fôvárosává
válhat a csatornák szabdalta,
ezernél több híddal átszôtt csodálatos németalföldi város.
Az Orániai-ház királyainak semmihez nem fogható hangulatú
koronázási városa október ele-

BUD-AMS
a Malév/KLM reggeli járatával
Október 11., szerda

AMS-BUD
a Malév/KLM esti járatával
Elhelyezés:
Amszterdam központjában,
Ramada Amsterdam City
Centre***

Részvételi díj:
214 000 Ft/fô + áfa
(+ repülôtéri illeték)
Egyágyas felár:
91 500 Ft/fô + áfa
Az egyesülettel tagsági viszonyban nem álló számlacímzetteknek +5% szervezési költséget
számolunk fel!

Emballage 2006
csomagolástechnikai világkiállítás, tanulmányút
Párizs, 2006. november 19–23.
Az évenként világszerte megrendezett többtucatnyi kiállítás
és egyéb csomagolástechnikai
rendezvény között az EMBALLAGE sajátos helyet foglal el. Itt
nem csak a „technika mindenek felett", hanem a design, az
ötlet, a forma, vagyis a divat is
kellô teret kap. Így a kiállítás
méltán vonja magára – a mûszakiak és technológusok mellett – a csomagolástervezôk,
marketingesek, dizájnerek –
szakmáink divatkreátorainak –
figyelmét is.
Utazás:
Nov. 19. BUD – CDG
Malév/Air France reggeli járata
hírlevél 2006. JÚLIUS

Nov. 23. CDG – BUD
Malév/Air France esti járata
Szállás:
Hotel Mercure Ronceray***
A korábbi szakmai útjainkon
megismert és megkedvelt szálloda Párizs belvárosában.
www.mercure.com
Ellátás:
Büféreggeli a szállodában
Részvételi díj:
196 000 Ft/fô + ÁFA
+ repülôtéri illeték
Egyágyas felár:
58 500 Ft/fô + ÁFA
Félpanziós felár:
38 – 40 eFt/fô + ÁFA
Vacsorák a szállodához közeli
étteremben.

A feltüntetett árak a márciusi
árfolyamok alapján képzett
irányárak. A számlázáskor érvényes árfolyam alapján korrigálni kényszerülünk!
A részvételi díj a repülôjegy,
szállás 2 ágyas elhelyezéssel,
transzferek a repülôtér és a szálloda között, nappali autóbuszos városnézés, magyar idegenvezetô (Barát Zita) költségeit tartalmazza.
Az utazásra bárki jelentkezhet,
de az egyesülettel tagsági viszonyban nem álló számlacímzetteknek +5% szervezési költséget számolunk fel!
A részvételi ill. lemondási feltételeket honlapunkon találják!
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ôsszel folytatódik
a Digitális Akadémia…

Bánfalvi Zsolt,
az akadémia menedzsere

Dr. Freidler Gábor,
az Adatvédelmi Biztos irodájának
fôosztályvezetôje

A Digitális Nyomdaipari
Akadémia indulása elôtt
a digitális nyomtatás
területre szakemberképzés
hiányában a forgalmazók és
gyártók technikai tanácsadása és a vásárolt gép
betanulása után továbbképzésre semmilyen lehetôség nem volt. E D D I G !
A Doqmentor Kft. mint a hazai
nyomdaipar legsikeresebb digitális nyomdai beszállítója az
Egyesületünkkel közös szervezésben folytatja a nagy érdeklôdéssel övezett képzési programját. A képzés célja, hogy
támogassa a nyomdaipar (a teljes értékláncolatot a kreatív területtôl a nyomdai termelésen
át az értékesítésig) területén
dolgozó szakembereket – akik
munkájuk során mint tulajdonos vagy döntéshozó vezetôként, jelenlegi, esetleg leendô
digitális nyomdai megrendelôfelhasználóként és ideális esetben felhasználó szakember kol-

légájukkal együtt jelentkeznek
a képzésre – a legfrissebb,
gyakorlati alapú tudás megszerzésében. Az egyéves képzés
tavaszi és ôszi félévekbôl áll, de
akár félévenként, sôt alkalmankét is be lehet kapcsolódni. Az
ôszi félév pedig szeptembertôl
novemberig tart, havonta egy
egynapos szemináriumot és
gyakorlatot tartalmaz. A képzést legsikeresebben teljesítô 3
hallgató részére az Akadémia
célirányos ösztöndíjat biztosít:
a részvételi díj 50%-a a Doqmentor Kft. által forgalmazott,
meghatározott termékekre és
szolgáltatásokra levásárolható,
illetve a programban partnerként közremûködô és elôadást
vagy gyakorlati helyszínt biztosító ügyfeleinknél digitális
szolgáltatás vásárlására fordítható. A Részvételi szerzôdés tartalmazza részletes szabályokat.
.
A szemináriumok témái:
4. DIGITÁLIS GÉPMESTER
2006. október 5.
5. DIGITÁLIS KÖTÉSZET
2006. október 26.
6. DIGITÁLIS KERESKEDELEM
2006. november 23.
A jelentkezési lap letölthetô
honlapunkról: www.pnyme.hu
A képzés legalább 20 fô jelentkezése esetén indul.
Bôvebb információ:
Doqmentor Kft., Bánfalvi Zsolt,
06 20 219 6003.
Jelentkezés:
Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesülés
Nagy Teréz, telefon: 457 0633
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Huszár Gál mellszobra
újabb magyar nyomdászattörténeti emlékmû

