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és on-line változataik
RENDELTETÉS, PIACI RÉSZESEDÉS, ALAPTÍPUSOK ÉS TIPOGRÁFIAI JELLEGZETESSÉGEK 

Eiler Emil

Az akcidens nyomdatermék (és on-line 
formája) különleges igényeket kielégítő,
értéknövelt kategóriájú, alkalmi tartalom-
szolgáltatás eredménye. Globális nyomtat-
ványpiaci részesedése 30% feletti és 
növekvő tendenciájú. Árbevétele – az igények
alkalomszerűsége miatt – nehezen tervez-
hető. Jelentőségét kiemeli, hogy profitori-
entált világunkban is a letűnt korszakok
időtálló tipográfiai stílusjegyeinek és mo-
dern kivitelezéssel ötvözött díszítőelemei-
nek a továbbélését szolgálja. Az ilyen 
feladat korábban az átlagon felüli szépér-
zékkel, színérzékkel és tipográfiai/grafikai
szakértelemmel rendelkező, ún. akcidens
szedőkre hárult. A Pro Typographia-verse-
nyeken külön kategória gyűjti egybe az 
alkalmi nyomtatványokat, és díjnyertes
termékei  – bár nem akcidens szedők mun-
káiként – elsősorban gondos és igényes
nyomdai kivitelezésükkel díjra érdemesek. 

Az alkalmi nyomtatványok küldésének a ha-
gyománya az európai kultúrában több évszá-
zadra nyúlik vissza. A 15–18. századbeli keresz-
tény világban az alkalmi, elsősorban ünnepi
jókívánságokat tartalmazó kézi festésű, esetleg
fa-, illetve rézmetszet nyomatú képeslapokat
a tehetősebbek eleinte csak az újév alkalmából
küldték egymásnak.  A 19. századtól kezdve a sze-
rencsét kívánó újévi lapok mellett megjelentek
a karácsonyi üdvözlőlapok is. (Az első 1843-
ban 83×127 mm méretben, ezer példányban
készült). 

A metszetnyomatú karácsonyi üdvözlőlapok
küldésének a szokása német nyelvterületen,
először Hamburgban terjedt el.  Egyes források
szerint a 18. század utolsó harmadában már
gyártottak tetszetős, dekoratív, alkalmi nyomtat-
ványokat, felfüggesztésre és gyűjtésre alkalmas
kivitelben is. 1820–1830 között Magyarorszá-
gon is gyakran készültek karácsonyi üdvözlőla-
pok. A karácsonyi üdvözlőkártya története (The His-

tory of Christmas Card) című 300 oldalas könyv,
amelyet Londonban, 1954-ben adtak ki, könyv-
kötészeti újdonságnak számított. 

Hamarosan megjelentek a dombornyomású
példányok is. Bővebbet a http://hvg/hvg muer
to/muerto honlapon és az ókori múzeumi ké-
peslap gyűjteményt is tartalmazó www.tione
moscard.com/museum/horsleycard/html
weboldal linkjein. 

A 20. századtól már széles körben és nemcsak
ünnepi, hanem egyéb alkalmakra készült nyom-
tatványok gyártása is általánossá vált, olyano-
ké, amelyeket ma alkalmi, más néven akcidens
kategóriába sorolunk. A régi könyvnyomtatók
ugyanis – a latin accidentalis kifejezés alapján –
így nevezték el a kis példányszámú, ritkán adó-
dó, apróbb, rendszerint családi vonatkozású
nyomtatványokat. Az angol nyelvben is van
accidental szó, de ma gyakoribb a seasonal, invi-
tational, greeting és az occasional print/card (az
idényjellegű, alkalomhoz kötött, meghívó, üd-
vözlő, alkalmi nyomtatvány/képeslap) kifeje-
zések használata.

Az akcidens nyomda kifejezés akcidens nyoma-
tok előállítására specializálódott vagy a nagy -
ipari munka mellett ilyen tevékenységet is
végző üzemet jelent. Az akcidens nyomdater-

A világ első karácsonyi/újévi képeslapja 1843-ból. John
Calcott Horsley festménye. (www.emotionscard.com/
museum/horsleycard.html)
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mékek megrendelői és felhasználói általában
magánszemélyek, hatóságok, kereskedők és
iparosok. Ma az első helyen a fogyasztási cikkek
gyártói, forgalmazói és a reklámügynökségek
állnak.

