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Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része
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MizsePack – Pegazus…

Mizsepack – Pegazus Díj,…  . .(18–19. oldal)

Gór József, a MizsePack többségi tulaj-
donosa és ügyvezetô igazgatója a kezdetektôl
fogva igazgatja a céget, amely a gazdasági
válság ellenére is töretlenül fejlôdik. Eme
fejlôdést 2011. december 1-jén a számukra

odaítélt Pegazus Díjjal, valamint a Gór József részére
2011. december 2-án, a Mûvészetek Palotájában átadott
„Év Vállalkozója Díjjal” is elismerték. A Pegazus Díj a
legdinamikusabban fejlôdô magyarországi kis- és
középvállalkozások teljesítményét ismeri el.A termékdíjról (is)…

ELIT E.V. – Edelényi Dóra  . . . . . . . . . . . . . . . .(14–15. oldal)

„…akkor most mi a teendô, mi minek
minôsül, ki mirôl nyilatkozhat, mindezt
miként kell nyilvántartani, no meg
persze bevallani és megfizetni?
Ha valamikor, akkor most van nagy
szükség érdemi, gyakorlati
útmutatóra… …de ha egyszer kialakítjuk a

rendszerét, átláthatóvá és kezelhetôvé válnak a termékdíjjal
kapcsolatos teendôk.”
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Nyomda- és Papíripari Szövetség

● Termékdíj – összefoglaló  . . . . . . . . . . . . .(8–11. oldal)
● Termékdíj – ágazati törekvések, tervek…
Dr. Peller Katalin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12–13. oldal)

2012. május 3–16.
Ötletek a változóban lévô iparágnak  . . . . . . . . . . .(16. oldal)

„A düsseldorfi
drupa egy olyan
páratlan sereg-
szemle, ahol a
világ legjobbjai
találkoznak. Ami
a sportolóknak
az olimpiai
játékok, az a
nyomdászoknak

a drupa. Ôk itt vitatják meg, hogy holnap mi számít: a
médiák összeolvadásának új irányzatait és technológiáit,
a jövô átfogó megoldásait…”

drupadrupainfo

Pusztai József,
Antalis Hungary

„…2011-ben jelentôsen növekedett piaci
részesedésünk, hiszen a piac mintegy 1,5
milliárd forintos csökkenése ellenére az
Antalis Hungary képes volt megôrizni
nyolcmilliárdos árbevételét. A print területen kiesô
bevételeinket ugyanis kompenzálta a három kisebb
üzletágunk…”
Antalis Hungary – Évértékelô . . . . . . . . . . . . . . . .(6–7. oldal)

CégCéginfo

Új és magyar vezetô a Xerox Magyarország élén  . .(20. oldal)

Ígéretes hírek a man Roland AG felôl . . . . . . . . . .(20. oldal)

HírHírinfo

Paraméterek  . . . . . . . . . . . .(27. oldal)PRINTPRINTinfo

…2012. január elsejétôl változott a termékdíj-törvény mind a csomagolóanyagokkal, mind a
reklámhordozó papírokkal kapcsolatosan, mégpedig nem is kicsit. A legfontosabb változás,
hogy a nyomdákat terheli a termékdíj-fizetési kötelezettség, ráadásul megváltozott –
természetesen kibôvült – a hatálya alá esô termékek köre is… Egyrészt összefoglaltuk a
termék-díj törvény kapcsán a legfontosabb alapinformációkat, másrészt tudósítunk arról is,
hogy a szövetség milyen erôfeszítéseket tervez és tesz annak megváltoztatására.

CégCéginfo

CégCéginfo

PNYME-hírek

Eseménynaptár – 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (21. oldal)

KözKözinfo

Digitális kötészet

Csúf meglepetések helyett…  . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22. oldal)

TTudásudásinfo

Kérdések–válaszok

Önök kérdezték…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(23. oldal)

TTerermékdíjmékdíjinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25–26. oldal)ApróApróinfo

Leégett…

Nagy Vera munkavédelmi rovata  . . . . . . . . . . . . . .(24. oldal)

VédVédinfo
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E R Ô S S É G Ü N K  A  M I N Ô S É G !

Filmlevilágítás B/1-es méretigCTP lemezlevilágítás B/1-es méretig
G y o r s a n ,  k e d v e z ô  á r o n

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu

„Megôriztük árbevételünket, de kétségtelenül hangsúlyátrendezôdések
vannak az egyes üzletágak között…”

Pusztai József, Antalis Hungary
A gazdasági válság természetesen senkit nem hagy érintetlenül,
a papír- és nyomdaipart pedig különösen nem…
A tavalyi év adatainak tükrében világosan látszik, hogy az öt nagy
papírkereskedô összesített forgalma közel kilenc százalékkal
csökkent. Persze, az egyes cégeket tekintve igen különbözô a
forgalom csökkenése, és ezen belül is nagyon eltérô, hogy adott cég
melyik üzletága, miként teljesített. „2011-ben jelentôsen növekedett
piaci részesedésünk, hiszen a piac mintegy 1,5 milliárd forintos
csökkenése ellenére az Antalis Hungary képes volt megôrizni
nyolcmilliárdos árbevételét. A print területen kiesô bevételeinket
ugyanis kompenzálta a három kisebb üzletágunk, a Packaging,
Office és Vizuális Kommunikáció szegmensekben elért
növekedésünk” – mondta Pusztai József a tavaly decemberben
tartott évértékelése alkalmából.

Nemzetközi és hazai
papírfogyasztás – 2011
„2010-hez képest 2011-ben

Nyugat-Európában 3 százalékos
volt a csökkenés, ezen belül a déli-

délkeleti államokban volt erôteljesebb, az
északiakban pedig kisebb. Kelet-Európá-
ban – Oroszországot kivéve – pedig
drámai volt a visszaesés: minél inkább
délebbre megyünk, annál drasztikusabb.
Volt olyan ország, ahol 30 százalékkal
esett vissza a papírfogyasztás. Ha innen
nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy
nekünk szerencsénk van, hiszen Magyar-
országon a tavalyi évet tekintve »csak«
8,8–9 százalékos forgalomcsökkenést élt
meg az öt papírkereskedô, ami egyébként

mintegy 1,5 milliárd forinttal kevesebb
bevételt jelent. Az úgynevezett indent,
azaz gyári beszállítások volumene szintén
csökkenô tendenciát mutatott, és ez 2012-
ben még gyorsabban fog zsugorodni. Az
Antalis Hungary esetében a Print üzlet-
ágban, ezen belül a prémium minôségû
papírok terén tapasztalható a legnagyobb
forgalomcsökkenés – körülbelül 250
millió forint –, illetve tolódik el a meg-
rendelés a fatartalmú nyomathordozók
irányába, de a másik három üzletágunk
bevételének növekedése kompenzálta ezt
az összeget, így megôriztük az elôzô évi 8
milliárdos árbevételünket. A Packaging
és a Vizuális Kommunikáció magyar-
országi piacán egyébként nagyjából
stagnálásról beszélhetünk, ennek ellenére
mi jelentôsen nôttünk, az Office üzletág
enyhe emelkedést mutat.”

Kilátások 
„A hazai piac tavaly összesen nagyjá-

ból 31,5 milliárd forintot tett ki. Vélemé-
nyem szerint 2012-ben tovább fog csök-
kenni a felhasználás, és a következô 2–3

„…az Antalis Hungary jelenlegi árbevételét
stabilan meg fogja tartani, sôt némiképp
növelni is tudja”
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évben is évi 5–10 százalékos volumen-
csökkenésre számítunk, és körülbelül
1–1,5 milliárd forintos piaccsökkenéssel
számolunk. 2015-re a 2011-es 30 milliár-
dos piac minden bizonnyal 25 milliárdra
zsugorodik. Hozzáteszem: ezen belül az
Antalis Hungary jelenlegi árbevételét
stabilan meg fogja tartani, sôt némiképp
növelni is tudja. Terveink szerint a Print
üzletágunk 2012-ben nem fog további
jelentôs csökkenést elszenvedni, a három
másik szegmensben pedig komoly forga-
lomnövekedésre van kilátásunk. És erô-
sítünk is ez utóbbi területeken: fogalmaz-
hatok úgy is, hogy a print üzletágról –
noha továbbra is a legfontosabb szeg-
mens számunkra – némileg átkerül a
hangsúly a többi üzletágra, amelyek na-
gyobb potenciális növekedést ígérnek.
Jövôre mintegy 2,5 milliárd forintos for-
galmat várunk ettôl a három »kicsitôl«…

Az Antalis Hungary piaci pozíciójának
stabil megtartásában, illetve piaci része-
sedésének növekedésében meghatározó
szerepe van annak, hogy négy üzletágra
támaszkodhat.” 

A „hogyan”
„Kiemelt figyelmet fordítunk például

arra is, hogy – a nemzetközi tendenciák-
hoz igazodva – új és még korszerûbb,
hatékonyabb kommunikációs módszere-
ket és csatornákat alkalmazzunk a még
gördülékenyebb és gyorsabb kiszolgálás
érdekében. Folyamatosan fejlesztjük
weboldalunkat is, amelyen eddig is már
több mint 50 000 látogató »járt«. Ez a
látogatottság igen-igen figyelemre méltó,
hiszen körülbelül 10 000 fôre becsült
maga a nyomdász-, illetve a kapcsolódó
szakmák létszáma. A fejlesztéseknek
azonban soha nincs vége: 2012-ben is a
legkorszerûbb IT-módszereket fogjuk
alkalmazni. Nemrégiben elindítottunk
egy Apps-megoldást is, amely már most,
ilyen rövid idô alatt igen népszerûvé vált
partnereink körében. 2012 elsô negyed-
évében pedig megnyílik webáruházunk,
ahol megrendelôink az interneten férhet-
nek hozzá az Antalis teljes kínálatához,

és természetesen meg is rendelhetik a
számukra szükséges anyagokat.” 

Papírárak
„2011-ben egy hajszálnyival voltak

csak magasabbak a papírárak euró ala-
pon, mint 2010-ben. És mivel a papírgyá-
rakon továbbra sincs keresleti nyomás,
jelentôs termelôi árnövekedés nem
valószínûsíthetô ebben az évben sem. Az
esetleges árváltozásokat legfeljebb az
euró/forint árfolyam alakulása befolyá-
solhatja.”

Gondolatok a hazai
nyomdaiparral kapcsolatosan
„A hazai nyomdaipari piac fontos

ténye, hogy a nyomdák száma évrôl évre
csökken, és ez a tendencia az elkövetkezô
években sem fog megállni. Jelenleg nagy-
jából nyolcszáz–nyolcszázötvenre tehetô
a mûködô nyomdák száma, de vélemé-
nyem szerint 2-3 éven belül minimum a
fele meg fog szûnni, 2012-ben 600 ofszet
nyomdával számolunk. És noha a nyom-
dák egy jelentôs része igen komoly
költségcsökkentést hajtott már végre,
még mindig további költségoptimalizá-
lásra lesz szükségük annak érdekében,
hogy piacon maradjanak. Önmagában
azonban még ez is kevés! További lépés-
ként erôsíteniük kell, kellene az export-
tevékenységüket, hiszen minél nagyobbá,
meghatározóbbá válik az exporthánya-
duk, annál stabilabbak tudnak lenni. A
nyomdák életben maradásának másik
alappillére a cash flow kézbentartása.

