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

A nyomtatott termék a maradandóság része

Köszö
njük!





EGY (FONTOS) KÉRÉS, ÉS A TAPASZTALATOK…

A PRINTinfo nevében legelôször is szeretném megköszönni mindazon cégeknek és
magánszemélyeknek irántunk való lojaliását, akik legutóbbi (259.) számunkban közzétett
kérésünkre reagálva rögvest jelezték, hogy küldhetjük a számlát. Meghatóan sokan voltak, és
nem egyszer igazán nagyvonalú felajánlást is kaptunk…  
A beérkezô telefonok és e-mailek féltôn aggódtak értünk, és ez is rendkívül jól esett, melengette
szívünket, és egyben visszaigazolásul szolgált arra nézve is, hogy nemcsak nekünk fontosak az
Olvasóink, hanem – úgy tûnik – mi is fontosak vagyunk számukra. 
Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy – hála Istennek, meg persze az ágazatnak, ezen belül
fôleg a hirdetôinknek és a hozzájárulóknak, na meg a Pauker Nyomda hathatós támogatásának –
a következô szám megjelenése, sôt az azt követô, és az azt követô, meg az azt követô sincs
veszélyben. Nagyjából fedezve látszik az éves megjelenésünk zöme: persze, szorosan, jó erôs –
már-már lélegzetelállító – gatyamadzaghúzás mellett. Szóval, messzemenôkig nem egyszerû a
PRINTinfo élete sem, ahogy az Önöké sem. Szeretnénk azonban stabilan megôrizni lapunkat a
jövôben is, már csak azért is, mert mélységesen hiszünk a nyomdaipar, a nyomtatott termékek
maradandóságában.
Ezért gondoltuk, hogy némi hozzájárulást kérünk azoktól a cégektôl, amelyeknek egy egész
évre vonatkozóan talán nem megterhelô ez az 5000 Ft + áfa összeg, és ráadásul – amolyan
„kuponként” – alkalmasint akár „le is hirdethetik”. Kérjük, jelezze (a megrendelô pontos neve,
számla-, illetve esetleges postacímének feltüntetésével e-mailen: printinfo@t-online.hu, vagy
faxon: +36 1 226-1944), hogy számíthatunk-e hozzájárulására, és küldhetjük-e a számlát.

Mégegyszer köszönjük mindenkinek, akinél már pozitív visszhangra lelt a kérésünk.
Ugyanakkor továbbra is reméljük, hogy az ágazat többi szereplôje is – gondolunk itt elsôsorban
az aktívan gazdálkodó cégekre – az egyenlô, de legalábbis a megközelítôleg egyenlô teherviselést
tartja rendjén valónak…

Más. Tavaly október elejétôl „felújítás, átalakítás” miatt nem volt elérhetô a PRINTinfo
internetes adatbázisa. Nos, befejeztük a renoválást: január elejétôl ismét hozzáférhetô az
adatbázis. De ne lepôdjön meg senki: nem történt túl nagy változás, sôt – mondhatni – alig
valami. Bebizonyosodott ugyanis, hogy célját maradéktalanul teljesíti. Megfontolandó igazság
tehát, hogy nem kell valamit csak azért átalakítani, kidobni, mert régi… A fogyasztói társadalom
eme szokásával amúgy sem lenne káros felhagyni, márcsak azért is, mert erôst úgy tûnik, ha nem
tesszük meg magunktól, a kényszer fog majd intézkedni… Krédónk is a régi: egy internetes
adatbázis elsôdleges feladata (szerintünk), hogy sallangmentesen – már-már puritán
egyszerûséggel – célirányos és egzakt információkkal szolgáljon. És továbbra is azt gondoljuk,
hogy az internet sem a nyomtatott médiát, sem a közvetlen, személyes kapcsolatokat nem pótolja
– merthogy nem is dolga –, hanem kiszélesíti az informális csatornák körét.

Korsós Ilona

A PRINTinfo újság aktuális számának „ízelítôje”, az elôzô számok teljes terjedelme
elektronikusan IS hozzáférhetô

a www.printline.hu oldalon.
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Flexószimpózium – 2012

„Nemzetközi elvárások – hazai környezet”
címmel került megrendezésre a Papír- és

Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
nyomdaipari szakosztály szokásos
flexószimpóziuma…

Általában  . . . . . . . . .(17. oldal)

Labelexpo-beszámoló(18. oldal)

Varga-Flexo Kft.  . . .(19. oldal)

Magyarországi Papír-nagykereskedôk Egyesülete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6–8. oldal)

1800 kiállító,
ebbôl kilenc magyar

drupa 2012 – információk, térkép  . . . . . . . . . . . . .(14. oldal)

drupadrupainfo

Konica Minolta
Magyarország:

Open Day
…Nyugodtan kijelent-
hetô, hogy napjaink-
ban a nyomdáknak
elsôsorban nem az a
feladata – persze, az
is! –, hogy a megren-
delôi igényeket mara-
déktalanul teljesítsék,
hanem sokkal inkább
az, hogy olyan megol-
dások, komplex szol-
gáltatások iránt

ébresszenek vágyat a piacon, amelynek részeként értékesíteni
tudják saját technológiai lehetôségeiket és felkészültségüket.

Bevezetô  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10. oldal)

Különleges termékek…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11. oldal)
A nyomdatermékek „eladhatóságában” nem kis szerepet játsz-
hat a különlegesség, illetve a speciális megoldások…

DM levelek, megszemélyesítés stb. . . . . . . . . . . . . . .(11. oldal)
A cégre szabott nyomdatermékek elôállításához kínált szoftve-
rek tudásával és mûködésével ismertette meg a jelenlévôket…

WebPrintShop…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11–12. oldal)
A WebPrintShop a lakossági igények kiszolgálására kifejlesztett
webes felület…

Fotókönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12. oldal)
Bemutatták a teljes munkafolyamatot: miként mûködik az
általuk biztosított webes felületen a Photobook szoftver.…

Pályázat/pénz…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12. oldal)
…lazítottak a feltételeken és elvárásokon, továbbá olyan pályá-
zatokat is újra nyitottak – például Budapesten…

Professzionális Printgroove . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(13. oldal)
A nyomdák és regisztrált partnereik közötti munkafolyamatokat
és megrendeléseket automatizálja, egyszerûsíti és gyorsítja…

CégCéginfo

Elkelt a manroland íves és tekercses üzletága is  . . .(22. oldal)

Budai család – beszámoló, köszönet  . . . . . . . . . . .(23. oldal)

Spartvis dünnyög  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(23. oldal)

HírHírinfo

Fôszerkesztôk Fóruma  . . .(27. oldal)PRINTPRINTinfo

„…Annak ellenére ugyanis, hogy a hazai piacon az elmúlt 2–3 évben csökkent a nyomdai szereplôk száma, még
mindig jelentôs a túlkapacitás. A nyomdák stabilitásához, esetleges fejlôdéséhez tehát elengedhetetlen az
exporttevékenység erôsítése. A hazai papírfogyasztás ugyan lényegesen elmarad a nyugat-európai átlagtól, ennek

ellenére legfeljebb óvatos emelkedésre lehet számítani. Ez egyben azt
is jelenti, hogy Magyarországon nem valószínûsíthetô a nyomdai
megrendelôi piac számottevô bôvülése, minek következtében további
jó néhány nyomda lesz kénytelen felhagyni tevékenységével.
Összességében elmondható: az ágazat valamennyi szereplôjére –
beleértve saját magunkat is –, egy egyáltalán nem könnyû idôszak
vár…”

FlexóFlexóinfo

NYPSZ-hírek

Termékdíj-könyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (21. oldal)

KözKözinfo

Digitális kötészet

Csúf meglepetések helyett (2.)…  . . . . . . . . . . . . . . .(20. oldal)

TTudásudásinfo

Kérdések–válaszok

Önök kérdezték (II.)…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(21. oldal)

TTerermékdíjmékdíjinfo

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

Külsôs munkavállalók…

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

VédVédinfo
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…egymást segítve, az ágazat boldogulásáért
Magyarországi Papír-nagykereskedôk
Egyesülete

A Magyarországi Papír-nagykereskedôk Egyesületénél – mûködési szabályzatuknak
megfelelôen – nemrégiben tisztújítás történt: Erdély Zsolt (Budapest Papír) leköszönô elnök
utódjának Palkó Rolandot (Papyrus Hungária) választotta az ötfôs testület, a titkári
feladatokkal pedig Rusin Mihályt (Igepa Paper Hungary) bízták meg. Tulajdonképpen
formálisnak mondható eme változás, hiszen az egyesület tagjai kvázi egy emberként
dolgoznak azon, hogy érdemi támaszul szolgáljanak nemcsak egymás, hanem az ágazat
egésze számára. A Magyarországi Papír-nagykereskedôk Egyesületének tagságát a hazai öt
legnagyobb kereskedô cég – Antalis Hungary, Budapest Papír, Europapier Hungaria, Igepa
Paper Hungary, Papyrus Hungária – alkotja, amely cégek összforgalma lefedi a hazai
papírforgalmazás körülbelül 90–95 százalékát. Annak idején – ha jól emlékszem, 2001
környékén – az egyesület megalakulásának elsôdleges célja az volt, hogy az egyes tagok
adatait anonim módon összesítve, érdemi és hiteles információkhoz jussanak a hazai
ágazatot illetôen. A kartellezésnek még a gyanúját is elkerülendô megbeszéléseik minden
esetben közjegyzô jelenlétében történik. További és igen kézzelfogható bizonyíték, hogy nincs
közöttük semminemû „összebeszélés”, hogy meglehetôsen ádáz konkurenciaharc közepette
léteznek a piacon…
Erdély Zsoltot (E. Zs.), Palkó Rolandot (P. R.) és Rusin Mihályt (R. M.) arról faggattam,
hogy mit jelent ma számukra, illetve az iparág egésze számára a Magyarországi Papír-
nagykereskedô Egyesülete, mi az, amit tenni tudnak az ágazat boldogulásáért.
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● Kezdjük a tisztújítással! Erdély
Zsolt 2009 júniusától kezdôdôen két és
fél éven keresztül töltötte be az elnöki po-
zíciót, ám mostantól rövidebb lett a man-
dátum ideje…

P. R. – Ez így van: ez évtôl kezdôdôen
egy évre szól a megbízatás mind az el-
nök, mind a titkár számára, azt követôen
pedig a titkárból automatikusan elnök
lesz, és csak a titkár személyérôl dön-
tünk. Ezáltal biztosítva van, hogy mind
az öt tagvállalat ügyvezetôje belátható
idôn belül pozícióba kerül. Most, hogy
valamennyi tagvállalatunk élén magyar
ügyvezetô van, mindenképpen egy
elôremutató megoldás ez a „vetésforgó”.