Június 1-jén, az Alföldi Nyomda
udvarán Huszár Gál mellszobrát György Géza és Rybaltovszkiné Mocsár Gyöngyi leplezte
le. Az Alföldi Nyomda alapításának 445. évfordulóját ünnepelte e jeles napon.
Az ünnepséget megkoronázta,
hogy a nyomda jelenlegi tulajdonosai – nemes gesztusként –
egy-egy tízezer forint névértékû részvényt adományoztak
a Tiszántúli Református Egy-
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háznak és Debrecen Város Önkormányzatának.
György Géza vezérigazgató köszöntôje után dr. Dankó Imre
történész a Debreceni nyomdászat múltjáról címmel tartott
elôadást, mely szakmatörténeti
szempontból egyedülálló részletességgel számolt be nagy magyar ôsnyomdászunk, Huszár
Gál életérôl. A www.pnyme.hu
és a www.mgonline.hu honlapjainkon olvashatják beszédét!

Dr. Dankó Imre történész
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Pro Typographia 2006
díjátadási ünnepsége

Fent: kiosztásra várakozó díjak
és oklevelek… Az ünnepélyes
díjátadásról Faludi Viktória képes
beszámolója látható.
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2006. május 31-én, az Uránia
ﬁlmszínház galériájában került
sor az idei Pro Typographia verseny díjkiosztó ünnepségére.
A díjnyertes termékek kiállítása
az ünnepséget követôen egy
hétig az esemény helyszínén
volt megtekinthetô .
„A hagyományos technológia
és az új eljárások alkalmazása
egy termék elôállításában szerencsésen mûködött együtt és
kivételesen izgalmas eredményhez vezetett. Nem véletlenül
szenteltünk külön figyelmet és

kiemelten értékeltük valamely
termékben az innováció megjelenését. Jó volt látni, hogy a
hazai nyomdák méltó versenytársai a fejlett nyugati üzemeknek.” – nyilatkozta Dr. Garáné
Bardóczy Irén zsûritag.
Ezúton is gratulálunk a gyôzteseknek!
Jövôre remélhetôen még többen élnek a megmérettetés lehetôségeivel.
További részletek ügyében Faludi Viktória áll rendelkezésre:
faludi.pnyme@mtesz.hu
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Fórum a minôségrôl
Konferencia a Prime Rate
digitális nyomdában
A folyamatfejlesztési módszerek és lehetôségek témakörben a meghívott elôadók
kitettek magukért, hiszen
a komoly matematikát
igénylô elôadások is nyitott
fülekre találtak a hallgatóság körében, és a legtöbb
kérdést is ôk kapták.
Nézzük részletesen!
Prime Rate Kft. bemutatkozása:
sajnos dr. Tomcsányi Péter ügyvezetô igazgató urat máshová
rendelte a sors, így Ratkovics
Péter mutatta be a vállalkozást.
Rendkívül dinamikusan fejlôdô
vállalat, közel százfôs dolgozói
létszámmal, 2,7 milliárd Ft-os
2006-ra tervezett árbevétellel
és 29% piaci részesedéssel bir a
színes digitális nyomtatás területén Magyarországon.
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A Color Management
és a nyomtatási folyamatok
szabványosítása.
Dr. Schulz Péter mûszaki igazgatótól megtudhattuk, hogy
ezen a területen is minden bevezetendô lépést szabványok
határoznak meg, és ezek mentén haladva, nem könnyen, de
standardizálható a nyomtatási
folyamat. És a magyar gyakorlattal ellentétben nem az a jó
gépmester, aki a nem megfelelô anyagból is jó minôségû
végterméket barkácsol, hanem
az, aki standardizált folyamatot
lépésrôl lépésre betartja.
Folyamatfejlesztés és annak
emberi oldala.
Dr. Deák Csaba – szervezetfejlesztési tanácsadó, egyetemi
docens elôadásából azonosíthattuk, hogy a túlbonyolított,
széttördelt, szétesett folyamatot csak a változás útján tudjuk
a megfelelô irányba terelni.
Ezen változásokra adott válaszai a felsô vezetésnek, középvezetésnek, alkalmazottaknak,
dolgozóknak abból a szempontból azonosak, hogy minden réteg úgy érzi, csak az ô
vállára nehezedik a változás
minden problémája, és neheztelnek egymásra, az együttmûködés helyett.
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Mit jelent a Kaizen
Magyarországon?
Besenyey Balázs, Mátrai Norbert tanácsadók elôadásában
olyan hazai példákat kaptunk,
ami alapján biztosak lehetünk
benne, hogy ez a japán módszer nem áll messze a magyar
mentalitástól, ha a felsô vezetés
elkötelezett a folyamatos fejlesztés és az ezt követô standardizálás mellett.
Lean avagy TPM? Hibás
kérdés!
Péczely György TPM-tanácsadó elôadása meggyôzött bennünket arról, hogy a TPM (Total Productive Maintenance –
Termelékenységközpontú Karbantartás) és a Lean (veszteségek eliminálása) nem versenytársak, sôt igen jól kiegészítik és
támogatják egymást. A jól ütemezett bevezetése az eredményességet maximalizálja a hibátlan gépmûködéssel és a veszteségek kiküszöbölésével.