A megrendelôiknek adott jelenlegi
hosszú fizetési határidôk, illetve haladé-
kok nem tarthatók. Szakmai összefogás-
sal mindenképpen el kell érni, hogy
maximum 60 napos fizetési határidôket
legyenek képesek érvényesíteni a nyom-
dák megrendelôik felé.

A beruházások tekintetében óvatosság-
ra kérem az ágazatot. Szerintem
napjainkban kizárólag kétféle beruházás
jöhet szóba: az egyik az amortizációpót-
ló, a másik pedig olyan típusú, amellyel
további költségcsökkentés érhetô el.”

2011-ben tapasztalt
trendek 

„1./ Azok a nyomdák, ame-
lyek nem exportáltak, nem tud-
tak növekedést produkálni.

2./ A budapesti nyomdák javára rende-
zôdött át a piac.

3./ A könyvnyomdák forgalomcsökke-
nése arányaiban jóval meghaladta a ve-
gyes, vagy marketinganyagokat elôállító
nyomdákét.

4./ A nagyobb nyomdák javára csopor-
tosul át a megrendelôi piac.

5./ Drámai ütemben csökken a nyom-
dák száma: tavaly mintegy 100–150 nyom-
da tûnt el, és az idén legalább ennyi
kényszerül abbahagyni tevékenységét.

Ugyanakkor mindenképpen szeretném
megjegyezni, hogy a nyomdász partnere-
ink az utóbbi években rendkívül sokat ta-
nultak és fejlôdtek mind pénzügyeik keze-
lése, mind a különféle marketingmódsze-
rek alkalmazása terén. Néhányuk eseté-
ben már jól látható ennek »gyümölcse«.
Technológiai felkészültség tekintetében
pedig nyugodtan kijelenthetô, hogy a
hazai nyomdák jelentôs része – legaláb-
bis az Antalis Hungary partnereinek
döntô többsége biztos – messzemenôkig
megfelelnek az európai színvonalnak.”

Végezetül
„Nagyon büszke vagyok a magyar

nyomdaiparra: heroikus munkát és átala-
kulást végeztek el ezekben a válságos
idôkben.

Ezúton is szeretném megköszönni part-
nereinknek, beszállítóinknak és munka-
társaimnak a tavalyi évre vonatkozóan az
eredményes munkát, a kiváló együttmû-
ködést, és így, év elején kívánok minden-
kinek sikeres új esztendôt! ■
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Termékdíj – összefoglaló, emlékeztetô
Ahogy az ismeretes, 2012.

január elsejétôl megváltozik a
termékdíjtörvény: gyártói
kötelezettség lesz a termékdíj
alá esô termékek után mind
nyilvántartani és bevallani,

mind megfizetni a termékdíjat. 
Jelen összeállításunkban igyekszünk

összefoglalni azokat a legfontosabb
tudnivalókat, amelyeket a termékdíj
kapcsán feltétlenül tudni kell.

A termékdíjjal kapcsolatos
legfontosabb változás, hogy kvázi
„eggyel visszalép”, azaz a termékdíj
alá esô termékek gyártójára, például a
nyomdákra, csomagolóanyag-
gyártókra terhelôdik mindennemû –
nyilvántartás, bevallás, megfizetés –
kötelezettség.

Az elméleti tudnivalókról 
Elöljáróban rögtön jelezném, hogy a

gyártók számára nemcsak a termékdíj
megfizetése a kötelezettség, hanem jelen-
tôsen megnövekedett az adminisztrációs
teher is! 

Megváltoztak a fogalmak is: például a
csomagolásnál korábban csomagolásról,
illetve kereskedelmi csomagolásról be-
széltünk, az új szabályozás már csoma-
golószerként és kereskedelmi csomago-
lószerként definiál. A reklámhordozó
papírok esetében is pontosabb meghatá-
rozásokat használ, és egyben kiszélesíti a
hatálya alá esô termékek körét. Külön
érdemes odafigyelni az importból szár-
mazó gépalkatrészekre, vagy gépekre
is, hiszen ezek egyik-másik alkatrésze
termékdíjköteles, és ezt bizony, be kell
vallani, és meg kell fizetni. De nemcsak
ebben az esetben kell figyelni arra, hogy
valami termékdíj-köteles-e, hanem akkor
is, ha valaminek csak része, összetevôje
az a bizonyos termék. 

Gyakorlati útmutatóul Sztruhár
Imre, a GreenTax munkatársának szavait
idézem: „…mivel önbevallás útján kell
nyilatkozni, ha vonatkozólag »normális
és hihetô« az adat, akkor a hatóság
minden bizonnyal azt vélelmezi, hogy
rendben”.

Külföldrôl történô lízing esetében az
dönti el, hogy kell-e termékdíjat fizetni
vagy nem, hogy hol válik „hulladékká”.
„Tekintettel arra, hogy ez azért
alkalmasint kérdéses és vitatható, inkább
érdemesebb megfizetni utána a díjat,
abból baj nem lehet” – hangzott a
vonatkozó tanács. Fontos eligazításul
szolgálnak a vámtarifaszámok: ez
alapján eldönthetô, hogy kell-e
termékdíjat fizetni (persze bevallani,
nyilvántartani is) vagy sem a behozatal-
nál. Papírok, kartonok esetében is ez a
kiindulópont. 

A fizetésre kötelezettek köre – ahogy
említettem – a termékdíjtörvény
hatálya alá esô termék gyártója,
import esetén az elsô hazai forgalomba
hozó, illetve a saját célú felhasználó
(saját magának gyártott prospektus,
szórólap, katalógus stb.), bérgyártás
esetén pedig a bérgyártató. 

Fontos: amíg nem tekinthetô
készterméknek egy termék, addig a
részmunkák egyes állomásaiban nem
termékdíjas. Adott termék célja
határozza meg, hogy mikor válik
termékdíj-kötelessé egy termék. A
számla címzettje is befolyásolja, hogy
adott terméket termékdíj terheli-e vagy
sem: külföldi telephelyû cég számára,
vagy 60 százalékban külföldön forgalom-
ba kerülô termék után nem kell termék-
díjat számolni. 

Csomagolószer, csomagolás
termékköre

Itt is nagyon fontos, hogy a
csomagolóeszköz, vagy -anyag, illetve
csomagolási segédanyag mire szolgál!
Például, ha a fóliát nem csomagolásra
fogja adott megrendelô használni, hanem
mondjuk takarásra, akkor a gyártónak
nem kell termékdíjat számolni. Bonyolult
volt meghatározni, hogy mi minek
minôsül, de – legalábbis információink
szerint – a végrehajtási utasítás részletes
útmutatóul szolgál.

A csomagolóeszköz definíciója a
következô: a termék, vagy a kisebb
csomagolás befogadására kialakított,
meghatározott anyagú és szerkezetû –
általában ipari vagy szolgáltató jellegû
tevékenység keretében elôállított –
ideiglenes védôburkolat, továbbá a
raklap.

Csomagolóanyag meghatározása: a
csomagolóeszközök elôállítására, illetve
az ideiglenes védôburkolat kialakítására
közvetlenül alkalmazható szerkezeti
anyagok gyûjtôfogalma.

Csomagolási segédanyagnak pedig a
következôknek megfelelôek minôsülnek:
a csomagolást kiegészítô vagy járulékos
részeként felhasználható – így különösen
záró, rögzítô, párnázó, díszítô – elemek,
valamint kellékek – így különösen cím-
ke, páralekötô anyag, hordfogantyú,
ragasztó – gyûjtôfogalma. 

Kereskedelmi csomagolószer fogal-
mába pedig azok a csomagolószerek
tartoznak, amelyek alkalmasak keres-
kedelmi csomagolás létrehozására. Ide
tartozik például az italtermékek elsôd-
leges csomagolása, illetve a mûanyag
(bevásárló-, reklám-) táskák.
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BOPP lamináló fóliák
Autobond ragasztó

Címkéknél elôfordulhat, hogy mint
alapanyag benne van a termékdíjkö-
teles listában, akkor a forgalmazó
kötelezettsége a termékdíj megfizetése,
ha viszont nincs benne, akkor gyártói
kötelezettség. A vámtarifaszám fogja
eldönteni a teendôt. A kartonok esetében
ugyanez a helyzet, és akkor a kereskedô
fizeti! 

Amennyiben alapanyagként a ter-
mékdíj megfizetésre került, és az alap-
anyagból ismételten termékdíj hatálya
alá esô terméket gyártott valaki, akkor
az elôzô termékdíj visszaigényelhetô! 

Átvállalhatóság
A csomagolóanyagok esetében átvál-

lalhatja a termékdíjat a csomagolást
végzô, de ezt szerzôdésbe kell foglalni,
és 15 (naptári) napon belül be kell
jelenteni a NAV-nak.

Ha a megrendelô nem csomagolásra
használja az egyébként csomagoló-
anyagnak minôsülô terméket, akkor
elegendô nyilatkoznia errôl, és ebben
az esetben is mentesül a gyártó a
termékdíj megfizetésétôl. 

Újrahasználható csomagolószer
esetében akkor nem kell megfizetni a
termékdíjat, ha a NAV nyilvántartásában
szerepel, vagy betétdíjas a konstrukció,
illetve tényleges újrahasznosítás történik.
Külföldrôl behozott csomagolásnál pedig
akkor nem keletkezik kötelezettség, ha a
bevallás idôszaka alatt (negyedév)
visszaszállításra is kerül, vagy benne van
a NAV-listában, esetleg nem kerül sor
további csomagolásfelhasználásra, illetve
nem képezi tárgyát az áru adás-vételé-
nek. (Nem gyôzôm hangsúlyozni: noha
igyekszünk átfogó információkat adni,

nem tudjuk felvállalni a teljes körû és
részleteiben is tökéletes útmutatást. Ha
valakit, mint gyártót érint a „csomago-
lós” termékdíj, mindenképpen kérje szak-
ember segítségét, mert igen bonyolult a
történet, de vannak benne azért egyszerû-
sítési lehetôségek! – a fôszerk.) 

A termékdíj bevallása
és megfizetése

A papíralapú csomagolószerek után
fizetendô termékdíj mértéke: 20 Ft/kg,
amit az áfa is terhel! Ami nem változik
az elmúlt évekhez képest: a fizetési
kötelezettség idôpontjára vonatkozó
szabály, ez megegyezik a késztermék
kiszámlázásának idôpontjával. A
termékdíj alapja továbbra is a termék
tömege, az önbevallási kötelezettség
elektronikus úton és formában törté-
nik, a negyedéves gyakoriság, illetve a
bevallások és megfizetések teljesítése
meghatározott határidôig. Ami viszont
változik: egyetlen azonosító lesz, még-
pedig a VPID szám (EU-s vámazonosító
szám), valamint negyedéves bontás a
nyilvántartásban és a bevallásban, „ötne-
gyedéves” megfizetés: I.–II.–III. ne-
gyedév tényleges, majd a IV. negyedévre
elôleg, azt követôen pedig a IV. negyed-
év tényleges kötelezettsége.

A számlán való feltüntetés
szabályai

Csomagolószerek esetében, amennyi-
ben a kötelezettség az eladót terheli,
mindenképpen szerepeljen a következô
mondat: „A csomagolószer termékdíj-
kötelezettség az eladót terheli.”

Amennyiben a kötelezettség a vevôt
terheli (átvállalta), a következô minden-

képpen szerepeljen a számlán:
„A csomagolószer termékdíj-
kötelezettség  a vevô
..................számon iktatott
idôszaki nyilatkozata alapján a
vevôt terheli.”

