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A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

AZ ÉLET NEM BÜNTET: TANÍT…
A nyomdaipar talán joggal érezheti méltatlan büntetésnek háttérbe szorulását, hiszen hosszú
évtizedeken – sôt mondhatjuk, évszázadokon – keresztül az információ terjesztéséhez szinte
egyedüli eszköz volt, vagyis „ehhez szokott, ekként szocializálódott”. Egy ideje azonban
kénytelen szembe nézni azzal, hogy ettôl egyszer és mindenkorra búcsút kell vennie. A világ
változik: új lehetôségek születnek, és ezek nem hagyják érintetlenül a meglévôket. Ám nem
feltétlenül söprik el! Mára már megdôlt az a nézet is, miszerint a dinoszauruszok kizárólag
azért haltak ki, mert képtelenek voltak a változásra… És itt most a »kizárólagon« van a hangsúly.
A változás képességére természetesen mindenképpen szükség van. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy minden meglévôt ki kell dobni, vagyis, aki eddig nyomdaterméket állított elô, az jobb, ha
keres magának valami más tevékenységet, mert vége a papíralapú kommunikációnak.
A helyzet leginkább a hazai politikai rendszerváltásra hasonlít, amikor az addigi egypártrendszert
felváltotta a többpártiság, és ennek következtében erôteljes átrendezôdések történtek. A dolog
természetéhez persze az is hozzátartozik, hogy megjelentek az átmeneti és meglehetôsen szélsôséges
kilengések, és ezzel párhuzamosan a méltatlan háttérbe szorulások. Pont, mint a kommunikáció terén.
Az internet elterjedése, az e-világ megjelenése – úgy is, mint technikai nóvum, és úgy is, mint vitathatatlanul
új, addig nem létezô lehetôségekkel bíró kommunikációs csatorna – olyan elementáris erôvel hatott a
társadalomra (megrendelôi körre), hogy szinte kizárólag ebben látta csillogni a jövôt, s mindent, ami elôtte
volt, jószerint elutasított. Az újdonság iránti szédület boldogságával kezdett hinni a virtuális világ egyedüli
üdvözítô voltában, s egzisztenciájának kiteljesedését – sôt, nem ritkán szinte teljes magánéletét is – a virtuális
térbe helyezte… A printet pedig – mint letûnt idôk szereplôjét – szinte számûzte…
És ahogy a politikában, úgy a kommunikáció terén is idôvel a dolgok helyükre – mondanám valódi értékükre –
kerülnek. Bebizonyosodott, hogy az újmédiák is csak az „emberek”, azaz nem tökéletesek – olykor még csak
nem is jók – minden esetben, mindenre, és mindenhol. Egyre szélesebb körben születik a felismerés, hogy egy
cégnek ugyan elengedhetetlen például a Facebook jelenlét, ám az legfeljebb imázsa erôsítését szolgálja, új
kapcsolatok kialakítására, új termékek, szolgáltatások bevezetésére alkalmatlan. Az internet tökéletes eszköz
arra, hogy amennyiben már létezik egy kapcsolat, azt hatékonyan és egyszerûen használja, ápolja. De nem tud
új kapcsolatot, új partneri kört elérni, és ennek alapvetôen két oka is van. Egyrészt, elképesztô mennyiségû
információval bombáz a virtuális csatorna, s ez jószerint odavezet, hogy képtelenség átlátni, eligazodni,
mérlegelni annak érdemi tartalmát. Egyre többek reakciója, hogy a nem várt e-maileket kinyitás nélkül
kikukázza. Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója szerint egyébként az elkövetkezendô tíz évben a neten
kerengô információk minimum megezerszeresednek. A sok információ – és ez már ma is igaz! – pedig
tulajdonképpen ugyanazt eredményezi, mint a nagyon kevés: információhiányt. A „netes zajból” egyre
lehetetlenebb feladat kitûnni. Az internet másik hátránya, amely egyben igazából elônyét is jelenti: a könnyû
keresés. Gyakorlatilag bármire rá lehet keresni, s másodpercek alatt információözön jelenik meg a képernyôn.
Most nem taglalnám annak nem ritkán vitatható helytállóságát, de ha feltételezem, hogy korrektek is az így
kapott információk, a problémát nem ez jelenti. A probléma az, hogy kizárólag arra tudok rákeresni, amirôl
már eleve tudok. Amirôl nem tudok, azt keresni sem tudom… Mindebbôl az is következik, hogy a primer
információk eljuttatásában, az ismeretek bôvítésében, az újdonságok megismertetésében messze nem a
digitális csatorna jelenti a megoldást.
Ma már a megrendelôk szélesebb köre is egyre inkább felismeri, hogy a virtuális sík nem kiváltja a printet,
hanem új lehetôségeket teremt. Tehát nem cserérôl van szó, hanem átrendezôdésrôl, új struktúra
kialakulásáról, amelyben – ahogy a politikában régi és új pártokra – régi és új médiákra egyaránt szükség van.
Ezzel együtt a nyomtatásban érdekelt vállalatok és vállalkozások nem „várhatják ki”, hogy a dolgok és
értékek maguktól helyükre kerüljenek. Az ágazat jól felfogott érdeke, hogy együtt és külön-külön is
megmutassa, mire képes a nyomtatott kommunikáció, milyen kreatív megoldásokkal segíti, segítheti
mindenkori megrendelôjének piacon maradását, piaci pozíciójának megerôsítését. A printnek aktívvá kell
válnia, változnia annak érdekében, hogy valóban ne váljon „letûnt idôk szereplôjévé”.
Az új médiák megjelenése miatt kialakult helyzetet éppen ezért nem csapásként, hanem tanulási lehetôségként
érdemes felfogni. Az élet egyébként sem büntet: tanít. Persze – ahogy egykor mentorom fogalmazott – attól
még nem kellemes. Ráadásul egészen addig ismételteti velünk a leckét, amíg valójában nem tanultuk meg.
Megtanulni egy leckét azonban sohasem késô.
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In print we trust – Médiakonferencia (2. rész)

A nyomtatásban hiszünk
Nos, folytatjuk és egyben be is fejezzük beszámolónkat a Print Power hazai kampányának keretei közt 2012. november 29-én megrendezésre került konferenciáról.

Gorillamarketing – avagy:
Szeresd a békát akkor is, ha nem válik
királyfivá!
Hanga Zoltán szóvivô,
Fôvárosi Állat- és Növénykert
Azt gondolom, hálás feladat egy állatkert szóvivôjének
lenni, vagy éppen az intézmény marketingjével foglalkozni, hiszen maga a téma, maga a „tárgy”, vagyis az állatok,
fôleg az állatkölykök emocionálisan megérintenek szinte
mindenkit, és ezzel eleve helyzeti elônyre tesznek szert
bármifajta kommunikációs csatornán. De ne gondolja
senki, hogy mindez önmagában elegendô ahhoz, hogy
egyrészt kellôképp látogatottá váljon a budapesti állatkert, másrészt önként felvállalt természetvédelemmel
kapcsolatos küldetését teljesítse, és nem utolsósorban
ama egyszázalékos adóforintok begyûjtését – amelyek
jelentôsen járulnak hozzá költségeinek fedezéséhez –
hatékonyan végezze. Nagyon átgondolt marketingtevékenységre van szükség ezen célok eléréséhez, és ebben
jelentôs szerepet játszik a print is.
Hanga Zoltán elôadásában részletesen – és rendkívül
szellemesen – ismertette, hogy például a természetvédelem terén milyen keresztmédia megoldásokat használtak
annak érdekében, hogy EU-határozat szülessen az állatkínzás, illetve a hiedelmeken alapuló állatmészárlás ellen,
vagy éppen miként érték el, hogy a kevésbé kedvelt kétéltûek széles körben népszerûvé váljanak. Ez utóbbi
kampány hazai szlogenjeként használták a címben is
idézett felszólítást, és ennek illusztrációjául számos sajtóorgánumban, illetve plakáton jelent meg az akkori szépségkirálynô és egy béka
„csókja”. A kampány rend…az emberek szeretik a print kívül hatékony volt, és
ebben kétségtelenül a print
valóságosságát,
képviselte a legnagyobb
megfoghatóságát. A plakát
erôt, a célközönség legátfogóbb elérését.
pedig a legjobb csatorna az
Ugyanakkor az is tény,
újdonságoknak,
hogy az egyéb médiák – az
aktualitásoknak széles körben Állatkert esetében fôleg a
történô felhívásához…
tévé – használata is rendkí-
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vül fontos. Hanga Zoltán is alátámasztotta azt a véleményt, hogy a marketingkommunikáció terén a médiamix
jelenti az ideális megoldást, és ezen belül a printnek vitathatatlan szerepe van. A printhez mindig kapcsolódik
egyfajta – ahogy az elôadó fogalmazott – „prémiumérzet”, további elônye, hogy az emberek szeretik a print
valóságosságát, megfoghatóságát. A plakát pedig a legjobb csatorna az újdonságoknak, aktualitásoknak széles
körben történô felhívásához.
Ám az elôadó felhívta a hallgatóság figyelmét az esetleges buktatókra is: nagyon fontos, hogy az üzenet egyszerû és könnyen érthetô legyen, mert a „bonyolult összefüggéseket nehezen értik az emberek” (sic!). Vigyázni
kell a színvilágra is, mert emiatt könnyen „mellékzöngét”
(Fidesz-narancssárga, MSZP-piros stb.) kaphat egy
nyomtatott hirdetés…
„Összességében azonban elmondható, hogy a marketingkommunikációban a printre szükség van, és a médiamix részeként a jövôben is szükség lesz” – foglalta össze
meglátásait Hanga Zoltán. ■

Közinfo

A Stahl-modell –
A bevételt a print jelenti
Bohus Csaba, StahlBohus Kft.

…A célközönség ugyanis szereti és igényli a
maguk valóságában „birtokolni” ezeket a kiadványokat, és szívesen fizet is érte. Az online-tartalomról jelenleg ez nem mondható el…
Nem hiszem, hogy létezik széles e honban valaki, aki ne
hallott volna az egykori híradós Stahl Judit „konyhájáról”:
vagy a tévébôl ismerheti az idén 10. évébe lépô mûsort, vagy
az újságos standon köszön rá a magazin, illetve annak valamelyik tematikus különszáma, vagy éppen a könyvesbolt
polcain csábít ínycsiklandó fényképpel egy-egy receptgyûjtemény. És napjainkra már nemcsak ételreceptekkel összefüggésben jelent egyfajta minôségi garanciát a Stahl név, hanem
az utazás terén is megbízható információforrássá vált. Szóval, nagyon széles körû ismertségrôl és egyúttal hitelességrôl, azaz igazi brandrôl beszélhetünk, és ennek kialakulásában a printeszközök meghatározó szerepet töltöttek be.
Bohus Csaba elôadásában azt mutatta be, hogyan is épült
fel a „Stahl-modell”, miként és miért állt és áll az egyre

