NYOMDÁK

Egy kiszolgáltatott iparág jövõképe

Piachoz alkalmazkodik
a Prospektus Nyomda
A semmibõl született a ma már milliárdos vállalkozás, a veszprémi Prospektus Nyomda.
Szentendrei Zoltán alapító és ügyvezetõ mindig a piaci igények gyors és minõségi kiszolgálására
törekedett. Megszületett Magyarország egyik legkorszerûbb nyomdája, ahol folyamatosan
bevezették a pillanatnyi legkorszerûbb technológiákat, melyet a piac értékelt és honorált is.
Most is új utakat kell találni a jövõ érdekében.

eljes mértékben megváltozott a világ
és Magyarország nyomdaipara is az
elmúlt negyven évben. A robbanást
valószínûleg maguk a nyomdagépgyártók
idézték elõ. Korábban egywerkes gépeket
gyártottak saját ki- és berakó rendszerrel,
és egy-egy gépet két-három ember szolgált
ki. Ma már a 6–14 nyomó- és lakkozómûves íves nyomdagépek uralják a gépgyártást. A formátumok egészen dupla B/0-ig
nõttek. Mindez világviszonylatban óriási
többletkapacitást eredményezett, nem is
beszélve a tekercses ofszetnyomtatásról,
melynek fejlõdése hasonló mértékû. Nem
véletlen tehát, hogy megváltoztak a piaci
körülmények.

T

Tendenciák
Hiánygazdálkodás jellemezte a magyar
kiadó- és nyomdaipart az 1990-et megelõzõ idõszakban. A rendszerváltás Magyarországon is tartós, jelentõs nyomdaipari
többletkapacitást hozott létre. A jelenlegi
piaci körülmények között folyamatosan
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szûnnek meg a nyomdaipari vállalkozások, azonban a csõdbe ment cégek munkáit
úgy szívják fel az iparág meglévõ résztvevõi, hogy azt szinte senki sem veszi észre.
Leglátványosabb példák erre a Kossuth
Nyomda, az Origo Print, a Grafika Press
vagy az Offset és Játékkártya megszûnése.
A magyar piacon a modern gépek beruházása miatt a termelõi kapacitások annak
ellenére sem csökkennek, hogy a vállalkozások száma kevesebb, és jelentõs átcsoportosítás is megfigyelhetõ. Sajnos a fizetõképes kereslet is csökken, így továbbra
is a kereslet-kínálat vonatkozásában jelentõs nyomdaipari túlkapacitások állnak
rendelkezésre.
Megváltoztak az értékesítési körülmények
is. Például a könyvkiadók minõségi, sok
esetben luxus kivitelezésû áruházhálózatokat mûködtetnek. Ezek természetesen
pénzbe kerülnek. Bizományosi jelleggel
akár a kiadói ár kétszereséért, készpénzért
árulják a nyomdatermékeket. Természetesen a bevételbõl elõször saját költségeiket
fedezik, majd a maradékot juttatják a kiadóknak. Ugyanilyen viselkedésre kényszerülnek a kiadók is, akik a befolyt bevételbõl természetszerûleg elsõsorban saját
költségeiket fedezik, majd a maradék juthat a nyomdának, akik nagy értékû, saját
termelõ berendezéseikkel többnyire az általuk megfinanszírozott anyagokra készítik el a készterméket. A nyomda számlája
sok esetben a kiadói ár töredékét teszi ki,
így az eladási ár egytizede is lehet. A fizetési határidõ hivatalosan is hosszabb, mint
az államnak történõ befizetési kötelezettségek határideje. Mindezek mellett gyakoriak a fizetési késedelmek, a rendszeres
reklamációk. Esetenként nem fizetõ kalandorok is újra és újra felbukkannak, többnyire körbejárva a nyomdákat.
Elõnyös helyzetben vannak ma a nyomdai
megrendelõk, árajánlatkérésüket egyetlen