További lehetôség a csekély
mennyiségû csomagolóeszkö-
zök (papíralapúnál tárgyévi
500 kg-ig) esetében a
termékdíj-átalány választása. Vigyázat a
raktáron lévô csomagolószerekkel (és
persze reklámhordozó papírokkal is!),
ugyanis ezek 2012. január elseje utáni
kiszámlázásakor a gyártónak kell
megfizetni a termékdíjkülönbséget!

Reklámhordozó papír
Nos, 2012. január elsejétôl a gyár-

tókat, azaz a nyomdákat terheli a
reklámhordozó papírok utáni termék-
díjjal kapcsolatos valamennyi teher.

A reklámhordozó papírok termék-
díjtétele igen magas lett: 64 Ft/kg.
Ráadásul kibôvült a törvény hatálya alá
esô termékek köre: például az ez idáig
ISSN, illetve örökségvédelmi nyilván-
tartási számmal rendelkezô újságok,
folyóiratok nem tartoztak ide, ám ja-
nuár 1-jétôl igen, amennyiben 50 szá-
zaléknál nagyobb terjedelemben tar-
talmaznak gazdasági reklámot.

(Hogy mi tartozik a gazdasági reklám
fogalmába, azt definiálja a vonatkozó
törvény – a fôszerk.)

Reklámhordozó papírnak minôsül
jó megközelítéssel a 48-as és 49-es
vámtarifaosztály.

Lehetôség van azonban arra, hogy ne
a nyomdának kelljen megállapítani
egy-egy kiadvány kapcsán, hogy
termékdíjköteles-e, hanem a kiadó
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nyilatkozhat errôl, és annak
konzekvenciáját is teljes egé-
szében – erkölcsileg, anyagi-
lag – viseli. Amennyiben nem
nyilatkozik, a nyomda dönti el,
hogy minek tekinti a szóban
forgó nyomdaterméket, és a
következményekért is ô felel.
Mindebbôl az is következik,
hogy nyilatkozat hiányában

kérdéses esetekben a nyomdának érde-
mesebb termékdíj-kötelezetté besorolni
az adott terméket, mert ha egy ellen-
ôrzés kapcsán a hatóság mégis annak
ítéli, nemcsak magát a termékdíjat, de
a büntetést is vele fizettetik meg.

Reklámhordozó papírok esetében
termékdíj-átvállalás nem létezik. 

Mi minôsül reklámhordozó
papírnak? 

Reklámhordozó papírnak minôsülnek
a gazdasági reklámot tartalmazó sajtóter-
mékek közül a következôk: az idôszaki
lap egyes számai, a röplap, az egyéb szö-
veges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy

fotót tartalmazó kiadvány, a térkép. És
bele kell érteni azt az esetet is, ha mind-
ezek más kiadvány külön mellékletét ké-
pezik.

Nem tartozik a reklámhordozó
papír fogalmába amennyiben: 1.: a
kiadványként, annak teljes nyomtatott
felületére vetítve legalább 50 százalék-
ban nem gazdasági reklám terjesztésére
szolgáló kiadvány, idôszaki lap; 2.: a
közhasznú szervezet, állami, önkormány-
zati szerv által, alapfeladata körében ki-
adott kiadvány, idôszaki lap; 3.: a könyv,
tankönyv.

Reklámhordozó papírok
speciális szabályai

Belföldi elôállítás esetén a megrendelô
írásban nyilatkozik a nyomdai szolgálta-
tást teljesítô felé, hogy az általa megren-
delt termék reklámhordozó papírnak
minôsül-e. Amennyiben nem minôsül
annak, nyilatkoznia kell, hogy a Ktdt. 2.
paragrafus (26) mely pontja alapján nem
minôsül annak. A teljesítô (nyomda)
hat évig köteles megôrizni a nyomta-
tott vagy elektronikus példányt.

A reklámhordozó papír meghatáro-
zása tekintetében valótlanul nyilatkozó
kötelezettnek minôsül.

A számlán külön sorban fel kell tün-
tetni a termékdíj mértékét, amelyet –
csakúgy, mint a csomagolószereknél –
áfa is terhel. Figyelem: a termékdíj áfa-
mértéke megegyezik magának a ter-
méknek az áfa-besorolásával.

Mikor keletkezik
a termékdíjjal kapcsolatos

kötelezettség?
1./ Forgalomba hozatal napján, azaz a

számlán feltüntetett teljesítés napján.
2./ Saját célú felhasználás esetén a

költségként történô elszámolás napján.
3./ Jogutód nélküli megszûnéskor.
4./ Termékmegsemmisülésnél (az errôl

szóló jegyzôkönyv könyvelési napján).
5./ Készletre vételnél.
6./ Hulladékhasznosításra történô

átadásnál.
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Milyen kötelezettségekkel jár?
1./ Bejelentés, illetve változásbejelen-

tés 15 naptári napon belül a NAV-hoz.
2./ Termékdíj-megállapítási kötele-

zettség (nyilvántartás vezetése).
3./ Bevallási kötelezettség („0”-ásra is

– ezt korábban nem kellett): negyedéven-
te kötelezô, de mivel áfa terheli a termék-
díjat is, érdemes ehhez kötni a termékdíj
bevallását is.

4./ Bejelentkezés: VPID-szám
igénylése (a korábban használatos GLN-
szám viszont nem kell).

5./ Befizetési kötelezettség adott
határidôig, illetve a korábbiakban már
tárgyalt „ötnegyedéves” elszámolás
szerint.

6./ Bizonylatkiállítási kötelezettség: a
számlán való feltüntetés.

7./ Nyilvántartás vezetése: ez különö-
sen fontos, mert ezzel kezd egy esetleges
ellenôrzés. (Hiánya súlyos bírságot von
maga után!)

8./ Adatszolgáltatási kötelezettség,
ami nem azonos sem a bevallással, sem a
nyilvántartással.

9./ Kötelezettség a számlán feltüntet-
ni, hogy kit terhel a termékdíj-megfize-
tés.

Ellenôrzés
Amit egy ellenôrzés során biztos,

hogy vizsgál a hatóság, az a bejelentés, a
számlák, plusz a záradékok, a nyilvántar-
tás, illetve az elôzô ellenôrzéskor elôírtak
betartása. Nem sok értelme van nem
bejelentkezni, és nem vezetni nyilván-
tartást, mert a hatóság részérôl ebben
az esetben is számíthatunk ellenôrzés-
re, sôt 24 órás, vagy akár egyhetes
vámhatósági felügyeletre is.

A pontos nyilvántartás, illetve az ez
alapján történô bevallás és megfizetés
pedig azért igen nagy jelentôségû, mert-
hogy áfa terheli a termékdíjat, így ha
nem pontos a termékdíj, az áfa sem lesz
az, és egybôl két bírságolási lehetôség-
hez jut a NAV. Az ellenôrzésre mind a
vámhatóság, mind az adóhatóság illeté-
kes, sôt az OHÜ is, csak ez utóbbinak
nincs igazából hatósági jogköre, tehát
akár be sem kell engedni ellenôreiket…

Fontos tudni, hogy nem szólnak elôre,
mikor jönnek: egyszerûen beállítanak! A
vámhatóság részérôl ez egy hatékony és
gyors ellenôrzési forma, és igazából nem
nézik a részleteket: ha hihetô a dokumen-
táció, itt megáll az ellenôrzés. Az adóha-
tóság azonban nagyon is ügyel a részle-
tekre, és egyáltalán nem ritkák az úgyne-

vezett keresztellenôrzések
sem, vagyis az adott cég
beszerzési forrását és vevôjét
is bevonják a hatálya alá.
Természetesen kellemetlenül
magasak a bírságok. Ha a
hatóság állapítja meg a hiányt,
a bírság összege akár akkora
lehet, mint maga a termékdíj.
Jogosulatlan visszaigénylés
esetén pedig akár a 300 százalékot is
elérheti. Mulasztási bírságra tarifa-
táblázat van, de alkalmasint akár 500
ezer forint is kiszabható, sôt végsô eset-
ben lefoglalást és elkobzást is
foganatosíthat a hatóság.

Összességében kijelenthetô, hogy a
termékdíjjal kapcsolatosan nagyon
komoly adminisztrációs és anyagi terhet
jelentô „katymazt” kapott nyakába a
nyomdaipar. Elképesztôen sok kérdés,
megjegyzés, észrevétel, ötlet, mérgelô-
dés, idegeskedés stb. van ennek kapcsán,
ám mindez mit sem változtat azon a
tényen, hogy 2012. január 1-jén életbe
lépett az új termékdíjtörvény, annak
valamennyi kötelezettségével együtt. ■

Ilona
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Rovatot indítottunk – lapunk 23. oldalán találják! – annak
érdekében, hogy termékdíjjal kapcsolatos kérdéseiket

a PRINTinfo hasábjain megválaszolhassuk, hiszen gyakorlatilag
minden kérdés – és persze válasz – mindenkit érint, érinthet.

Egyúttal biztatom is Önöket, hogy nyugodtan kérdezzenek! 
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„…nemcsak pénzügyileg, hanem környezetvédelmi
szempontból is alternatív megoldást kell kidolgozni…”

Termékdíj – ágazati törekvések, tervek (3.)

● A szö-
vetség életé-
ben a janu-
ár rögvest
két „termék-

díjas” megbeszéléssel kezdôdött. Mire jutottak?
– Noha a Termékdíj Bizottság négy fôbôl áll, az el-

sô megbeszélésre 13 olyan cég képviselôjét is meghív-
tuk, amelyek fokozottan érintettek termékdíj-ügyben.
Ennek elôzménye, hogy dr. Horváth Csaba, a szövet-
ség elnöke még karácsony elôtt találkozott az Orszá-
gos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) vezetô-
jével, Vámosi Oszkárral, akivel elkezdôdött egy párbe-
széd a termékdíj kapcsán. Sôt, kicsit bôvebb téma kap-
csán is, hiszen nemcsak a termékdíjról van szó, hanem
magáról a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kör-
nyezetvédelemrôl is, amely – az EU elôírása miatt –
kormányzati feladat. Jogalkotói oldalról tehát az új
termékdíj-törvény bevezetését nem pusztán financiális
– bevételi – szándékok vezették, hanem a kötelezô ér-
vényû környezetvédelmi elôírások egyfajta teljesíté-
sére is irányul. Egész konkrétan: a kormányzat min-
denképpen azt szeretné, ha kevesebb „reklámhordozó”

szemét keletkezne. És ennek megoldása azért is egyre
sürgetôbb, mivel igen záros határidôn belül meg kell
szüntetni a hulladéklerakókat, illetve olyan környezet-
védelmi beruházásokat és megoldásokat kell találni,
amely megoldja a lakossági hulladék visszagyûjtését.
Magyarországon összességében ugyan meglehetôsen
magas a visszagyûjtési arány, de ezen belül a lakossági
alacsony, a közületi pedig magas. A környezetvédelmi
beruházások pedig tudvalevôleg meglehetôsen drágák,
és hosszú a megtérülésük. Az állam tehát egyrészrôl
fedezetet szeretne teremteni rá, másrészrôl csökkente-
ni akarja a keletkezését. Igazából erre szolgál a ter-
mékdíj, és azzal, hogy a gyártóra, illetve elsô belföldi
forgalomba hozóra helyezte a kötelezettséget, jóval
ellenôrizhetôbbé és beszedhetôbbé vált az összeg.