Az akcidens termékek globális nyomdater-
mék-piaci részesedése az összes nyomtatvány-
mennyiségnek a 30-40 százalékát jelenti! 

Ezen belül a globálisan tapasztalható legna-
gyobb fejlődés a direktmarketing (DM) kategóriá-
ba sorolható, fogyasztásösztönző, forgalomnö-
velő ún. promóciós célú nyomtatványok terén
tapasztalható. Az interneten térítés nélkül elér-
hető és küldhető képeslapok, amelyek animá-
ciósak és zenések is lehetnek, kedvezőtlenül hat-
nak az akcidens nyomdatermékek forgalmára.

A NYOMTATOTT ÉS ON-LINE AKCIDENS
TERMÉKEK FŐBB TÍPUSAI

Az alábbiakban az akcidens termékkínálatban
található nyomtatványtípusokat – céljuk és
rendeltetésük alapján – soroltuk kategóriákba,
a teljesség igénye nélkül.
w Alkalmi üdvözlő képeslapok: ünnepekre (ka-

rácsonyi– Christmas Card/Xmas Card,húsvéti –
Easter Greeting Card); családi eseményekre
(születésnapi – Greeting Card for Birthday); gra-
tuláció házasság esetén (Wedding Congratula-
tion);gyermekszületési jókívánságok (New Baby
Congratulation); részvétnyilvánítás (Card with
Deepest Sympathy in Your Sorrow, illetve a Sym -

pathy/Sympathetic/Condolence Card) és a balla-
gási meghívó (Invitation for Farewell Ceremony).

w Marketing (promóciós), üzleti, hirdetési és
reklámcélú termékek: cégismertetők, cégar-
culat-nyomtatványok, céges szórólapok. Vá-
logatott címekre küldött postai terjesztésű
alkalmi hirdetmény, reklámnyomtatvány
(Direct Marketing, DM, illetve internetes vál-
tozatban – Online Direct Mail, ODM). Levélrek-
lám (Mailing), borítékreklám (Corner Card),
alkalmi árjegyzékek, vásárlási, árukatalógu-
sok és brosúrák. Szakkatalógus (Classified Ca-
talogue/Directory), szóróajándék (Off-Pack),
reklámajándék (In-Pack), reklámcédula (Leaf-
let), röpcédula (Flyer/Flier) vagy más szóró-
anyag (Gadget). Lapközépbe fűzött reklám
(Center Page), betűzött reklám (Bound Insert),
vásárlásikedv-csináló (Warm Up). Kereskedelmi
tárgyú, alkalmi ajándék célú nyomdatermé-
kek: asztali-, fali- és kártyanaptárak. Ajándék-
utalványok, belépő- és egyéb jegyek (Tickets).
Értesítések: körlevelek, meghívók rendezvé-
nyekre. Számlák. Közlemények, vevőtájékoz-
tató nyomtatványok, emlékeztetők, megem-
lékezések. Nyomtatott ajándék irodaszerek,
jegyzettömbök és díszmappák. 

w Csomagolási célú alkalmi termékek: dísz-cso-
magolóanyagok, ajándéktasakok és nyomta-
tott csomagolóanyagok, ajándékkísérő cédu-
lák/címkék, CD/DVD díszborítók. Hajtogatott
karton dobozok.

w Egyedi tervezésű nyomtatott személyi doku-
mentumok és okmányok, névjegykártyák
(Visit Cards). Fejléces és/vagy logót is tartalma-
zó dísz levélpapírok, címzett borítékok (Letter-
head, Stationary, Envelope/Self-sealing Envelope),
díszoklevelek, emléklapok, határidőnaplók.

w Egyéb alkalmi nyomtatványok: szavazóla -
pok, étlapok, megszemélyesített, egyediesített
nyomtatványok, névre szóló családi értesíté-
sek, szerencsejáték-nyomtatványok, tombola-
és sorsjegyek. 

w Kizárólag magánhasználatra készülő egyéb
nyomtatványok: jegyzettömbök, villámzáras
nyomtatott ajándékmappák.

w Ide sorolhatóak még a nyomtatott termék tí-
pusok on-line terjesztésű akcidens változatai,
az Online Seasonal /Occasional/Accidental/Messa-
ges is. Ismertek az ún. beágyazott, kéretlen leve-
lek és reklámok (Embedded Letters, Messages &
Advertisements, röviden Ads) is. Velük az in-
ternetes munka során: az ún. hiperhivatko -

Dombornyomtatású karácsonyi képeslap az 1800-as
évek végéről. A szerző ismeretlen. (www.emotionscard.
com/museum/xmas.html)
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zá sok ban, a szoftverben, a workflow-ban, az
internetes játékokban, az eszköztár gombok
nyomogatása közben, a felugró (Pop-Up) ab-
lakok, a blogok, wikik, spamek, termék- és a
szolgáltatáshirdetések formájában, sőt már
a szakcikkek kellős közepén is lépten-nyomon
találkozhatunk. 