Statisztika a karcsúsított
gyártásban
(Weibull-elemzés és a JIT). Tóth
Csaba László – Kaizen-mérnök
elôadásából olyan statisztikai
elemzési módszert ismerhettünk meg, ami igen jól alkalmazható szállítási határidôk,
mûveleti idôk, nem megfelelôségek elintézésére, okmánykiadás, bûnügyek felderítése,
banki ügyintézés vagy akár az
autóvásárlás idôre történô lebonyolításának elemzésére illetve
ezen folyamatok megbízhatóságának javítására.
Kísérlettervezés az
ingadozások csökkentésére.
Dr. Kemény Sándor professzor
az ebédidô közelsége ellenére
rendkívül érdekfeszítô elôadást
tartott a sokváltozós folyamatok vizsgálatáról a költségek
szem elôtt tartásával.
A közhiedelemmel ellentétben
a változók egyesével történô
változtatása ennek a kritériumnak ellentmond. A józan ész és
a jól átgondolt kísérletterv a
döntô.
Köszönjük az elôadóknak ezt a
rengeteg új információt, nekünk pedig sok sikert a napi
gyakorlatban történô alkalmazásához!
Varga Margit
Képeinket az elôadókat
és a Prime Rate bemutatkozását
láthatják
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Eseménynaptár 2006
Egyesületünk szervezésében, illetve részvételével bonyolított rendezvények

Idôpont
Augusztus 29.
Szeptember 7-8.
Szeptember 14-15.
Szeptember 21-22.
Szeptember 26-28.
Szeptember 28.
Szeptember 28-29.
Október 4-8.
Október 5.
Október 7–11.
Október 12-13.
Október 26.
Október 27–31.
Október
November 7.
November
November 8-10.
November 16.
November 19–23.
November 23.
December 5.
December 7.

Rendezvény
VB ülés
Nyomdász Vándorgyûlés
Fehérmíves Napok
Nyomdaipari Karbantartók Orsz. Találkozója
FachPack + PrintPack + Loginterm
VB-ülés
MNYPSZSZ Menedzserkonferencia
Buchmesse
Doqmentor Digitális Akadémia
IFRA 2006 szakmai utazás
Könyvkötô szimpózium
Doqmentor Digitális Akadémia
Pack EXPO International
Fiatal Diplomások Fóruma
Magyar Tudomány Napja – szimpózium
VB-ülés
Challanges of Pulp and Papermaking Techn.
Magyar Grafika/Papíripar jubileumi ünnepsége
Emballage szakmai utazás
Doqmentor Digitális Akadémia
Nyugdíjas-találkozó
VB + Egyesületi Tanács ülése

Helyszín
PNYME
Gyula
Balatonkenese
Ráckeve/Budapest
Nürnberg
PNYME
Veszprém
Frankfurt
Budapest
Amszterdam
Szekszárd/Tengelic
Budapest
Chicago (Ilinois)
PNYME
PNYME
PNYME
Pozsony
Budapest
Párizs
Budapest
PNYME
Vidéken

Megújult a titkárságunk!
A februári hírlevélben beszámoltunk róla, hogy 25 %-os létszámcsökkentést hajtottunk végre az
egyesületben, ami természetesen a titkárság munkájának újraszervezését vonta maga után.
A Szó-Kép Kft. bútoradományának jóvoltából ennek már látható jelei is vannak. A továbbiakban
a Magyar Graﬁka szerkesztése immár a 4. emeleten a 418. szobában történik.

Felhívjuk mindazon tagjaink
ﬁgyelmét, akik még nem ﬁzették be
a 2006. évi tagdíjukat, hogy
a szaklapok következô számait nekik
már nem áll módunkban postázni!
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