● Számomra ez rosszabbul hangzik, mint amikor az
állam „csak” pénzt akart az ágazattól… Merthogy egy
dolog, hogy esetleg egy egyenletesebb teherelosztással
ezt teljesíti az ágazat, de gyakorlatilag az is deklarált
kormányzati szándék, hogy csökkenjen a termékdíj
hatálya alá esô termékek mennyisége, fôleg, ami a rek-
lámhordozó papírokat illeti… 

Dr. Peller Katalinnal, a Nyomda- és Papíripari Szövetség
fôtitkárával november végi beszélgetésünket ott hagytuk
abba, hogy a szövetség, milyen lépéseket tesz annak
érdekében, hogy az ágazat nyakába zúdult termékdíj
kapcsán az egyes nyomdák anyagi és adminisztrációs
terhei jelentôsen enyhüljenek, ugyanakkor – merthogy ez
nem elkerülhetô – bevételhez juttassa az államot is. Ahogy
írtuk: már megalakult a szövetségen belül a Termékdíj
Bizottság, amely dolgozik azon a konstrukción, amely
érdemi megoldást jelent mindkét félnek. A helyzet
messzemenôkig nem problémamentes.
A fôtitkár asszonyt jelen beszélgetésünk alkalmával arról
faggattam, mi is lenne jó, „élhetô” az ágazatnak, és miként
gondolják ennek véghezvitelét. 

„…rövidesen megjelenik egy kiadványunk, amely kifejezetten
a termékdíjjal kapcsolatos fontos tudnivalókat, jogszabályokat, végrehajtási
utasításokat, illetve a törvényhez kapcsolódó mellékleteket tartalmazza, ezen
túl pedig gyakorlati útmutatóul szolgál az  alkalmazáshoz”
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Ez messzemenôkig ellentétes a nyom-
dák érdekével, és több mint öngyilkosság
lenne ennek érdekében bármit is tenniük.

– Kétségtelen, hogy a kormányzat úgy
tekint a termékdíjra, mint a dohányféle-
ségek esetében a jövedéki adó karakteres
emelésére: amennyiben a fogyasztás nem
csökken, akkor az ebbôl származó bevé-
tel növekszik, ha pedig a fogyasztás
csökken, akkor a vonatkozó egészség-
ügyi ráfordításra nem kell annyi pénz.
Bármi is történjék, a kormányzat számá-
ra biztosított az ügy megoldásához szük-
séges pénzügyi fedezet egy jelentôs
részének elôteremtése.

A termékdíjat tekintve, a probléma
egyik oka az, hogy a kormányzat abból a
téves elképzelésbôl indul ki, hogy a
nyomtatott termékek környezetszennye-
zôk. Ebbôl az is következik, hogy a szö-
vetségnek az ágazat érdekeit úgy kell
képviselnie, ha tetszik, akaratát keresz-
tülvinnie, hogy nemcsak pénzügyileg,
hanem környezetvédelmi szempontból is
megfelelô alternatív megoldást kell ki-
dolgoznia. Nem mondom, hogy egyszerû
a feladat, és mindenképpen szükség van
az érintett szervezetek hatékony együtt-
mûködésére. Jó hír viszont, hogy – igaz
utólag – a kormányzat részérôl készség
mutatkozik valamifajta párbeszédre. A
megbeszélés eredményeként a két vezetô
– dr. Horváth Csaba és Vámosi Oszkár –
megállapodott abban, hogy mindkét ol-
dalról szakértôket delegálva üljön össze
egy szakértôi bizottság, és dolgozzon ki
egy olyan koncepciót, amely a környe-
zetvédelmi elvárásokat is figyelembe
véve tesz javaslatot a termékdíjtörvény
megváltoztatására.

● Született-e valamilyen konkrétum a
megbeszélésen?

– Még nem: a résztvevôk egyelôre
meglátásaikat, észrevételeiket, aggályai-
kat fogalmazták meg. A januári elsô
megbeszélésen szóba kerültek mindazon
problémák és kérdések is, amelyek a
törvény életbelépésével azonnal jelent-
keztek. Ahogy az ma már – talán – köz-
tudott, mivel a gyártókra, illetve az elsô
hazai forgalomba hozókra „lépett vissza”
a termékdíjjal kapcsolatos valamennyi
teendô, a csomagolóanyag-gyártókat,
valamint a reklámkiadványokat, és ezen
belül, akár az újságokat, magazinokat
gyártó nyomdákat is sújtja a kötelezett-

ség. Azért mondom, hogy sújtja, mert
aránytalanul nagy terhet jelent az ebben a
szegmensben érintettek számára a kiló-
grammonkénti 20, illetve 64 forintos
termékdíj (+ áfa) anyagi terhe, valamint
adminisztrációs vonzata. Január másodi-
kán, az elsô munkanapon rögtön szembe-
sültek, szembesülhettek ezek a cégek az
új törvény következményeivel, ráadásul a
végrehajtási utasítások és rendeletek csak
december 29-én születtek meg. Az elmé-
let próbája a gyakorlat, ebbôl kifolyólag
rögtön számos probléma és kérdés vetô-
dött fel az alkalmazás kapcsán. 

● Szerintem nincs olyan érintett,
akiben ne vetôdne fel kérdés, kétség, és –
miközben szellemiségével, kitûzött céljá-
val egyetért – ne tartaná jelen formájá-
ban a törvényt rendkívül hátrányosnak…

– Ez igaz, ám a törvény életbe lépett:
tehát addig is, amíg nem sikerül megvál-
toztatni, a jelenlegihez kell alkalmazkod-
ni, azt kell betartani! A betarthatóságával
kapcsolatos problémák azonban mind
nyomós érvek lehetnek a megváltoztatá-
sára irányuló koncepció kidolgozásában.
Az elsô megbeszélésen megfogalmazód-
tak azok a pontok és elképzelések, ame-
lyek mentén kezdôdhet a konkrét kon-
cepció és tervezet kidolgozása, és amely-
nek eredményeként az ágazat számára is
elviselhetô mértékû terhet jelentene a
termékdíj, annak valamennyi vonzatával
együtt. Két nap múlva már a szövetség
részérôl a Termékdíj Bizottság, az OHÜ
részérôl a kijelölt képviselôk megálla-
podtak abban, hogy mindegyikük tény-
adatokkal és számokkal alátámasztva
kidolgoz egy-egy tervezet, amelyet
„összemosva”, egybedolgozva közösen
terjesztenek a kormányzat illetékesei elé.

● A koncepció lényege?
– Alapvetôen a terhek egyenlô mérté-

kû elosztása, illetve a termékdíj nyilván-
tartásával járó adminisztrációs terhek
jelentôs csökkentése a cél, mindezt kör-
nyezetvédelmi szempontokkal és tények-
kel is megtámogatva. Praktikusan ez azt
jelenti, hogy függetlenül attól, hogy
milyen termékféleség készül belôle, a
papírra magára kerülne át egy jelentôs
mértékben csökkentett termékdíj, és a
papírkereskedôk, illetve a közvetlen im-
portôrök feladata lenne az ezzel kapcso-
latos kötelezettségek teljesítése. Ennek

több elônye is mutatkozik:
egyrészt fajlagosan alig észre-
vehetô papírár-emelkedést
okozna, nem növelné az
egyenlôtlenséget a nyomdák
között, továbbá lehetetlenné
válna, hogy bárki is kibújjon a
megfizetés alól, másrészt kor-
mányzati szempontból is – mi-
vel nagyjából 50 céget érinte-
nének az ezzel kapcsolatos teendôk –
tovább koncentrálódna az érintettek, és
egyben az egyszerûen ellenôrizhetôk
köre. Hangsúlyozom azonban, hogy még
nagyon az elején járunk a konkrétumok
kidolgozásának, számos körülmény és
elvárás módosíthat a megvalósításon!

● Van-e határidô a végsô tervezet
elkészítésére?

– Naivitás lenne azt gondolni, hogy
egy most életbe lépett törvényt gyorsan,
3–4 hónap alatt meg lehet változtatni.
Egyrészt a kormányzat látni akarja a
hatását: ez minimum fél–egy év! Ilyen
formában tehát nincs értelme határidôket
kitûzni. Természetesen igyekszünk minél
hamarabb egy olyan pénzügyi és környe-
zetvédelmi szempontból is komplett
megoldásokat tartalmazó tervezetet ki-
dolgozni, ami az állam számára is érdemi
alternatívát jelent. Nem bocsátkoznék
jóslásokba arra vonatkozólag, hogy ha
egyáltalán sikerül – amiben nagyon bí-
zom –, akkor mikorra a törvény módo-
sítása…

● Addig tehát az ágazatnak kell meg-
birkóznia a termékdíjjal kapcsolatos va-
lamennyi kérdéssel és kötelezettséggel…

– Tény: pillanatnyilag nincs más lehe-
tôsége. A szövetség azonban segítséget
kíván ehhez is nyújtani. Szakértôk be-
vonásával rövidesen megjelenik egy
kiadványunk, amely kifejezetten a ter-
mékdíjjal kapcsolatos fontos tudniva-
lókat, jogszabályokat, végrehajtási utasí-
tásokat, illetve a törvényhez kapcsolódó
mellékleteket tartalmazza, ezen túl pedig
gyakorlati útmutatóul szolgál az alkalma-
záshoz. Tagvállalataink számára termé-
szetesen ingyenesen lesz hozzáférhetô,
de bárki megvásárolhatja. (Folyt. köv.) ■
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● A termékdíjtörvény hatályba
lépett, és december 29-én megszülettek
a végrehajtási utasítások is, hogy
azután mindezt az érintettek 2012.
január 1-jétôl kezdôdôen „élesben”
alkalmazzák… Nem sok idô van
emésztgetni, és ha valamikor, akkor
most valóban szükséges a szakmai
tanácsadás a gyakorlati megvalósítás-
ra vonatkozóan.

– Folyamatában kísértem végig a
törvénytervezetet is, a módosításokat
is, pontosan azért, hogy mire „beélese-
dik”, felkészülten tudjak, tudjunk
segítségére lenni a nyomdáknak. Nem
mondom, hogy egyszerû feladatról van

szó, de ha egyszer kialakítjuk a rendsze-
rét, átláthatóvá és kezelhetôvé válnak a
termékdíjjal kapcsolatos teendôk.

● Ezek szerint, azért tûnik ennyire
bonyolultnak, mondhatni „macerás-
nak” a termékdíj, mert egy ismeretlen,
ez idáig még nem alkalmazott rend-
szerrôl van szó…?

– Ezt azért nem mondanám, mert
valójában  egy olyan adónem került a
nyomdák életébe, amellyel megnövek-
szik az adminisztrációs teendôjük.
Ráadásul ez nem egy egzakt paramé-
terhez (például forgalomhoz) rendelt
adónem, hanem a termékféleségek

…akkor most mi a teendô, mi minek minôsül, ki mirôl
nyilatkozhat, mindezt miként kell nyilvántartani, no meg persze
bevallani és megfizetni…?

