Két nap, kilenc előadás,
öt szervezet összefogásával
A PAPÍRRÓL NYOMDÁSZOKNAK 2011 KONFERENCIA ÉS TANULSÁGAI
Pesti Sándor

Az idén kétségekkel terhes évet kezdtünk!
Úgy tűnt, a válság már múlófélben, de nem
látszott – és a múlt időt még mindig óvatosan kell kezelnünk – merre változnak a feltételek és a lehetőségek. Ebben a légkörben hirdettük meg a 2009-es „A papírról,
nyomdászoknak” konferencia folytatását.
Kiegészítve egy „jövőbenéző” blokkal.
A csütörtök délután a papíré volt, míg
a péntek délelőtt a „jövőbenéző” címen
összefoglalt két nagy témának szólt.
A papíros témát, az előző konferenciánál kipróbált és bevált együttműködésünket folytatva, a
hazai papír-nagykereskedők egyesületével közösen szerveztük. Erdély Zsolt elnök most is kitűnő partner volt, és igen érdekes témákat, kitűnő előadókat szervezett. És természetesen

leszervezte, hogy a hazai nyomdaipari papírfelhasználás 80 százalék körüli értékét forgalmazó
öt papír-nagykereskedő együtt, egy helyen,
most is kész volt a párbeszédre a nyomdákkal.
Nem volt tabutéma, keményen lehetett kérdezni, véleményt alkotni, de a válaszok is keményen őszinték voltak! Nem csak a problémákat feltáró, de talán a közös megoldásokat is
elősegítő szakmai eszmecserének lehettünk
mindannyian a részesei. Külön hasznosnak
tartjuk, hogy a Papyrusnál a közelmúltban történt vezetőváltás (Palkó Roland, a pár éves kitérővel, visszatért a nyomtatott papírtermékek világába) után az új „főnök” rögtön a mélyvízbe
került. Reméljük, hasznosnak találta a konferenciát, és még sok további rendezvényünket
tiszteli meg személyes jelenlétével is.
A szimpózium első napjának a Magyarországi
Papír-nagykereskedők Egyesületével közösen
összeállított programja, ami az előadások mellett – pontosabban utánuk – egy igen élénk,
néha kimondottan magas hőfokú vitába csapó,
de végig nagyon kulturált keretek között zajló
fórumot is tartalmazott.
PAPÍR – AMIT A TERMÉKRőL,
HASZNÁLATÁRÓL ÉS VIZSGÁLATÁRÓL
PRAKTIKUSAN TUDNI KELL
Előadója dr. Koltai László, az Óbudai Egyetem
intézetigazgató-helyettese volt. A bevezető előM AGYAR GRAFIKA 2 0 1 1 /2
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adás aktualitásairól. Beleértve a még mindig
alakulóban lévő, az eredetihez képest azóta némiképp felpuhult, de még mindig igen alattomos és a hatalom pallosaként visszaélésekre
alkalmat adó változatban beterjesztett sajtótörvénynek a nyomtatott példányszámokra
gyakorolt várható hatásait is. Mivel egyenesen
az aznap lezajlott MLE tisztújító közgyűlésről
érkezett, így frissiben kaptuk az információkat
a náluk bekövetkezett változásokról is.
PAPÍRPIACI TRENDEK 2011
– EURÓPAI ÉS HAZAI VISZONYLATBAN
adás minden fontos paramétert végigvett, ami
a papírfelhasználásnál problémát okozhat. Gyakorlati megközelítésből bemutatva, hogy minden
hókuszpókusz nélkül egzaktul lehet a papírokat minősíteni.
KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK
HATÉKONY ESZKÖZEI

Erdély Zsolt előadása röviden úgy jellemezhető: amit nem mondott el, azt tán nem is
érdemes tudni. De nem csak az előadás információtartalma volt érdekes, hanem a kicsengő
bizonyság, mikor azt mondja, hogy a Magyarországi Papír-nagykereskedők Egyesülete mindenben partnere a nyomdáknak, azt valóban
úgy is gondolják és tesznek is érte!

