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K ása Béla csaknem 20 éve sikeresen 
vezeti a Z-Press Kiadót, amely üzleti, 
illetve tréning és coaching témájú 
könyvek kiadásával foglalkozik. De 

nem volt ez mindig így: pályája során többször 
váltott, jó érzékkel alkalmazkodva az újabb és 
újabb kihívásokhoz. Kása Bélát a kiadó történe-
téről, és a jövőbeni tervekről kérdeztük.  

 

Dobos Elvira: Úgy tudom, hogy korábban más területeken dolgo-
zott. Mi motiválta a váltásra? 

Kása Béla: 1988-ban, amikor egy művelődési házban dolgoztam, volt szerencsém 

az MKKE könyvkiadói tanfolyamán részt venni. Ott egy minisztériumi ember azt mond-

ta: „elképzelhető, hogy a könyvkiadás szabályai enyhülni fognak, de az biztos, hogy 

alanyi joggá soha nem válik.” Elég volt pár hónap, és kiderült, mekkorát tévedett. Ne-

kem ekkortól folyamatosan közöm van a könyvkiadáshoz. 

 

DE: Hogyan indult a Z-Press története? 

KB: A Z-Press  Kiadó 1996-ban alakult. Először atlaszok, térképek kiadásával foglal-

koztunk. Legfontosabb termékünk az Atlasz Plusz volt, ami egy kötetben tartalmazta 

Magyarország, Budapest és 210 település térképét. Akkor még a GPS nem terjedt el, 

ezért nagy sikere volt az atlaszunknak. Érdekes és kicsit riasztó volt megélni, hogy egy 

technológiai fejlesztés néhány hónap alatt teljesen átrendez egy iparágat. 2007-ben 

szinte pillanatok alatt megállt az atlaszeladás, mert mindenki GPS-t vásárolt. Azt már 

csak a pályán kívülről figyeltem, hogy a PDA-n működő navigációt gyorsan leváltotta 

az okos telefonokra telepített, még okosabb navigáció. 
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DE: Ekkor jött a tréning könyvek kiadásának ötlete? 

KB: 2000-ben részt vettem az SZMT által indított, Barlai Róbert által vezetett tréner-

képzőn. Ott tapasztaltam, hogy szinte nincs magyar nyelvű tréner szakirodalom. Valaki 

behozott egy tréning-gyakorlatokat tartalmazó könyvet, ami 50.000 Ft-ba került, ha jól 

emlékszem. Láttam, hogy óriási a kísértés arra, hogy lefénymásolják. Úgy gondoltam, 

meg lehet jelentetni trénereknek szakirodalmat ettől barátságosabb áron is. Elkezdtem 

kutatni, és 2002 körül kiadtam az első trénereknek szóló könyvet. 

 

Közben trénerektől és trénerképző cégek munkatársaitól bőven kaptam kritikát, amiért 

bárki számára hozzáférhetővé teszem a szakirodalmat. Attól tartottak, hogy egy-két 

könyv birtokában bárki trénernek mondhatja magát, és felhígul a szakma. Erre én azt 

válaszoltam, hogy KRESZ könyvet is vásárolhat a boltban bárki, de ha jogosítvány nélkül 

vezet, nem a kiadót, vagy a könyvesbolti eladót vonják felelősségre. Nem vitatom, hogy 

a könnyen hozzáférhető szakirodalom is hozzájárulhatott a szakma felhígulásához, de 

biztos, hogy nem ez a legfontosabb ok. Ma már megszokottá vált, hogy tréner és coach 

tudáshoz is hozzá lehet jutni szakkönyvekből, ami szerintem remekül kiegészíti a képzé-

seket. 

 

Amikor 2007-ben véget ért az atlasz korszak, nem kellett sokat gondolkodni, hogy mer-

re tovább. Időközben egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott a coaching könyvek iránt 

is. Ezen kívül néhány üzleti könyvet is kiadtunk.  

 

DE: Változik a társadalom, és biztosan változnak az olvasási szo-
kások is. Ön hogyan látja ezeket a folyamatokat? Vannak-e tren-
dek a szakkönyvek piacán? 

KB: Amikor térképek, atlaszok kiadásával foglalkoztam, és láttam, hogy megjelent a 

GPS navigáció, akkor úgy saccoltam, hogy még 5-10 éve biztosan van a papír alapú tér-

képeknek. Nagyot tévedtem, mert hónapok alatt átrendeződött a piac. Emiatt most már 

óvatosabban mondok véleményt a könyvpiac tendenciáiról.   

 

Azt gondolom, hogy az e-book további szeletet fog kihasítani a könyvpiacból, de ez 

nem lesz robbanásszerű, és nem egyformán érinti a szakkönyveket és a szépirodalmat. 

Valószínűleg a szépirodalom egy része, főleg a ponyva átkerül az e-book olvasókra, de 

a szakirodalom egy része tartósan megmarad papír alapon. Leginkább az a része fog 

online formában terjedni, ahol nagy jelentősége van a keresésnek, illetve ahol olyan 

gyors a változás, hogy mire megjelenne egy könyv, már elavult a tartalom, például a 

marketing szakirodalom esetében. Rengeteg online tartalom hozzáférhető az interne-
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ten, de úgy gondolom, hogy a papír alapú könyvek rendezettebben, ellenőrzött infor-

mációkat tartalmaznak, míg az ingyenes anyagoknak csak egy részéről mondható ez el. 

 

DE: És hogyan felkészülni a változásokra, illetve alkalmazkodni a 
trendekhez? 