R. M. – A kiszámíthatóság és átlátha-
tóság miatt is sokkal jobb az éves váltás,
arról meg nem beszélve, hogy kétéves
váltásnál tíz évre lenne szükség, hogy
valakire újra rákerüljön a sor. Az pedig
szinte beláthatatlan idô…

● Egy év elegendô egy-egy elnök
„kibontakozásához”?

E. Zs. – Teljes konszenzuson alapul a
célunk és a mûködésünk, tehát a mi
egyesületünk esetében nincs szó „egyéni
kibontakozásról”. Ugyanakkor kétségte-
lenül nagyobb elfoglaltságot ró az elnök-
re és a titkárra az operatív munka, ezért
az egyenlô teherelosztás érdekében sze-
rencsésebb az évenkénti váltás. Ráadásul
az elmúlt 2–3 évben nagyon sok volt a
feladat, és nagyon úgy néz ki, hogy
ennek mennyisége nem fog csökkenni…

● Mi ma, 2012-ben a Magyarországi
Papír-nagykereskedôk Egyesületének
feladata, célja?

E. Zs. – Alapításkori célja, hogy
miként anyavállalataink esetében Euró-
pában, úgy Magyarországon is jöjjön lét-
re egy olyan egyesület, amely reprezen-
tálja itthon a papírágazatot. Mivel ha-

zánkban ma már nincs a szó klasszikus
értelmében papírgyártás, mi öten jelent-
jük gyakorlatilag a papíripart. Ötünk tud-
ása egy komplex piacismeretet, valamint
pontos statisztikai adatokhoz való jutást
tesz lehetôvé. Itt jegyezném meg, hogy
egyrészt kevés iparág rendelkezik egy
ilyen, valóban mûködô összefogással, és
ebbôl következôen egy átfogó ágazati
ismerettel, másrészrôl még európai vi-
szonylatban is kimagaslónak számít az
egyesületünk piacismerete, illetve kintlé-
vôség-kezelése. Természetesen ez 2012-
ben is feladatunk marad. Az elmúlt idô-
szakban mindehhez további feladatok
párosultak: a válság például tovább erô-
sítette a piaccal kapcsolatos gondok kö-
zös kezelését, gondolok itt – egyebek
mellett – a kintlévôségek még hatéko-
nyabb kezelésére, illetve a nem fizetô
nyomdák elleni fellépésre, amely nem-
csak a mi számunkra fontos, hanem a
nyomdák számára is, hiszen segíti a piaci
tisztulás folyamatát.

P. R. – Azt gondolom, hogy a nyom-
dászok azon összefogása, hogy létrehoz-
ták saját kintlévôség-figyelô rendsze-
rüket,  részben a papír-nagykereskedôk
példájának is az eredménye. Kétségtele-
nül nehezebb dolguk van, hiszen jóval
többszereplôs az a piac, sokkal nehezebb
összefogni az egyes cégeket.
Mindenesetre, jó úton haladnak! A papír-
nagykereskedôk célja, hogy egy tiszta
piacon átlátható mûködés valósuljon
meg, és ez ma már a nyomdászok meg-
fogalmazott célja is.

Az egyesületünk másik igen fontos
feladatának tekinti a nyomtatott termé-
kek, illetve magának a papír presztízsé-
nek helyreállítását.

● Kicsit „elaludtunk” az elektronikus
világ támadásaival szemben… 

P. R. – Ma már – nemzetközi és hazai

szinten egyaránt – felvettük a
kesztyût annak érdekében,
hogy a nyomtatott kommuni-
káció, és persze a hozzá szük-
séges papír is méltó helyére
kerüljön a köztudatban. Nemzetközi
kampányok, mint például a PrintPower –
amelyekhez a nemzetközi papírgyártó-,
illetve papírforgalmazó cégek magyaror-
szági leányvállalatai, illetve a Nyomda-
és Papíripari Szövetség is csatlakozott –
segítik tudatosítani a közvéleményben a
papír, illetve a nyomtatott kommunikáció
fontosságát. A hazai papír-nagykereske-
dôk egyesületi és egyéni szinten is na-
gyon sokat tesznek, és fognak tenni
azért, hogy a közgondolkodásban jelen
legyen az ágazat környezettudatos mivol-
ta. Persze, túl azon, hogy ez messzeme-
nôkig igaz is, jól felfogott üzleti érde-
künk is, hogy pozitívvá formáljuk a pa-
pírról, annak használatáról, alkalmazásá-
ról, illetve egyúttal a nyomdatermékekrôl
alkotott véleményt. Mindannyiunk – pa-
pírosok, nyomdászok – jövôje nem kis
mértékben attól is függ, hogy át tudjuk-e
vinni ezt a valós üzenetet a mindennapi
gondolkodásba.

R. M. – Jelenlegi legégetôbb felada-
tunk azonban az új termékdíj-törvény
kapcsán van.

● Mielôtt rátérnénk részletesebben a
termékdíj témájára, szeretném megkér-
dezni, hogyan látják önök, mint a
Magyarországi Papír-nagykereskedôk
Egyesülete, a hazai nyomdák jelen hely-
zetét, illetve jövôjét?

P. R. – A hazai gazdasági helyzet – fi-
noman fogalmazva  – nem segíti a nyom-
dák boldogulását, létezését. Az egyre
növekvô adminisztratív feladatok jelen-
tôs energiát emésztenek fel, vonnak el
olyan fontos feladatoktól, mint az üzlet-
fejlesztés, amely új piaci szegmensek,
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exportlehetôségek felkutatását
és kiaknázását jelenti. Annak
ellenére ugyanis, hogy a hazai
piacon az elmúlt 2–3 évben
csökkent a nyomdai szereplôk

száma, még mindig jelentôs a túlkapa-
citás. A nyomdák stabilitásához, esetle-
ges fejlôdéséhez tehát elengedhetetlen az
exporttevékenység erôsítése. A hazai
papírfogyasztás ugyan lényegesen elma-
rad a nyugat-európai átlagtól, ennek elle-
nére legfeljebb óvatos emelkedésre lehet
számítani. Ez egyben azt is jelenti, hogy
Magyarországon nem valószínûsíthetô a
nyomdai megrendelôi piac számottevô
bôvülése, minek következtében további
jó néhány nyomda lesz kénytelen fel-
hagyni tevékenységével. Összességében
elmondható: az ágazat valamennyi sze-
replôjére – beleértve saját magunkat is –,
egy egyáltalán nem könnyû idôszak vár.

E. Zs. – Szakmai tudásban, technoló-
giai felkészültségben az exportpiacon
versenyképesek a hazai nyomdák. Keres-
kedelmi vénájukat kell, kellene most fej-
leszteni, illetve kiaknázni. S noha nyil-
vánvalóan Nyugat-Európában sincs kapa-
citáshiány nyomdai tevékenységbôl,
meggyôzôdésem – és erre vannak példák
is – a hazai nyomdák piaci szereplôvé
tudnak válni.

R. M. – Mi, papír-nagykereskedôk
pedig teljes mértékben tudjuk biztosítani
az ehhez szükséges alapanyagokat. 

● Szóval, akkor termékdíj: ez bizony
az ágazat egészére zúdult…

E. Zs. – Kétségtelen, ám joggal gon-
doljuk azt, hogy legelsô és talán legerô-
sebben érintettjei a papír-nagykereske-
dôk, hiszen gyakorlatilag valamennyi
általunk forgalmazott terméket – és ez
kereskedônként akár 6-9 ezer árufélesé-
get takar – besorol a törvény a termékdíj
alá. Ráadásul nem egyértelmûsíti, hogy
mi minek minôsül, így azon jóindulatú
szándékunk mellett is, hogy betartsuk a
törvény elôírásait, egyik napról a másikra
szinte képtelenség megfelelni annak. A

törvény, illetve a végrehajtási rendeletek
alkotói ugyanis a papíripar szakmaiságát,
úgy tûnik, jószerint nem vették figyelem-
be a szabályozásban: nyolc-tíz pontban
egyszerûen vagy értelmezési nehézségek,
vagy megvalósítási anomáliák vannak.

P. R. – Éppen ezért egyesületünk tár-
gyalást kezdeményezett a minisztérium
illetékeseivel a rendeletben foglaltak
egyértelmûsítésére, és kéri egy egyön-
tetûen alkalmazható állásfoglalás kiadá-
sát, amely mentén valamennyi piaci sze-
replô eljárhat. Pillanatnyilag nem tudjuk
például, hogy mit ért a törvény könyvpa-
píron, ami nem termékdíj-köteles,
ugyanakkor az ofszet- vagy éppen a mû-
nyomópapírt pedig a hatálya alá sorolja.
Most, az elsôdleges célunk az, hogy a
már életbe lépett törvény végrehajtási
utasításai tekintetében tiszta értelmezhe-
tôséget kapjunk: az anomáliákat szeret-
nénk tisztázni. 