Az ilyenekhez hamarosan és elkerülhetetlenül
hozzá kell szoknunk a hálózati, a mobiltelefo-
nálás és SMS-kommunikáció során is!

AZ AKCIDENS NYOMTATVÁNY GYÁRTÁS
TECHNOLÓGIÁJA 

A következőkben az akcidens nyomtatványok
tervezési, digitális gyártás-előkészítési (prepress),
nyomtatási (press) és nyomtatás utáni (post -
press) munkafázisai során az akcidens nyomda-
termékek alkalmi rendeltetésének megfelelő
egyediséget biztosító tipográfiai, szövegszerkesz-
tési, grafikai megoldásokat, továbbá az akcidens
nyomtatás során előnyösen használható fon-
tosabb alap- és segédanyagokat tekintjük át.

Az akcidens prepress 

Az akcidens nyomtatványok tipográfiai jellegzetes-
ségei: az akcidens szedés és szövegszerkesztés
a szokványostól (szöveg, táblázat) eltérő, kü-
lönleges (nem kompressz) szedést jelent; a sze-
dési szabályok ebben az esetben a könyvek, fo-
lyóiratok szövegszedésénél kevésbé kötöttek,
teret engedve a művészi alkotófantáziának.

Az akcidens termékek egyediségét, különle-
gességét biztosító szedés/szövegszerkesztés főbb
eszközei: 
w A különleges térbeosztás, a szöveg meglepő ta-

golása, a különleges lapformák alkalmazása.
A rajzi elemek ritmikus ismétlõdése, a sor- és
oldalbeosztás, a méretek, visszatérő elemek,
a helyesen megválasztott sortávolságok, sor-
törések, a szimmetria és aszimmetria tudatos
alkalmazása, a tartalom és a forma harmóniá-
jának biztosítása mellett. 

w A letűnt századok idõtálló stílusjegyeit modern
kivitelezéssel ötvözõ díszítőelemek, díszbetűk

és szövegközi díszek, szövegelválasztó ele-
mek használata. Fotók, grafikák és grafikus
díszítőelemek, iniciálék, körzetek, fejlécek,
sorminták, lap- és margódíszek, díszléniák,
díszkeretek, tipográfiai hatásfokozók, záródí-
szek alkalmazása. A beosztás, a címrend, a be-
tűtípusok és a betűfokozatok tudatos keveré-
se. Nyomtatott és/vagy dombornyomtatású
ornamensek alkalmazása. Az elemek pozitív-
negatív megjelenítése.

w A nyomtatvány alak- és formakülönlegessé-
ge, szokatlansága. Indokolt esetekben a klasz -
szikus méretarányoktól való bátor eltérés.

w A tipográfia hagyományos aranyszabályaitól
való tudatos eltérés, de csak a szövegtartalom
indokoltsága esetén.

w A harsány, de ízléses színalkalmazás, a tónu-
sokkal és színekkel történő bátor kiemelés, a
színharmónia és színellentét (diszharmónia)
határozott alkalmazása. 

w Az írisznyomtatás.
w Nyelvfüggetlen, ezért mindenki számára ért-

hető, információgazdag elemek: címerek, emb-
lémák, szlogenek, márkajelek, jelképek/logók,
szimbólumok, piktogramok és a szöveget/
képeket kódolt formában tartalmazó nyom-
tatott, mobiltelefonnal olvasható QR-kódok
alkalmazása.

Az akcidens szedés a múltban és ma is követi az
adott korszakban uralkodó stílusirányzatokat
és részben a divatot is. Az akcidens szedéskép-
nek mindig összhangban illik lennie az alkalmi
nyomdatermék céljával, mondanivalójával, és
feltétlenül biztosítania kell a tartalom és a for-
ma összhangját.

