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Van pár kifejezetten jó magyar honlap, mely se-
gítséget ad az információra éhes el�készít�knek.
Nagy részük többnyire különböz� képviseletek-
nek az oldala, és nyilván mindenki a saját ter-
mékét tolja el�re. Ez rendben is volna, de üljünk
át egy kicsit a másik oldalra, a böngész�, a lehet-
séges vásárló szemszögéb�l nézve a dolgokat.

Jó néhány évvel ezel�tt, amikor az öreg tele-
víziómat akartam lecserélni, jó lett volna a dön-
tésem megkönnyítéséhez egy internetes oldal,
ahol egy helyen összehasonlítják a Plazma- és
LCD-technológiát. Hasonló dilemma el�tt áll-
tam szintén egy-két éve, amikor a fényképez�-
gépemet szerettem volna kicserélni. Mindkét
esetben jó néhány külföldi oldalt kellett végig-
nézni, mire információkat találtam.

Hány angol vagy német nyelv� honlapot kell
végigbogarászni a prepress-területen némi in-
formációért. Mennyi id�, mennyi energia keres-
getni, összeszedni, aztán lefordítani, rosszabb
esetben lefordíttatni a megtaláltakat. Ez idáig
Magyarországon nem készült olyan oldal, mely
azonnal hasznosítható, átfogó, közérthet�, nap-
rakész prepress-információkat adna grafikusok-
nak, el�készít�knek, nyomdászoknak és bárki-
nek, aki kapcsolatba kerül a grafikai iparral. 

Ennek az igénynek a kielégítésére hoztunk
létre egy oldalt a prepress-terület résztvev�inek,
amely tanít, tájékoztat és segít a döntésük meg-
hozatalában.

Nagyon fontos szempont a tanítás, ugyanis
a szakma ki van éhezve a magyar nyelv� infor-
mációkra, másrészt csak így er�södhet az el�-
készítés szerepe a grafikai iparban. Sajnos még
2011-ben is elmondhatjuk, hogy igen er�s gép-
(mester)-centrikus szemlélet uralkodik a szak-
mában. A nyomdák megveszik a legdrágább,
legkiválóbb vasakat – gépkocsi-analógiára a Mer-
cedest, Ferrarit – vagy akár még puccosabb ter-
méket, aztán ami el�tte van el�készít�i szoftver
– tisztelet a kivételnek –, az gyakran még a Tra-
bant-szintet sem üti meg, eszembe juttatva a régi
Velorex járgányt. Nem mondok nevet, megke-

resett egy nagynev� nyomdagépgyártó vállalat
vezet�je még b�ven a válság el�tt, milyen meg-
oldást tudnék javasolni a problémájuk megol-
dására. Adtam neki ötletet, tanácsot – és még
a „Veloreszk” szint� alkalmazást is drágának
találta. Sajnos kis hazánkban még most is ez
a berhálós hozzáállás a jellemz�.

Épp ezért els�sorban tanítani szeretnénk.
Szeretnénk megmutatni az olvasóinknak a le-
het�ségeket, intuíciókat adni, hogy másképp is
lehet. Szeretnénk egy összefogást, hogy még
több alternatívát mutathassunk meg az el�ké-
szít�knek. Nyitottak vagyunk a nagy többséget
érdekl� témákkal kapcsolatos írásokra, melyeket
szívesen közzéteszünk. Szeretnénk olvasóinkat
gyártófüggetlen újdonságokkal, hírekkel meg-
ismertetni. Törekszünk a magyar grafikai ipar
résztvev�it – tervez�ket, kiadókat, el�készít�ket
és magukat a nyomdákat – gyártófüggetlen pre -
press-információkkal ellátni, új innovatív lehe-
t�ségekkel megismertetni. Igyekszünk a résztve-
v�khöz szelektív módon információkat eljuttatni
– más információra van szüksége egy tulajdo-
nosnak, másra van szüksége egy vezet�nek és
megint másra egy felhasználónak. Hírlevél-
rendszerünket ennek megfelel�en alakítjuk ki.

A honlap elindult, van még mit tenni, mely-
nek b�vítésében bárkit szívesen látunk. Az el�ké-
szít�k honlapja megtalálható az alábbi elérhet�-
ség alatt: http://www.prepressmegoldasok.hu/
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