Offset és Játékkártya Nyomda Zrt.
Faludi Viktória

„A múltat tiszteld a jelenben és tartsd
a jövőnek” – hirdeti az Offset és Játékkártya Nyomda előcsarnokában a falra festett
Vörösmarty-idézet. A nagy becsben őrzött
szakmatörténeti ereklyék jól megférnek
a falon sorakozó szakmai díjak, elismerések és minőségi tanúsítványok mellett.
Az 1867-ben alapított nyomda nevével
ellentétben árbevételének javát már nem
a nyomtatványkülönlegességnek számító
kártyagyártás adja. Termékpalettájuk lényegesen átalakult, de ugyanakkor a kártyagyártás tradícióját is gondosan ápolják.
A több mint ezer alkalmazottat foglalkoztató Goldmann csoport tagjaként az Offset
és Játékkártya Nyomda Zrt. az elmúlt években Magyarország egyik legnagyobb
nyomdájává nőtte ki magát. Kétszáz alkalmazottal már egy hónappal a gazdasági
év zárása előtt sikerült az előző év 120%-át
hozni. Kratochwill Balázs kereskedelmi
igazgatót kérdeztük az Offset és
Játékkártya Nyomda jelenéről.
A kártyán kívül mi készül itt?
A termékek színes választékát gyártjuk mind az
íves, mind a rotációs ofszet nyomtatás területén. Magazinokat, katalógusokat, prospektusokat, reklámkiadványokat nyomtatunk kis, közepes és nagy szériában. A nyomtatott termékek
nagy részét saját kötészetünkben dolgozzuk fel.
Termelésünk jelentős részét exportáljuk, és ez

Kratochwill Balázs

Kratochwill Balázs nyomdamérnök, a Könnyűipari Műszaki Főiskolán végzett 1996-ban. Tavaly áprilistól az Offset és Játékkártya Nyomda
Zrt. kereskedelmi igazgatója, nős, két gyermek
édesapja. A harmincas éveinek derekán járó
szakember sokrétű tapasztalatot szerzett hazánkban és külföldön egyaránt. A ranglétra minden fokát megjárva szerezte tapasztalatait. Hét
évig dolgozott a Graﬁka-Press Nyomdaipari
Rt. kereskedelmi igazgatójaként, azt megelőzően a Banktech-Safe Kft. és az Állami Nyomda Rt.
csapatát erősítette. Pályakezdő frissdiplomásként a Mohndruck Graphische Grossbetrieb A.G.
montírozójaként, majd Kanadában a torontói
Weller Printig House Co. segédgépmestereként
is szerzett szakmai tapasztalatot. Az angol nyelvet felsőfokon, a németet középfokon beszéli.
Hobbija a teológia és a sífutás.
az arány egyre növekszik. Átfogó minőség- és
környezetirányítási rendszer segíti a magas nemzetközi normák teljesítését.
Milyen főbb változások történtek
a közelmúltban?
Az Offset és Játékkártya Nyomda Zrt. pár évvel
ezelőtt belépett a heatset rotációs üzletágba,
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ami az árbevételünk teljes átstrukturálását jelentette. A közelmúltban az íves gépparkban is
rengeteg fejlesztést vittünk végbe, ahol a gépek
átlagéletkora két év. A B2-től az A0-ig az összes
íves szegmenst le tudjuk fedni.
Az Offset és Játékkártya Nyomda Zrt. a minőségi kiadványok előállítására specializálódott,
elsősorban a ragasztókötött, felületkezelt termékek piacán szereztünk babérokat. Az UV- vagy hibridlakkos nyomatainkkal nagyon költséghatékonyan és gyorsan tudunk értéknövelt minőségi
termékeket gyártani, amire egyre nagyobb az
igény, főként a kelet-európai megrendelők preferálják ezt az eljárást. Vannak megrendelők,
akik nem elégednek meg a borító hibridlakkos
kivitelével, a belíveken is igénylik az effektet.
A megrendelők közül sokan úgy gondolták,
hogy a hibridlakk drága és bonyolult. Ennek az
ellenkezőjéről nem volt nehéz meggyőzni a
többséget, és a graﬁkusok számára sem okozott
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bonyodalmat. Pár mondatban nagyon egyszerűen el tudjuk mondani a technológia lényegét, aminek szemléltetésére egy nyomatminta
füzetecskét is készítettünk. A brosúra honlapunkon is elérhető: http://www.offset.hu/ﬁle
admin/media_data/Offset/Hibrid_katalogus.pdf
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Ahogy a térképek, újságok, úgy a kártya
is létezik digitálisan, mégis emocionálisan
ragaszkodunk a lapok érintéséhez, a bármilyen egyszerű körülmények közötti használhatóságához. Ezt az igényt még nagyon
sokáig nem lehet mással kielégíteni.
A rendíthetetlennek tűnő területen vannak
fejlesztések?

ről érkezik sok megrendelés, szállítunk Szíriába, Jordániába, Pakisztánba, Izraelbe.
A kártyajátékok történetéről és a nyomda jelenlegi kínálatáról külön honlapon lehet sokrétű információt találni: http://www.kartya-jatek.
hu/magyar/nyito_oldal.php

Alternatív nyomathordozókra is dolgozunk,
így a papír mellett nyomtatunk fémgőzölt fóliára, műanyagra, ez utóbbit a játékkártya gyártásában is alkalmazzuk. Az Offset és Játékkártya
Nyomda Zrt. rendelkezik a kártyagyártásban
számos szabadalommal, és maga a kártya graﬁkája is a nyomda tulajdona, jogdíjjal védett.
Most ismét fellendülőben van a kereslet a kártyák iránt. Különösen a műanyagra nyomtatott termékek keresettek. Amíg egy hagyományos pakli a kaszinóban tíz-húsz menet alatt
elhasználódik, gyűrődések, törések keletkezhetnek a lapokon, addig a műanyag ilyen szempontból is ellenállóbb és rugalmasabb, teljesen
visszanyeri eredeti alakját. A kártyák iránti külföldi kereslet is élénk, különösen a közel-Kelet-

Milyen terveitek vannak a közeljövőt illetően?
Új piacokra szándékozunk betörni, ami elsősorban a külföldi megrendelések elnyerését jelenti. Ehhez persze a technikai feltételekkel a
legszigorúbb elvárásoknak is meg kell felelni.
2008 februárjától a formakészítésünk Fogra minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik. Nagy
gondot fordítunk ugyanakkor a vállalat egészét
tekintve a minőségbiztosításra és a környezetvédelemre is. Az ISO 9001:2000 és 14001:2004
és az EMAS rendszerek bevezetésével és folyamatos fejlesztésével szabályozottságot, pontos
nyomonkövethetőséget, a folyamatos magas
minőséget biztosítjuk úgy, hogy eközben mindent megteszünk környezetünk védelme érdekében. Az innovatív technológiák alkalmazásával
csökkenteni tudjuk fajlagos energia-, anyag- és
vegyszerfelhasználásunkat, valamint a keletkező
hulladék mennyiségét.
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