● A Nyomda- és Papíripari Szövetség
is erôfeszítéseket tesz a termékdíj-törvény
megváltoztatására, ám annak elsôsorban
az a célja, hogy egyrészt az ebbôl fakadó
terhek egyenlôbb elosztásúak legyenek,
másrészt mentesüljön az ágazat attól az
elképesztô adminisztrációs tehertôl,
amivel jelen formájában jár a termékdíj-
törvény. Nem gondoltak esetleg arra,
hogy összehangolják a törekvéseket?

E. Zs. – A végsô célban azonosak a
törekvéseink, és a magunk részérôl
messzemenôkig együtt mûködünk a
szövetséggel ez ügyben. Fogalmazhatok
úgy is: együtt, és párhuzamosan is küz-
dünk. Ám addig is, amíg sikerül elérni a
változtatást, jelen törvényt kell betartani,
betartatni – és ez az, ami a sokszor nem
egyértelmû szabályozás miatt most a
napi operatív problémát jelenti. Kényte-
lenek vagyunk valamilyen formában
elérni, hogy elsô körben legalább betart-
ható legyen a törvény, illetve legyen egy
olyan „legfelsôbb” állásfoglalás, amely
mentén mind az ötünk azonosan járhat
el, értelmezheti és intézheti a termékdíj-

jal kapcsolatos teendôket. A végsô cél
persze mindenképpen az, hogy olyan
termékdíj-törvény szülessen, amely
egyenlô és elviselhetô költségviselést és
minimális adminisztrációs terhet jelent
az ágazatnak, miközben az állam is
hozzájut a kívánt bevételhez.

● Gondolom, január másodika óta
többszörös feladatot jelent az új termék-
díj-törvény alkalmazása…

E. Zs. – Gyakorlatilag a hónap elején
még számlázni sem tudtunk amiatt, hogy
a végrehajtás néhány passzusa nem
egyértelmûen volt értelmezhetô. További
gond, hogy meglehetôsen bonyolult
egyik napról a másikra a meglévô köny-
velési, illetve vállalatirányítási rendsze-
rekbe IT szempontból is beilleszteni a
törvénynek való megfelelést. És ugyan
mi már a termékdíjjal kapcsolatos
teendôk nagyobbik részét értjük, a nyom-
dák döntô többsége csak most szembesül
ennek következményeivel, egyrészt a
beszállítói oldalról kért nyilatkozatok,
átvállalási szerzôdések, kódozások szük-
ségszerûségével, másrészt avval, hogy
alkalmasint ezt a „kört” nekik is meg kell
futniuk a saját megrendelôiknél…

R. M. – Kézenfekvô megoldás, hogy a
nyomdai partnereink, vevôink elsôsorban
hozzánk forduljanak az ezzel kapcsolatos
kérdéseikkel, éppen ezért mindegyikünk
létrehozott a honlapján egy olyan fóru-
mot, amelyen keresztül érkezhetnek a
kérdések, és mennek a válaszok. 

P. R. – Nem túlzás állítani, hogy janu-
ár óta a munkaidô felében a partnereink
termékdíjjal kapcsolatos kérdéseivel
foglalkozunk.

E. Zs. – Tény, hogy beszállítóként mi
tudunk és vagyunk is leginkább a nyom-
dák segítségére abban, hogy miként
értelmezzék a törvényt, hogyan felelje-
nek meg annak, és mire ügyeljenek.
Mivel mi, papír-nagykereskedôk, egysé-
ges álláspontot alakítottunk és alakítunk
ki, stabil és megbízható támaszul szol-
gálunk. És azt gondolom, hogy ez is
olyan értéke az egyesületünknek, amely
bizonyítja, hogy nemcsak a saját érde-
künkben és szempontunkból fontos a
létezése, hanem egymást segítve, az
ágazat egészének a boldogulását is
elôsegíti. ■

Ilona
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„…egyesületünk… kéri egy egyöntetûen
alkalmazható állásfoglalás kiadását, amely
mentén valamennyi piaci szereplô eljárhat.”
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Hogyan lehet (több) pénzt keresni digitális nyomtatással?

Szoftverek, illetve e-platformok
üzleti lehetôségei
a Konica Minolta közremûködésével

Nyomdászkodni manapság nem termék-elôállítást
jelent, hanem sokkal inkább szolgáltatást, amelynek csak
részeként jelenik meg maga a nyomtatott termék elôállítá-
sa. A digitális technológia különösen felerôsítette az ága-
zat ezen kvázi „besorolás-váltását”, és messzemenôkig
proaktivitásra készteti és kényszeríti a nyomdászokat
annak érdekében, hogy megôrizzék, erôsítsék saját piaci
helyzetüket. Nyugodtan kijelenthetô, hogy napjainkban a
nyomdáknak elsôsorban nem az a feladata – persze, az is!
–, hogy a megrendelôi igényeket maradéktalanul teljesít-
sék, hanem sokkal inkább az, hogy olyan megoldások,
komplex szolgáltatások iránt ébresszenek vágyat a pia-
con, amelynek részeként értékesíteni tudják saját techno-
lógiai lehetôségeiket és felkészültségüket. 

Nos, a Konica Minolta Magyarország 2012. január 17-
én tartott Open Day rendezvényének éppen az volt a cél-
ja, hogy olyan üzleti modelleket mutasson be partnerei-
nek, amelyek használatával jelentôs árbevétel-növekedés
érhetô el. Ezúttal nem a Konica Minolta digitális nyom-
dagépeirôl – persze, érintôlegesen azokról is – volt szó,

hanem az általuk kínált szoftverekben, illetve e-platfor-
mokban lévô üzleti lehetôségekrôl. És nem feledkeztek
meg arról sem, hogy mindehhez pénzügyi megoldásokat is
ismertessenek a jelenlévôkkel. Hogy mennyire fontosak és
idôszerûek ezek a témák, azt jól mutatja az érdeklôdôk
sokasága: több mint 60 cég képviselôje vett részt a jósze-
rint üzleti továbbképzésnek is minôsíthetô rendezvényen,
amelynek helyszínéül a Konica Minolta Magyarország
budapesti központja szolgált.

Miután elöljáróban bemutatásra került a Konica
Minolta Magyarország „nyomdaipari evolúciója”, azt
követôen az egyes elôadások egy-egy üzleti lehetôség
részletes ismertetése köré épültek fel.

A Konica Minolta 2006-ban jelent meg Magyarorszá-
gon az elsô professzionális digitális nyomdagéppel, és
abban az évben öt berendezést sikerült értékesíteniük. Az
anyavállalat folyamatos fejlesztéseinek köszönhetôen
2007-re egy olyan szériával, a bizhub PRO C5500-assal
jelentek meg a piacon, amely megalapozta késôbbi sike-
reiket, és amelynek eredményeképp ma már 112 Konica
Minolta digitális nyomdagép üzemel a magyar piacon. A
hazai cég a nyomdaipari területen 2010-ben 600 millió
forint forgalmat realizált, és – köszönhetôen egyrészt a
Konica Minolta digitális nyomdagépek iránti érdeklôdés
növekedésének, valamint bôvülô szolgáltatásaiknak –
várhatóan tovább tudja növelni piaci részesedését.

Mindezt Huszka Zoltán elôadásából tudhattuk meg, aki
eme rövid cégbemutatást követôen rátért az elsô olyan
üzleti lehetôség részletesebb ismertetésére, amelyre az
általuk kínált digitális nyomdagépek messzemenôkig
alkalmasak. ➧

…olyan megoldások, komplex
szolgáltatások iránt ébresszenek
vágyat a piacon, amelynek részeként
értékesíteni tudják saját technológiai
lehetôségeiket és felkészültségüket.



A nyomdatermékek „eladhatósá-
gában” nem kis szerepet játszhat a
különlegesség, illetve a speciális
megoldások. Ide tartoznak például
a különféle felületnemesítések, a
biztonsági jelek nyomtatása, va-
lamint a kreatív hordozók hasz-
nálata, de akár az extra vagy szo-
katlan méretben történô nyom-
tatás. A felületnemesítés kapcsán
például arra hívta fel Huszka Zol-
tán a hallgatóság figyelmét, hogy
mivel a Konica Minolta berendezé-
sek festékezése nem olajos, hanem

viaszos fixálású technológi-
ával történik, minimális idô
elegendô ahhoz, hogy a
nyomatok utófeldolgozha-
tókká váljanak. A bizton-
sági elemek kapcsán pedig
azt emelte ki, hogy beren-
dezéseikkel akár 0,8 pon-
tos(!) betû is olvashatóan
nyomtatható. A gépekben
használt hordozókat tekint-
ve ugyancsak igen elônyös
tudással bírnak, hiszen
nemcsak a magas gramm-
súlyú – például 350 gram-
mos – kartonokra lehet
velük nyomtatni, hanem a
kreatív anyagok széles

körére, sôt öntapadós és hagyo-
mányos címkepapírokra és hôálló
fóliákra is. További elônyként em-
lítette, hogy alkalmasint 330 x
1200 mm méretû nyomatok is elô-
állíthatók a Konica Minolta gépei-
vel, ráadásul egyedülállóan széles
színtartományban. A berendezések
kezelését pedig gyors és rugalmas
munkafolyamat-vezérlôk segítik.
Az elôadó animációs film segítsé-
gével részletesen be is mutatta,
hogy milyen technológiai megol-
dások teszik mindezt lehetôvé. ■
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Hot-stamping fóliák, metál-, pigment, hologram,
scratch, security és textilfóliák,

kis és nagy fóliavágó és -tekercselô gépek,
3 colos dudavágó gépek forgalmazása 

Zemker Bt. – 6000 Kecskemét, Halasi út 29., 14-es raktár
Telefon/fax: 06-76/324-480, mobil: 06-30/602-4224

E-mail: zemker@t-online.hu

ZEMKER
A legjobb minôség a legjobb áron.