NYOMDÁK
gombnyomással több száz nyomdai vállalkozáshoz is el tudják jutatni. Az a nyomda,
amelyik nem reagál azonnal, természetszerûleg elveszítette a munkalehetõséget is.
A beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbbat felhasználva a megrendelõk további engedményt kérnek a versenyben
lévõ nyomdáktól, melyek között mindig
van, aki még olcsóbb árat ad. Van olyan
kiadó, amelyik azt vallja, hogy a nyomdától nem árat kell kérni, hanem árat kell
adni neki.
Régen a szép, különleges munkának örült
a nyomdász és a megrendelõ is. Ma a megrendelõ nem dicsér, hanem hibát keres.
Abban az esetben, ha egyetlenegyet is talál, nem akarja kifizetni a munkát, az egész
megrendelésre jelentõs kedvezményt kér.
A nyomdai szolgáltatóknak ekkor ugyanúgy érvényesíteniük kellene az általános
kereskedelmi szabályokat, vagyis csak a
hibás termékre kellene kedvezményt adni.
A Samsung naponta több ezer tévékészüléket és monitort gyárt Magyarországon.
Ha ezek közt a világ bármely pontján egy
hibás darab felbukkan, akkor azt orvosolja,
nem pedig a teljes gyártási szériára és típusra ad mindenkinek kedvezményt.
Egyik részrõl ösztönzõ és jó a pályázati
rendszer, hiszen támogatja korszerû, hatékony termelõberendezések vásárlását, és
így valóban európai piacon is versenyképes termék állítható elõ. A pályázati rendszer hátulütõje viszont az, hogy nem a felvevõpiacot, a termékek iránti keresletet
növeli. Mivel nincs több termék iránt
igény, így a korszerûbb vállalkozások a
gyengébbeket teszik tönkre – ugyanazon
a piacon. Önmagától szabályozza a piacot
a szabad versenyben a kereslet és kínálat.
Ha egy termék iránt megnõ a kereslet,
akkor kínálati oldalról nõnek a beruházások is. Minden olyan intézkedés, ami belenyúl a rendszerbe, következményekkel jár.
Például Nyugat-Európában az autókereskedelem színvonalának fenntartásának
érdekében meghirdették a használtautócsere programot. Ez jelentõs keresletnövekedéshez vezetett az egyik évben, eredményeként viszont az elõrehozott vásárlások
miatt a fellendülés után óriási visszaesés

következett, és ma minden kis és közepes
személyautó-gyártó válságban van. A magyar nyomdaipari szolgáltatói piacon ilyen
óriási változást tapasztalhattunk a közelmúltban, például a kötészeti kapacitások
vagy a felületnemesítõ eljárások területén.
Az új beruházások hatékonyságát nem
lehet kellõen kihasználni, a régiek elveszítették megrendeléseiket, a termék és a
munka nem lett több, csak ágazaton belül
átstrukturálódott.

Jövõkép
Mindig alkalmazkodni kell a piaci igényekhez. A Prospektus Nyomda folyamatosan ezt tette. Évrõl évre olyan beruházásokat hajtott végre, melyekkel az ofszetnyomtatási technológiában mindig az
adott világszínvonalra került. Magyarországon például elsõként dolgozott négyszínes, B/3-as, alkoholos nedvesítésû nyomógéppel, ami a piac számára hatalmas
minõségi fejlõdést jelentett. Szintén a minõség javult a hatszínes, temperált, lakkozómûvel ellátott nyomdagép esetében is.
Itt a színintenzitás mértéke nõtt meg jelentõsen. Mintegy hat éve elsõként vezette
be a hibrid-formalakkozást. Ekkor egy
menetben új típusú termékek készülhettek.
A nyomtatás fejlesztése mellett párhuza-

mosan történt a formakészítés és a kötészet fejlesztése is. Az elsõ CtP elektronikus nyomóforma-készítõ rendszer szintén
itt kezdte meg mûködését, ami a hatékonyságot és a minõséget egyaránt javította.
A PUR-ragasztási technológiát is a Prospektus Nyomda alkalmazta elsõnként Magyarországon. Ennek eredménye a cérnafûzéssel megegyezõ minõségû, ragasztott
termékek bevezetése. Ezek a fejlesztése
mind-mind látványosak voltak, hatásukat
a piac érezte, és hajlandó is volt megfizetni.
Vannak azonban olyan fejlesztések, melynek eredményeit a piac nem érzékeli, csak
elvárja. Ezeket nem hogy megfizetnék,
hanem a hiányát büntetik. Elsõként mûködött Magyarországon a nyomdában az íveket ellenõrzõ és minõséget dokumentáló
rendszer. Ennek segítségével az eltérést
azonnal korrigálják a mért ívek alapján, a
teljes termelés utólagosan is ellenõrizhetõ.
A megrendelõ számára ez a pluszköltség
nem létezik.
Természetesen a Prospektus Nyomdával
egy idõben a többi vállalkozás is fejlõdött,
és szerencsére minõségi nyomdák sokasága áll a vevõk rendelkezésére.
Az idei nyomdaipari világkiállításon, a
drupán az ofszettechnológia nem mutatott
újabb mérföldköves fejlõdési irányt, ezért
a Prospektus Nyomda meglévõ korszerû
és hatékony termelõberendezéseivel fõleg
új termékek fejlesztésére koncentrál. Más
jellegû, hatékonyabban elõállított munkákra specializálódik. Új piaci szegmenseket keres, különösen a kis és közepes példányszámú munkák területein. Aminõségigényes, változatos, nagy bonyolultságú,
nagy szakmai tudást, odafigyelést igénylõ
munkák gyártására koncentrál. Ezek a különbözõ felületkezelt, nemesített információs és csomagolástechnikai anyagok, ahol
meg kell szerezni a piacot, fejleszteni kell
számukra. Ezeknél a munkáknál egyre nagyobb szerephez jutnak a fiatalok.
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