Edelényi Dóra – ELIT E.V. Kft.
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Ahogy arra már korábban is felhívtuk a figyelmet a termékdíjjal
kapcsolatosan: egy dolog, hogy fizetési kötelezettség keletkezik
a csomagolóanyagot, illetve a reklámhordozó terméket gyártó
nyomdánál, de nem kis terhet is jelentenek ennek adminisztrációs
kötelezettségei sem. Mivel a nyomdáknak egy teljesen új, és emiatt
még nem alkalmazott és megszokott, gyakorlatilag adójogszabályi
elôírásnak kell megfelelni, annak mindennemû anyagi és erkölcsi
konzekvenciájával, joggal nyugtalan az ágazat: akkor most mi
a teendô, mi minek minôsül, ki mirôl nyilatkozhat, mindezt miként
kell nyilvántartani, no meg persze bevallani és megfizetni?
Ha valamikor, akkor most van nagy szükség érdemi, gyakorlati
útmutatóra. Edelényi Dóra csomagolási- és hulladékgazdálkodási
szakmérnök. Húsz éve foglalkozik külkereskedelemmel,
vámügyintézéssel is, illetve amióta egyáltalán létezik a termékdíj,
az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése, valamint a vonatkozó
szaktanácsadás is profilja meghatározó részévé vált.

„…ha egyszer
kialakítjuk a rendszerét,
átláthatóvá 
és kezelhetôvé válnak
a termékdíjjal
kapcsolatos teendôk.”
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célfelhasználása, besorolása határozza
meg, hogy kell-e termékdíjat fizetni
utána vagy nem. Tehát az elsô feladat,
hogy meghatározzák: az a „valami”, amit
gyártanak, a törvény hatálya alá tartozik
vagy sem. A nyomdák számára ez egy
eldöntendô kérdés, és alkalmasint nem is
egyszerû…

● Elméletileg akár egyszerû is lehetne,
hiszen a termékdíj alá tartozó termékek
köre nagyjából nem változott, illetve
némileg azért kibôvült, csak korábban
megrendelôi kötelezettség volt az ezzel
kapcsolatos valamennyi – beleértve a díj
megfizetését is – feladat. Más kérdés,
hogy éppen azért került a gyártókra a
kötelezettség, mert a megrendelôk jelen-
tôs része – fôleg a reklámhordozó papí-
rok után – „megfoghatatlanul” nem tett
eleget ennek… A nyomdák, az elôállítók
jobban ellenôrizhetôek és megfoghatóak.

– Pontosan errôl van szó: a tapasztalat
is azt mutatja, hogy a nyomdai megren-
delôk nagyobb része igazából nem is tud-
ja, hogy a nyomda most mit is akar ezzel a
termékdíjas históriával… Alapvetôen két-
féle termékdíjféleség érinti ezt az ágaza-
tot: az egyik a csomagolóanyagok, a má-
sik a reklámhordozó papírok után fizeten-
dô termékdíj. Mértékük más és más: cso-
magolóanyagok után kilogrammonként
húsz forintot, reklámhordozó papírok után
hatvannégy forintot kell megfizetni (+ áfa).
Különbség van a tekintetben is, hogy mi-
lyen megoldásokat enged ezen belül a
jogszabály. Hogy csak egyet említsek: a
csomagolóanyagoknál a megrendelô szer-
zôdésben átvállalhatja az ezzel kapcsola-
tos feladatokat, beleértve a megfizetést is,
reklámhordozó papírok esetében erre
nincs mód. Viszont mindkét esetben nyi-
latkozhat a megrendelô adott termékkel
kapcsolatosan, hogy az az ô esetében mi-
nek minôsül, mire használja. Például, ha
egy megrendelô mondjuk a fóliát nem
csomagolásra használja, és errôl írásos
nyilatkozatot ad, akkor a gyártójának,
vagy az elsô belföldi forgalomba hozójá-
nak nem kell felszámítani a termékdíjat.

Reklámhordozó papírok esetében is nyi-
latkoztatni lehet – írásban! – a megrende-
lôt arról, hogy adott nyomdatermék a tör-
vény hatálya alá esik vagy sem. Ha van a
nyomdának egy ilyen nyilatkozata, és ô
maga is nyilatkozott, hogy ezt tudomásul
veszi, és ennek megfelelôen jár el, akkor
mindennemû erkölcsi és anyagi konzek-
vencia a megrendelôt terheli.

● Ez azt jelenti, hogy minden egyes
megrendelt terméknél ezt tisztázni és
írásban rögzíteni kell?

– Igen! Pontosabban olyan termékeknél,
amelyek egyébként a termékdíjtörvény
hatálya alá eshetnek. Mire gondolok? Egy
szépirodalmi mû, egy tankönyv, egy hasz-
nálati útmutató esetében fel sem merül
ennek szükségessége, ellenben egy újság-
nál, egy magazinnál már eldöntendô kér-
dés, hogy termékdíjköteles-e, vagy nem. 

● Mondjuk: termékdíjköteles termék-
rôl, például szórólapról van szó. Mi eb-
ben az esetben a teendô?

– Természetesen a számlán külön sor-
ban fel kell számolni, és – ahogy az
áfánál – nyilvántartást kell vezetni errôl.
Ez képezi a bevallás alapját. A félreér-
tések elkerülése végett érdemes nagyon
részletes kimutatást vezetni valamennyi
termékrôl, feltüntetve a pontos paraméte-
reket, és mintapéldányt biztosítva mellé,
hogy megfelelô bizonyíték álljon rendel-
kezésre egy esetleges ellenôrzéskor. A
nyilvántartások alapján lehet összegezni
negyedévente a bevallást, és megfizetni a
termékdíjat. Fontos azonban tudni, hogy
a termékdíjat áfa terheli! Éppen ezért, aki
havi áfa-bevalló, annak érdemes ezt szi-
gorúan figyelemmel kísérnie. A termék-
díj és az áfa összekapcsolódásának
következménye ugyanis, hogy ha az
egyik hibás, akkor a másik is, és ez
kétszeres retorziót vonhat maga után…

● Véleménye szerint, képesek-e a
nyomdák a termékdíjjal kapcsolatos
valamennyi kötelezettséget házon belül,
saját maguk elvégezni?

– Talán igen, talán nem!
Természetesen ez is, mint
minden, megtanulható, elsajá-
títható. És attól is függ, hogy
szabad-e, érdemes-e erre saját
energiát fordítani, hogy mekkora az adott
nyomda, hány terméket érint, érinthet a
termékdíj, mennyire összetett a termék-
portfólió, mekkora az exporthányad – és
a többi. Ahogy az elôbb említettem: elsa-
játítható a vonatkozó tudás és ismeret. A
mi cégünk vállalkozik arra, hogy segít-
séget nyújtson ebben is. Sôt, olyannyira
partnerek vagyunk, hogy az elsô tanács-
adás ingyenes a hozzánk fordulók szá-
mára. Ez alapján mindenki eldöntheti,
hogy a továbbiakban saját maga – esetleg
konzultációs lehetôséget azért igénybe
véve – intézi termékdíjas ügyeit, vagy
teljes egészében ránk – illetve más ter-
mékdíjra szakosodott cégre – bízza a
feladatot. Mindkét megoldásban partne-
rek vagyunk, tudunk lenni.

Hazabeszélésnek tûnhet, de higgye el,
hogy nem az: érdemesebb egy felkészült
külsôs cégre bízni a termékdíjas felada-
tokat, mert annak az a profilja, az tudja
és ismeri a legjobban, naprakész infor-
mációkkal rendelkezik, otthonosan
mozog a gyakorlat mezején, nemcsak a
törvény szövegén, hanem a bennük lévô
lehetôségek között is eligazodik, és
mindezért természetesen anyagilag is
felelôsséget vállal. 

● Mindez mennyibe kerül…?
– A mi cégünk egy 20 éve mûködô

családi vállalkozás, éppen ezért egész
más költségek mentén dolgozunk, mint
egy székházat és tekintélyes apparátust
fenntartó vállalkozás. Egyszerûen fogal-
mazva: messzemenôkig megfizethetô
árfekvésben dolgozunk, szigorúan tartjuk
magunkat a sûrû fillér elvéhez, és hosszú
távon szeretnénk az ágazat szolgálatára
lenni. ■
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Termékdíj? – Segítünk!
Az elsô szaktanácsadás ingyenes

ELIT E.V. Kft.
www.elitev.hu
doraedelenyi@gmail.com
T./f.: 06-26/314-979
Mobil: 06-20/9675-957
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drupa – Ötletek a változóban lévô iparágnak
Düsseldorf, 2012. május 3–16.

A világ legnagyobb nyomdaipari szakvására, a
düsseldorfi drupa 2012. május 3–16. között várja az
érdeklôdôket, hogy ötleteket adjon a változóban lévô iparág-
nak. Fókuszban a funkcionális nyomtatás, a green printing, és a
multi channel lesz. 

A drupa iránt egyébként ugyanúgy érdeklôdnek a piaci
szereplôk, mint a legutóbbi, recesszió elôtti, 2008-as vásárt
megelôzô idôszakban. Ezt mutatja, hogy a négy évvel ezelôt-
tihez hasonló az elôzetes helyfoglalások aránya: „60 országból
1900 kiállítót várunk” – hangsúlyozta Manuel Mataré, a drupa
projektigazgatója, majd így folytatta: „A düsseldorfi drupa egy
olyan páratlan seregszemle, ahol a világ legjobbjai találkoz-
nak. Ami a sportolóknak az olimpiai játékok, az a nyomdászok-
nak a drupa. Ôk itt vitatják meg, hogy holnap mi számít: a
médiák összeolvadásának új irányzatait és technológiáit, a jövô
átfogó megoldásait. A drupa ismét ötleteket ad a változóban
lévô iparág számára: a jövô nyomdájában minden bizonnyal a
funkcionális nyomtatás, a green printing, a multi channel
témaköre kerül elôtérbe.” 

Magyarországról nyolc vállalat állít ki a májusi drupán,
tájékoztatott Máté Szilvia, a Messe Düsseldorf magyarországi
képviselôje. Közülük a Flexotech Kft., a RIGO Kft. és a
Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület már rendszeres
résztvevôi az drupának. Elôször vesz részt a Paperfox, a La-
minátor Kft., a Lemmaco Kft., valamint az Állami Nyomda
és a Varga Flexo Kft.

Különbemutatók a drupán
A drupa 2012 szakvásáron is a különbemutatók egész sorát

rendezik a szakma jövôjét meghatározó témákról. Legyen az a
nyomtatott elektronika, a funkcionális nyomtatás vagy a digi-
tális média-elôállítás: a drupa 2012 keretében bemutatják,
hogy miben bújhatnak meg a jövô alkalmazási területei.

A vásárlátogatást segítô elektronikus szolgáltatások
A szakmai látogatóknak a www.drupa.com honlap kínál

hasznos segédeszközöket a drupán töltött idô hatékony megter-
vezéséhez. A drupa elektronikus szolgáltatásai bármilyen
mobil eszközrôl elérhetôk a http://mobile.drupa.com címen.
Elsô ízben segíti a látogatókat egy iPhone app is (a Messe
Düsseldorf app-on belül), amely a drupa teljes csarnoktérké-
pén kiállítói szintû kinagyítással mutatja a standszámot, az
elérhetôségeket és számos más hasznos tudnivalót is. 

Belépôjegy-vásárlás kizárólag interneten
A májusi drupára kizárólag interneten lehet belépôjegyet

vásárolni. A belépôjegy egy kétdimenziós vonalkódot tartal-
maz, amelyet az új beléptetô rendszer ellenôriz. A kinyomta-
tott belépôjegy továbbra is érvényes közlekedési jegy Düssel-
dorfban és környékén. 