Martin Péter elôadása azzal az üzleti lehetôséggel
ismertette meg a hallgatóságot, amelyet a Konica Mi-
nolta által kínált WebPrintShop használatával, alkal-

Különleges termékek gyártása DM levelek,
megszemélyesítés,
csekkek, számlák,
sorszámozás,
QR-kód

Tábor Miklós prezentá-
ciójában a digitális „klasszi-
kus” felhasználási módjával,
azaz a személyre, cégre sza-
bott nyomdatermékek elô-
állításához kínált szoftverek-
kel, azok tudásával és mûkö-
désével ismertette meg a
jelenlévôket.

A Konica Minolta ezen
felhasználáshoz két szoft-
vert is kínál: az egyik a
PrintShop Mail, a másik a
PlanetPress. Az elôadó rész-
letesen bemutatta a két, Windows alapon futtatható
rendszert, felhívta a figyelmet a programok közötti
különbségekre, illetve kitért arra is, hogy milyen adat-
bázisokat tudnak kezelni. Az elôadás fô hangsúlya
azonban azokon a nagyon is
gyakorlati elônyök ismerteté-
sén volt, amelyek új üzleti
lehetôséget jelenthetnek a di-
gitális nyomdák számára. ■

WebPrintShop – lakossági kiszolgáláshoz,
illetve kalkulációhoz
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mazásával érhetnek el a digitális nyomdai szolgáltatók a
lakossági igények kiszolgálásával. Ez egy olyan egysze-
rûen használható webes felület, amelynek segítségével
bárki megrendelhet magának akár névjegyet, könyvet,
fotóalbumot, naptárt stb. Kezelése egyszerû, ugyanak-
kor a variációk széles tárházából választhatók ki például a
hordozók, vagy éppen a kötészeti feldolgozás mikéntje,
végezetül pedig a megrendelni kívánt termék árát is

megadja, ráadásul úgy, hogy az esetleges kedvezményeket
– például törzsvásárlói – figyelembe veszi. A rendszer
további elônye, hogy a nyomdák számára is tartalmaz egy
kalkulációs rendszert, amelynek használatával gyorsan és
egyszerûen lehet árajánlatokat készíteni, küldeni.

Az elôadó a gyakorlatban is bemutatta, hogy mindez
hogyan is mûködik. ■
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Semperger-Dorogi Kinga, a Konica
Minolta Magyarország állandó pályázati
partnere, a ProjectMine ügyvezetô igaz-
gatója tájékoztatta a jelenlévôket az eset-
leges beruházásokhoz igénybe vehetô
idei pályázati lehetôségekrôl. Elöljáró-
ban érdemes tudni, hogy mivel karakte-
resen csökken az érdeklôdés a pályáza-
tok iránt, a kormányzaton kényszer van a
vonatkozó uniós pénzek kihelyezésére,
ellenkezô esetben ezeket a pénzeket
vissza kell adni Brüsszelnek. Éppen
ezért egyszerûsödött és gyorsabb lett
maga a folyamat, némileg megoldottá
vált az önrész hitelezése, lazítottak a
feltételeken és elvárásokon, továbbá

olyan pályázatokat is újra nyitottak – például Budapes-
ten, illetve Pest megyében –, amelyeket korábban már
lezártak, erôteljesebben fókuszálnak a kis- és középvál-
lalkozásokra, illetve több lett a vissza nem térítendô
forrás. 

Szóval, van jó néhány olyan pályázati lehetôség,
amellyel az ágazat élhet. Azzal együtt, hogy fô az
óvatosság, körbenézni, informálódni mindenképpen
érdemes… ■

Fotókönyv, a gyorsan
megtérülô befektetés

Takács Gábor az egyre
nagyobb és kedveltebb
piaci felhasználást jelentô
fotókönyvek készítésének
kapcsán mutatta be a tel-
jes munkafolyamatot,
vagyis azt, hogy az általuk
biztosított webes felületen
miként mûködik a Photo-
book szoftver. Az elméleti
tudnivalókat egy konkrét
munka gyakorlatban történô
bemutatásával támasztotta
alá. A Photobook kapcsán
érdemes tudni, hogy külön-

féle szintû verziókban hozzáférhetô a
program, és az elôadó arra is részletesen
kitért, hogy összehasonlítva a piacon talál-
ható egyéb verziókkal, miért és hogyan
jelent gyorsan megtérülô befektetést a
Konica Minolta ezen üzleti megoldása. ■

Pályázat/pénz – Pénz/pályázat

Pyroll Kft.

www.pyroll.h
u
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Faragó Sándor
elôadása azoknak a
digitális nyomdáknak
szólt, amelyeknek el-
sôsorban céges, válla-
lati partnereik vannak.
A Printgroove
ugyanis a nyomdák
és regisztrált partne-
reik közötti munka-
folyamatokat és meg-
rendeléseket auto-
matizálja, egyszerû-
síti és gyorsítja, azaz
kifejezetten pro-
fesszionális haszná-
latra fejlesztették ki
ezt a web-felületet.

A Printgroove egy olyan rendszer,
amelyet a b2b folyamatban messze-
menôkig cégre lehet szabni, jogosult-
ságokat meghatározni, s az alapfunk-
ciókon túl további opcionális lehetô-
ségekkel egészen finomra hangolni a

felhasználás lehetô-
ségeit. Természete-
sen tartalmaz kalku-
lációs rendszert is,
amely a még olyan
bonyolultabb nyom-
datermékek kalkulá-
cióját is képes el-
végezni, amilyenek
a fekete-fehér és
színes nyomatokat
együttesen tartalma-
zó kiadványok. A
gyártás valamennyi
paramétere tetszés
szerint változtatha-
tó, és a kalkulációs
rendszerhez – per-

sze mindenki csak a sajátjához – a
megrendelôk is hozzáférhetnek.
Ahogy az elôadó fogalmazott:

„A megrendelôk a számukra enge-
délyezett termékek közül válogathat-
nak, vagy adott esetben egy cég vala-

mennyi munkatársa kitölthet például
névjegy-megrendelést, amit az elôre
meghatározott jogosultság szerinti
jóváhagyó személy engedélyével a
nyomda automatikusan le is gyárthat.
De ugyanezen rendszer segítségével
például az egyetemijegyzet-gyártás is
lényegesen egyszerûbb, gyorsabb,
követhetôbb és hatékonyabb. A Print-
groove egy hihetetlen automatizáltsá-
got tesz lehetôvé, és márkafüggetle-
nül több nyomdagép vezérlésére is
alkalmas.”

A Printgroove további funkciója,
hogy alkalmas késztermék-áruház
mûködtetésére, azaz az egérpadtól a
könyvekig, illetve bármi másnak a
forgalmazására is használható ez a
webes felület. Faragó Sándor termé-
szetesen a gyakorlatban is bemutatta,
hogy mindez hogyan néz ki és miként
mûködik. ■

Professzionális Printgroove, avagy:
b2b, illetve web-áruház vállalati ügyfeleknek
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drupa – 1800 kiállító, ebbôl kilenc magyar
Düsseldorf, 2012. május 3–16. 

Nyugodtan kijelenthe-
tô, hogy fokozott várako-

zások elôzik meg a düsseldorfi dru-
pát. Az ötven országból érkezô
mintegy 1800 kiállító ismét elfog-
lalja a teljes rendelkezésre álló terü-
letet, hogy áttekintést adjon a nyom-
da- és médiaipar aktuális trendjei-
rôl. A korábbi öttel szemben idén
kilenc (de még az is lehet, hogy
tizenegy) magyar vállalat állít ki a
nyomda- és médiaipar világvásárán. 

A fokozott várakozás nem is cso-
da, hiszen a gazdasági szempontból
nehéz éveket követôen, úgy tûnik, a
nyomda- és médiaipar maga mögött
tudhatja a mélypontot, és elérhetô
közelségbe kerül a fellendülés. Az
óvatos derûlátás általános várakozá-
sokkal párosul. A drupán a látoga-
tók gyakorlatilag a teljes világpiaci
kínálattal találkozhatnak.

A 170 000 négyzetméternyi kiál-
lítási területe ismét elfoglalja mind
a 19 vásárcsarnokot. 

A drupa 2012 alappillérei a következôk:
* az 1-es és 2-es csarnokban: a Heidelberger Druckmaschi-

nen AG az együttmûködô partnereivel, mint például a Polar-
Mohr céggel

* a 3-as csarnokban: nyomtatás, valamint alapanyagok és
szolgáltatások (például Leonhard Kurz, Sakurai)

* a 4–5-ös csarnokokban a digitális megoldások 
* 4–5–8a, 8b, 9–10. csarnokokban a nyomdai elôkészítés, a

média-elôkészítés, az Agfa, a Canon, az Epson, a Fujifilm, a
Hewlett-Packard, a Konica Minolta, a Ricoh, a Screen és a
Xerox részvételével

* a 6-os csarnokban: PrintCity a manrolanddal, valamint
további kiállítókkal (például Wohlenberg)

* a 10-estôl a 12-esig terjedô csarnokokban: a papírfeldolgo-
zás és csomagolóanyag-gyártás (például Bobst AG, Mitsubishi
Paper, Comexi)

* a 12-es, 13-as és 14-es csarnokokban: nyomdai továbbfel-
dolgozás (például Horizon, Müller Martini, CP Bourg)

* a 15-ös, 16-os és 17-es csarnokokban: nyomdagépek és
nyomdai utómunkák (például Cerrutti, Ferag AG, Koenig &
Bauer AG, Körber PaperLink, Kolbus GmbH & Co. KG,
Windmöller & Hölscher KG)

Ahogy említettük, az idei drupán rekordszámú, kilenc ma-
gyar vállalat vesz részt. Visszatérô kiállítónak számít a
FlexoTech Kft., a Rigó Kft., az U.M. Kft., valamint a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület.