jobban szétágazó portfóliónak a középpontjában a print,
illetve miképp támogatják egymást a különféle kommunikációs platformok. „A Stahl-modell »agytermék«, és mögötte rengeteg munka, munka és munka van” – kezdte elôadását Bohus Csaba. Majd arról beszélt, hogy bárki, bármilyen vállalkozásba is kezd, az elsô és legfontosabb teendôje, hogy egyértelmû választ adjon önmagának a következô kérdésekre: mi is az a terület, ahol tevékenykedünk?; ki
is az, akinek el akarunk adni?; miért, mitôl leszünk hasznosak számára?; mit NE csináljunk?
Ami egészen biztosan vagy nem mûködik, vagy csak
felemás módon, ha úgy kezdünk valamibe, hogy „kellene
egy olyat csinálni, mint az a másik…” S miután ilyetén
formában kitisztul a lényeg, lehet kitalálni és felépíteni a
projektet, illetve az értékesítés struktúráját, és ehhez megkeresni a leghatékonyabb csatornákat.
A Stahl esetében az elsô lépést a Nôk Lapjában hétrôl
hétre megjelenô receptsorozat jelentette, majd a pozitív
olvasói visszajelzésekre reagálva került kiadásra az elsô
könyv. A könyv sikerének köszönhetôen nyílt lehetôség a
tévémûsorra, amely saját produkcióban készült, majd ismételten a célközönség igénye inspirálta a Stahl Magazin
megjelentetését. Mindeközben az internet adta lehetôségek
is kiaknázásra kerültek: részben, mint interaktív platform,
részben, mint webáruház, és persze nem maradtak ki a
Notebook-os, ipad-es applikációk sem.
Mindezekbôl egyértelmûen kiviláglik, hogy gyakorlatilag minden típusú médiára szükség van ahhoz, hogy az a
„valami”, amit a piac számára kínálunk – legyen az termék,
szolgáltatás, bármi – sikeressé váljon. Ám azzal együtt,
hogy a Stahl-brand jószerint valamennyi kommunikációs
csatornát használja, fô bevételi forrását a printmegjelenés,
azaz az általuk kiadott könyvek és a rendszeresen megjelenô magazin biztosítja. A célközönség ugyanis szereti és
igényli a maguk valóságában „birtokolni” ezeket a kiadványokat, és szívesen fizet is érte. Az online-tartalomról jelenleg ez nem mondható el. Azonban a többi médiumra is
szükség van, annak ellenére, hogy inkább csak – ahogy az
elôadó fogalmazta – „kellékek”, ám az is tény, hogy elengedhetetlen kellékek. Kérdés persze, hogy a jövôben ez
miként változik… „Meglehet, hogy a digitális világ és
megoldások még inkább elôre fognak törni, ám jelenleg
biztosan a print a legerôsebb” – mondta Bohus Csaba. ■
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Az olvasók „többplatformossá” váltak
Tóbiás Andrea terjesztési- és marketingigazgató,
HVG Kiadó Zrt.

Az 1979-ben alapított, patinás
múltra visszatekintô HVG Kiadó
nemcsak heti magazint jelentet
meg, hanem számos más folyóiratot, tematikus kiadványt és
könyvet is.
A hitelességével, objektivitásával, megbízhatóságával és sokoldalúságával rangot elért magazin címlapjai is unikumnak számítanak, hiszen a borítók egyben
olyan plakátok, amelyek az adott
hét fô témáját dolgozzák fel igen
szellemesen, és ezáltal a rendszerkritikára érzékeny olvasók
humorérzékére hatnak. S noha
kétségtelen, hogy napjainkban is
az egyik legolvasottabb magazin
a HVG, természetesen már egy
jó ideje fontos szerepet töltenek
be internetes oldalai is. A HVGrôl tehát elmondható, hogy szerencsésen túljutott a paradigmaváltáson, kialakította az új
üzleti modelljét, azaz minden
platformon jelen van.

„A printkiadvány intimitása és az online
megjelenések gyorsasága és »ügyessége«
jól egészítik ki egymást”
8

Tóbiás Andrea elôadásában
részletesen bemutatta a különbözô platformok szerepét és
helyét, rávilágított a kölcsönhatásokra, majd arról is beszélt,
hogy melyek a printmegjelenés
vitathatatlan elônyei és miért.
Például a HVG sikeres online
jelenlétét is nagy részben printes
múltja tette lehetôvé. A kiadó
ugyanis a virtuális platformjait a
magazinként megalapozott imázsára építette: továbbra is hiteles,
megbízható, objektív hírforrásul
szolgált, és ehhez tette hozzá az
internet nyújtotta elônyöket: a
gyorsaságot és rugalmasságot.
Tehát a printes múltra épített, és
e nélkül – minden bizonnyal –
sokkal, de sokkal nehezebb dolga lett volna csupán online hírportálként meghatározóvá válni.
Ugyanakkor az is tény, hogy
nem maradhatott pusztán nyomtatott orgánum, hiszen megváltoztak a fogyasztói szokások, az
olvasók – ahogy Tóbiás Andrea
fogalmazott – „többplatformossá” váltak, tehát igénylik a különféle digitális eszközre kifejlesztett megjelenéseket.
Ugyanakkor a tapasztalat azt
mutatja, hogy a printben megjelent információk, hirdetések ereje nagyobb. Ennek oka, hogy a
printtartalmakért jellemzôen
fizetni kell, tehát tudatosabb fogyasztást jelent, hiszen eleve
célirányos döntés eredménye
már az újság megvétele is. Az
online vagy televíziós tartalmaknál – amelyeknél az érzület az,
hogy „ingyen van” (ami egyébként nincs is így, mert mindkét
esetben különféle elôfizetési csomagok teszik lehetôvé a hozzáférést) – éppen ezért jóval meghatározhatatlanabb és szórtabb a
fogyasztói csoport.

Ezzel együtt kétségtelen, hogy
növekszik az a réteg, amely az
online platformok valamelyikén
informálódik. A hirdetôknek
pedig céljuk, hogy a lehetô legszélesebb fogyasztói kört érjék
el, így az itt elhelyezett hirdetések – legalábbis a HVG internetes oldalait illetôen – emelkedô
tendenciát mutatnak.
Mindazonáltal a printben történô megjelenés számtalan
elônnyel bír. Felmérések bizonyítják, hogy egy magazin kapcsolatot épít és ápol az olvasóval,
és szorosabbat, mint bármilyen
más médium. A fentebb említett
tudatos vásárlási döntés miatt
pedig célzottabban éri el a fogyasztókat, továbbá a magazin
melletti elkötelezettség kihat a
benne található hirdetések befogadására is. További érv a HVG
és egyáltalán a nyomtatott orgánum mellett, hogy az olvasók
jellemzôen órákat töltenek egyegy lapszám olvasásával, és ez
magasabb szellemi kötôdést is
eredményez, mint a tévénézés
vagy az internet böngészése. Az
újságban elhelyezett hirdetések
tartalmát pedig magasabb arányban tudják visszaidézni a
fogyasztók, és hitelesebbnek
tartják, mint az egyéb médiában
látottakat. S noha ezek mind
bizonyított tények, mégsem
szabad egyetlen platformban
gondolkodni: valamennyi lehetôséggel élni kell, mert egymást
kölcsönösen erôsítve szolgálják a
kiadó érdekét, hatnak jótékonyan
piaci pozíciójára.
„A printkiadvány intimitása és
az online megjelenések gyorsasága és »ügyessége« jól egészítik
ki egymást” – hangsúlyozta –
mintegy összefoglalásként – Tóbiás Andrea. ■

Martyn Eustace igazgató,
Two Sides, UK

A Two Sides nonprofit szervezet a
Print Power Europe szerves részeként
arra fókuszál, hogy eloszlassa mindazokat a környezetvédelmi szempontból téves mítoszokat és rosszindulatú
rágalmakat, amelyek a nyomtatott
kommunikációval kapcsolatosan terjednek. „No wonder you love paper”
kampányában egzakt tényekkel alátámasztott valós információkkal bizonyítja a széles közvélemény elôtt is,
hogy a nyomtatott kommunikáció értékláncának szereplôi nemhogy ártanának, hanem hatékonyan járulnak
hozzá a környezet védelméhez, és
egyúttal tudatosítani próbálja azt is,
hogy a nyomtatott termékek a fenntarthatóság részét képezik. Martyn
Eustace jelen elôadásában is jó né-

…Európában az utóbbi 60 év alatt
mintegy harminc százalékkal nôtt
az erdôállomány…

hány példát vonultatott fel arra, hogy egyrészt milyen minden
valóságot nélkülözô
állításokkal támadják
a printet, illetve ezzel
szemben mi az igazság. A „Go green, go
digital” nyomdaiparellenes kampányban
például azt állítják,
hogy a printtermékek
40 százalékából szemét lesz, és ez elborítja a világot, illetve a
nyomda-, pontosabban
az alapanyagot szolgáltató papíripar felelôs az erdôirtásokért. Ezzel szemben
a tény az, hogy a világon összességében mintegy 56 százalékban hasznosítják újra a papírt, ezen belül Európában még magasabb az arány: 70
százalék. Ráadásul a papír a természetbôl vétetett, és ha nem is hasznosítják újra, akkor is annak károsítása
nélkül képes visszatérni oda. Az erdôirtások kapcsán pedig azt kell tudni, hogy az összes kitermelt famenynyiségnek mindössze tizenegy százalékát használják papíralapanyagként.
Ráadásul Észak-Amerikában és
Európában százszázalékos a fenntartható erdôgazdálkodással kezelt erdôterület. Mindennek köszönhetôen
Európában az utóbbi 60 év alatt mintegy harminc százalékkal nôtt az erdôállomány.
Az elektronikus hulladék ellenben
igen komoly gondot jelent: egyrészt
évente hatalmas – 50 millió tonna –
mennyiségben keletkezik, másrészt
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„No wonder
you love paper”

elképesztô mértékben – évente 3–5 százalékkal – növekszik. Újrahasznosítása
pedig nem, vagy alig megoldott.
Továbbá energiafogyasztás szempontjából sem környezetbarát az evilág: például egyetlen Google-keresés pontosan annyi energiát igényel,
amenynyi egy csészényi teavíz felforralásához szükséges…
Aztán léteznek olyan gátlástalan
cégek is, akik önös érdekeiket „zöldbe csomagolják”, vagy „zöldre mossák” (greenwash), azaz a környezetvédelemre hivatkozva próbálják rávenni a partnereiket, hogy az általuk
preferált online csatornák, megoldások mellett döntsenek. A Two Sides
jogi úton fellép az ilyen típusú megnyilvánulások ellen, és eddig mindig
sikerült is elérnie, hogy megváltoztassák ezt az üzenetet.
„Nem azt mondjuk, hogy az e-világ
rossz, hiszen a jelenhez tartozik,
helye van, és kétségtelen: a világ fejlôdése az egyre nagyobb fokú digitalizálódás felé halad. Azonban minél
szélesebb körben tudatni kell, hogy a
digitális platform nem környezetbarátabb, mint a print. Hamis vádakkal
pedig végképp ne illessék a papírt,
illetve a nyomdatermékeket” – hangsúlyozta Martyn Eustace, majd így
folytatta: „Az iparág minden egyes
szereplôje sokat tehet azért, hogy
ezeket a tévhiteket szertefoszlassák,
és ehhez a Two Sides konkrét segítséget ad”.
A Nyomda- és Papíripari Szövetség természetesen csatlakozott a Two
Sides kampányhoz is, így ha bárkit
bôvebben érdekel a téma, illetve a lehetôségek, keresse a titkárságot. ■

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô

CTP lemezlevilágítás B/1-es méretig

á r o n

Filmlevilágítás B/1-es méretig
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A beszámolókat készítette: Ilona