A Messe
Düsseldorfról

A düsseldorfi vá-
sár (Messe Düsseldorf)
a világ egyik legna-
gyobb vásárvállalata,
amely több mint 50 szak-
vásárt rendez, ezek kö-
zül 24 az adott szak-
terület vezetô világ-
vására.

2010-ben 28 000
kiállító és 1,4 millió
látogató vett részt a
düsseldorfi szakvá-
sárokon. A konszern
árbevétele meghaladta a 335 millió eurót a múlt évben. Ma
már a Messe Düsseldorf Németországon kívül is szervez
vásárokat, így Moszkvában, Sanghajban, Szingapúrban,
Mumbaiban, Sao Paolóban is. A Messe Düsseldorf csoporthoz
tartozik Közép-Európa vezetô vásárvállalata, a Brnói Vásár is.  

A magyarországi képviselet, a BD-Expo Kft. naprakész tájé-
koztatást nyújt a Messe Düsseldorf csoport rendezvényeirôl.
Részletek a www.bdexpo.hu honlapon találhatók. ■

BD-Expo
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MizsePack – Pegazus Díj, és egyébként is…
A MizsePack 1962-ben, mint a Bács-Kiskun

Megyei Nyomda Vállalat telephelye kezdte meg
mûködését, majd 1991-ben alakult önálló társa-
sággá. A kezdetekben könyvek, egyetemi jegy-
zetek, illetve táblás társasjátékok gyártására,
valamint mûbelek felülnyomtatására szakosodott
cég, az 1992-es tulajdonosváltást követôen pro-
filtisztítást végzett, és gyakorlatilag azóta szinte
kizárólag a mûbelek nyomtatásával, illetve 1994-
tôl kezdôdôen tekercses öntapadós címkék gyár-
tásával foglalkozik.

A profiltisztítás egyben a géppark korszerû-
sítését is jelentette, és ennek, valamint a tudatos
piaci politikájának köszönhetôen a mûbélkonfek-
cionálás területén több mint 50 százalékos piaci
részesedést tudhat magáénak, és Magyarország
piacvezetôjévé vált. Az öntapadóscímke-gyártás
is sikerágazatuk, hiszen 20 százalékos piaci
részesedésükkel a szegmens második legnagyobb
szereplôjévé váltak a hazai piacon. 2006-ban
elindult a fóliacímke üzletág is, amely az ásvány-
vizes és üdítôitalos flakonokra kerülô fóliacím-
kék gyártását végzi. Éves árbevételük meghaladja
a hárommilliárd forintot, és jelenleg mintegy 115
fôt foglalkoztatnak.

A cég 1998-ban zöldmezôs beruházás keretei
között modern üzemet épített, amelyet azóta há-
rom fázisban bôvített, így ma 2 500 m2-en folyik
a termelés, és majd 1 000 m2-en az alapanyag-,
és készáru-raktározás.

A MizsePack a tevékenységéhez tartozó vala-
mennyi technológiai fázis elvégzésére felkészült.
Professzionális elôkészítô stúdió fogadja a beér-

…a piaci körülményeket ugyan soha nem
lehet figyelmen kívül hagyni, de mindig
van olyan megoldás, amely biztosítja
a cég számára a stabilitást, növekedést…

Pyroll Kft.

www.pyroll.h
u
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kezô grafikai anyagokat, de adott esetben
saját maguk is vállalkoznak a kreatív
munkák elkészítésére. A termeléshez
nyolc nyomógép – négy a mûbelek nyom-
tatásához, négy a címkegyártáshoz – áll
rendelkezésre, és természetesen korszerû
kiszerelô, krancoló, illetve raffoló beren-
dezéseik is vannak. Állandó hárommû-
szakos munkarendben dolgoznak.

Minôség iránti elkötelezettségüket
pedig az is jól mutatja, hogy már évek
óta bevezetésre kerültek az ISO 9001:2000
minôségirányítási, az ISO 14001:2000
környezetirányítási, valamint a HACCP
élelmiszeripari biztonsági rendszerek.
Sikerüket azonban alapvetôen annak kö-
szönhetik, hogy a technológiai felké-
szültség és alapos szakmai tudás mellett
üzletpolitikájuk meghatározó részeként
mindig kimagasló figyelmet fordítottak
és fordítanak a megrendelôi igények
gyors, rugalmas és maradéktalan telje-
sítésére, kiszolgálására.

Gór József, a MizsePack többségi

tulajdonosa és ügy-
vezetô igazgatója a
kezdetektôl fogva
igazgatja a céget,
amely a gazdasági
válság ellenére is
töretlenül fejlôdik.
Eme fejlôdést 2011.
december 1-jén a
számukra odaítélt
Pegazus Díjjal*, vala-
mint a Gór József
részére 2011. decem-
ber 2-án, a Mûvésze-
tek Palotájában át-
adott „Év Vállalko-
zója Díjjal” is elis-
merték. A Pegazus
Díj a legdinamiku-
sabban fejlôdô ma-
gyarországi kis- és középvállalkozások
teljesítményét ismeri el.

Az elismeréseket a díjat alapító Enter-
prise Investors magán- és kockázatitôke-

alap-kezelô
vállalat; a Dun
& Bradstreet,
nemzetközi
cégminôsítô,
valamint a támogatóként
csatlakozó Ernst &
Young vezetô könyv-
vizsgáló, adó, tranzak-
ciós és üzleti tanácsadási
szolgáltató; illetve ha-
zánk egyik legnagyobb
ügyvédi irodája, a White
& Case LLP nemzetközi
ügyvédi iroda ítéli oda
és adja át. A tavalyi díj-
átadón, amelyre a Ma-
gyar Tudományos Aka-
démián, 2011. december
1-jén megrendezett exk-

luzív gála keretében került sor, többek
között a MizsePack képviselôje örülhe-
tett a „Piacvezetô” kategóriában, a Kö-
zép-Magyarországi régiót tekintve oda-
ítélt elismerésnek, a Pegazus Díjnak.

Az idei kilátásokat tekintve megtudtuk
Gór Józseftôl, hogy az elmúlt évek tech-
nológiai fejlesztése után idén egy új rak-
tárcsarnokot építenek a megnövekedett
vevôi igények kiszolgálása érdekében. 

Ez év kapcsán leginkább attól tarta-
nak, hogy a még mindig folytatódó gaz-
dasági recesszió következtében jelentô-
sebben esik vissza a lakossági fogyasz-
tás, amely negatívan érintheti az általuk
gyártott termékek – nyomtatott mûbelek,
címkék – iránti igényt. A cég elmúlt húsz
éve azonban bizonyítja, hogy a piaci
körülményeket ugyan soha nem lehet
figyelmen kívül hagyni, viszont mindig
van olyan megoldás, amely biztosítja a
cég számára a stabilitást, sôt még a
nehézségek közepette is akár egy szolid
növekedést. ■

Ilona
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*Az idei Pegazus Díj keretei között két kategóriában (Piacve-
zetô és Feltörekvô) három régió (Nyugat-Magyarország, Kö-
zép-Magyarország, Kelet-Magyarország) összesen 30 ki-
emelkedô növekedést felmutató vállalkozása részesült elis-
merésben. A Pegazus Díjat elnyerô vállalatok legnagyobb
arányban két iparág szereplôi közül kerültek ki. A díjazottak
közül 5 vállalkozás az ipari fémfeldolgozás és -megmunká-
lás, míg 4 vállalkozás az élelmiszergyártás és -feldolgozás
területén tevékenykedik. A díjazott cégek nyilvános árbevétel-
adatainak összevetése alapján, éves szinten átlagosan 47%-
os árbevétel-növekedést értek el a vizsgált, 2008–2010 kö-
zötti idôszakban. A Dun & Bradstreet által rendelkezésre
bocsátott nyilvános cégadatok alapján a helyezések végsô
sorrendjérôl az Enterprise Investors szakértôi gárdája dön-
tött, figyelembe véve számos kritériumot és a cégek átlátha-

tóságát is. A díj elnyerésének feltételei továbbá, hogy olyan, a feldolgozóiparban,
vagy a szolgáltatások területein mûködô vállalkozás kaphatja, amelyik magyar
többségi tulajdonban van; mûködését 2008 elôtt kezdte meg és jelenleg is aktív;
kielégítô likviditással rendelkezik; árbevétele 2010-ben 500 millió forint felett
volt; a 2010-re vonatkozó EBITDA (üzemi eredmény + éves értékcsökkenés)
értéke meghaladja az 5 százalékot; valamint a 2008–2009-es és 2009–2010-es
idôszakokban az adott régió többi cégéhez képest a legnagyobb növekedést érte
el. Természetesen alapvetô feltétel volt még, hogy a vállalkozás nem tartozhatott a
díjat adományozó cégek és azok tulajdonosai érdekeltségi körébe.
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Új vezetô a Xerox Magyarország élén: 
Novák MiklósH
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Új vezetôvel vágott neki az idei esztendônek a világ
vezetô dokumentumkezelô cégének hazai leányvállalata.
A Xerox Magyarország Kft.-t, valamint a Szlovéniát és
Horvátországot is magába foglaló régió ügyvezetô
igazgatói posztját 2012. január elsejétôl Novák Miklós
(48) tölti be, aki azzal a határozott céllal látott munká-
hoz, hogy tovább erôsíti a Xerox szolgáltatás-központú
megoldásainak pozícióit a hazai piacon.  

A piaci lehetôségek kapcsán Novák Miklós hangsú-
lyozta, hogy a jövôben is fontosnak tartja a Xerox veze-
tô helyének megtartását a nagyvállalati irodai szolgál-
tatások területén, valamint a partnerhálózattal való
szoros együttmûködést annak érdekében, hogy az out-
sourcing szolgáltatásokat kiterjesszék a kis - és közepes
vállalkozásokra. További terv, hogy az egyéni felhaszná-
lókhoz is eljussanak a felhasználást könnyítô, az egyedi
problémákra szabott megoldásokkal. Elképzelései sze-
rint a vállalat által nyújtott outsourcing szolgáltatások az
irodai dokumentumkezelésen túl bôvülhetnek majd az
üzleti partnerek HR, ügyfélszolgálati, és IT tevékenységeinek
támogatásával is. 

A kereskedelmi menedzseri, illetve pénzügyi és számviteli
diplomával rendelkezô Novák Miklós 1997-ben a Konica
Minolta kereskedelmi igazgatójaként kezdte szakmai pályafu-
tását a hazai dokumentumkezelési szektorban. Innen igazolt át
2006-ban a Xerox Magyarország Kft.-hez, ahol kinevezték az
irodatechnikai üzletág igazgatójának.

Karrierjét 2007-ben a Xerox Szlovénia ügyvezetô igazga-
tójaként folytatta. Feladatai bôvülésével 2010 és 2011 között a
szlovéniai és horvátországi piacokért is felelôs szakemberként,
a Xerox Adria üzletirányítási vezetôjeként dolgozott. Innen
érkezett a Xerox Magyarország Kft. élére az idei év elején,
amelynek így hét esztendô után ismét magyar vezetôje lett. ■

(Langó Károly, Café PR)

Ígéretes érdeklôdés a csôdeljárás alatt álló
manroland AG iránt

Tovább javultak az esélyei a csôdeljá-
rás alatt álló manroland AG-nak, hogy
létrejöjjön a befektetôi megállapodás.
Werner Schneider a Schneider Geiwitz &
Partner könyvvizsgálója az utóbbi na-
pokban több tárgyalást folytatott
érdeklôdô partnerekkel.