Idén több magyar
vállalkozás elsô alka-
lommal állít ki a nyom-
daipar világvásárán: a
Paperfox, a Laminátor
Kft. és a Lemmaco Kft.
A PNYME standján
mutatkozik be az Álla-
mi Nyomda és a Varga
Flexo Kft.  

drupa
innovation park: 

A technológiai
fejlôdés

fénypontjai
A drupa innovation

park az ágazatot foglal-
koztató legfontosabb
aktuális kérdéseit he-
lyezi elôtérbe, és a tar-
talom, a technikai meg-
valósítás és az üzleti
modellek közötti kap-
csolatra helyezi a

hangsúlyt. A bemutatott témakörök a legújabb szakmai kérdé-
sekhez kapcsolódnak. Ilyen kiemelt témák például:

A dinamikus megjelentetés parkja: egyetlen forrás minden
médiához, a többcsatornás megjelentetés stratégiái és megoldá-
sai. Nyomtatási és webes megoldások.

A nyomdai termékek innovációs parkja: nyomdai termé-
kek, utómunka és biztonságos nyomtatási megoldások.

Eszközgazdálkodási park: a digitális tartalom és a digitális
dokumentumok rendszerezett kezelése és használata.

Nyomtatott elektronika/funkcionális nyomtatás parkja: a
nyomtatás nem csupán megjelentetés – a nyomtatás egyre fon-
tosabb gyártástechnológiaként is.

Egérkattintással a drupára
A drupa-látogatás elôkészítésében fontos segítséget jelent az

internet. A www.drupa.com honlap naprakész információkkal
szolgál a kiállítókról és termékeikrôl. Újdonság, hogy a drupa-
belépô az interneten vásárolható meg. A belépôjegy egy kétdi-
menziós vonalkódot tartalmaz, amelyet az új beléptetôrendszer
ellenôriz. A kinyomtatott belépôjegy továbbra is érvényes
közlekedési jegy Düsseldorfban és környékén. 

A magyarországi képviselet, a BD-Expo Kft. rendszeresen
naprakész tájékoztatást nyújt a Messe Düsseldorf csoport ren-
dezvényeirôl. Részletek a www.bdexpo.hu honlapon talál-
hatók.  ■

BD-Expo
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Flexószimpózium – 2012
„Nemzetközi elvárások – hazai környezet” címmel ke-

rült megrendezésre a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület nyomdaipari szakosztály szokásos flexószimpó-
ziuma.

A Balatonszemesen, illetve Lengyeltótiban tartott prog-
ram iránt ezúttal is igen élénk érdeklôdés volt: közel 130
fô részvétele mellett zajlott 2012. február 2–3-án a kétna-
pos rendezvény. Szokás szerint az elsô nap délutánján ke-
rült sor a szakmai elôadásokra, másnap délelôtt pedig a
házigazdai tisztséget felvállaló Varga-Flexó lengyeltóti
üzeme fogadta az érdeklôdôket.

Miután Schmidt Dániel (képünkön), a nyomdaipari
szakosztály elnöke üdvözölte a jelenlévôket, megkezdôdött
a mintegy nyolc elôadást magába foglaló szimpózium.

Elsôként Szabó Szabolcs, a szakosztály titkára számolt
be a kétévente megrendezésre kerülô Labelexpón látottak-
ról, ezt követôen a házigazda, a Varga-Flexó képviseleté-
ben Varga Dénes tulajdonos-ügyvezetô mutatta be az
elsôsorban flexógépek gyártásával foglalkozó családi
vállalkozást. A következô elôadó Markus Koch, a Loch-
man Ausztria munkatársa volt, és a Lochman kliséra-
gasztók legújabb fejlesztéseirôl tartott elôadást. 

A viszkozitás gyártás közbeni stabilitása rendkívül nagy
jelentôségû a flexónyomtatásban, ennek megoldására
kínált berendezést ismertette meg a hallgatósággal László
Norbert, az Eumatex GmbH képviselôje. A kávészünetet
követôen folytatódtak az elôadások. Az olasz Omet cégtôl
Claudio Piredda, illetve hazai partnere, a Printline Kft.
két munkatársa – Vida Róbert és Ferenczi Barna – mu-

tatták be a gyár címke-, illetve
csomagolóanyag-gyártáshoz kí-
nált megoldásait.

A következô elôadást ifj. Re-
szegi László, a Budaval Papír-
feldolgozó Zrt. kereskedelmi
igazgatója tartotta, és egy rend-
kívül érdekes, több szempontból
is tanulságos, összehasonlító
piacelemzést hallhattak a jelen-
lévôk. Majd, mivel közeledik a
drupa, Pesti Sándor, az egye-
sület ügyvezetôje ezzel kapcso-
latosan ismertetett néhány
tudnivalót. S noha általában
hálátlan feladat egy elôadás-
sorozat utolsó elôadójának lenni, merthogy addigra
erôsen lankad az érdeklôdés, ez most nem így történt.
Teljes „teltház” várta Nagy Miklós, a CSAOSZ fôtitkárá-
nak elôadását. És ez nem is csoda, hiszen az ágazatot
jelenleg leginkább foglalkoztató – és nyugodtan kijelent-
hetô: sújtó – termékdíj volt a téma.

Az est a szokásos és igen jó hangulatú bankettel telt,
másnap délelôtt pedig a Varga-Flexo lengyeltóti gép-
gyárát tekinthették meg az érdeklôdôk, ahol mûködés
közben is szemügyre vehették a cég által gyártott gépeket,
berendezéseket. ➧
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Labelexpo 2011 – Tapasztalatok, tények, trendek
Szabó Szabolcs szakosztálytitkár

A Labelexpo a címkegyártók, kes-
kenypályás flexónyomtatással foglalko-
zók legfontosabb szakkiállítása, amelyre
kétévente kerül sor Brüsszelben. Szabó
Szabolcs, úgyis, mint a Mark Andy
flexógépgyár képviseletét hazánkban
ellátó Grimex vezetôje, és úgyis, mint a
nyomdaipari szakosztály titkára, termé-
szetesen részt vett a 2011-ben megrende-
zésre került vásáron, és az ott látottakat,
tapasztaltakat osztotta meg a hallgató-
sággal.

A Labelexpón mintegy 550 kiállító
mutatta be legújabb fejlesztéseit, és noha
Magyarországról meglehetôsen kevés
látogató érkezett, összességében 16,8
százalékkal voltak többen kíváncsiak a
vásárra, mint azt megelôzôen. Az egyik
legmeghatározóbb trend, hogy a flexó-
nyomtatás is egyre inkább digitalizáló-
dik, és ezen belül háromféle – száraz,
illetve folyékony toner, valamint tinta-
sugaras – technológiát alkalmaznak a

berendezésekben. A digitálisflexógép-
gyártás területérôl talán a HP képvisel-
tette magát a legerôteljesebben: igen
széles nyomtatópalettát vonultattak fel.
Az elôkészítés terén pedig – ahogy a
legtöbb flexónyomógép-gyártó – az
ESKO-val mûködnek együtt, hiszen a
cég által kifejlesztett HD-Flexo jószerint
sztenderddé vált ezen a területen.

A Xeikon száraz toner technológiájú
berendezésekkel képviseltette magát, és
külön érdekességként mutatták be a
hozzá fejlesztett „ehetô” festéket. Ez
valójában szó szerint értendô, hiszen en-
nek bizonyságául egy bemutató keretei
között a cég igazgatója ténylegesen evett
a tonerbôl.

Az UV-inkjet technológiával mûködô
Memjet-gépek is kiállításra kerültek. A
magyar fejlesztésû SpeedStar 3000,
illetve a Rapid X2 között nem sok az
eltérés, és közös jellemzôjük, hogy iga-
zából nem ipari felhasználásra fejlesztet-
ték ezeket a berendezéseket, elsôsorban
kis – 50–150 – példányszámos címke-
nyomtatásra alkalmasak. Elônyük, hogy
nem klikk-díjasok.

A háromféle technológia közül még
kérdéses, hogy melyik jelenti az „igaz
utat”. Hogy ki, melyik mellett dönt, azt
többféle tényezô befolyásolhatja: me-
lyik piacra, milyen terméket szeretne
gyártani, és persze milyen minôségben.
Mindezt összevetve a berendezés árával,
illetve mûködtetésének költségével szü-
lethet meg a jó döntés. Recept nincs.

A Labelexpón természetesen a hagyo-
mányos flexógépgyártók is jelen voltak,
hiszen a „klasszikus” technológiának is
messzemenôkig van létjogosultsága.
Szabó Szabolcs részletesen kitért az
egyes gyártók újdonságainak ismerteté-
sére. Szinte általánosnak mondható a
szervomeghajtás alkalmazása, illetve a

rövidülô pálya. Egyes cégek pedig – pél-
dául a Gallus – az eddigi mûanyag he-
lyett alumínium vagy éppen acél sleeve-
hengereket alkalmaznak, amely jelentôs
mértékben megnöveli a hengerek élettar-
tamát. A Nilpeter is új szervovezérléssel
jelentkezett, és további újdonság beren-
dezéseiben a félig zárt kamrarendszer,
illetve a revolveres stancaállomás. Az
olasz Nuova Guide M5 típusú, 360 mm-
es gépei pedig regiszter- és nyomásellen-
ôrzô rendszerrel felszereltek. A Mark
Andy P5 és P3 típusú flexógépeivel
kapcsolatosan mindenképpen érdemes
kiemelni, hogy egy négyszínes munka
átállása kevesebb, mint 2 perc alatt lehet-
séges, és valós alternatívát jelentenek a
digitális gépeknek. Az Omet X4 beren-
dezései szintén nagyon modern és haté-
kony megoldásai a kisebb példányszámú
címkegyártásnak. Az elôadó az átteker-
cselô gépek újdonságairól is szót ejtett. E
téren a legfontosabb megállapítás, hogy
valamennyi rendelkezik kamerás ellen-
ôrzéssel, és ma már nem befektetésként
kell ezekre a berendezésekre tekinteni,
hanem egyfajta biztosítékként a hibátlan
munkára. Gyógyszercímkék gyártásánál
pedig teljes mértékben elengedhetetlen
az alkalmazása, ráadásul a Braille-írás
ellenôrzésére is alkalmas. 