A transzpromó
Sztaricskai Tamás vezérigazgató, AdFit Zrt.
A Print Power Médiakonferencia
utolsó elôadása a print egyik sajátságos felhasználási módjában lévô, és
még meglehetôsen kiaknázatlan lehetôségre, a transzpromóra hívta fel a
jelenlévôk figyelmét.
A transzpromó egy olyan testreszabott direktmarketing-kommunikációs
megoldás, amely – ahogy egyik alkalmazója fogalmazott – „pénzt képes csinálni egy ki nem kerülhetô
költségbôl”. A lényege az, hogy az
egyébként is kiküldésre kerülô, személyre szóló tranzakciós nyomtatványokon (közüzemi számlán, banki
kivonaton stb.) az ügyfél egyben egy
dedikáltan neki szóló ajánlatot, marketingüzenetet is kap, amely –
amennyiben elôzetesen hozzájárult –
nemcsak az adott számla küldôjéhez
kapcsolódhat, hanem kvázi bármilyen
más, „külsô” céghez is. Ma már
egyetlen cég számára sem kérdéses,
hogy – a jogi kereteket figyelembe
véve – adatbázist építsen magának a
meglévô és potenciális ügyfelekbôl.
S ugyan rengeteg cég rendelkezik is
hatalmas adatbázissal, ám a végfelhasználás szempontjából, azaz abból,
hogy ezt miként váltsák tiszta bevételi forrássá, messze nem kihasználtak
a lehetôségek. Az AdFit Marketing
Megoldások Zrt. arra specializálódott, és teremtett meg minden szükséges feltételt az adatbázis-kezelésre
vonatkozó szigorú elôírások betartásától kezdve a tervezésen át a megvalósításig, hogy eltérô profilú, ám
azonos fogyasztói réteget megcélzó
különféle cégek optimalizált és szegmentált adatbázisai alapján kimagas-

ló hatékonyságot elérô hirdetési kampányokat bonyolítson
le tranzakciós nyomtatványokon. Az általuk kínált
Adat Menedzsment Platform
(DMP) lehetôvé teszi, hogy
bizonyos szempontok alapján
leválogatott célcsoport számára célzott terméket kínáljanak, azaz kialakításra kerül a
tranzakció alapú adaptív célzás. Ugyan kisebb a célcsoport, viszont sokkal magasabb és hatékonyabb a „találati arány”. És mindez anélkül lehetséges, hogy bárki
bármilyen személyes adat
birtokába jutna, ugyanis a
…az úgynevezett Big Data
célcsoporti besorolás alapjául
az adott tranzakciós dokumenmenedzsment hatalmas növekedés
tum pénzforgalmi adatai szolelôtt áll, és a transzpromó az
gálnak, szolgálhatnak. Ez egy
egyetlen
növekvô szegmens egy
meglehetôsen egzakt mutatószûkülô piacon…
szám arra nézve, hogy ki milyen termékre, szolgáltatásra
nyitott, mit engedhet meg magának, tehát mivel érdemes „megkírûbb a fogyasztó szokásainak, lehenálni”…
tôségeinek „lekövetése, letapogatása”… (Csak engem nyomaszt, hogy
Magyarországon is van már nem
egy példa – Díjbeszedô Holding, Bu- valósággá vált az orwelli utópia? – a
fôszerk.)
dapest Bank, Raiffeisen Bank, UPC
De visszakanyarodva a transzprostb. – a transzpromóra, és az ezzel a
mó printes megoldásához: Sztaricskai
lehetôséggel élô cégek tapasztalata
szerint valóban bevétel lesz az addigi Tamás arra biztatta a jelenlévô cégek
képviselôit, hogy használják ki az
költséghelybôl. S noha a transzproebben lévô lehetôségeket, hiszen az
mót eredetileg tranzakciós nyomtatúgynevezett Big Data menedzsment
ványokon alkalmazták, ma már az
hatalmas növekedés elôtt áll, és a
elektronikus számláknál, kivonatoktranszpromó az egyetlen növekvô
nál, valamint mobilapplikációs rendszegmens egy szûkülô piacon. ■
szereknél is használható. Sôt, ez
utóbbi megoldásoknál még egysze-

Prezentációk, weboldalak,
nyersfordítások, egyéb irományok

nyelvi és stilisztikai lektorálása
E-mail: printinfo@t-online.hu: „lektorálás”
Telefon: +36 1 226-1944 (8–9 óra között)
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Az íves öntapadó mestere

K+R Kereskedelmi Kft.
A Veres Sándor és Veres Zsuzsa által alapított
K+R Kereskedelmi Kft. 1990 óta áll
a nyomdák szolgálatában. A cég a kezdetek
óta leginkább az íves öntapadó anyagok
forgalmazására szakosodott: elsôsorban
a minôségi megoldást jelentô JAC-papírokat
és -fóliákat kínálták és kínálják az ipar
számára. A termékek iránti elégedettséget jól
mutatja, hogy a vonatkozó hazai igények
döntô többsége a K+R közremûködésével jut
el a felhasználókhoz. S noha az sem rövid idô,
amióta saját cégen keresztül vannak jelen
a hazai beszállítói piacon, szakmai múltjuk
még ennél is jóval régebbre nyúlik vissza.
Mindketten még a Lignimpex
Külkereskedelmi Vállalatnál kezdtek el
öntapadós anyagokkal foglalkozni, közel 40
évvel ezelôtt. Szakmai kompetenciájukhoz
kétség sem fér, és nyugodtan kijelenthetô,
hogy nincs olyan, amit ne tudnának
az öntapadós anyagokkal kapcsolatosan.
Fiukról, Péterrôl, aki 2006-ban csatlakozott
aktív munkaerôként a céghez, mindez szintén
elmondható, Péter ugyanis ebben nôtt fel. És
nemcsak, hogy beletanult a szakmába, de
átfogó hazai és nemzetközi piaci ismeretekkel
is rendelkezik, és erre alapozva, friss ötleteivel
erôteljes lendületet ad a mindmáig kizárólag
családi tulajdonban lévô vállalkozásnak.
Hármójukkal beszélgettem.
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● Ha valaki meghallja azt, hogy K+R, rögvest a JAC
íves öntapadós anyagok jutnak az eszébe… Kétségtelen, ez a legmeghatározóbb a kínálatukban, de egyrészt
nemcsak ezt a márkát forgalmazzák, másrészt nyomdafestékek is tartoznak a portfóliójukba.
V. S. – Valóban az Avery Dennison JAC és Fasson márkanevû termékei alkotják kínálatunk gerincét, de más
gyártó olcsóbb terméke is megtalálható portfóliónkban.
Alapanyag- és méretválasztékunk pedig európai mércével
mérve is egyedülálló. Ezen kívül nyomdafestékeket is
forgalmazunk, mégpedig a SIEGWERK, a Jänecke
Schneemann és a SICPA cégek termékeit. A SIEGWERK
esetében ki kell emelnünk az UV-flexó és az alacsony
migrációjú, élelmiszer-csomagoláshoz felhasználható
ívesofszet-festékeket, míg a J+S ajánlatában a vizes flexó
mellett az UV ofszet festékek érdemelnek figyelmet. A
SICPA biztonsági festékei pedig olyan speciális festékek,
amelyek védelmet nyújtanak a hamisítások ellen. Hogy
mást ne is említsek: a SICPA szállítja 150 féle pénz – többek között az euro és az amerikai dollár – nyomtatásához
használt festékeket is. A fôbb nyomdaipari termékvonalakon kívül, a JAC Sign plotterfóliák, a Ritrama Inkjet
nyomtatható fóliák, a Klöckner Pentapast kemény PVC
filmjei is megtalálhatók nálunk. De visszatérve a JAC
öntapadós anyagokra: a szakma méltán szereti ezt a márkát, hiszen egyet jelent az egyedülállóan széles választékkal és a kifogástalan minôséggel. Gyártója ma már az
Avery Dennison, a világ legnagyobb öntapadópapír-gyártó vállalata.
● A K+R 23 éve alakult, és azóta gyakorlatilag töretlenül fejlôdik. Piacvezetô az íves öntapadó szegmensben,
saját tulajdonú, mintegy 1000
négyzetméteres telephelylyel
rendelkezik, raktárkapacitása a kelet-közép-európai
régiót tekintve a legnagyobb.
Tulajdonképpen lehetne mondani, hogy „jó lóra” tettek a
JAC-kal, ám ez önmagában
nem lett volna elég az elért
eredményekhez…
V. Zs. – A JAC termékek
1972-ben jelentek meg a
magyar piacon. Ekkor helyezték üzembe az elsô
magyar tekercses címkenyomó gépeket. Az íves anyagok forgalmazását a Nyomdaipari Grafikai Vállalat is
ez idô tájt kezdte meg.
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V. P. – Megemlíteném
még azt is,
hogy gyakorlatilag valamennyi általunk kínált
terméket raktáron tartunk, tehát partnereinknek nem kell várnia az
árura, azt azonnal elvihetik, vagy kérésükre, bizonyos értékhatár felett termékeinket kiszállítjuk.

A forgalom hosszú ideig csak marginális volt a Grafika életében, a jelentôs
mértékû forgalomnövekedés igazán
1982-ben, a Grafikához történt csatlakozásom után indult meg, mivel a terméket már jól ismertem, és az addig kialakult vevôi kapcsolataim nagyban segítettek növelni eladásainkat.
1984-ben férjem is csatlakozott a Grafikához, miután az akkori cégvezetés felkérte az önálló külkereskedelmi tevékenység osztályszintû beindítására. A 80as évek végén eljött rendszerváltás alapvetôen új lehetôségeket biztosított számunkra. 1990-ben megalapítottuk a K+R
Kft.-t, majd 1991-ben a wuppertáli Jackstädt cég megbízott bennünket a budapesti leányvállalata létrehozásával. 1998ban a Jackstädt cég jelentôsen átszervezte értékesítési csatornáit, amely során a
közép-kelet-európai, kelet-európai, valamint észak-afrikai tekercses vevôit a prágai központi raktárából közvetlenül szol-

termegkft@t-online.hu

gálta ki, míg az íves öntapadó anyagok
magyarországi forgalmazásával kizárólagos joggal a K+R Kereskedelmi Kft.-t
bízta meg. Nos, így került hozzánk az
íves JAC-öntapadósok forgalmazása. Ekkor már jól ismertük a teljes európai öntapadó piacot, mivel gyakorlatilag nincs
olyan öntapadó anyagot gyártó cég a
kontinensen, amelynek az anyagát ne
teszteltük volna. A JAC-termékek fejlôdését, választék-bôvítését végigkísérve,
olyan mûszaki ismeretekre tettünk szert,
amelyek alapján hasznos információkkal
láthatjuk el vevôinket. A szakmai múltunk során felhalmozódott és az azóta is
folyamatosan bôvülô ismereteink azt
eredményezték, hogy vevôink nemcsak
kereskedôként, hanem mûszaki tanácsadóként is számíthatnak cégünkre. Mindehhez természetesen a mindennap tapasztalható üzleti korrektség, a kiszolgálás rugalmassága, a vevôinkkel szembeni szívélyes kapcsolattartás is hozzátartozik.

● Jó a termék, jó a kiszolgálás: a partnereiknek nincs okuk a váltásra, hacsak nem szorít az
ár… Mint tudjuk, a JAC
nem a legolcsóbb…
V. Zs. – Az ügyfelek minden esetben a
jó ár-érték arányú termékeket keresik,
legyen szó bármirôl, ez az öntapadó esetében sincsen másképpen. A JAC termékei gyártástechnológiai szempontból nagyon fejlettek, az Avery belépésével a
márka sziklaszilárd alapokon áll.
Részünkrôl többek között azzal is
igyekszünk javítani a piaci pozíciónkat,
hogy nagyon fegyelmezett fizetési magatartást tanúsítunk beszállítóink felé, így
komoly megbecsülést vívtunk ki magunknak. A sûrû fillér elvét vallva igyekszünk az árakat versenyképes szinten
tartani, bár természetesen a kínálatunkban megtalálhatóak olcsóbb öntapadó
termékek is, olyan esetekre, amikor a
megrendelô legfôbb szempontja az ár.
Családi vállalkozásként a mûködési
költségeinket kordában tudjuk tartani, ez
is jelentôsen segíti az eredményességet.
Mivel mi magunk is igyekszünk korrek-