„Jelenleg komoly érdeklôdést mutató
partnerekkel rendelkezünk mind a három
termelô egység – Augsburg, Offenbach,
Plauen – tekintetében, akikkel elôreha-
ladott tárgyalásokat folytatunk” – mond-
ta Schneider a jelenlegi helyzetet elemez-
ve. „Alapvetô célunk továbbra is az,
hogy a jelenlegi csôdeljárási szakaszban
2012. január 31-ig értékesítsük a cég
fôbb részlegeit annak érdekében, hogy a

folyamatos mûködést biztosítani tudjuk,
és a lehetô legtöbb munkahelyet legyünk
képesek megôrizni. A potenciális vevôk
ígéretes érdeklôdését figyelembe véve ez
a cél megvalósíthatónak tûnik. Ugyanak-
kor még semmi sincs aláírva” – tette
hozzá Schneider. Ezzel kapcsolatban kö-
szönetet mondott az üzemi tanácsok
képviselôinek kiváló együttmûködésü-
kért és konstruktivitásukért a gyors érté-
kesítés érdekében.

A német üzemekben a termelés min-
den korlátozás nélkül folytatódik. Két
nagy 96 A4 oldalas LITHOMAN nyom-
dagépet helyeztek üzembe a napokban,
és egy további hasonló berendezést szál-
lítanak le néhány napon belül. 

Az íves üzletág január végéig 29 nyom-
dagépet szállít ki. A jelenlegi megrende-
lésállomány alapján a termelés 2012. ja-
nuár 31. után is folyamatos lesz.

A csôdbiztos és a manroland vezetése
által folytatott intenzív megbeszélések-
nek köszönhetôen a megrendelések le-
mondását idáig sikerült elkerülni. Min-
den kötelezettséget teljesítenek, és az
operatív üzlet folyamatos, köszönhetôen
az áthidaló finanszírozásnak. Ehhez ha-
sonlóan a meglévô ügyfelek szervizellá-
tása is zavartalan. ■

(Schneider Geiwitz & Partner)
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EEzz  vvoolltt  ––  eezz  lleesszz
Hírek a Papír- és Nyomdaipari 
Mûszaki  Egyesület háza tájáról

2012-ES ESEMÉNYN2012-ES ESEMÉNYNAPTÁRAPTÁR
Január 28–31. Paperword Frankfurt
Február 2–3. Flexószimpózium Balatonszemes
Február 14. drupa road show & jogi tagi Graphisoft park
Február 23. Magyar Grafika megjelenése (2012. 1. szám)
Február 28-március 2. Embax Brno     
Március 8–9. Kötészeti szimpózium ?
Március 15–18. Buchkunstmesse Lipcse
Március 16–18. London Book Fair London
Március 16–19. Salon Du Livre Párizs
Március 28–31. A papír nyomában

szakmai utazás, üzemlátogatások Ausztria/Németo.
Április 4. Közgyûlés 

(mérlegelfogadás, új civil törvény feladatai) ?
Április 25. Magyar Grafika megjelenése (2012. 2. szám)
Május 2–17. drupa utaztatások Németország
Május 3–16. Drupa Düsseldorf
? Csomagolástechnológiai Nap Óbudai Egyetem
Május ? Magyar Mûszaki Értelmiségi Napja ?
Június 14–15./15–16.? (Szimpózium a mérnöki munkáról) 

40 éves a KMF Óbudai Egyetem
Június 21. Magyar Grafika megjelenése (2012. 3. szám)
Június 23. (?) János Nap Népliget
Szept/okt. Minôségügyi Fórum ?
Szeptember 13. Magyar Grafika megjelenése (2012. 4. szám)
Szeptember 19–21. drupa Village (DigitalEXPO, signEXPO) Syma csarnok
Szeptember 27–28. Nyomdaipari Karbantartók Találkozója ?
Október 4. Közgyûlés (tisztújítások: elnökség) ?
Október 4–5. Vándorgyûlés ?
Október 7–10. GrapExpo Chicago
Október 12–16. Frankfurter Buchmesse Frankfurt
Október 25. Magyar Grafika megjelenése (2012. 5. szám)
Október 27./28–31. IFRA szakmai utazás Madrid
Október 29–31. IFRA Expo Madrid
November 15–16. Nyomtatószimpózium ?
November 19–22. Emballage (+ utazás) Párizs
November 23. Óbudai Egyetem Napja Óbudai Egyetem
November ? Környezetvédelem a Nyomda- és Papíriparban ?
November ? FiDiFo (Fiatal Diplomások Fóruma) Óbudai Egyetem
December 6. PNYME Nyugdíjastalálkozó Pénzjegynyomda
December 13. Magyar Grafika megjelenése (2012. 6. szám)
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Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.
Tel.: 202-0256, 457-0633, fax: 780-6460
www.pnyme.hu
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Az elmúlt 2–2,5 évben – mindannyi-
unk nagy szerencséjére – virágzik a digi-
tális nyomtatás.

A technológiát figyelembe véve na-
gyon kedvezô lehetôség a számítógépen
felnôtt fiatal szakemberek részére, akár
egy saját vállalkozás beindítására is.

Probléma azért akad, ez pedig a szét-
hullott szakmunkásképzés. Ugyan meg-
gyôzôdésem, hogy a digitális nyomdák
70–80 százalékában fiatal nyomdamér-
nökök dolgoznak, de sajnos minden át-
fogó szakmai ismeret nélkül. Egy áraján-
latkérés alkalmával hosszasan elbeszél-
gettünk, és akkor gondoltam arra, hogy
egy pár segítô gondolatot megosztanék
mindazokkal, akiket csak érinthet.

Az, hogy egy könyv, hogyan néz ki,
amikor elkészül, az akkor dôl el, amikor a
megrendelô árajánlatot kér a nyomdában!
A megrendelô NEM NYOMDÁSZ és
NEM KÖNYVKÖTÔ. Van egy megírt
könyve, egy összeállított fotóalbuma, és

van elképzelése a kivitelezésrôl. Nekünk,
szakembereknek feladatunk, kötelessé-
günk tájékoztatni, hogy mindabból, amit
elképzelt, mire számíthat, és miért!

Az egyes számú fô szempont
a megfelelô papír

A mai gazdasági helyzetben mindenki
(fôleg a megrendelô) arra törekszik, hogy
a kivitelezés költsége minél alacsonyabb
legyen. Megint csak a szakembereknek
kell abban segíteni, hogy miért nem
célszerû 70–80 grammos papírból üzleti
nyomtatványt készíteni, vagy nem szük-
séges 240 grammos karton a szép fotó-
albumhoz. A grammsúly megválasztása
után a szép könyv legfontosabb feltétele
a megfelelô szálirány.

A belívek szálirányának „mindig,
minden körülmények között” a

gerinccel párhuzamosan kell haladnia.

Sokszor hallom egy-egy probléma
megjelenésekor, hogy én a beszállítómtól
rossz (vagy kereszt) szálirányú papírt
rendeltem! Egyrôl szoktak megfeledkez-
ni: általában B1-be vagy A1 méretû pa-
pírt vesznek, és azután vágják a digitális
gépnek megfelelô méretre. Ez elsôsorban
a nem specális, vagy éppen kifejezetten
digitális papíroknál fordul elô.

Innentôl pedig nekünk kell megállapí-
tani, hogy hogyan gazdaságos, és hogy
megy a szálirány. 

A szálirány megállapítható:
– hajlítással
– a szélek két ujjunkkal (körmünkkel)

való meghúzásával
– nedvesítéssel
– ránézéssel
(15–20 év szakmai gyakorlat után!)

A következô számban ezen „megálla-
píthatóságok” gyakorlati kivitelezésének
elmagyarázásával folytatom. ■

Chogyelka Andrásné (06-20/423-8636)
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Digitális kötészet – Csúf meglepetések helyett… (1.)

Noha lapunk hasábjain már foglalkoztunk az úgymond „digitális kötészettel”,
mégis úgy érezzük, hogy van még mit mondani (írni!) a témáról. Igazából a
kötészetek a megmondhatói, hogy mennyire…!
A digitálisan kinyomtatott ívek is rendszerint valamilyen kötészeti eljáráson kell,
hogy keresztülmenjenek ahhoz, hogy a megrendelô kész terméket foghasson
kézbe. Márpedig ha nem elegendô pusztán körbe vágni, esetleg félbehajtani,
hogy kész termékké váljon, akkor már a nyomtatás elôtt – ahogy a tradicionális
technológiák esetében is – figyelemmel kell lenni a kötészeti feldolgozásra,
szabályokra. Ellenkezô esetben szó szerint csúf meglepetések érhetik az embert.
Chogyelka Andrásné, a Könyvkötô Kft. tulajdonos-ügyvezetôje – és mint
gyakorlott és gyakorló szakember – napi szinten találkozik ezzel a problémával.
Most induló mini rovatunkban vállalkozott arra, hogy néhány olyan szakmai
információt osszon meg mindazokkal, akiket érint vagy érinthet a digitális
kötészet, amelyek szem elôtt tartása garantálja a digitális termékek gyártóinak, hogy a gyönyörûen
kinyomtatott digitális íveikbôl, egy kötészetileg is hibátlan termék készüljön.
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1./ Hol férhetô hozzá maga a
termékdíjtörvény, illetve a végre-
hajtási utasítások, valamint az
esetleges mellékletek?

● A Magyar Közlöny 75. száma
tartalmazza a 2011. évi LXXXV. törvényt, a Magyar Közlöny
163. száma a végrehajtási rendeletet.

2./ Mit kell, hogy feltétlenül tartalmazzon egy megrendelôi
nyilatkozat?

● A reklámhordozó papírok nyilatkozattételi kötelezettségét
a Ktdt. Vhr, 26. § (1) és a Ktdt. 2. § 26. pontjában meghatáro-
zott feltételek tartalmazzák.

3./ Minek minôsül a névjegykártya?
● A névjegykártya nem tartozik a termékdíj-fizetési kötele-

zettség körébe
4./ Mi a helyzet a céges borítékokkal, illetve DM-levelek

borítékaival? 
● A borítékok – hasonlóan a névjegykártyákhoz, esküvôi

meghívókhoz – nem tartoznak a termékdíjköteles termékek

körébe. Érdemes minden esetben a termék vámtari-
faszámát pontosan meghatározni, s utána a 343/2011. (XII. 29.)
Kormányrendelet csomagolószer-katalógusát megtekinteni.

5./ Van-e formanyomtatvány vagy szerzôdésminta a csoma-
golószer termékdíj-átvállalásra?

● A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozat-
minták találhatóak: 1.) eseti és 2.) idôszaki nyilatkozat.

6./ Mi a teendô, amennyiben a megrendelô egy nyilvánvalóan
termékdíjas termék kapcsán úgy nyilatkozik, hogy nem az? 

● Ahogy már korábban is említettem, a nyilatkozat egy jogi
formula, amelyet a nyilatkozó büntetôjogi felelôssége teljes tu-
datában tesz. A nyomda figyelmeztetheti a törvény betartására.

7./ Saját célra gyártott reklámhordozó (például cégismerte-
tô) után keletkezik-e, és ha igen, mikor termékdíj-fizetési kö-
telezettség?