Végezetül a következô összegzéssel
zárta elôadását Szabó Szabolcs:

„A Labelexpo nagyon érdekes volt, és
egyben új kihívás, hogy melyik techno-
lógia mellett döntsenek fejlesztéseikben
a flexónyomdák. Mutatkozik ugyan,
hogy ez a terület is a digitális felé tart,
de még bôven van tere a hagyományos
flexógépeknek is.”

A következô Labelexpo egyébként
2013-ban lesz. ■

Ilona
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A Varga-Flexo Kft.-t
1993-ban alapította Varga
Dénes (fenti kép) és édes-
apja, Varga Endre (jobbol-
dali kép). Az azóta is családi
vállalkozásként mûködô cég-
nél jelenleg mintegy 32–35
fô dolgozik, és a Lengyel-
tótiban található üzem mel-
lett budapesti kereskedelmi
irodával is rendelkeznek.
Üzletfilozófiájuk alapja, hogy hosszú
távra gondolkodnak, ahogy Varga Dénes
fogalmazott: „Édesapámtól örököltem a
céget, és szeretném, ha a gyermekeim
vinnék tovább”. Éppen ezért, mind az
általuk kínált berendezésekben és meg-
oldásokban, mind a mellé nyújtott szol-
gáltatásokban messzemenôkig szem elôtt
tartják partnereik érdekét is. Gépeik alap-
felszereltségben és alapáron magukba
foglalják mindazt, hogy az üzembeállítás
pillanatában nyomtatni lehessen velük.

Magas színvonalú és 24 órán belüli szer-
viz, illetve alkatrészellátást biztosítanak
megfizethetô áron. Internetes távfelügye-
letet is mûködtetnek, de adott esetben
Skype-telefonos segítséget is nyújtanak,
ráadásul ingyenesen.

A Varga-Flexo gépek közös jellemzô-
je, hogy minôségigényes nyomatok elô-
állítására messzemenôkig alkalmasak,
ugyanakkor nagyon jó ár–érték arányt
képviselnek. Mindezek után nem csoda,
hogy egyrészt ügyfeleik 65 százaléka
visszatérô vevôjük, másrészt saját szeg-
mensükben a piaci részesedésük Magyar-
országon 38 százalék. (Itt jegyeznénk
meg, hogy a maradék 62 százalék felét

olyan berendezések
teszik ki, amelyek
multinacionális cé-
geknél üzemelnek! –
a fôszerk.) Vevôikkel
egyfajta – ahogy az
ügyvezetô fogalma-
zott – „érdekszövet-
séget” alkotnak, és
még a finanszírozás
megoldásában is
segítségükre vannak.

A Varga-Flexo
elsôsorban masszív
vázra épülô, nyolc-

színes flexónyomógépeket gyárt, illetve
ehhez kapcsolódó kiegészítô berende-
zéseket. Flexógépeik rendkívül megbíz-
hatóak és strapabíróak: 7 nap 24 órában
képesek üzemelni. Központi ellennyo-
móhengerük temperált, a rákelkamra
teflonozott, érintôképernyôs vezérlésûek,
saját fejlesztésûek a szoftvereik is, és a
nyomatellenôrzés nem a gépek végén
helyezkedik el, ami nagymértékben segíti
az operatív munkát. Varga Dénes részle-
tesen bemutatta a gépet, amelyet egymik-
ronos pontossággal lehet beállítani. 

Fontos fejlesztésük az auto-
matikus nyomóerô és regiszter elô-be-
állítás, amely sokkal jobb ellenôrzést tesz
lehetôvé, mint a piacon kapható rendszer
– például alig 16 méter beigazító nyomat
elegendô –, ráadásul alapfelszereltsége a
gépeiknek, nem kell drága pénzen – al-
kalmasint 120 ezer euróért – külön meg-
vásárolni. Ezt követôen rátért kliséra-
gasztó berendezésük fejlesztésének, mû-
ködésének ismertetésére, valamint be-
mutatta lamináló-tekercsvágó gépüket is.
Ez utóbbi külön érdekessége, hogy oldal-
ról cserélhetô a lamináló sleeve, amely
megoldás szintén egy saját fejlesztés.

A 2012-es évre vonatkozó terveik
kapcsán Varga Dénes elmondta, hogy
több elképzelésen dolgoznak: például
automata tekercsváltóval, valamint
viszkozitásszabályzóval szerelik fel a
gépeket, de mindez benne lesz az alap-
árban. Felmerült a gépek esetleges bur-
kolása iránt is az igény, de ebben még
nem döntöttek, mert legalább annyi érv
szól mellette, mint ellene… További
fejlesztési tervük – és ehhez szívesen
fogadják a flexós kollégák észrevételeit,
segítségét – egy olyan speciális vállalat-
irányítási rendszer létrehozása, amely
igazodik a sajátságos „flexós” elvárá-
sokhoz.

Végezetül mindenkit szívesen invitált
a másnapi üzemlátogatásra. A Varga-
Flexóról érdemes azt is tudni, hogy nem-
csak a hazai piacon találhatók meg gépei,
berendezései, hanem egyre jelentôsebb
exporttal is büszkélkedhetnek, az idei
drupán pedig kiállítóként vesznek részt.
(Beszámolónkat következô, 261. lapszá-
munkban folytatjuk – a fôszerk.) ■

Ilona
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Helyesbítéssel kezdünk, de
ez kizárólag szerkesztôségi hi-
ba! Elôzô számunkban közölt
cikk harmadik hasábjának

legelsô mondatában a szálirány kapcsán
elírás történt. A mondat helyesen:
„Sokszor hallom egy-egy probléma
megjelenésekor, hogy én a beszállítóm-
tól hossz – nem pedig rossz, ahogy meg-
jelent! – (vagy kereszt) szálirányú papírt
rendeltem!” – a fôszerk.

Az elôzô (260.) lapszámban ott hagytuk
abba, hogy a szálirány miként állapítható
meg. Ahogy arra emlékezhetnek: hajlítás-
sal, a szélek két ujjunkkal (körmünkkel)
való meghúzásával, nedvesítéssel, ránézés-
sel (15–20 év szakmai gyakorlat után!)

– Hajlítással: egy minimum A4-es
lapot a két tenyerünk közé veszünk, és
lazán a négy ujjunk alátámasztásával kö-
zépen meghajlítva, koncentrálva „megér-
zékeljük” hogy könnyen hajlik, vagy ne-
künk kell húzni. Ezt elvégezzük mindkét
oldallal, a rövidebbel és a hosszabbal is. 

A papír száliránya arra megy, amerre a
hajlítás könnyebb. Fokozott figyelmet
kell fordítani a vágásra, amikor a munka
8 oldalas ívekkel készül, és kéthajtással
alakítjuk ki a kívánt méretet!

– Szélek meghúzásával: amikor a hü-
velyk és mutató ujjunk körmével meg-
húzzuk a lap szélét, azt látjuk, hogy az
egyik oldal erôteljesen behullámosodik, a
másik oldalon jóformán észre sem lehet
venni, hogy meghúztuk. A papír szálirá-
nya az észrevétlen oldal irányába megy. 

– A nedvesítés: nagyon hasonlóan
mutatja meg a szálirányt, mint az elôzô.
Egy asztal sarkára helyezünk egy mini-
mum A4-es lapot, és egy nedves szivacs-
csal a lap szélét (bentrôl kifelé), körülbe-
lül 1 cm-es vonalba benedvesítjük, mind-
két oldalt. Itt is a hullámosodás árulja el
a szálirányt. Amerre kevésbé hullámo-
sodok, vagy egyáltalán nem, arra megy a
papír száliránya.

A szálirány fontosságát nem csak a
könyvek nyomtatásánál kell figyelembe
venni, hanem a nyomdai elôkészítésnél is.
(Természetesen a nyomatlanoknál is, de a
könyvkötôknél ez szentírás, és ha az elô-
zék nyomatlan, azt 95%-ban a kötészet
biztosítja.) Adott esetben egy jól megvá-
lasztott, jó száliránnyal készülô betétet el
lehet rontani egy keresztszálirányba menô
elôzékkel. Az elsô-második lap behullá-
mosodik, ami rossz benyomással van arra,
aki ezt a könyvet a kezében tartja.

A táblaborító kialakítása,
a grafika elhelyezése

Folyamatosan visszatérô kérdés, hogy
az x oldalszámú könyv gerince hány mil-
liméteres, és mennyivel kell körbe na-
gyobbat hagyni a beütésre.

Természetesen itt is azzal kell kezdeni,
hogy a borító száliránya a gerinccel pár-
huzamosan kell, hogy haladjon!

A gerinc méretét úgy határozzuk
meg, hogy az oldalszámot elosztjuk 16-
tal, és szorozzuk a papír grammsúlyával,
plusz ennél az oldalszámnál 2 mm-t még
hozzáadunk.