www.aranyozas.hu
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tek lenni minden területen, a velünk
szemben korrekt partnereket mindig segítjük a jobb feltételek biztosításával,
mind a fizetés, mind pedig a folyamatos
rendelkezésre állás terén. Szerencsére
elmondhatjuk, hogy partnereink túlnyomó többségével nincsenek nehézségeink.
● Mennyire érezték meg a válságot?
V. S. – Az 1998–2006 közötti idôszakot igazi
fénykornak nevezném: a piac töretlenül és erôteljesen növekedett, mindenki tele volt lendülettel.
Ez kitartott 2008-ig – mi például akkor értük el a
legnagyobb forgalmat –, majd 2009-ben némileg
– öt százalék körüli mértékben – visszaesett a
forgalmunk, azóta pedig jószerint stagnál.
● Sokan örülnének, ennek a mindössze öt százaléknak…
V. P. – Véleményem szerint szerencsések vagyunk, hogy a címkéket nagymértékben a csomagolóipar veszi fel, amelyet a válság lényegesen
kevésbé érintett. Természetesen egy közel 40 éve
piacon lévô és jól megbecsült márka szintén elôsegíti a stabilitást. Sokat bôvítettünk is az elmúlt
öt évben az amúgy sem szûk kínálaton, mind
méretválaszték, mind ragasztó, mind pedig nyomathordozó területén. Sok alternatív, olcsóbb
gyártó termékét is kimazsoláztuk, és a minôségileg megfelelôt beépítettük a kínálatunkba.
A kiszállítási rendszerünket tovább tökéletesítettük, megszerveztük a csomagküldést országosan a kisebb felhasználóknak, és bevezettünk egy
új vállalatirányítási rendszert, amely sokkal átláthatóbbá és hatékonyabbá tette a folyamatokat.
Sokat tettünk az elmúlt években, persze tennivaló
mindig akad…
● Konkrétan milyen tennivalókra gondol még?
V. P. – Példának okáért a mi felelôsségünk is
hosszú távon, hogy a reklámiparba lényegesen
jobban bevezessük az öntapadót, mint nyomathordozót a maga kreatív lehetôségeivel. Ennek
eléréséhez szükséges, hogy a nyomdák is mélyebben, alaposabban megismerjék az öntapadó termékek nyújtotta lehetôségeket, kezdve az elérhetô
termékekkel, a nyomtatási tulajdonságokkal, a
címkézések nemzetközi szabályaival, valamint a
kreatív ötletekkel, amelyek a reklámpiac új szegmensébe válthatnak belépôt. Mindezek miatt úgy
döntöttünk, hogy az idei évben a Printinfo hasábjain többször megjelenünk információkkal és ötletekkel. Reméljük, hogy sokaknak hasznára válik
majd. Addig is mindenkinek sok megrendelôt,
szép munkákat és jó egészséget kívánunk! ■
Vil–
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Prime Rate –
bookstreet53.com
A nyomdaiparban tevékenykedô valamennyi cég
természetszerûleg keresi az olyan új piaci
lehetôségeket – ha tetszik, új „lábakat” –, amelyekkel
erôsítheti egzisztenciális létezését. Láthatunk példát
arra, hogy valaki meglévô szolgáltatását bôvíti ki,
mások erôsítik a szakmán belüli együttmûködéseket,
azaz némileg klaszterizálódnak, megint mások új
termékcsoport elôállítását emelik portfóliójukba,
és találkozunk olyannal is, ahol ugyan megmarad
az eredeti klasszikus nyomdaipari profil is, ám ezzel
párhuzamosan egy egész más üzleti szférába is belép,
esetleg érdekeltséget szerez. Tény, ami tény: a nyomdák
számára inkább többé, mint kevésbé létkérdés, hogy
valamilyen módon megerôsítsék cégük stabilitását.
Szándékosan nem úgy fogalmaztam, hogy növekedési
pályára állítsák, mert azt gondolom, a piaci
lehetôségek mennyiségileg végesek, s ha ennek
ellenére sikerül növekedni, az inkább csak hab
a tortán… A nyomdaipari cégek piacon maradásának
reális feltételét elsôsorban a minôségi fejlôdés, illetve
az innovatív alkalmazások proaktív piaci bevezetése
jelenti, jelentheti.
A Prime Rate egyike azon vállalkozásoknak, amelyek
élen járnak éppen ez utóbbi területen, miközben
magától értetôdôen teremtették és teremtik meg
a minôségében és technológiájában kifogástalan
gyártói hátteret. Hogy mennyire így van, arra ékes
példa a tavaly beindított új fotókönyv-szolgáltatásuk
(is), a bookstreet53.com.
Ezúttal is dr. Tomcsányi Péterrel beszélgettem.
● Tavaly novemberben, tehát még az
igazi szezont jelentô karácsony elôtt
elstartolt fotókönyv-szolgáltatásuk, a
bookstreet53.com. Sikeres volt a rajt?
– Attól függ, honnan nézzük… Ha
onnan, hogy egyáltalán beléptünk egy
számunkra vadonatúj piacra, akkor
sikerként könyvelhetjük el azt a párszáz
megrendelést, amely beérkezett. Ellenben, ha abszolút értéken számoljuk,
hogy mennyi befektetett energiára, fejlesztésre és pénzre volt szükség az új
szolgáltatás beindításához, akkor még
sok megrendelésnek kell beérkeznie
ahhoz, hogy egyáltalán megtérülô beruházásról beszélhessünk. De mindez természetesen nem ért meglepetésként,
elôre tudható volt, és így is kalkuláltuk.

Minden új terméknek, szolgáltatásnak
idôre van szüksége ahhoz, hogy a piacon
beérjen, ismertté és keresetté váljon,
vagyis megtérülô befektetés legyen.
● Ráadásul ez egy merôben más piac,
hiszen lakossági szolgáltatásról van
szó…
– A Prime Rate – ahogy általában a
többi nyomda is – elsôsorban vállalati
ügyfelekkel állt, áll kapcsolatban, és az ô
„megdolgozásuk” merôben más marketingstratégiát igényel, mint a lakosság
elérése és vásárlóvá, megrendelôvé tétele. Ebben a szegmensben azon múlik a
sikeresség, hogy jól válasszuk ki azokat a
csatornákat, amelyek a lakosság minél
szélesebb rétegét elérik. Az teljesen nyilvánvaló, hogy Prime Rate-ként egyedül
nem vagyunk képesek erre, vagy csak
olyan befektetés árán, amelynek megtérülési esélye nulla. Tehát különféle
együttmûködéseket kötöttünk és kötünk
folyamatosan olyan platformokkal, illetve cégekkel, amelyek a lakosság körében
széles körû lefedettséggel rendelkeznek.
● Említette: „…idô szükségeltetik,
hogy megtérülô befektetés legyen” a
fotókönyv-szolgáltatásuk. Azt gondolná az ember, hogy mivel a gyártáshoz
szükséges átfogó géppark eleve adott,

● Tehát csak erre alapozni egy
vállalkozást, nem éri meg.
– Ezt így nem mondanám,
ugyanis attól függ, hogy mekkora súllyal, illetve milyen
portfólióval tud valaki a piacra
lépni. Ismerünk olyan cégeket, amelyek
széles lefedettséggel rendelkezô hálózatot hoztak létre lakossági digitális szolgáltatásra, és igen sikeresek ebben a
szegmensben. Pusztán fotókönyv-szolgáltatásra specializálódva azonban ma, a
„nulláról” indulva úgy, hogy a teljes
gyártási hátteret erre kell létrehozni, több
mint kockázatos kísérlet.
● Önök viszont kizárólag fotókönyvre
specializálódtak… Ez azt jelenti, hogy
mindenképpen marad az alapprofiljuk,
azaz a vállalati ügyfelek kiszolgálása,
és csak amolyan kiegészítô tevékenységként támaszkodnak az „új lábra”?
– Nagyjából így van. Tapasztalatunk
szerint azon a szegmensen, ahol mi érdekeltek vagyunk, tehát a marketingkiadványok elôállításának területén, a
hazai piaci lehetôségek jó esetben is
stagnálnak, de inkább csökkennek. Az
exportunk ugyan évrôl évre növekszik –
a tavalyi évben a forgalmunk közel 40
százaléka ebbôl származott –, ezzel
együtt érdemes kihasználni az egyébként
meglévô fölös kapacitásunkat arra, hogy
a lakosság részére fotókönyveket gyártsunk. Kétségtelen, nem kevés invesztíciót
igényelt és igényel ennek beindítása, ám
ezen a területen – figyelembe véve a
piaci trendeket és kilátásokat – növekvô

piaci felhasználásra számítunk,
és ez kompenzálni képes a vállalati szférában történô esetleges keresletcsökkenést.
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a megtérülés idôszükséglete
nem olyan hosszú…
– Egy ilyen fotókönyv-szolgáltatás professzionális feltételeinek megteremtése több
millió forintba kerül akkor is,
ha maga a gyártói háttér adott,
tehát arra egyáltalán nem kell
költeni. Meglátásom szerint
egy teljesen nulla feltételrendszerrel rendelkezô cégnél egy
ilyen jellegû beruházás erôsen
kétségessé teszi a megtérülést.
Ráadásul a fotókönyvek nyomtatásához szükséges digitális
nyomdagépeknek gyors az
amortizálódása.

● Nagyon megbonyolította, megdrágította volna az invesztíciót vagy éppen
a mûködtetést, ha a többi webes csatornán nyomtatási szolgáltatást kínálóhoz hasonlóan egyéb terméket – például esküvôi meghívót, vagy éppen
névjegykártyát – is lehetne a
bookstreet53.com-on rendelni? Miért
döntöttek kizárólag egyetlen termékféleség mellett, hiszen a szélesebb
portfólióhoz is messzemenôkig megvan
a gyártói hátterük?
– Ennek több oka is van: egyrészt nem
kívánunk profilt váltani, és teljes mértékben átállni a lakossági szolgáltatásra, és
kvázi a meghívótól a különféle egyedi
portréig „mindent” gyártani számukra.
Mi csak a könyv típusú termékekre
specializálódunk, azon belül azonban
nagyon versenyképes áron, nagyon jó
minôségû terméket kínálunk, és nem
akarunk piacvezetôk lenni ebben a szegmensben. Azért persze törekszünk arra,
hogy minél többen ismerjenek meg,
vegyék igénybe szolgáltatásunkat, és
rendeljenek tôlünk, ám ezen új tevékenységünkkel nem a profil váltása, hanem
kiszélesítése volt a célunk. Terveink szerint egyébként nemcsak a hazai piacon
szeretnénk mûködni, hanem a külföldi,
elsôsorban német nyelvterületen való
jelenlétben is gondolkodunk. Ám éppen
azért, mert továbbra is meghatározó
szegmensünk marad a vállalati ügyfelek
kiszolgálása, bármilyen más tevékenységre, szolgáltatásra csak úgy szabad
vállalkoznunk, hogy integrálható legyen
a gyártási folyamatokba. Ha nagyon széles a lakossági, kvázi egydarabos portfólió, az – bármennyire is átfogó és nagy
kapacitású a gépparkunk – fennakadást
okozhatna, s árthatna vagy a céges, vagy
a lakossági ügyfelek kiszolgálásának.
De egyébként is hiszek a mondás
igazságában, amely szerint: „aki sokat
markol, keveset fog”… A józan mértékletesség elengedhetetlen része az üzleti
létezésnek. ■
Ilona
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Kiadói szárnyalás: több technológia, saját terjesztés
A válság ellenére
kifejezetten jó éveket zár
az alapvetôen
nyelvészeti szakkönyvek
és szótárak, tehát
viszonylag szûk olvasói
réteg érdeklôdésére
számot tartó könyvek
kiadója, a Tinta. Ritkán
hallhatunk ilyen hírt
egy kiadóról, hiszen
ez a szakma is komoly
gondokkal küzd,
folyamatosan keresi
az új lehetôségeket és
a kitörési pontokat.
Napjainkban a kiadók
két legnagyobb
problémája a magas
terjesztési jutalék,
valamint
a meglehetôsen
kiszolgáltatott helyzet
a terjesztôi hálózatokkal
szemben. Ez alkalmasint odáig is súlyosbodhat, hogy megszakad az együttmûködés néhány
kereskedôvel, és így a kiadó csak egy jelentôsen leszûkült értékesítési csatornával élhet.
Márpedig, ha nem tudja eladni az általa kiadott könyveket, akár le is húzhatja a rolót, minek
következtében a nyomdaipar is szegényebb lesz egy megrendelôvel. A Tinta Könyvkiadó
azonban nem várta meg, hogy a terjesztôk sarokba szorítsák, hanem megreformálva önmagát,
egyrészt kialakította saját terjesztési szisztémáját, másrészt optimalizálta kiadványainak
gyártását. És persze, nem mellékesen olyan könyvek kiadására is vállalkozott, amelyek ugyan
profiljukba vágnak, ám a megszokott „komolyság” helyett inkább szórakoztatóak, és emiatt
szélesebb olvasói érdeklôdésre tarthatnak számot. Példájuk arra bizonyíték, hogy a nehéz
helyzetekbôl is van kiút, kétségtelen, nem feltétlenül bejáratott.
Temesi Violával és Kiss Gáborral, a TINTA Könyvkiadó vezetôivel beszélgettem.

