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Dr. Gál Katalin (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, elnök): köszöntötte a résztevevőket. 

Elmondta, hogy a találkozó célja, hogy a könyvkiadók és nyomdák megismerjék egymás helyzetét, és hogy 

beszéljenek arról, hogy hogyan alkalmazkodnak az egész iparágat sújtó papír áremelkedéshez és hiányhoz.  

Dr. Peller Katalin (Nyomda- és Papíripari Szövetség) helyzetelemzése: a Nyomda- és Papíripari Szövetség 

januári felmérése szerint a papír árának emelése legkomolyabban és legérzékenyebben a könyves 

nyomdákat érintette. Összetett problémáról van szó: az ár, a mennyiség, a szállítási határidők, és az 

elérhető papírfajták vonatkozásában. A mai beszélgetés témája: Mit lát a saját cége működésében egy 

kiadó és egy nyomda? 

  

Hozzászólások: 

 

Orgován Katalin (Pátria Nyomda): az offset papír ára 100%-kal emelkedett, problémák: áruhiány van, a 

határidők és árak nem tervezhetők. A 100%-os emelkedés azt jelenti (ha a papírhányad 50%) ehhez 50%-

kal nő az a tőke, amit bele kell rakni a termelésbe, hogy a piac ugyanúgy működjön. A nyomdáktól várják 

el azt, fizessék előre a papírt – ennek a plusz pénznek a finanszírozására – ez fontos kérdés, konfliktus a 

nyomda és kiadó között. A kiadóknak is bele kell tenni azt a pluszpénzt a működő tőkébe a működéshez. 

Hogyan dolgoznak a nyomdák? Hogyan kalkulálnak? Hogyan tudnak a kiadók tervezni? Ki fogja 

finanszírozni a papíráremelést a készletben? 

Wunderlich Péter (Pagony Kiadó): hogyan értelmezzen egy kiadó egy nyomdai árajánlatot? Mit lehet 

alapul venni a nyomdai árajánlatok megítéléséhez? Hogyan lehet dönteni, hogy melyik árajánlatot válassza 

a kiadó? 

Orgován Katalin (Pátria Nyomda): a nyomdai kiszolgálás stabilitása megszűnt, érdemes a bevált, ismert 

partnerektől rendelni. Egy kiadó 3 féle árat tud mondani – a készlettől függően. 



Csöndes Zoltán (Gyomai Kner Nyomda): a kiadói döntéshozói szempontok megváltoztak, újra kell 

gondolni a kiadói tervet. Készleteznek, az árajánlat függ attól, hogy van-e készleten a szükséges papír – ezt 

a mennyiséget 48 órára lefoglalják. A kiadók és nyomdák közötti intenzívebb kommunikáció fontos. 

Nemcsak a papír ára emelkedett (energia, alapanyagok, minimálbér is). A minőség és ár mellett a 

rendelkezésre állás a legfontosabb. 

Luka-Barcza Viktória (Libri Kiadói Csoport): a döntéshozatali folyamatot fel kell pörgetni. Ha nem tudják 

a nyomdai árat, nem tudnak árral kalkulálni. A nyomdák a papírárral, a kiadók a saját szokásaikkal vannak 

megkötve. Hogyan árazzák a könyveket? Hogyan lehet a fogyasztói árat kalkulálni? 

Kolosi Beáta (Líra): Az árnak meg kell jelennie a terméken, ez ne legyen kiindulási szempont. 

György Géza (Alföldi Nyomda): megváltozott az a világ, ami a könyvpiacot 30 évig jellemezte. A 

nyomdáktól nem lehet elvárni, hogy megadják a korrekt árajánlatot, ha 3-4 hónap múlva érkezik be a papír. 

Ugyan vannak készleteik, de egy évre előre beszerezni a papírt irreális vállalás. Mindig a napi árak alapján 

tudnak árajánlatot adni, a szeptemberben beérkező papír árát most nem lehet kalkulálni. A nyomdák nem 

tudják magukra vállalni azokat a kockázatokat, amelyek a papíráremelésből erednek. Az emelkedett papír 

árat tovább kell adni, része kell, hogy legyen valamilyen formában a fogyasztói árnak. A papírkereskedők 

a fogyasztói ár 50-55% közötti részét teszik el – ez mennyire jogos a megemelkedett papír ár mellett? A 

kiadók tudnak-e magukra vállalni költséget a könyvpiac túléléshez? 