Akcidens nyomtatvány tervezési 
szakirodalom és szoftvermegoldások
az interneten

Az ornamentikaismeretben és -alkalmazásban
az alábbi honlapon elérhető kulturális enciklo-
pédia hatékony segítséget nyújt a különféle ar-
chaikus és modern művészettörténeti korszakok
(az antik, a görög és egyiptomi kultúra, a Biblia

Díszítőelemek
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világa, a középkor, a reneszánsz és a reformáció,
a 17., 19. és 20. század, a felvilágosodás, a rea-
lizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szim-
bolizmus, a szecesszió stb.) díszítőelem-isme-
retében és alkalomszerű felhasználásában. 
(Témakör-áttekintő konferenciaanyag linkek-
kel. Elérhetőség: http://enciklopedia.fazekas.hu/
menu1.htm?75; www.vakisk.hu/dokumentu
mok/szakmaipar); Régi nyomtatványok tára,
az Országos Széchenyi Könyvtár archívumá-
ban: www.arcohu/oszk/; Ingyen letölthető
képeslaptervező szoftver: www.mypostcard
sprinting.com/Free-Online_Postcard-Design.
html; Nyomtatott és elektronikus képes-
laptervezés (How to Design and Use of Post-
cards: www.desktoppub.about.com/od/postcards/
Postcards.htm); Szoftverek címke, levélfej,
reklámok, szórólapok, brosúrák tervezé-
séhez: www.belltechsystems.com/business-pub
lisher/; A dekoratív díszítés, az ősi és kö-
zépkori ornamensek története, fejlődési
folyamata mintákkal, cikk- és könyv-
ajánló linkekkel (A History of Ornament, An-
cient and Medieval. The Origin and Developments
of Decorative Design: www.amazon.com/library/
book/history-of-ornaments).

Az akcidens nyomtatás

A következőkben néhány, nem kifejezetten ak-
cidens nyomtatás céljára kifejlesztett, de ezen
a szakterületen a különleges hatások elérésére
igen előnyösen alkalmazható alap- és segéd-
anyagot sorolunk fel.
w Nyomathordozók. Alkalmi rendeltetésű, kü-

lönleges nyomdatermékekről lévén szó, elv-
ben minden olyan nyomathordozó anyag
felhasználható, amely az adott termék ren-
deltetésével összeegyeztethető, és a rendelke-
zésre álló nyomdai/kötészeti technológiával
feldolgozható. Ilyenek – a papíron és a karto-
non kívül – a színes vagy színtelen cellofán,
pausz, pergament, a matt/fényes felületű, át-
látszó, áttetsző fóliák, a textil, fa, szilárd és
flexibilis műanyag (Magyar Grafika, 2006/5.),
bőr, műbőr, gumi, fém, hullámkarton, a több-
rétegű fóliázott/laminált és a hab-, illetve a
rostszerkezetű nyomathordozó termékek. In-
dokolt esetben a merített papír igen elegáns
benyomást kelthet. Különleges hatások érhe-
tőek el azzal, ha a papír/karton nyomathor-
dozó-felület valamely más anyag (pl. textil,

faerezet, kristályszerkezet-utánzat) nyomatké-
pét tartalmazza. 

w Különleges nyomdafesték- és lakktípusok.
A kommersz, a biztonsági és a csomagolás-
technikai célokra kifejlesztett nyomdafesték-
és lakktípusok, felületi rétegképző anyagok
között több olyan található, amely az akci-
dens nyomtatás terén megfelelő körültekin-
téssel alkalmazva, esztétikai, használati és ke-
reskedelmi értéknövelő hatású lehet: 
w fémfényű (Metalloid/Metallic) termékek,
w fluoreszkáló, foszforeszkáló, lumineszkáló

termékek,
w fotokróm és termokróm termékek,
w gyöngyházfényű termékek,
w infravörös termékek,
w szikrázást imitáló, mozgás hatására szipor-

kázó termékek,
w optikailag változó, színváltó, kaméleon- és

effektfestékek + lakkok + rétegképző anyagok,
w mágneses tulajdonságú rétegképző anya-

gok, lakkok és festékek, a mágnesesen tapa-
dó nyomatok gyártására,

w elektronikus rétegképző anyagok, amelyek
villamos feszültség vagy polaritáskülönb-
ségtől függően képszerű eloszlásban színe-
ződnek el. 

Kromolitográfiás eljárással készült kétoldalas  üdvözlő-
kártya, 1895-ből. (Forrás: muerto 2005 dec.)
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Részletesebben l. még lapunk 2006/5. és 2007/7.
számaiban.