● A TINTA
Könyvkiadó
múlt évi 35 komoly kiadványa között található egy
furcsa szótár
is, az Elsô
magyar sznobszótár. Ez végül is egy fordított magyarító szótár. Nem presztízsrombolás ez?
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K. G. – Eddig közel 350 komoly
könyvet adtunk ki az elmúlt 14 évben.
Az Elsô magyar sznobszótár megjelentetésekor azt gondoltam, ezek között lehet
egy, amelyet csak félig kell komolyan
venni. Ez a szótár görbe tükröt tart azok
elé, akik teletûzdelik beszédüket félig
sem megértett idegen szavakkal.
● Átalakult, átalakították a terjesztési
szisztémájukat is…
T. V. – Ez igazából nem a 2012-es évhez fûzôdik, hanem már korábban is egy-

re erôsebben alkalmaztuk a direkt értékesítést, azaz az interneten keresztül adtunk
hírt partnereinknek az újonnan megjelent
könyveinkrôl, akcióinkról, s tettük lehetôvé, hogy a honlapunkon közvetlenül
tôlünk rendeljenek. A tavalyi év változása, hogy mivel az egyik nagy terjesztôvel végképp nem tudtunk dûlôre jutni,
megegyezni, az internetes értékesítésre
még nagyobb hangsúlyt helyeztünk.
A tapasztalatunk szerint egyébként
egyre többen és egyre szívesebben élnek
ezzel a lehetôséggel.

● Folytassuk az év elején szokásos
kérdéssel. Mennyire volt nehéz,
vagy éppen sikeres a Tinta Könyvkiadónak az elmúlt két esztendô?
T. V. – Számunkra mindkét év
kiemelkedôen jó volt. A 2011-ben
harminc százalékkal több könyvet adtunk el, mint bármelyik korábbi évben.
Ezt nem tudtuk 2012-ben túlszárnyalni, de így is minden idôk második legjobb évét zártuk az árbevétel alapján.
● Szokatlan hallani, hogy valaki
nem siránkozik.
K. G. – Siránkozásra nincs idônk.
Nagyon felpörgettük a tempót itt a kiadóban. Öt nagy, a magyar nyelvrôl
szóló kézikönyvet dobtunk piacra,
ezek iránt élénk a kereslet, sokat eladtunk belôlük. Minden év végén elkészítem a táblázatot, hogy abban az évben mi hozta a pénzt. Egyértelmû,
hogy minden évben meg kell jelentetni
új könyveket, szótárakat, mert a régiek
iránt lassan-lassan elkopik a kereslet.
● Mit jelent egy szótár esetében az,
hogy „sokat eladtunk belôle”?
T. V. – Ha az elsô évben egy nagy
szótárból elfogy 500–600 példány, az
komoly eredmény. Tudom, most a
bestsellereket megjelentetô kiadók
mosolyognak ezen a példányszámon.
De ne felejtsük el, hogy egy-egy tipikus sikerkönyv fél vagy maximum egy
évig van piacon, míg a mi szótáraink
akár 6–8–10 évig is piacképesek, igaz
– mint elôbb mondtam –, lassuló fogyással.

● Idôben mit jelent egy-egy új, a
magyar nyelvvel foglalkozó kiadvány kifejlesztése?
K. G. – Az ötlet megszületésétôl
számítva 4–5 év. Például most jelent
meg Grétsy László tollából a Nyelvi
játékaink nagykönyve. Elôször 2007ben említettem a tanár úrnak ezt a
könyvötletemet. Megtetszett neki a
terv, mondta, most nem érek rá, egy év
múlva nekikezdek. 2008 és 2011 között minden hónapban elkészített egy
fejezetet, majd a kész kéziratot 2012
elején kaptuk meg. A könyvnek 2012.
december 6-án, Mikulás-napon volt a
bemutatója az MTA Nyelvtudományi
Intézetében. Az csak a véletlenek szerencsés egybeesése, hogy Grétsy László másnap kapta meg a televízió nagy
nyilvánossága elôtt a Prima Primissima Díjat.
● Egy nagy reklámcég sem egyengethette volna jobban a könyv útját.
Hol nyomtatták a könyvet?
T. V. – A debreceni Kinizsi Nyomdában. A keménytáblás, 600–800 példányszámos könyveink nagy része ott
készül.
● Korábban itt, a Printinfo hasábjain is megjelentek kettônk beszélgetései a digitális nyomdákról. Most
milyen a kapcsolat?
K. G. – A 2012. év továbblépést hozott az életünkben ezen a területen.
Áldom az eszem, hogy nem vettünk
korábban – esetleg svájci frank alapú
hitelbôl – digitális nyomdagépet, mert
nagyon nagy már a digitális könyvkészítô kapacitás, a kiadók szerencséjére. Én korábban valahogy csak a kézzelfogható film és a pauszpapír eredetiben bíztam. Mondhatom, hogy változtam, ma már röpködnek a digitális
térben a kiadó PDF-fájljai a nyomdák
felé. A HVG Press és a Vareg Produkció digitális nyomdákkal dolgozunk
legtöbbet.
● Milyen példányszámban jelennek
meg a digitális nyomdában készített
könyveik?
T. V. – Két típus van: a nyelvészeti
szakkönyvek elsôre 100–150 példányban jelennek meg, de ma már nagyon
versenyképesek a digitális nyomdák

800–1000 példányban is, ha a könyv
ragasztott kötésû.
● Itt van körülöttünk a digitális
világ. A szótárak még inkább
elektronikus felhasználásért kiáltanak, mint a regények és többszáz
oldalas olvasmányok. Hogy látják a
papíralapú szótárak jövôjét?
K. G. – Nem dughatjuk fejünket a
homokba. Már most négy szótárunkat
szolgáltatjuk honlapunkon digitálisan.
Látni kell azonban, hogy nem szívesen
fizetnek a felhasználók a digitális tartalmakért. Elterjedt az a tévhit, hogy
ami az interneten van, az ingyenes.
Bízom benne, hogy változni fog ez a
következô években, és a minôségi tartalomért hajlandók lesznek a felhasználók a pénztárcájukba nyúlni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy még
sokáig együtt fog élni a papíralapú és
a digitális szótár: mindkettô megtalálja
majd a maga helyét.
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● Az internet mennyire alkalmas,
illetve mennyire hatékony új ügyfelek szerzésére?
K. G. – A neten azokat tudjuk elérni, akiket ismerünk, és azok rendelnek, akik korábbról már ismernek bennünket, illetve kiadványainkat. A mi
tapasztalatunk az, hogy új ügyfelek
megszerzésére nem, vagy csak alig
alkalmas az internet. Ez olyannyira így
van, hogy ugyan természetesen van a
Tinta Könyvkiadónak Facebook oldala
is, és ráadásul igen látogatott, még
egyetlenegy megrendelésünk sem
született innen…

● A szokásos utolsó kérdés. Mit terveznek 2013-ra?
K. G. – A tervek megvannak. Bármilyen furcsa, gyakran a nagypolitika
is beleszól a kiadó életébe. Például a
könyvtárak – amelyek számunkra
nagyon fontos partnerek – az elmúlt
év második felében szinte alig vásároltak könyvet tôlünk. Amikor elkezdtük
feltérképezni ennek az okait, kiderült,
hogy a kistérségek átalakítása járásokká, szinte minden közkönyvtárat érint.
Az átszervezés, a finanszírozási bizonytalanságok nem kedveztek a
könyvtári vásárlásoknak. Bízom benne, hogy a korábbi években kifejlesztett és 2012-ben kiadott új könyveink
szépen fognak fogyni 2013-ban is. Mi
fel vagyunk készülve: a napokban
szállítja le a már említett Kinizsi
Nyomda a Régi szavak szótárának
utánnyomását. Ha nem is olyan sok
könyvet adunk ki idén, mint tavaly, de
2013-ra is tervezünk 15–20 kiadványt,
amelyekbôl 10–12 kevés pénzt hozó,
ám nagyon fontos nyelvészeti szakkönyv, de ezek mellett, reményeink
szerint, ismét lesz 2–3 sikerkönyvünk
is. ■
(CsHil-)

17

Cég info

Europapier és MOME – Tyvek-díjátadó

Maczó Péter

2012. december 12-én, 12 órakor – azaz ‘12. 12. 12. 12! – került sor annak a pályázatnak az
eredményhirdetésére, amelyet az
Europapier és DuPont™ közösen írt ki a MOME-hallgatók
részére. A feladat nem volt más,
mint az Europapier által forgalmazott Tyvek® termékbôl új felhasználási lehetôségek kigondolása, megalkotása.
A DuPont™ cég által gyártott
Tyvek® 100 százalékban polietilén szálakból álló anyag, amely
számos különleges tulajdonság-

gal rendelkezik: például lélegzik, azaz átengedi a levegôt, ám
ezzel együtt víz-, és tépésálló. S noha kétségtelen, hogy különlegessége okán megmozgatja az agyat, hogy mi
mindenre lehetne használni, ám éppen ez oknál fogva az eddig ismert felhasználási területe is igen széles.
Ahogy azt Godány
Zsuzsától, az Europapier termékspecialistájától megtudtuk, az
egyszer használatos védôruhától kezdve a csomagolóanyagig, a
lámpaburától a címkéig vagy éppen borítékig, bármi készülhet
és készül is belôle. A pályázók számára az igazi kihívást tehát
éppen az is jelentette, hogy ehhez képest kellett valami újat
kitalálni.
A MOME részérôl a tipográfia tudományának tudora, Maczó
Péter dla (szabad mûvészetek doktora) bábáskodott ezúttal is a
lebonyolítás fölött, ám bármely szakról – textil, formatervezés
stb. – pályázhattak a hallgatók. Végül is mintegy 8 pályamû érkezett, amelybôl a zsûri – Maczó Péter (MOME), Kovács András (DuPont™) – négy résztvevônek ítélt díjat, s ebbôl az egyik
valóban vadonatúj felhasználást mutatott be, ugyanis a pályázó,
Bognár Enikô „Stop-os” szettet készített Tyvek® alapanyagból.
De a beérkezett valamennyi pályamû kreativitásról tanúskodott:
a védôszemüvegpánt éppúgy, mint a mellény, a laptoptok, vagy
éppen a biciklistáska. A négy gyôztesnek – Bognár Enikônek,
Flich Zoltánnak, Kupi Johannának és Sziládi Noéminek – a
pályázatot kiíró cégek képviseletében Godány Zsuzsa (Europapier), Kovács András (DuPont™), valamint az egyetem részérôl Maczó Péter gratulált, s adta át az oklevelet, illetve a díjjal
járó iPad-et.
Az Europapier életében régi hagyomány a MOME-val való
együttmûködés, amelynek többes célja is van. Egyrészt a különféle papír és egyéb hordozók biztosításával támogatja az
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igen szûkös anyagi
lehetôséggel bíró
egyetemet, másrészt egy-egy pályázat, verseny
kiírásával megmérettetési lehetôséget
teremt a hallgatóknak, nem beszélve
arról, hogy értékes
és hasznos nyereményekhez juttatja
ôket. Túl azon a
társadalmi felelôsségvállaláson, ame-