A téma előadója dr. Pákay András volt. Az előadást úgy lehetne összefoglalni: mindegy (egyébként dehogy mindegy!), hogy száz forint vagy
százmillió forint a kintlévőségünk, a pénzünkre
ugyanúgy kell vigyáznunk. Előadása után már
azt is tudjuk, mit kell/kellene, illetve lehet tenni, hogy meg is kapjuk.
SZÁLLÍTÓI HITELEK, HITELBIZTOSÍTÁS,
KÖVETELÉSEK ÉS LEJÁRT TARTOZÁSOK
KEZELÉSE
Bagyura András kereskedelmi vezető (Coface
Hungary Kft.) előadása különösen azért volt
hasznos, mert a nyomdák egyrészt igen magas
eszközértékkel termelnek, másrészt igen magas
a partnerek közötti hitelezés aránya. (A szállítói
tartozások sem mások, mint hiteltartozások.)
A fejlesztések elképzelhetetlenek csak saját forrásból, így aztán tetszik vagy sem, muszáj a nemzetközi pénzügyi folyamatokat is ﬁgyelnünk.
PAPÍRON? – A NYOMTATOTT SAJTÓ
KILÁTÁSAI
Örömmel vettük, hogy a Magyar Lapkiadók Egyesülete részéről most is Szammer István, a Lapcom ügyvezető igazgatója számolt be a lapki-
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HADITUDÓSÍTÁS A HAZAI PAPÍRFRONTRÓL
Nyílt fórum a papírbeszállítók és a -felhasználók
között. Erről fentebb már írtunk, de kiegészítésül még annyit: ez az a program, amit mindenki
a saját igényei és aktivitása szerint alakíthat. Ezt
sajnálhatja leginkább az, aki távol- és így kimaradt.
A pénteki program két nagy, a jövőbe tekintő
témát felölelő előadást tartalmazott a partner
szakmai szervezetek (CSAOSZ, MKKE) közreműködésével.

TÉNYEK, TRENDEK, VÁRAKOZÁSOK,
A PAPÍRALAPÚ CSOMAGOLÁS JÖVőKÉPE
Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkára (aki előadóként nem ismeretlen, de ebben a tisztségében
először szerepelt nálunk, mivel tavaly ősszel
vette át a stafétabotot Kertész Bélától) hivatalból nem lehet elfogult egyik csomagolás irányában sem, de nincs mese, ő sem mondhatott
mást, továbbra is a papíralapú csomagolási
megoldások maradnak a meghatározóak szinte
minden terméknél!
KÖNYV A KEZÜNKBEN – MI ÉS MEDDIG?
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése részéről Kocsis András Sándor (aki nem
mellesleg az egyik legnagyobb múltú – és legnagyobb – kiadó, a Kossuth elnök-vezérigazgatója) tartott tartalmas, igen jó hangulatú és a
várakozásokkal ellentétben csöppet sem peszszimista előadást az egyik legnagyobb papírigényű termék, a nyomtatott könyvek várható jö-

vőjéről. A felkérésben úgy fogalmaztunk: Szeretnénk, ha a mostani konferencia kereteiben ti
– még egyelőre nyomdai megrendelők – is elmondanátok, a kenyerükért aggódó nyomdászok pedig
megismerhetnék a hazai piacon aktív könyvkiadók
véleményét ezekről a témákról.
Így aztán a konferencia záró előadásával sikerült, talán ha nem is sok, de némi optimizmust
sugallni a kenyerükért azért továbbra is aggódó
nyomdászoknak is.
Ezeket követően került sor a kapcsolódó
üzemlátogatásra a Hamburger Hungáriánál.
A papír születését látni mindig élmény a nyomdászoknak is, de a HH dunaújvárosi papírgépe
lenyűgöző látvány. Most is sikerült kivívni a látogatók elismerését.
Időszerű, fontos, jó előadások voltak felkészült
előadóktól. A legtöbbet persze azok tudták kihozni belőle, akik a szakmai eszmecserében is
aktívan részt vállaltak, és nem csak most, utólag,
a Magyar Graﬁka e számából tájékozódnak arról,
mitől is volt olyan hasznos a résztvevőknek,
miről vitáztak a többiek.

PERSOVITS JÓZSEF:
A VIRTUÁLIS KÖNYVEK ESETE
A könyv témája: a betű, a nyomdászat, a könyvek világa.
McLuhan négy évtizede vázolt víziója, ti. az elektronikus
eszközök szinte a felismerhetetlenségig átalakítják, megváltoztatják az általa Gutenberg-galaxisnak nevezett világot – ismerjük el, részben megvalósult.
A számítógép virtualitása átalakította, de valójában
megszüntetni nem tudta a G-galaxist.
A kötetben olvasható írásokon keresztül az olvasó rápillanthat erre a betűsterepre, a nyomdászat és vonzáskörzetébe tartozó érdekes-különös világra, amely folyamatosan alkalmazkodva alakul, azonban alapjában ma is
a gutenbergi eszmét szolgálja.
Az egymástól független történetek, riportok és tanulmányok a szerző töretlen elkötelezettségét fejezik ki a
nyomtatott szó és a nyomdászat iránt. Azonban nem érdemes tagadni: megtörtént a találkozás a virtuális
könyvvel, ami olyan mélyreható nyomot hagyott az íróban, hogy kötete címéül választotta, jelezve, hogy – idétlen szófordulattal élve – a virtuális könyvek már a
spájzban vannak. Nagy örömmel ajánlom hát e kötetet
minden olvasónak, aki érdeklődik a nyomtatott szó
iránt, aki kíváncsi a könyv környékén tevékenykedő ember arcvonására.
Bánáti László
A könyv megvásárolható az Írók Boltjában
(1061 Budapest, Andrássy út 45.), a Ráday Könyvesházban (1092 Budapest, Ráday u. 11.) és a kiadónál.
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