Akcidens nyomógépek, akcidens gyorssajtók és
digitális nyomtató rendszerek. A szakirodalom-
ban ma is gyakran találkozhatunk az akcidens
nyomógép elnevezéssel, amely alatt korábban fő-
képpen tégelysajtót, tégelyes gyorssajtót értet-
tek. Ma helyesebb az adott akcidens nyomtatási
feladat elvégzésére alkalmas olyan nyomógép-
vagy nyomtatórendszer kifejezést használni,
amelyeket általában nem kiemelkedően nagy
példányszámok nyomtatására fejlesztettek ki,
és on-line vagy in-line megoldásban rendelkez-
nek mindazon nyomtatási és nyomtatás utáni
(postpress) műszaki megoldásokkal is, amelyek
az adott akcidens nyomdatermék előállításához
szükségesek. Elvben mindenfajta eljárású nyo-
mógép egyaránt alkalmas lehet az adott célra.
A gyakorlatban azonban előnyben részesülhet-
nek a festéksugaras rendszerűek, illetve az olyan
digitális hibrid nyomtatórendszerek, amelyek
tartalmaznak ilyen rendszerű nyomóművet, al-
kalmasak a változó tartalmú nyomtatvány elő-
állításra, és akár egyetlen példány nyomtatását
is gazdaságosan képesek megoldani. 

Az akcidens postpress

A fontosabb postpress műveletek: az akci-
dens nyomtatványok továbbfeldolgozási (Conver-
ting) és befejezési (Finishing) műveletei, amelyek
a gyártó gépsoron/nyomógépen belül (In-line),
azzal sorba helyezett (On-line) gyártóeszközzel/
egységgel vagy vele fizikai kapcsolatban nem
lévő (Off-line) távolabbi megoldásban kivitelez-
hetőek. Ezek a következők lehetnek: 

Nyomathordozó és nyomtatvány-felület-
nemesítés
w A felületek esztétikai, optikai, fizikai, alkal-

mazástechnikai jellemzőinek megváltoztatá-
sa: színtelen, színes, fedő vagy transzparens,
csillogó, selyemfényű, fényes vagy matt, il-
letve különleges optikai effektusokat mutató,
a beeső fény vagy a szemlélés irányától füg-
gően színváltó, gyöngyházfényű, szikrázást
imitáló, nagy (100 mikrométer körüli) szem-
cseméretű ún. glitter-festék, illetve lakkrétegek
alkalmazása, textil-, selyem-, vászonstruktú-
rát utánzó, fa- vagy bőrutánzatú nyomtatott
felületek kialakítása domborítással.

w Egy- vagy többkomponensű felületi réteg-
szerkezetek (monolayers, multilayers) létreho-
zása folyadékfázisból: bevonatképző- és for-
malakkozás. Felületminőség megváltoztatása
egy- vagy többkomponensű, szilárd vagy haj-
lékony rétegek felvitelével, fóliázás, laminá-
lás, fóliaaranyozás. Dekoratív rétegek felvitele
(felhengerlése, InkJet felszórása) folyadékfá-
zisból.

w Képhordozó rétegek kialakítása nyomtatás-
sal/laminálással: kép- és szövegszerű eloszlás-
ban vizuális élményt adó két- vagy háromdi-
menziós mozgásélményt kiváltó lencserácsos
(Lenticular) fóliák felvitele. Optikailag változó
(OVID) elemek – 2D, 2D/3D, 3D hologramfé-
lék – alkalmazása: kriptogramok, kinegramok,
arany- és ezüstbevonatú hologramfóliák, nagy
reflexiós indexű (HRI) fóliák, mozgófilmes
3D fóliák, pontmátrix hologramok, számító-
géppel generált hologramok, OVD/DOVD ho-
logramok, akusztikus vagy digitális hologra-
mok.

w Információhordozó nyomtatott kódok elhe-
lyezése az akcidens nyomatokon: mágneskód,
vonalkód, mobiltelefonnal olvasható QR-kód,
színkód, mikrokód, nanokód alkalmazása.

w Az akcidens nyomtatvány céljának, tartalmá-
nak megfelelő préselt (prégelt), nyomtatott
vagy domborított ornamentikák alkalmazása:
Intaglio/Guilloche rajzi elemek alkalmazása
vastag festékréteggel, nyomathordozó-dom-
borítással.  