Godány Zsuzsa és Kovács András

lyet egy ilyen jellegû
támogatás jelent, természetesen nem teljesen önzetlen ez a gesztus: a támogató cég
részérôl ugyanis nem
titkolt szándék, hogy
megismertesse a jövô
generációval az általa
kínált terméket, termékeket, és megalapozza
azt a kötôdést, amely a
késôbbiek során alapjául szolgál az adott termék vagy alapanyag magától értetôdô
használatához, alkalmazásához. És ez teljesen rendben lévô is.
Mindazonáltal ajánlanám figyelmébe kedves olvasóinknak is
a Tyvek®-et, hiszen különleges tulajdonságai okán akár új piaci
lehetôséget is jelenthet. A DuPont™ több mint ötven éve gyártja ezt az anyagot, és ezzel párhuzamosan kutatja a lehetséges
alkalmazási területeket, amelyek között igen jelentôs helyet
foglal el a nyomdaipar.
Ahogy beszámolónk elején említettük, miszerint – egyebek
mellett – víz- és tépésálló a Tyvek®, így gyakran készül belôle
fontos vagy különleges értékkel bíró iratok, nyomtatványok
postázásához használatos boríték, vagy különösen erôs csomagolóanyag. De említhetném a karszalagokhoz vagy éppen a
térképekhez történô felhasználást is, ahol szintén víz- és tépésállósága jelenti a legnagyobb elônyt. Koronakezelés nélküli
változata pedig az élelmiszeriparban jelent sokrétû felhasználhatóságot. Természetesen kitûnôen nyomtatható, tovább-feldolgozható és ragasztható a Tyvek®, tekercses és íves kiszerelésben egyaránt kapható, valamint igen széles grammsúlytartományban hozzáférhetô.
A Tyvek®-rôl (is) elmondható, hogy felhasználásának valóban csak a kreativitás szab határt, ám néhány jó és piacképes
ötlettel a gyártó DuPont™, és a forgalmazó Europapier is szívesen partnerei rendelkezésére áll. ■
Ilona

A tavalyi évben életbe lépett termékdíj-törvény kapcsán vannak bizonyos
teendôk, amelyeket így év elején el kell végezni, illetve vannak olyan
változások is, amelyek 2013. január 1-jével léptek hatályba. Alábbi
összeállításunkban a legfontosabbakra szeretnénk felhívni a figyelmet.

Teendôk:
a./ Amennyiben idôszaki nyilatkozatok köttettek az ügyben érintett
partnerrel, ebben az esetben újra
nyilatkoztatni kell, hiszen ez alapján
dôl el, hogy egyáltalán keletkezik-e
termékdíj-fizetési kötelezettség, és
ha igen, akkor kinek. Ennek hiányában automatikusan a számlára kell kerülnie a termékdíjtételnek is!
b./ Ha valakivel átvállalási szerzôdést kötöttek, akkor ezzel
kapcsolatosan jelenleg nincs semmi teendô.

Változások:
1./ A következô bevallási idôponttól (2013. április 20.)
kezdve már nem szükségeltetik a VPID szám, kizárólag az adószám alapján azonosítják be a cégeket, gazdálkodókat. (Eddig a
VPID szám volt a legfontosabb azonosító, ez változott tehát.)
2./ 2013-ban az ellenôrzés hatásköre átkerül a
NAV/APEH fennhatósága alá.
3./ 2013. február 14-ig minden bevallás a korábbi hatósághoz, a NAV/VPOP-hoz kerül.
4./ Változnak a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos számlaszámok adatai! 2013. február 15-tôl teljesített befizetések esetén adónemkódot kell használni a számlajel helyett.
Eddigi számlaszám, megnevezés és számlajel:
10032000-01037454-00000000 – NAV környezetvédelmi
termékdíj adóbevételi számla – 20
10032000-01037447-00000000 – NAV vámhatósági tevékenységgel összefüggô késedelmi pótlék bevételi számla – 21
10032000-01037337-00000000 – NAV vámhatósági tevékenységgel összefüggô bírság, kamat és önellenôrzési pótlék
bevételi számla – 43
10032000-01850695-00000000 – NAV Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés – 24
2013. február 15-e után használandó
számlaszám, megnevezés és adónemkód:
10032000-01037454-00000000 – NAV környezetvédelmi
termékdíj adóbevételi számla – 920
10032000-01076985-00000000 – NAV adóztatási tevékenységgel összefüggô késedelmi pótlék bevételi számla – 138
10032000-0107630-0000000 NAV adóztatási tevékenységgel összefüggô bírság, mulasztási bírság és önellenôrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla – 215
5./ NAV szervezeti átalakítása következtében szükséges módosítások: mivel az adóztatási feladat átkerült az állami adóhatósági szervhez, megváltoztak a nyomtatványok! A hulladékhasznosítás ellenôrzése maradt a vámhatósági szervnél.

Termékdíjinfo

Termékdíj: emlékeztetô és változások

6./ Bôvültek a szerzôdéses átvállalás jogcímei:
– csomagolószer-továbbértékesítô is lehet átvállaló (például
a nagykereskedô)
– csomagolóanyagból nemcsak csomagolóeszköz gyártható
(ez most külön hangsúlyt kapott, noha az eredeti változatban
is benne volt)
– 3920 vtsz. esetében a kiskereskedelmi értékesítô is lehet
átvállaló
7./ Nyilatkozatot nemcsak az elsô belföldi vevô adhat,
hanem bármely belföldi vevô.
8./ A képviselet ellátásának szabályai is némileg módosultak. Megjelent a „13TKORNY” (így lehet megtalálni) nyomtatvány 1.0-ás verziója, amely azokat a személyeket érinti, akik
tevôlegesen foglalkoznak a KVDT bevallással.
Nos, a képviselet ellátásának érvényes szabályai 2013. január 1-jétôl: az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény
kiegészült, és 2013 január 1-jétôl ennek megfelelôen kell eljárni. Nagyjából arról van szó, hogy az adózás rendjérôl szóló
2003. évi XCII. törvény 7. § (5) bekezdése alapján az állandó
meghatalmazás, megbízás – a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl – az adóhatóság elôtti eljárásban
akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselôje az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Az
elôzôeknek megfelelôen a környezetvédelmi termékdíj-kötelezettséggel érintett adózóknak az állami adóhatóság elôtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentését 2013.
január 1-jétôl, az erre rendszeresített 13VAMO jelû nyomtatványon, illetve az elektronikus ügyintézésre vonatkozó
képviselet bejelentése esetén a 13T180 jelû adatlapon kell
teljesíteniük. (Magyar Közlöny 159/2012. XI. 29. szám)
9./ Veszélyes hulladék: Noha maga az irányelv 2008-as (a
2008/98/EK – az Európai Parlament és Tanács – irányelve a
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezésérôl),
a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény módosítása az
egyes adótörvények és azzal összefüggô egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény 2013. január 1jével lépett életbe (Magyar Közlöny 159/2012. XI. 29. szám).
Ennek taglalásába nem mennénk bele, viszont mindenkit biztatnánk, hogy egy „törvényértelmezô” szakember bevonásával
nagyon „bogarássza” át az ezzel kapcsolatos változásokat, és az
ehhez kapcsolódó feladatokat.
Itt jegyeznénk meg, hogy a változásokhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek még nem jelentek meg, de ígérjük, hogy a
továbbiakban is tájékoztatjuk önöket minden olyan tudnivalóról, amely alapvetô és érdemi információul szolgál. ■
Edelényi Dóra, 06-20/9675-957
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Emisszió

➞

Vegyszer

Környezetorientált

Technológiák

➞

Fejlesztéseik minden esetben a
környezetbarát gyártásra, vagyis az
emissziók csökkentésére, az energiahatékonyság javítására, környezetbarát anyagok felhasználására a gépeken, valamint a selejt/készletek csökkentésére irányulnak, amivel egyúttal
a felhasználók jelentôs megtakarítá-

sokat érhetnek el. Ezek a tulajdonságok az íves gépek mellett természetesen mind az újságnyomógépekre,
mind a 2008-ban bevezetésre került
új „C” jelzésû akcidens tekercsnyomó gépekre is érvényesek.

➞

Korunk óriási mértékû technológiai fejlôdése a pozitívumok mellett,
sajnos környezetkárosító hatásokat is
magában hordoz. Ennek jelentôségét
szerencsére már az egyes országok
törvényhozói, iparágai is felismerték,
és ezért folyamatos lépéseket tesznek
környezetbarát technológiák kifejlesztésére és bevezetésére.
Nem kivétel ez alól a nyomdaipar
sem, ahol már a 2000-es évek elejétôl
jellemzô a környezetkímélô technológiák és anyagok használata. A KBA –
ugyanúgy, mint a teljes nyomdaipar –
felelôsséget érez és vállal a környezetért; az élhetô környezet fenntartása
része a KBA vállalati modelljének.
A KBA nyomógépgyár úttörô szerepet vállalt a környezetbarát nyomógépek és nyomtatási technológia területén, és úgy támogatja évek óta az
ökológiai nyomtatást, mint senki
más:
◆ A nyomógépek elsô ökotanúsítványát a 2000-es drupán a KBA
által gyártott Rapida íves gép kapta
meg
◆ Évek óta „Emisszió-ellenôrzött”
minôsítés minden íves géphez
◆ Környezetbarát, nedvesítôfolyadék nélküli olfszetnyomtatás lehetôsége mind az íves, mind a tekercsnyomtatás területén
◆ Alkoholmentes termelés tekercses akcidens- és újságnyomógépeknél

➞

Zöld info

A Zöldek szerint is zöld – KBA nyomógépek,

Készletek

A KBA élen járt a zónacsavarokés nedvesítôfolyadék nélküli ofszetnyomtatás bevezetésében is, amely a
környezetorientált nyomdák számára
a következôket jelenti:
◆ Nem használnak egészségileg és
ökológiailag vitatható segédanyagokat (például nedvesítôfolyadékadalékanyagok)
◆ Csekélyebb anyagfelhasználás
(például papír), kevesebb makulatúra
◆ Környezetbarátabb nyomtatási
folyamat, nagyobb folyamatstabilitás
◆ Nincs festékköd – kisebb tisztítási igény
◆ A VOC-kibocsátás csökkenése
◆ Átfogó energiamegtakarítás
◆ Biztonságosabb munkakörnyezet
◆ Az átállítási idôk jelentôs
csökkentése

Ezt a technológiát alkalmazzák a
KBA Cortina újságnyomó gépen is,
és emiatt nincs szükség a nedvesítôfolyadék és adalékanyagainak alkalmazására, megszûnik a festékköd a
nyomómûben, a lemezkészítés közel vegyszermentes, és ezek hatására csökken az emisszió, a környezeti terhelés, valamint a víz-, a
mosó- és adalékanyagok felhasználása. Szintén a technológia sajátossága, hogy a beállítás csak minimális
selejttel jár, ezáltal kíméli az értékes papírnyersanyagot, továbbá az
új segédanyagok lehetôvé teszik a
VOC-mentes mûködést.
A környezetbarát újságnyomtatásnak köszönhetôen a német Badische Zeitung 2009-ben megkapta
Freiburg város környezetvédelmi
díját, megszerezte az elsô helyezést
2008-ban és 2010-ben az Ifra Colour
Quality Clubban, és háromszor tüntették ki Németországban, mint az év
öko-újságnyomtatóját. A Freiburger
Druck GmbH. – amely többek között
a Badische Zeitungot is készíti – az
éves CO2 kibocsájtását 3 500 tonnával csökkentette, valamint évente
730 000 liter vizet, 28 000 liter adalékanyagot, 15 000 liter elôhívót,
24 000 liter tisztítószert és 210 000
darab tisztítórongyot spórol meg! És
emellett ráadásul évente 1 300 tonnával kevesebb selejt keletkezik!
Egy másik tökéletes példa a környezetorientált termelésre, az ECO
Print Center Lokerenben (Hollandia),
amely nyomda nemcsak hirdeti, hanem élenjár az öko-nyomtatásban, és
a környezetbarát technológia alkalmazásáéért EcoTech Award környe-