● A törvény a termékdíj-kötelezettség általános szabályai-
ban írja: a Ktdt. 3. § (2) a) az elsô belföldi forgalomba hozót
vagy elsô saját célú felhasználót terheli a díjfizetési kötelezett-
ség, és akkor, amikor a ráfordítás költségét elszámolja. ■

Termékdíj: kérdések–válaszok (I.)
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Gyakorlatilag minden kérdés – és persze válasz – mindenkit
érint, érinthet. Biztatom is Önöket, hogy nyugodtan kérdezzenek!

Kérdéseiket a printinfo@t-online.hu e-mail címen,
vagy a +36 1 226-1944-es faxszámon várjuk. 
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Az egyik napilapunkban jelent meg
egy rövid tudósítás arról, hogy vasárnap
éjjel kigyulladt egy áruház. Mi köze en-
nek a nyomdaiparhoz, és mi köze a mun-
kavédelemhez?

Olvassuk el még egyszer figyelmesen:
mikor gyulladt ki? Vasárnap éjjel. Tehát
akkor, amikor garantáltan senki nem volt
az áruház helyiségeiben. Mert, ha lett
volna, akkor észrevette volna, ha vala-
milyen elektromos hiba, például rövid-
zárlat miatt füstölni kezd az elektromos
hálózat valamelyik része. És ekkor az ott
lévô személy más megoldást nem ismer-
vén, az egész áruházat áramtalanította
volna a fôkapcsoló segítségével, és így
megelôzi a tûz elterjedését, hiszen az
áramtalan hálózat már nem okoz további
tüzet.

Ugyanez elôfordulhatott volna egy
teljesen üres nyomdában is. És reggelre a
dolgozók a leégett vagy félig leégett
nyomdába (ha idejében értesítették a
tûzoltókat) jöttek volna – nem dolgozni.
Helyette rémülten sajnálkozni, hogy oda
a munkahelyük, a tulajdonost pedig
jelentôs anyagi kár érte.

Miért fantáziálom mindezt?
Mert így szeretném bemutatni,
hogy mi történhet a hibás, és
fôleg ellenôrizetlen elektromos
hálózattal!

A munkavédelmis három évenként,
vagy költözés, átalakítás esetén elôírja az
érintésvédelmi mérést. A mérés legtöbb-
ször nem mutat ki hibát, viszont jó sok

pénzbe kerül. Igen ám, de csak a rend-
szeres ellenôrzô mérés, valamint – a
szintén sokba kerülô – hatévenkénti
tûzvédelmi szabványossági vizsgálat
mutatja ki, ha esetleg elektromos hiba
van, ami zárlatot, tüzet okozhat. 

Bizony, az elektromos hibának nincs
se szaga, se hangja, amibôl idejében
észre lehetne venni a bajt. Ha már ráz a
hibás vezeték, vagy füstöl, akkor már
késô! Emberhalál, tûzeset, berendezések
pusztulása, anyagi kár követi az elmu-
lasztott ellenôrzést. Ezért kell ragasz-
kodni az elôírt idôszakonkénti kötelezô
mérésekhez, ellenôrzésekhez, mert még
mindig olcsóbb, mint a bekövetkezett
anyagi kár, emberi tragédia.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a
fôkapcsoló szekrényére mindig legyen
olvashatóan kiírva, hogy kinek és
milyen módon (telefon, e-mail, fax)
lehet gyorsan bejelenteni, ha baj van! A
tûzoltóság számának is szem elôtt kell
lennie az üzemben. A tûzvédelmi szak-
ember két mérés között rendszeresen
ellenôrizze a kapcsolók, fôkapcsolók
állapotát! A kapcsolószekrényekben
mindig legyen berakva az a kapcsolási
vázlat, amelyre a szekrényben lévô sze-
relvények vonatkoznak. Ez a gyors és
hatékony javításhoz szükséges. Ha javí-
tás, mérés történik, arról mindig készül-
jön írásbeli igazolás vagy hiteles jegyzô-
könyv! Az üzem, részleg vezetôje mindig
nézze át a vizsgálat után azonnal kiadott
igazoló iratokat, és szignálja azokat
tudomásulvétel végett.

Ha a jegyzô-
könyvek fennálló
hibát jeleznek, azt a villanyszerelô kése-
delem nélkül hárítsa el, a jegyzôkönyv-
ben pedig kézjegyével jelezze az elvég-
zett javítást. Ezzel bizonyítható, hogy a
mért hiba tényleg elhárításra került. Hi-
szen az orvos által felírt recept (esetünk-
ben a vizsgálati jegyzôkönyv) sem gyó-
gyít, csak akkor, ha kiváltjuk és beszed-
jük a gyógyszereket az orvos utasítása
szerint.

Az elektromosság nagy segítségünkre
van a nyomdatermékek elôállításában.
De ha nem használjuk a megfelelô gon-
dossággal, akkor halálos ellenségünkké
válik. Tönkreteszi munkánk gyümölcsét
(tûz), és tragédiát okoz (áramütés). Ne
sajnáljuk tehát a pénzt és a megfelelô
szakembereket (tûzvédelmis, munkavé-
delmis, villanyszerelô, mérési szakem-
ber) igénybe venni! Amit pedig ôk
elôírnak és elvárnak, azt mindig tartsuk
be pontosan, hogy nyugodtan alhassunk!
Ne kelljen „kidobni” a pénzt a keletke-
zett károk elhárítására, vagy ne adj’ isten
temetési költségekre és a családtagok
kártalanítására. ■

Nagy Veronika nyomdamérnök,
munkavédelmi szakmérnök

(06-1/351-5565, 06-20/9311-329)

Leégett egy élelmiszer-áruház…

MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMM::
Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat
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A DUPAREC Kft., mint a

legnagyobb papírhulladék-

kereskedô és -gyûjtô,

k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662

! Fontos! Az új munkabaleseti
jegyzôkönyv alkalmazása eltolódik
2013. január 1-jére. (Eredetileg az
idén lépett volna életbe.)
Tehát: továbbra is a jelenleg
hatályban lévôt kell használni.

Nagy Vera 
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Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770,  30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Szerszámkészítés
Kézi kötészet

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen
www.dpdstancuzem.hu

E-mail: info@konyvkotokft.hu Weboldal: www.konyvkotokft.hu
KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,

akire Ön mindig számíthat.
HAHATÁRIDÔBENTÁRIDÔBEN és MINÔSÉGBEN,MINÔSÉGBEN,

keménytáblás könyvkötésben (hajtogatástól a cérnafûzésen
át a zsugorfóliázott csomagolásig); ragasztókötésben

(cérnafûzve is); lapozós és leporellós mesekönyv
készítésében; épített és bígelt borított dobozok

készítésében; valódi, illetve mûbôrös, gerincbordázással
készülô, aranyozott, exklúzív könyv készítésében; 

kis példányszámú, egyedi iktatókönyvek
1+0 színben történô nyomásában, kötésében.

1106 Bp., Jászberényi út 47/D
Tel./fax: 3422 340, 352-1001, Mob.: +36 20 423 8636

• •

••

Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés
GUBEK Kft. 1106. Fehér út 10. 30/9445-847, e-mail: gubek314@t-email.hu

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal

ÓÓRRIIÁÁSSII  ÁÁRRZZUUHHAANNÁÁSS
ÖÖNNÁÁTTÍÍRRÓÓ  PPAAPPÍÍRROOKK

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu

Tel./fax: 061-264-3819

A névjegytôl a B1B1 --es ívig
– automata üzemmódban,

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   
DD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SSDD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SS

KKiivváállóó  mmiinnôôsséégg,,  ggyyoorrss  ááttffuuttáássii  iiddôô!!
KKlliisséékkéésszzííttééss::KKlliisséékkéésszzííttééss:: 0066--3300//221122--66445577
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.

T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

Kállai Kállai TTechnik Bt.echnik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,

perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami aminden, ami a
stancszerszám-stancszerszám-

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.

Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

www.kallaitechnik.hu
E-mail:

kallaitechnik@t-online.hu

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

PlakátnyomtatásPlakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523

www.rcontact.hu

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

↔

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

T.: 260-0562

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek

Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek

Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

MMeelleeggffóólliiáázzááss
UUVV--llaakkkkoozzááss

SSttaannccoollááss
GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss
BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss

SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss
KKéézzii  kkööttéésszzeett
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ANGOL, ORANGOL, OROSZOSZ
ffordítás,ordítás,

tolmácsolástolmácsolás
Fordítás:

magyarra: 2,30 Ft/karakter;
idegen nyelvre:

2,50 Ft/karakter;
idegen nyelvrôl idegen

nyelvre: 2,90 Ft/karakter
Tolmácsolás:

2500 Ft/15 perc + áfa
T.: +36 20 960 9286,

e-mail: szigabo@t-online.hu

Tanfolyam cégeknek!
Angol, orosz
nyelvtanítás,
szinten tartás

(Felnôttoktatásban való
jártasság, megbízhatóság,
titoktartás, rugalmasság,

helyszíni oktatás,
számlaképesség.)

Óradíj:
3500 Ft/45 perc + áfa

T.: +36 20 960 9286,
e-mail: szigabo@t-online.hu

Újpesti
nyomda
exportexport

üzletkötôtüzletkötôt
kkereres.es.

Önéletrajzokat
várjuk:

vertes@pauker.hu

ÚjpestiÚjpesti
telephelyûtelephelyû

nynyomdaomda
ggyyaakkoorrllootttt

ppaappíírrrraakkttáárroosstt
kkereres.es.

Önéletrajzokat
várjuk:

mireisz@pauker.hu

Új és használtÚj és használt

NYNYOMDOMDAAGÉPGÉP
SZÁLLÍTÁSASZÁLLÍTÁSA
bel- és külföldön is.bel- és külföldön is.

06-30/941-5242, 1 2300-300

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa
––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPON-MIX Kft.
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Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 12 400 partner-
rel világszerte! 

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

SSEELLFFNNEESSSS

SELFNESS-SELFNESS-tréningtréning

ELADÓ
1 db A4-es

GRAFO GRAFO típusú
magasnyomógép

sorszámozásra,
stancolásra, bígelésre stb.
Ár: 150 000 Ft + áfa

Telefon:
06-30/9397-303

1111 Bp., Karinthy Frigyes út 22.
+36-1/787-3534, 06-20/941-2048

Akkor nincs miért aggódni!

Van probléma az életében?

Tud tenni valamit ellene?

Van.

Nincs.

Igen!

Nem.

Szíves figyelmükbe
ajánljuk –
mi is ekként teszünk.

➡



Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001122

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm fekvô

184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

1/1 OLDAL KIFUTÓ
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

1/1 OLDAL
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk!  Amennyiben a fekete
hirdetésben embléma vagy logó szerepel, akkor szintén digitális állományt kérünk!
(formátumféleségek: tiff, jpg) Felbontás: minimum 300 dpi.

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2012-ben:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 23. ((0011..1133..))
február 13. ((0022..0033..))
március 8. ((0022..2277..))

április 1.((0033..2211..))
április 24. ((0044..1133..))
május 15. ((0055..0044..))
június 6. ((0055..  2255..))
július 1. ((0066..  2211..))

szeptember 11. ((0088..3311..))
október 3. ((0099..2244..))
október 26. ((1100..1166..))

november 19. ((1111..0099..))
december 13. ((1122..0033..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
3000 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:      –5%
6–8 alkalom:   –10%
9–11 alkalom: –15%

12–13 alkalom: –20%

FFEELLÁÁRRAAKK::
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%

Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon/fax: 226-1944

E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya

KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001122--bbeenn  iiss!!