w Beágyazott információhordozó eszközök al-
kalmazása (Embedded Tools): mikrocsip, RFID-
címkebeültetés, funkcionális rétegek felvitele
(Functional Layers). (Bővebbet: Magyar Grafika,
2008/5. szám, 12–13. old.)

w Különleges effektusok alkalmazása az akci-
dens nyomatokon: illatanyag-kapszulákat tar-
talmazó festék- vagy lakkrétegek, UV- vagy
infravörös sugárzóenergia hatására fluoresz-
káló, lumineszkáló, késleltetett világítóké-
pességű rétegek felhordása.

w A nyomathordozó felületi mikrogeometriá-
jának és mikroszerkezetének megváltoztatása,
a nyomathordozó-folytonosság, alak-, helyzet-
és formaváltoztatása. Célja a nyomathordozó
síkfekvésének megváltoztatása, hornyolás,
mikro- vagy makrobarázdás felületek létre-
hozása, hullámosítás, reliefképzés, prégelés/
préselés, riccelés, felületbolyhozás, hornyo-
lás, vastag festékréteggel kialakított dombor-
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nyomtatás, domborgrafika-kialakítás. Braille-
szövegkép létrehozása.

w Díszhajtogatások, díszvágások és -stancolások
alkalmazása, lyukasztások, sarokgömbölyíté-
sek. Lézeres kivágások, lézervésések, lézergra-
vírozások, ablakképzések, díszperforálás/mik -
ro perforálás és fúrás. 

w A változó információtartalmú (VIP, VDP) nyom-
tatás alkalmazása: megszemélyesítés, egyedie-
sítés, sorszámozás, nyomatonkénti színvál-
toztatás és fényképbevitel. 

TRENDEK. AKCIDENS NYOMTATÁS 
AZ ÚJGENERÁCIÓS MÉDIA KORSZAKBAN 

Az előmédia (PreMedia) alapú technológiák kor-
szakában az akcidens nyomtatvány gazdasági,
érzelmi, tipográfiai okokból szerencsés túlélő
típus! Az újgenerációs nyomdatechnika közös

eredetijének (az előmédiának) az egyszerű kon-
verziójával bármely nyomtatott és on-line tar-
talomszolgáltató eljárás számára egyaránt meg-
felelő.

AZ ÜGYVITELI/KERESKEDELMI 
NYOMTATVÁNYOK

Ez a témakör nem tárgya a jelenlegi cikkünknek,
de az akcidens és a kereskedelmi nyomtatványok
viszonyát mégis célszerű újra végiggondolni.
A különféle hirdetésekben gyakran láthatjuk,
hogy több hirdető egyenlőségjelet tesz a kétfé-
le nyomtatványtípus között. Példa: „Cégünk az
akcidens (kereskedelmi) nyomtatványok gyár-
tására szakosodott.” Ez indokolja, hogy röviden
ezt a szakterületet is áttekintsük.

A kereskedelmi és ügyviteli nyomtatványok,
illetve azok letölthető on-line változatai: üzleti
levélpapír, számlák és jegyzékek, vállalkozások
létesítésével, beindításával, üzemeltetésével és
ügyvitelével kapcsolatos engedélyek, önátíró
nyugta- és számlanyomtatványok, az adóügyek
rendezésével és megszűnésével összefüggő for-
manyomtatványok, gazdálkodási év végi mérleg-
beszámolók a kereskedelmi partnerek tájékoz-
tatása céljából. 

Az alkalmi (akcidens) nyomtatványoktól el-
térően a kereskedelmi és ügyviteli nyomtatvá-
nyok és azok on-line változatai többségének
a felépítését szigorú szabályok rendelik alá a tar-
talomnak és a felhasználás módjának (http://
kulcs.eu/kereskedelmi_nyomtatvanyok.htm).

A különböző korszakok díszítőelemeit, ornamenseit tartalmazó gyűjteményes könyvek. (Dowerpublications)

Alkalmi képeslap 2008-ból
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DÍSZÍTŐELEMEK A KNER NYOMDAIPARI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Kozma Lajos (sz.:1884) Kossuth-díjas építész,
iparművész, grafikus, műegyetemi tanár illuszt-
rációi. Többségüket a Kner Nyomda részére ké-
szítette.



A kereskedelmi nyomtatvány kategóriába so-
rolható tranzakciós nyomtatványok közül a for-
manyomtatványok és végtelenített űrlapgarni-
túrák gyártása terén tapasztalható éves forgalom
csak 1,3–1,4% növekedést mutat, és az egyre ki-
sebb árak csökkentik a bevételt.