 

Orgován Katalin (Pátria Nyomda): változatlan volumen mellett 50%-kal magasabb bevétele lesz a 

kereskedőknek, visszaszámolva 50%-kal plusz árréshez és fedezethez jutnak. Miközben a nyomdákra, majd 

a kiadókra terhelődik az energiaáremelés, és minimálbér emelés.  A kiadón csapódik le az összes 

forgalmazást érintő probléma. A kereskedői árrések újragondolása javasolt. 

 

Budaházy Árpád (HVG Kiadó) a jogtulajdonosokkal kötött a szerződések nem teszi lehetővé a rugalmas 

árazást. 

 

Szentendrei Zoltán (Prospektus Nyomda): ha van a raktárban papír, arra adható ár, a papírt nem tudják 

kérésre eltenni. Véges a raktárkészlet, 3-4 hónapra előre nem tudja előre biztosítani papírt. A 

nyomdaköltséghez pluszban hozzájárul: vegyszerek, alumínium, gázszámla, offset lemezek ára stb. – a 

papír csak egy tényező, amely a nyomdai árhoz ad.  

 

Bárdos András (21. Század Kiadó): a 21.Század Kiadó stabilitását nem fenyegeti veszély jelenleg.  

 

Orgován Katalin: A nyomdaköltségek növekedése csak egy része a végtermék árának, nem ugyanabban az 

arányban fog nőni a kiskereskedelmi ár. A közös gondolkodás fontos. Nyomda: napi árazással kezeli a 

helyzetet, és akkor tud fix árat adni, ha benn van a papír. 

 

Budaházy Árpád (HVG Kiadó): Már belefutottak olyan helyzetbe, hogy egy könyvet nem tudnak 

megjelentetni, mert olyan árajánlatot kaptak, amivel nem tudják eladni a könyvet. A kiadókat a 

kiszámíthatóság segítené.  

 

Tarjányi Erzsi (Dabasi Nyomda): csak akkor tudnak árat adni, amikor a gyártás elindul. Kb. 2 havi 

megrendelésre való raktárkészletük van. 



 

Nagypál Viktor (Álomgyár kiadó): 1 fajta papírt használnak, 1 félévre terveznek előre. A szükséges 

papírmennyiséget úgy biztosítják, hogy először a papírkereskedőnél jelzik, hogy kb. 1 negyedévre mennyi 

papírra van szükségük. A kommunikáció fontos, ennek sorrendje megfordult: először a papírkereskedővel 

tárgyalnak, majd a nyomdával. A papírkereskedő a nyomdának adja át a papírt.  

 

Rusz Ferenc (Keskeny és Társai Kft): a régi kapcsolatok prioritást élveznek, törekednek a papír áremelés 

minimális kompenzálásra (műveleti költségek kockázatának bekalkulálása). A készletezés kérdése, kvóta 

probléma. Csomagolás alapanyagú termékeket is gyártanak, minden papír terméknél áremelkedés van.  

 

Dr. Gál Katalin (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, elnök): A FEP (Federation of 

European Publishers) ülésén a nyomdák (és kiadók) is felháborodtak azon, hogy bár nincs papír, kvóta 

rendszer van - a könyvkereskedők mégis új piacokat akarnak meghódítani. 

 

Herjeczki Kornél (Harmat Kiadó): a papír áremelkedéséből fakadó plusz költséget beépítik a fogyasztói 

árba.  

 

Gellér Róbert (Gelber ECO Print Kft): olyannal is találkoztak, hogy papírkereskedőnél megrendelték a 

papírt egy könyvhöz, amikor beérkezett, 10%-kal drágább volt az ára. Fizetési határidő sokszor csökken 30 

vagy 15 napra.  

 

Vadász Katalin (Szekszárdi Nyomda): alapvetően Magyarországra kevesebb papír jut, az európai piacon a 

papír nagy része Nyugat-Európába megy.  Áremelkedések: minimálbér, energia – műveleti árak, a papír 

ára. Nincs semmiféle kiszámíthatóság a piacon.   

 

Dr. Peller Katalin: az EU WID rendszerben nyomon lehet követni a papír ár változását, az iparral 

kapcsolatos piaci híreket, sok nyomda használja (naprakész információs portál): 

https://www.euwid-paper.com/ 

 

 

 

 

 

 