Kiss Nóra
kiss.nora@prosystem.hu

Tudta-e, hogy például…
…az erdôterületek nagysága ugyan világviszonylatban némileg
csökken, ennek oka azonban az, hogy – elsôsorban Afrikában és
Dél-Amerikában – egyre nagyobb erdôségeket hasznosítanak mezôgazdasági célra? Európában és Észak-Amerikában azonban a
papírgyárak felelôs erdôgazdálkodást támogató tevékenységének
eredményeként 1950 óta nemhogy csökkennek az erdôterületek,
hanem mintegy 30 százalékkal növekedtek. Észak-Amerikában és
Európában gyakorlatilag százszázalékos a fenntartható erdôgazdálkodással kezelt erdôterület. Tehát tényekkel igazolható, hogy nem a
papír tehetô felelôssé az erdôirtásokért! (Forrás: Nyomdavilág)

Zöldinfo

zetvédelmi díjjal tüntették ki a belga Zöldek. Tevékenységük legnagyobb elismeréseit talán mégis azok a megrendelések
jelentik, amelyeket a Természetvédelmi
Világalaptól (WWF), az Európa Parlament Zöld Pártjától és más környezetérzékeny ügyfelektôl kaptak és kapnak.
Hogy hatékony klímavédelemmel dolgozzunk, minden lehetôséget ki kell
használni a nagyobb környezeti kompatibilitás eléréséhez. Ennek fontos kiindulópontja a termékfejlesztés, valamint új,
környezettudatos gyártási folyamat és
technológiák bevezetése, amelyeknek
alappillére a termelési folyamat standardizálása, stabilizálása és folyamatos mérések a nyomdákban, valamint folyamatos fejlesztések a gyártók részérôl az
emisszió-, energia- és anyagfelhasználás
csökkentésére.
Azonban mindez még mindig nem
elég: a gondolkodásmódot és a magatartást is meg kell változtatni, amelyhez elengedhetetlen a megfelelô kommunikáció és persze az oktatás. ■

…a Sappi minden felhasznált fa helyett ültet minimum egyet? Ez
évente mintegy 33 600 000 fát jelent, azaz percenként 64 új fa kerül
elültetésre.
…a fák rendkívül hatékonyan tudják a talajban lévô vizet hasznosítani? Elképesztô mélységig képesek gyökereikkel lekúszni
vízért, így nincs szükség az öntözésükre. Míg a mezôgazdasági termékek 62 százalékát kell öntözni, addig a fáknak csak 3 százalékát.
(Forrás: Sappi)

…egyetlen Google-keresés pontosan annyi energiát igényel,
amennyi egy csészényi teavíz felforralásához szükséges?
(Forrás: Two Sides)
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Köz info

Ez lesz:

Hírek a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.,
Telefon: 783-0347, www.pnyme.hu

ESEMÉNYNAPTÁR 2013
Dátum
január 28–31.
február 21.
március 7–8.
március 14–17.
március 21.
április 11–12.
április 15–17.
április 18–21.
április 25.
április ?
május 7–11.
május 9.
május 23.(?)
május 30–31.
június 6.
június 6–10.
június 11–14.
június 12–14.
június 27.
június 30.
június
június
augusztus 7.
szeptember 8–11.
szep. 8–12.
szeptember 26–27.
október 6–9.
október 7–9.
október 9–13.
október 16–23.
október 16–18.
október 17–18.
október 24.
október ?
november 5. (?)
november 20–22. (?)
november ?
november 23.
november 7. (?)
december 5.
december 12.
22

Megnevezés
Helyszín
Paperworld
Frankfurt
Magyar Grafika megjelenés (1. szám)
Flexószimpózium
Tiszaújváros
Buchkunstmesse
Lipcse
Környezetvédelem aktuálisan – szimpózium
Kecskemét
A.D.P.P.K. Konferencia
Visegrád
London Book Fair
London
XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budapest, Millenáris Park
Magyar Grafika megjelenés (2. szám)
Könyvkötés/papírfeldolgozás szimpózium
?
Grafitalia ConverFlex
Milano
PNYME Közgyûlés
Budapest
Cs + P csomagolástechnológiai szakmai nap
Budapest, Óbudai Egyetem
Vándorgyûlés/papírfeldolgozó napok
?
Magyar Mûszaki Értelmiség Napja
Bp., MTA, Parlament
84. Ünnepi Könyvhét + 12. Gyermekkönyv országszerte
Graphitec
Párizs
Zelicheming Expo
Wiesbaden
Magyar Grafika megjelenés (3. szám)
János Nap
Budapest, Népliget
Restaurátor szakmai nap (havonta, rendszeresen)
Bp., OSZK
Éves „kipakolás” a Képzômûvészeti Szki-ben
Budapest
Restaurátor szakmai tanulmányút
belföld
Magyar Grafika megjelenés (4. szám)
iarigai Int. Research Conference
Chemnitz
Print ’13
Chicago
Iparági Karbantartók Találkozója
?
IFRA szakmai utazás
Berlin
IFRA Expo
Berlin
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt
„K” (Kunstoffmesse)
Düsseldorf
20th. MIAC (Int. Exh. of Paper Ind.)
Lucca (I)
Nyomtatószimpózium
?
Magyar Grafika megjelenés (5. szám)
8. Balkan Print Forum & 3. InPEQ
Lvov (Ukrajna)
Minôségügyi Fórum
?
Csomagolási és nyomdaipari szakmai napok + kiállítás Budapest
Óbudai Egyetem TDK nap
Óbudai Egyetem
Óbudai Egyetem Napja
Óbudai Egyetem
FiDiFo (Fiatal Diplomások Fóruma)
Óbudai Egyetem
Nyugdíjas találkozó
Bp., Tannyomda
Magyar Grafika megjelenés (6. szám)

Ugyan a fôszerkesztô asszony
mindig figyelmeztet, hogy legalább
magamtól ne plagizáljak, most mégis
eszembe jut párom és a Gutenberggalaxis korrelációja. Tudjátok! Mikor
van vége a nyomtatásnak? (Erre a
kérdést feltevô válasza a következôképpen hangzott: majd, ha a nagymama laptoppal megy a budiba! – a fôszerk.) Minap jutott mindez az eszembe, amikor is kedvelt államtitkár
asszonyom büszkén mondta a tévériporter kérdésére, hogy ô olyan elfoglalt, tehát nem ér rá újságot olvasni.
Na jó, más könyvet sem, így megnyitván az utat új nemzeti írók megteremtésére. Ez nemcsak, hogy ciki,
de minôsít is. Most nem akarok – bár
nagyon szeretek – olcsó poénokat
puffogtatni. Emlékszem, hogy az
átkosban az ultiban, vadászatban és
piálásban megfáradt felelôs embereknek az MTI „Bizalmas”, „Szigorúan
bizalmas” szöveget tartalmazó piros
csíkkal ellátott sajtószemléket adott
ki. Így a jól tájékozottnak tûnô kiemelt káderek nem kényszerültek a
gazdag hazai és külföldi napilapválasztékot elolvasni. Elég volt a Népszabiban az utolsó oldalt átfutni.
Tudjátok: a sportot.
A Gutenberg-galaxis fekete
lyuka kezdi magába „szippantani” a
nyomtatott sajtót is. Most nem a
rendszerváltás eufóriája által szült
kelet-európai lap-nucleusokra gondolok, hanem a háború utáni Németország második legöregebb napilapjára, a Frankfurter Rundschaura,
amely nem régen kért csôdvédelmet.
A német napilapok doyenjét, a Berliner Zeitungot az utolsó pillanatban
mentették meg 2007-ben. Rendben,
mind a kettô baloldali újság, de az
eladott példányszámuk még mindig
nagyobb volt, mint a teljes magyar
napilappiac egésze. Ja, és regionális
újságokról beszélünk. Szidhatnánk
természetesen a német baloldalt,
hogy minek nekik újság. Meg az internetet is szidhatjuk, mert tönkreteszi a
nyomtatott médiát. Csakhogy ezt a
két lapot a több mint negyedmillió

eladott, papírra nyomtatott példánynyal (meg remittenda) legalább egymillióan olvasták. A nagyon jó családból származó Financial Times
Deutschland, utolsó „papírkiadása”
december közepén jelent meg. Indulásakor a nagyobb német repülôtereken
volt egy digitális nyomtatásban terjesztett kiadása is. A Newsweek sem
volt – így múlt idôben – piskóta. Egy
pár hete már csak mobileszközökre
optimalizált e-kiadása maradt. És
ezeknek a lapoknak – mint manapság
minden lapnak – van online-verziója,
amely valamilyen szinten eltart egy
szerkesztôséget. Ja, és vannak fizetôs
on-line újságok is. Oké, ott kevesebb
az olvasást akadályozó és zavaró reklám. Mert azért hirdetô még mindig
akad bôven. Talán van ára a minôségi újságírásnak is?
Valami ilyesmirôl tartottak egy
Print Poweres beszélgetést is. Szívesen meghallgattam volna. Mint kiderült: maguknak tartották.

Olvasom, hogy nemcsak a minôségi újságírásnak, hanem a szárnyalásnak is van ára. Mint most hirtelen
kiderült, a tranzakciós adó nem csak
a nagy bankok egymás közötti spekulációs mûveleteit és a villanyszámlákat terheli, hanem még a „devizahitel-törlesztôrészletek” befizetéseit is.
Egyébként miért is ne terhelné? Politikai vulgár közgazdászaink a „Tôke”
szemináriumon tanultakból tudják,
hogy a verseny majd megoldja. Vagy
talán mégsem? Sok minden
elhangzott már avatott ajkakról. Mi
lesz, ha a verseny nem oldja meg, és
mégis áthárítják a bankok. Mi lesz a
vállalkozókkal? Mennyivel súlyosbítja ez a néha egyébként is elviselhetetlen terheiket? Mi lesz az egymillió
munkahellyel, amelyet egyébként sem
a kormány vagy egy párt alapít, hanem a versenyszféra. Elkezdtem utána számolni, hogy idén hány nyomdai
munkahely szûnt meg és fog még
megszûnni. Ijesztô. És mennyire fogja
az a több tízezer egyéb megszûnt
munkahely veszélyeztetni a többi
nyomdai munkahelyet? És ki fog

beruházni? Hallom a felsorolást,
hogy mely ágazatokra vonatkozik a
minimálbér-emelési támogatás. Az
építôipar, a teljes könnyûipar, de a
nyomdaipar kimaradt. Valószínûleg
egyik vezetônk focizni tud, az államtitkárasszony meg nem tud olvasni.

Közinfo

Viszi-e már a nagymama a laptopot…?

Más. Pöfögtem már eleget a szerintem alulreprezentált, „beltenyészes” kiállításokról és egyéb szakmai
programokról. Hallottam az idei
digitális kiállítás küszködésérôl, amit
két éve még személyesen meg is tapasztaltam. Látom az önmegnyilvánulás igényét a prémium nyomdászok,
illetve a valamikori „hangadók” között. Viszont látom a többség érdektelenségét is és a pénzhiányt az egyébként is válsággal küzdô beszállítók
oldalán. A németek le tudták mondani
a Digimedia 2013-at, amivel rengeteg
anyagi és erkölcsi kárt kerülnek el.
Mi csak azért is megmutatjuk. A
Nyomtatószimpózium már 2007-ben
is egy szakmai fieszta volt. Nézem az
idei szimpóziumon készült fényképeket. Mintha a résztvevôk „utolsó pár
elôre fusst” játszanának: az egyik
képen még elôadó, a másikon már
közönség. És bocs, de mögötte ül már
a következô fellépô is.
És még lenne téma. Csak ez egy
szakmai lap. Tehát megyek a kettesen
egy tüntetés mellett, és az egyik utastárs nem egy 50-est akar adni, hanem
látván bennem a jobb embert, hozzám
szól: 20 éve nem így képzeltük. Emlékezvén egy hasonló tüntetésre, csak
annyit tudtam válaszolni, hogy nem
képzeltük, hanem tudtuk. ■
Spartvis
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Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

MUNKAVÉDELEM:
Hatósági ellenôrzés – tiszta szívvel
Az alábbiakban vázlatosan ismertetem, mire kell odafigyelni, hogy egy
esetleges munkavédelmi hatósági ellenôrzés ne találjon büntetendô hiányosságot egy nyomdaüzemben.

kikapcsolja, illetve egy olyan fali leválasztó kapcsolóval, ami az üzemi
hálózatról leválasztja például hosszabb
szünet, üzemen kívüliség, ünnep stb.
idejére.