KB: Már jó ideje együtt használatos szakirodalmi témákban a papír alapú könyv és a 

digitális csatorna. Ennek a tendenciának a folytatását tartom valószínűnek. 

Már évekkel ezelőtt több könyvünk mellé CD-t tettünk. Ahogy fejlődtek a technikai le-

hetőségek, ma már többnyire online letölthető tartalom tartozik a könyveinkhez. Fon-

tos, hogy kiegészítse egymást a két csatorna. Erre tudatosan törekszünk. 

 

DE: Ön hogy látja, az internet, a digitalizált irodalom, az e-book 
megjelenése mennyiben hatott a 

könyvkiadásra és az olvasási szoká-
sokra? 

KB: Számomra megdöbbentő, hogy ér-

telmes 30 év körüli fiatalok is azt mond-

ják, könyvet soha nem olvasnak. Persze 

ettől nem feltétlenül műveletlenek, csak 

nem a könyvekből szerzik a tudást. Az én ge-

nerációmnak ez szokatlan, de elfogadom, hogy 

egyre idősebb az a korosztály, amelynek már 

nem ugyanazt jelenti a könyv, mint nekem. Persze 

a mai fiatalok között is vannak könyvet olvasni szere-

tők, csak kevesebben, mint 1-2 generációval korábban. 

A könyvkiadás erre a helyzetre véleményem szerint elég nehézkesen 

reagál. Óriási túlkínálat van a könyvpiacon papír alapú könyvből. Kevés e-book jelenik 

meg, az is drága, ezért kevesen vásárolják (a nem jogtiszta tartalmak problémájába 

most nem megyek bele). 

 

Szerintem tévedés azt gondolni, hogy az a fiatal, aki nem olvas könyvet, az majd e-

book formátumban fog olvasni. A számára fontos információkat megszerzi az interne-

ten, a szépirodalom pedig nem minden ember életének a része. 

 

DE: Tapasztalatai alapján milyen témák érdeklik leginkább az 
Önök könyveinek vásárlóit? Minek kell meglennie egy szakmai té-

„Akár külföldi, akár hazai  
szerző könyvéről van szó,  
a választás fő szempontja,  
hogy az olvasó hasznos- nak  
találja a könyvet, amit  
azonnal beépíthet,  
használhat a  
munkájához.” 
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májú könyvben ahhoz, hogy vonzó legyen a mai olvasó számára? 

KB: Amikor döntök egy könyv kiadásáról, biztos vagyok abban, hogy ez iránt nagy 

lesz az érdeklődés. Ez néha beigazolódik, néha nem. Van úgy, hogy munkatársaimmal 

hónapokig keressük a kiadásra érdemes könyvet, máskor pedig két napon belül három 

izgalmas könyv is a látókörünkbe kerül. Úgy gondolom, hogy a könyveink olvasói vala-

milyen tréner, coach, vagy pszichológiai előképzettséggel rendelkeznek, vagy éppen 

most szerzik meg azt. Nekik szeretnénk olyan könyvet adni, amit a munkájuk során 

használhatnak. Mondhatjuk úgy is, hogy igyekszünk profi szerszámot adni az arany-

ásóknak. 

 

DE: És milyen szempontok alapján választ ki kiadásra egy könyv 
ötletet, kezdeményt, vagy kész kéziratot?  

KB: Vásárlóinktól, szakmabeliektől gyakran kérek tippeket témákra és konkrét külföldi 

könyvek kiadására is. Természetesen munkatársaimmal folyamatosan kutatjuk a ki-

adásra érdemes könyveket. Főleg angol és német nyelvű szakirodalomból válogatunk. 

Óriási a választék, komoly mérlegelés szükséges a kiadásra érdemes könyvek kiválasz-

tásához.  Nem volt szándékos, de az utóbbi években több olyan témáról szóló könyvet 

is kiadtunk, aminek nincs, vagy nem túl elterjedt a magyar elnevezése – például 

coaching, burnout, gamification, mobbing, reziliencia, tranzakcióanalízis.   

 

Több magyar tréner, coach is megkeresett és kiadásra ajánlotta a készülő könyvét. 

Nyitottan állok az ilyen megkeresésekhez, de azt tapasztaltam, hogy ritkán készülnek 

el ezek a könyvek. Tehát nem rajtam múlik, hogy alig adunk ki hazai szerzőtől könyvet. 

Persze olyan is előfordul, hogy egy kiadásra ajánlott könyv nem illeszkedik a kiadó 

profiljához, stílusához. 

Akár külföldi, akár hazai szerző könyvéről van szó, a választás fő szempontja, hogy az 

olvasó hasznosnak találja a könyvet, amit azonnal beépíthet, használhat a munkájához. 

DE: Mi az, amit Ön legszívesebben olvas? Van-e kedvenc kötete? 

KB: Leginkább szakmai könyveket olvasok. Több könyvet olvasok párhuzamosan, és 

van, aminek soha nem érek a végére. Legutóbb nem szakmai könyv kategóriában a 

Miért buknak el a nemzetek című könyvet olvastam. Júniusban fog megjelenni a 

Tranzakcióanalízis a coachingban című könyvünk, és emiatt a régebben olvasott 

tranzakcióanalízis könyveket részben újra olvastam. Ezen kívül hamarosan megjelenik a 

Provokatív tanácsadói stílus című könyvünk, amit már így félkészen is örömmel olvasok. 

DE: Köszönöm szépen a válaszait Olvasóink nevében is! 