Példa:
A5-ös könyv, 272 oldal, 150 grammos

ofszetre nyomtatva
A képlet szerint tehát így számolunk:
272 :16 = 17 ív
17 x 1,5 = 25,5 mm
25,5 + 2 =  27,5 mm  
A gerinc mérete tehát: 27,5 mm
Ezt a számot mindenkor szükséges

kontrollálni, ha a borító nyomásánál
tartunk, már beindult a betét nyomása,
azaz beszereztük a papírt, és meglehet
kézzel hajtogatni 17 ívet, és megmérni
a gerincét. Nagyon fontos az ellenôr-
zés, ugyanis a különbözô fantáziané-
ven forgalomban lévô 150 grammos
papírnak is lehet más-más a vastag-
sága!

A következô nagy probléma, ha
nem kerül megfelelô helyre a grafika.

A borító nagyságát a könyv vágott
méretébôl számoljuk ki, amelynek két
nagyon fontos meghatározója van: a ge-
rincméret és a táblalemez mérete.
Maradva az elôzô példánál, határozzuk
meg az A5-ös könyvnek a vágott-borító-
méretét!

A könyv vágott mérete: 148 x 210 mm,
gerincvastagság: 27,5 mm
táblalemez mérete: 144 x 215 mm
nyílás mérete: 8–8 mm
beültetések mérete: körben 15 mm
A borító vágott mérete:

15+144+8+27,5+8+144+15 = 361,5 mm,
azaz: 361,5 x 245 mm

A kívánt grafikát a gerincbe a 27,5
mm-be, a tábla elsô és hátsó oldalán lévô
grafikát (szöveg vagy kép vagy keret) a
144 x 215 mm-be lehet elhelyezni!

Ne tévesszen meg senkit, hogy a
könyv vágott mérete 148 x 210 mm,
mert ezen belül van a nyílás, és ezen
kívül vannak a peremek! Segítségkép-
pen megadom a B5-ös és a A4-es köny-
vek lemezméretét is, s így a fentiek ki-
számításával biztos középre kerül a cím,
az író, a keret, és minden egyéb:

A4-es méret: 210 x 297 mm
táblalemezméret: 206 x 302 mm 
B5-ös méret: 175 x 250 mm
táblalemezméret : 171 x 255 mm
A fenti számítás a kötészeti felhaszná-

lásra szükséges méret, természetesen
minimum 1,5–2 centiméterrel nagyobbra

kell hagyni, a
fóliázás miatt!  

A következô
számban a borító
anyagával, vala-
mint a fóliázás
témakörével
folytatom. ■

Chogyelka
Andrásné

(06-20/423-8636)
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Termékdíj:
kérdések,
válaszok

8./ Ha a papírke-
reskedô csomagolt pa-
pírt szállít, akkor a
csomagolás újra hasz-
nálatánál – például
késztermék csomago-
lására használjuk –,
termékdíjköteles-e?

● Noha nem telje-
sen egyértelmû, mire
is gondol a kérdezô, az
biztos: ha valamely
termékdíjköteles ter-
mék termékdíját már egyszer bizonyíthatóan
megfizették, arra még egyszer nem kell fizetni.

9./ Olyan nyomtatvány, amely nem termék-
díjköteles, de olyan papírra készül, ami a köte-
les listán szerepel, akkor is kell a megrendelô-
nek nyilatkoznia a felhasználást illetôen? 

● Alapanyag vásárlásakor a vevô (nyom-
da) döntése, hogy a fizetési kötelezettséget
átvállalja-e szerzôdésben, vagy csak eseti nyi-
latkozatot tesz. (Ktdt Vhr. 7. § (2)) A nyilat-
kozatot is egy „szerzôdésnek” lehet tekinteni,
a megrendelô felelôssége, hogy nyilatkozatot
tegyen az általa rendelt termék státuszáról.
Ellenkezô esetben a nyomda hatásköre és
feladata az ügyfél tájékoztatása a problémák
és szankciók elkerülése érdekében, hogy az
általa rendelt termék hova tartozik.

10./ A termékdíjköteles listán feltüntetett
papírok felhasználása estén mindig valami-
lyen nyilatkozatott kell tenni?

● Vannak egyértelmûen deklarált meghatá-
rozások a törvényben. Javasolhatom, hogy az
ügyfélkapcsolatok ápolása és a biztos, meg-
nyugtató munka érdekében, a megrendelôvel
érdemes a kötelezettségek tisztázása. Termé-
szetesen, ha a megrendelôt tájékoztatjuk a
LXXXV. tv. általános rendelkezések 2. § 26.
pontjában leírtakra, akkor egyszerûbbé válik a
termék státuszának meghatározása. ■

Nyomda- és Papíripari Szövetség
1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.
Telefon: 350-7728, fax: 270-9104,

web: www.fedprint.hu, e-mail: office@fedprint.hu

Környezetvédelmi termékdíj
a nyomdaiparban

A könyv ára:
Tagoknak: elsô példány INGYENES
Tagoknak további példányok: 4 250 Ft + áfa/példány
Nem tagoknak: 7 560 Ft + áfa/példány
A könyv kizárólag a Szövetség terjesztésében kapható. A példányok meg-
rendelhetôk fenti e-mail címen. 
Megrendelés esetén személyesen átvehetô a szövetség irodájában (lásd
fentebb) telefonon egyeztetett idôpontban, vagy postai úton megküldjük a
postaköltség felszámolásával.

Új projekt indul a szociális
párbeszéden alapuló
átszervezésrôl

Az Intergraf és a Uni Europa Graphical az Európai Bizottság anyagi
támogatásának köszönhetôen új európai projektet indít, amelynek célja a
nyomdaipari cégek szociális párbeszéden alapuló átszervezése, új irány-
vonalak közös kidolgozása.

A nyomdaipar még mindig rendkívül nehéz kihívásokkal néz szembe, és a
vállalatok küszködnek az új körülményekhez való alkalmazkodással. A pro-
jekt azt szeretné bemutatni, hogy az együttmûködés és a szociális partnerek
párbeszédének segítségével hogyan lehet versenyképessé tenni az iparágat
mind a munkáltatók, mind az alkalmazottak számára.

A tavalyi évben már lezajlott egy projekt, amelynek célja az volt, hogy
megmutassa az elôre vezetô utat az iparág számára. Az eredményeket egy, a
legjobb gyakorlati példákat tartalmazó, „Az európai nyomdaipar jövôje – a
mi kezünkben van” címû dokumentumban foglalták össze. Készült még egy,
a megvalósítás mikéntjére koncentráló eszköztár is, amely azt magyarázza
el egyszerûen a vállalatoknak, hogyan szervezzenek át a gyakorlatban. 

Azonban ezeknek a dokumentumoknak a létrehozása nem elegendô – a
cégeket bátorítani kell a használatukra. Az idei projekt keretében workshop-
okat tartanak hét különbözô országban, hogy támogassák a szociális part-
nereket abban, hogy vállalati szinten vegyék a kezükbe a jövôjüket, és a
konstruktív szociális párbeszéd segítségével szervezzék át a vállalkozásai-
kat, ha szükséges. Országonként két workshopra kerül majd sor, egy a nagy-
vállalatok és egy a kisebbek részére. 

A projekthez Magyarország részérôl a Nyomda- és Papíripari Szövetség és
a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete csatlakozott. Az uniós források fel-
használásával szeretnénk lehetôséget biztosítani elsôsorban tagjaink számá-
ra, hogy elônyt kovácsolhassanak az európai tapasztalatokból.

A részleteket hamarosan megtalálják honalpunkon.
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Február 20-tól kapható a nyomdaipar számára
készített termékdíjas kézikönyv, Bartos Gyula –
Borsányi-Bognár Levente: Környezetvédelmi
termékdíj a nyomdaiparban címmel. A könyv
igyekszik a csomagolóanyagokra és reklámhor-
dozó papírokra vonatkozó termékdíjas szabályozás
gyakorlati alkalmazása során felmerülô kérdések-
re választ adni. Megtalálható benne a hatályos
jogszabályok szövege, valamint a bevalláshoz és
nyilvántartáshoz szükséges fontosabb iratminták.

Termékdíj? – Segítünk!
Az elsô szaktanácsadás ingyenes.

doraedelenyi@gmail.com
06-20/9675-957, 06-26/314-979
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Elkelt a manroland tekercses és íves üzletága is
A 2012. január 18-i hír sze-

rint a Werner Schneider csôdbiztos és a
manroland fô képviselôje, dr. Frank
Kebekus által vezetett hitelezôi választ-
mány a cég elôzetes csôdeljárása folya-
mán békés befektetôi megoldást talált.
Az Augsburgban tartott értekezlet a cég
három független részre történô szétvá-
lasztását részesítette elônyben. „Az volt a
közös cél, hogy a céget olyan befektetôk
kezébe adjuk át, akik a hosszú távú, önál-
ló, folyamatos mûködésben érdekeltek” –
magyarázta Werner Schneider az érte-
kezlet után. A hitelezôi választmány fô
döntési szempontjaiként említette a mû-
ködési koncepció meglétét, az átveendô
alkalmazottak számát, valamint a meglé-
vô kereskedelmi szerzôdések egyszerû
átültethetôségét.

A koncepció szerint az augsburgi gyá-
rat (tekercses gépek) a Possehl-csoport-
nak adják el, és ez már meg is történt. Az
Északnémet lübecki családi vállalkozás
hosszú távú együttmûködésre törekszik a
Plauenban mûködô gyárral is, hogy az
teljes kapacitással termelhessen. Távla-
tilag tervezik, hogy részesedést szerezze-
nek a plaueni gyárban is.

A plaueni gyárat egy új cégbe viszik
át. További külsôs megrendelések pozitív
jelei látszanak, amelyek biztosíthatják a
gyár tartós fennmaradását.