Olvasnivalók: A globális kereskedelmi
nyomtatás (The Global Commercial Printing:
www.reportbauyer.com); Az első kereskedel-
mi megrendelésre készült nyomtatvány
(Magyar Grafika, 2004/4);  Nyomdaipar 2006–
2010: A kereskedelmi nyomtatvány gyár-
tás új internetes technikáinak összefogla-
lója (www.epa.oszk.hu); Az újgenerációs ke-
reskedelmi nyomtatás Xerox gél-festékkel
(www.graphicartsonline.com); A globális mé-
diapiac számokban (The Global Media Market:
www.reuters.com/artricle/pressRelease/); A ku-
tatások és a piac (Research and Markets: www.
researchandmarkets.com); Kner Imre: Nyolc
levél a reklámról (Gyakorlati és technikai tudni-
valók): knermuzeum@gyomaikner.hu; A grafi-
kus szakképesítés szakmai és vizsgaköve-
telményei (www.nive.hu/szakképzési_doku
mentumok/szvk_kpr_adatbazis/download.php)

ANGOL–MAGYAR ÉRTELMEZŐ AKCIDENS
SZAKSZÓTÁR

Accidental (latinul accidentalis): nem várt,
véletlen, előre nem látott 

Accidence: akcidencia, akcidens
Accidental Composing/Composition:

a hazai szakmai szóhasználat szerint: akci-
dens szedés/mesterszedés/kereskedelmi
nyomtatványok kézi szedése, nem állandó,
a szokványostól eltérő, különleges szedés

Accidental Word Processing: akcidens szö-
vegszerkesztés

Casual: alkalmi
Catalogue of Goods: árukatalógus
Commercial: 1. kereskedelmi, 2. reklám
Consumer Relationship Management

(CRM) Prints: piacszerző, vevőmegtartó,
forgalom-továbbfejlesztést célzó nyomtat-
ványok

Incentive Print/Incentives: vásárlásra, 
fogyasztásra ösztönző nyomtatványok

Individual: egyedi 
Job: (itt) nyomtatandó munka
Job composer/Jobbing composer: akcidens

szedő

Job press: akcidens nyomógép 
Jobbing composition: mesterszedés, 

merkantil szedés
Jobbing office/Job house, Job shop: akcidens

nyomda 
Jobbing Press: a 19–20. században az apró al-

kalmi nyomtatványok előállítására használt
tégelysajtók, tégelyes gyorssajtók elnevezése

Jobbing printer: akcidens nyomdász 
Jobbing template: akcidens nyomatok szá-

mítógépes tervezése céljára letölthető ún.
előtervsablonok

Jobbing work folder/folding: akcidens
munkahajtogató, -hajtogatás

Mailing: tömegesen postázott levélreklám-
nyomtatvány

Mercantile printing: kereskedelmi nyomtatás
Mercantile Composition: merkantil szedés/

mesterszedés
Mercantile Prints: merkantil (kereskedelmi)

nyomatok
Occasional Jobbing Work: alkalmi (akci-

dens) nyomtatás/nyomtatvány
Occasional Print/Special Print: alkalmi

(akcidens) nyomat, különleges/egyedi terve-
zésű nyomat

Occasional Print: alkalmi (akcidens) nyom-
tatvány 

Ornament/Adorment: ornamentika, 
ornamens

Promotion: promóció, kereslet-/fogyasztás-
ösztönzés 

Public Relation (PR) Prints: kapcsolatépí-
tő, -fenntartó, hírnévmegalapozó nyomtat-
ványok 

Seasonal Prints: alkalmi (akcidens) nyom-
tatványok 

Seasonal Greeting: alkalmi (szezonális)
nyomtatott üdvözlet 

Sheetfed Jobbing Machines: akcidens 
nyomógépek (általában ívnyomó)

Specialties: reklámajándékok
Special Prints for Different Events: alkalmi

nyomtatványok
Specialty Printing: alkalmi nyomtatás
Template: akcidens nyomtatványok számító-

gépes tervezése során is alkalmazható eszkö-
zök: az internetről letölthető és felhasznál-
ható, előre elkészített számítógépes tervezési
sablongyűjtemény 

Warm Up Prints: vásárlási/felhasználási
kedv csináló nyomtatványok
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