A felállított gépek elhelyezésénél
mindig biztosítsuk a közlekedés, áruszállítás, -kezelés, ülô- vagy állóhelyek számára a megfelelô távolságot!

Ha a gépnél az üzemelés során
hulladék keletkezik, akkor ki kell
helyezni olyan hulladéktároló(ka)t,
amely(ek)en felirat jelzi, hogy mit
lehet (kell) benne tárolni (papírhulladék, üres festékes edény stb.). A gép
mellôl a hulladékot naponta egyszer
akkor is el kell szállítani a központi
hulladéktároló helyre, ha nem telik
meg teljesen aznap.

A gépeken minden kezelôelem
mellett és a világító jelzéseknél mindig legyen kitéve magyar nyelven a
rendeltetés. Az egész gépet leállító
stopkapcsoló legyen vörös színû, és
eltérô a többi beállító kapcsolótól. Ha
egyéb feliratok, tájékoztató utasítások
vannak a gépre a gyártó által kihelyezve, azt is le kell fordítani, és az idegen
nyelvû helyett vagy fölé kihelyezni.
Ha a gépen helyi világítás van, akkor
az csak kisfeszültségû (24 V) lehet.
A balesetveszélyes géprészek feletti felnyitható védôburkolatra ki kell
írni, hogy az „a gép mûködése idején
zárva (lecsukva) tartandó”. Ha a mûködési szabályzat szerint (ezt a munkavédelmis adja utasításba) a gép veszélyessége indokolja, akkor azt is ki
kell írni, hogy a mûködés során csak a
kezelô dolgozó tartózkodhat a gép
melletti 80 centiméteres körzetben.
Minden gép rendelkezzék egy
olyan fôkapcsolóval, ami azt teljesen

A gép körül megfelelô tárolóhelyet kell kialakítani a raklapok (feldolgozás elôtti papír és a késztermék) részére. Ha szükséges – például a festék,
film, drót részére – speciális tárolópolcokat kell kialakítani, megjelölni,
hogy mire valók, és mennyi a teherbírásuk. A kiírások mindig jól láthatóak
és olvashatóak legyenek, ha beszenynyezôdnek vagy megkárosodnak,
azonnal cserélni kell azokat!
A gépteremben mindig legyen elsôsegélynyújtó doboz, vagy szabványos vöröskeresztes felirat arról, hogy
hol található a mentôláda. Ennek hiánya baleset, sérülés (például vérzés)
esetén fokozott károsodást okozhat.
Ugyanide kell kiírni azt is, hogy kihez
lehet fordulni elsôsegélynyújtásért,

illetve, hogy
kitôl lehet beszerezni a dobozba a kifogyott kötszert, jódot vagy ollót stb.
Ha a gépen vagy a nyomdaüzemben vegyszert (lemosó, adalék stb.),
vagy festéket kell használni, akkor
figyeljünk az alábbiakra! Legyen elérhetô a szükséges számú és fajtájú Biztonsági Adatlap, amelybe bármelyik
gépkezelô szabadon betekinthet. Tehát
ne zárt fiókban vagy dossziéban legyen! Ha a géptôl nem látható helyen
tartják az adatlapokat, akkor ki kell
írni, hol találhatóak vagy kitôl lehet
elkérni azokat! Ahol az adatlapok vannak, az a hely vagy helyiség mindig
mindenki részére szabadon hozzáférhetô legyen! Ha a termelésben
használt vegyszer változik, az adatlapot is azonnal cserélni kell!
Az üzemben lévô, a munkavédelmis
által elkészített és kiadott, a vezetô
által aláírt érvényes Munkavédelmi
Szabályzat, vagy kisebb helyeken
Munkavédelmi Utasítás egy példánya legyen lerakva a munkavédelmi
iratok közé! A dolgozók részére ki
kell tenni egy-egy példányt az üzemben, ahol akárki szabadon hozzáférhet.
A munkavédelmis kötelessége a kitett
szabályzat (utasítás) idôszerûségének
fenntartása, tehát ha változás van az
üzemben, vagy az elôírásokban, azonnal javítani kell minden példányt.

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!

Az üzemben általában nem szokott
elegendô lenni a természetes fény. A
mesterséges világítással kapcsolatosan feltétlen be kell tartani az alábbiakat. A kihelyezett villanykapcsolók mellé ki kell írni, hogy azok mire
szolgálnak, fôleg, ha egyéb – szintén
felirattal ellátott – kapcsolók is vannak
az üzemben. Ha bármely világítótest
kiég, vagy villogni kezd, azonnal jelezni kell a vezetônek és/vagy a villanyszerelônek, és a hibát azonnal el
kell hárítani. A vezetô a munkavédel-

misen keresztül évente legalább egyszer köteles a világítás erôsségét ellenôrizni, arról jegyzôkönyvet kiadni,
mivel a felszerelt világítótestek a használat során folyamatosan gyengülnek.
Csak mûszerrel állapítható meg, hogy
az adott fényerô elegendô-e a megfelelôen baleset- és sérülésmentes munkavégzéshez. Itt kell megjegyezni, hogy
a túlzottan erôs világítás is ártalmas a
látásra. Ha a jegyzôkönyvben a mérés
hibát mutat ki a világításban, akkor azt
azonnal el kell hárítani az egészségkárosodás, baleset és selejtképzôdés
megelôzésének érdekében.
Igen fontos az üzemi munkavégzéshez a megfelelô klíma biztosítása
is. Részben a dolgozók, részben a termék érdekében. Téli idôszakban biztosítani kell a megfelelô teremhômérsékletet, ezt a helyi munkavédelmis folyamatosan figyelje, mérje és ellenôrizze!
Sem a túl meleg, sem a túl hideg nem
megengedhetô. Nyári idôszakban
szükséges a szellôztetés, klimatizálás.
Nem megengedhetô azonban a melegre való hivatkozással a nyitott ruházat,

zokni nélküli papucs-vagy cipôviselés,
valamint a mezítelen felsôtest. Ugyanis ezek a testrészek általában fedettek,
és ezért érzékenyebbek a fizikai sérülésekre.

Közinfo

A dolgozók részére biztosítani kell
a megfelelô szállítási és közlekedési
utakat, hogy gépüket, a vízvételi helyet, az étkezési helyet és egyéb, a
munka során szükséges helyeket biztonságosan megközelíthessék. Ha valahol valamit nem szabad tárolni, vagy
ellenkezôleg, csak ott tárolható, azt
idôtálló kivitelben írásban ki kell helyezni, tájékoztatás céljából. Így elkerülhetô az olyan baleset, selejtképzôdés, felesleges szennyezés, amelyre a
dolgozónak kötelessége ügyelni a saját
és az üzem érdekében.

Mivel a dolgozók napjuk jelentôs
részét a termelésben töltik, a fent leírtak betartása igen fontos. Csak ilyen
módon biztosíthatjuk azt, hogy a fizikai munka ellenére se következzen be
baleset, sérülés, ebbôl kifolyólag betegállomány, munkakiesés és jövedelemcsökkenés.
Az sem utolsó szempont, hogy a
szabályok betartása mellett tiszta szívvel fogadhatjuk az ellenôrzô hatóságot, mert nem találnak okot a büntetésre és bírságra. ■

Nagy Veronika
nyomdamérnök,
munkavédelmi szakmérnök
06-1/351-5565
06-20/9311-329
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a húszéves
húszéves Papír
Papír Partner
Partner
1107 Budapest, Száva u. 9.
Tel./fax: 061-264-3819

Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu
Új és használt

NYOMDAGÉP
N YOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSA
bel- és külföldön is.

06-30/941-5242, 1 2300-300
Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal

Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

Figyelem!
Ólombetûk (18 és 24 pontos, egy törzsön), valamint
32 pontos VERZÁL betûk
eladók.
Érd.: 33-13-092

Melegfóliázás
Melegfóliázás
UV lakkozás
UV-lakkozás
BrailleStancolás
írás nyomtatás
Stancolás
Gépi dobozragasztás
Gépi dobozragasztás
Bevontdoboz-gyártás
Bevont doboz gyártás
Szerszámkészítés
Szerszámkészítés
Kézi
Kézi kötészet
kötészet
A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

www.dpdstancuzem.hu
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
T.: 260-0562

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek
Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek
Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

Kállai Technik Bt.

Könyvkötô Kft.

1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Továbbra is várjuk
szeretettel.
Tudja, bennünk megbízhat!
Hogy megismerjen minket,,
tekintse meg
weboldalunkat:
www.konyvkotokft.hu
E-mail címünk:
info@konyvkotokft.hu
Tel./fax: 3422-340,
352-1001
Mobil: +36 20 423-8636

TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

Naponta frissülô
adatbázis!
SZÉPIMPEX BT.
Széphegyi Pál
nyomdamérnök
2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76
e-mail:

2030 Érd, Túr utca 2–4.
Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487
www.kallaitechnik.hu
E-mail:
kallaitechnik@t-online.hu

Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 12 400 partnerrel világszerte!

szephegyipal@t-online.hu

Léniák (vágó-, bígelô,
perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami a
stancszerszámkészítéshez szükséges.
Kedvezô árak,
gyors kiszolgálás.

TAMPOPRINT cég képviselete

Boldog
Boldog Új Évet kíván

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

B1

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu
RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C
Tel./fax: 06-1/239-4502
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359
www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között
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- es ívig
A névjegytôl a
– automata üzemmódban,
teljes felületen –
fogadjuk megrendeléseiket.

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS

Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
Klisékészítés: 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

2013

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2013-ben:
cca. három hetente
(kéziratzárás)
január 28. (01.18.)
február 19. (02.08.)
március 14. (03.04.)
április 8.(03.29.)
április 29. (04.19.)
május 17. (05.07.)
június 10. (05. 31.)
július 1. (06. 21.)
szeptember 11. (08.31.)
október 3. (09.23.)
október 25. (10.15.)
november 15. (11.05.)
december 13. (12.03.)
Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô
10. nap
Megjelenik:
3000 példányban

Címzett:
Fax:
Kelt:
Ügyintézô:

1/1
Kifutó
200 x 285 mm
(vágott)

1/1 OLDAL KIFUTÓ
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/1
Keretes
184 x 245 mm

1/1 OLDAL
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu
Terjesztése: saját címlistáról
Olvasótábor:
Nyomdaipari szolgáltató és
beszállító cégek, könyvkiadók,
reklámügynökségek,

fekvô
184 x 120 mm

1/2 OLDAL
4 szín color: 92.000 Ft
fekete: 68 000 Ft

184 x 80 mm
58 x
245
mm

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:
–5%
6–7 alkalom: –10%
8–10 alkalom: –15%
11–13 alkalom: –20%
FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%
Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

álló
90
x
245
mm

184 x 60 mm

1/3 OLDAL
4 szín color: 66 000 Ft
fekete: 48 000 Ft

90 x
120
mm

1/4 OLDAL
4 szín color: 52 000 Ft
fekete: 40 000 Ft

1/8

90 x 58 mm
fekvô

1/16 álló
43 x 58 mm

1/32 fekvô
43 x 27 mm

184 x 48 mm

1/5 OLDAL
4 szín color: 40 000 Ft
fekete: 32 000 Ft

1/8 OLDAL
4 szín color: 20 000 Ft
fekete: 16 000 Ft

1/16 OLDAL
fekete: 7 000 Ft

1/32 OLDAL fekete:
5 000 Ft
(álláskeresôknek: 1000 Ft)

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk! Amennyiben a fekete
hirdetésben embléma vagy logó szerepel, akkor szintén digitális állományt kérünk!
(formátumféleségek: tiff, jpg) Felbontás: minimum 300 dpi.

Köszönjük, ha bizalmával megtisztel 2013-ban is!