Az értekezlet valamennyi résztvevôje
egyetértett abban, hogy nem beszélnek
az eladási árról. 

A jelenlegi befektetôi koncepcióhoz
munkaerô-leépítések is kapcsolódnak. Az
augsburgi gyárnak 1473 fôfoglalkozású
alkalmazottja lesz, és minden gyakornoki
pozíciót fenntartanak. Offenbachban
750-en, Plauenban közel 300-an fognak
dolgozni.

A tranzakciót követôen Uwe Lüders,
az igazgatóság elnöke levelet írt a man-
roland partnereinek, amelyben – egyebek
mellett – a következôkrôl adott tájékoz-
tatást: „A manroland AG elôzetes csôdel-
járásához kijelölt csôdbiztos január 18-
án bejelentette, hogy tárgyalásokat kez-
dett cégcsoportunkkal, mint az augsburgi

tekercses nyomdai üzletág preferált aján-
lattevôjével. A felvásárlással az a célunk,
hogy minden manroland felhasználónak
biztosítsuk az új gépek szállítását, emel-
lett a hosszú távú szervizt, karbantartást
és alkatrészellátást. A Possehl-csoporton
belül a manroland AG önálló üzleti egy-
ségként mûködne.

A Possehl egy német vállalkozási hol-
ding, amelynek egyedüli tulajdonosa egy
nonprofit alapítvány. Kiterjedt cégcso-
port vagyunk, amely kilenc önállóan mû-
ködô divízióra oszlik, mindegyik 250–300
millió euró átlagos forgalmat bonyolít.
Mivel különbözô üzletágakban veszünk
részt, a kockázat megoszlik.

A 2011-es pénzügyi évben a Possehl
csoport 2,5 milliárd euró forgalmat bo-
nyolít várhatóan, adózott eredménye
körülbelül 110 millió euró lesz. A saját
tôke aránya meghaladja a 40 százalékot,
a csoport jelenleg tartozásmentes.

Az új manrolandon belül Peter Kuisle
úr lesz felelôs az értékesítésért és a szer-
vizért. Célunk, hogy teljesítsünk minden
eddigi és jövôbeni megrendelést ügyfe-
leink teljes megelégedésére. A manroland
tekercses nyomdagépek folyamatossága
hosszú távra biztosított.” – hansúlyozta a
2012. január 26-án kelt levélben. 

A Langley Group veszi át
a csôdeljárás alatt álló

manroland íves üzletágát

A csôdeljárás alatt álló manroland AG
offenbachi részlege is befektetôre talált.
A privát tulajdonban lévô nottingham-
shire-i székhelyû mérnöki csoport, a
Langley Holding plc veszi át az íves-
nyomdagép-üzletág összes termelô be-
rendezését (beleértve minden offenbachi
ingatlant), valamint a több mint 40 or-
szágra kiterjedô piaci szervezetét. 

„Örülök a gyors megállapodásnak,
amely az offenbachi részlegnek és az íves
nyomtatásnak hosszú távú perspektívát
jelent” – mondta Werner Schneider csôd-
biztos. A jövôben mintegy 860 dolgozót
vesznek át Offenbachban az eddigi ter-
vek szerint. Emellett a Langley átveszi a

nemzetközi képviseleti szerveze-
tet is, amely elsôsorban az íves
területen tevékenykedett.

„Tony Langley, a Langley-cso-
port egyedüli tulajdonosa hosszú
távú stratégiai befektetô hírében
áll. Meg vagyunk gyôzôdve róla,
hogy a manroland íves üzletága
részére hosszú távú perspektívát
találtunk” – fûzte még hozzá Schneider.

„Nagyon jó gazdasági perspektívát
látunk az átszervezett cég számára” –
mondta Tony Langley – „nagyon jó hír-
nevû, világszínvonalú termékekrôl van
szó. A termelôberendezések, a kutatás-
fejlesztési részlegek kiválóak, ahogyan az
egy vezetô német gépipari cégtôl elvár-
ható.” 

Langley már két gépipari cégcsoportot
is vezet Hamburg környékén: a Piller-
csoportot Osterodeban, és a Claudius
Peters csoportot Buxtehudeban. A teljes
Langley Holdings plc négy divíziójában
2011-ben 500 millió euró árbevételt, és
körülbelül 76 millió euró adózott ered-
ményt ért el. 

A szerzôdést február 1-jén írták alá
közjegyzô jelenlétében. A tranzakció
végrehajtásához azonban meg kell várni
a német kartellhivatal engedélyét, de ez
rövid idôn belül minden bizonnyal meg-
érkezik.

A Langley Holding több tevékenységet
átfogó, privát irányítású mérnöki cso-
port, amely a beruházási javak elôállí-
tása terén piacvezetô, vagy speciális
területekre fókuszál. Két divízióval ren-
delkezik Németországban, eggyel Fran-
ciaországban, és több kisebb vállalattal
az Egyesült Királyságban. A Langley-
csoportnak 30 leányvállalata tevékeny-
kedik 17 országban, és 2500 dolgozót
foglalkoztat a világban.
(www.langleyholdings.com) ■

(Schneider Geiwitz & Partner)
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Jól eltûntem, mi?
De úgy vagyok ezzel, mint az egyszerû ember fia, aki húsz évig nem szólalt

meg, mert nem volt miért. Évekig nem írtam, mert meleg, vagy legalább is jó lan-
gyos volt a leves. Néha kikívánkozott volna valami, de aztán legyintettem. Végül
is, igazam volt. Az idô mindent megoldott, illetve majdnem mindent. Ha véletle-
nül nem oldaná meg, akkor egy kicsit rásegítünk, hogy hamarabb megoldja.
Például az utazó kereskedôket, a mai idôk vándorkobzosait úgy várják a nyom-
dákban, mint korán sötétedô téli napokon a középkorban várták ôket, hogy
meséljenek. Az internet és a nyilvános mérlegek korában úgy látszik, szükség van
a még hitelesebb tájékoztatásra is. Szóval, ellenôrizetlen félinformációkkal, azaz
legendákkal, pletykákkal tönkre lehet tenni egy céget. Mintha magától nem tudna
bedôlni. A várurak, azaz a nyomdászok elsô kérdése is, hogy ki ment tönkre, illet-
ve ki fog tönkremenni. A várt nagy letisztulás erkölcsi hozadéka helyett mindenki
a letisztítottak melójára ácsingózik. 

Volt náhány nagy csôd az elmúlt években, de a vágyott letisztulást nem hozta,
sôt a munkák sem koncentrálódtak az arra érdemesebbeknél, hanem többségük-
ben elpárologtak vagy vaporizálódtak.

Az armageddoni letisztulás helyett egy lassú agónia folyik. Tudom, hogy kép-
zavarnak tûnik, de egy pestisjárvány okozta pusztításra hasonlít, amely a közép-
korban egész országrészeket néptelenített el. Nyomdász barátaim szívesen bön-
gészik az internetes adatbázisokat, és kérdeznek rá egyes nyomdákra. Mit tudok
róluk? A többség bedôlt. Néhány éve még komoly nyomdai múlttal és jelennel
rendelkezô vidéki városok váltak nyomdamentes övezetté. Szinte az egész Dunán-
túl „elesett”. Néhány „végvár” azért még küzd.

Persze, lehet hivatkozni a politikára, amely nem támogatja a vállalkozásokat.
Na, de uraim!

Más. Kemény idôket élünk. Ezt a menetet szöges kesztyûkkel játsszák.
Nyomdász barátom mesélte, hogy a világ volt második vagy harmadik legna-
gyobb nyomdagépgyára milyen óriási open house-t rittyentett. Csak annyit
tudtam hozzáfûzni, hogy ezek szerint futotta még postaköltségre. Akkor még nem
vettem komolyan, vagy nem hittem el úgy igazán, és még mertem poénkodni. És
én voltam a gonosz cinikus. Ne kerteljünk! Azóta ez a nyomdagépgyár
csôdvédelmet kért. A csôdgondnok ugyan optimista, de a beharangozott komoly
európai, valószínûleg német szakmai befektetô is eltûnt. Már csak pletykák
vannak, és további tárgyalások. Sôt, mostanra úgy tûnik, hogy optimisták voltak.
A cég elkelt, de milyen áron és hogyan?

Más. Úgy tûnik, egy másik nagy multú cég, a komoly grafikai üzletággal
rendelkezô Eastman Kodak is csôdvédelemre szorult.

Ezek bizony nem túl jó hírek. Ja, egy konkurenssel kevesebb. Itt már nem arról
van szó. Ez egy jelenség.

Más. Nyomdász barátom magyarázta, hogy jó ez a válság, mert szerinte a
gépek egyre olcsóbbak lesznek, hiszen a gyártók állandó értékesítési nyomás
alatt állnak akkor is, ha ebbe beledöglenek, de hát igen, mindig van egy olcsóbb. 

Itt is fölmerül a kérdés, hogy a tönkrement cégek rendelései átkerülnek-e a
túlélôkhöz, vagy eltûnnek-e a süllyesztôben. Egy részük természetesen igen, de
mekkora részük? Így polemizáltam, amíg meg nem jelent a Szürke Óriás már
egyébként várható nyilatkozata, hogy leépít kapacitást, hogy leépít létszámot,
fókuszál, optimalizál. A nyomdagépek egyre csökkenôbb piacán a három
meghatározó nyomdagépgyár létjogosultsága egyébként is megkérdôjelezhetô. 

Mindegy, a megmaradtakból majd megalapítják az Egyesített Elsô Nyomda-
gépgyár Rt.-t. Míg valaki rá nem jön, hogy ez nem piacgazdaság, hanem elosz-
tás, és megalapítja a Független Márkás Nyomdagépgyár Rt.-t. Aztán kezdôdik
minden elölrôl. Egy buñueli látomás. Spartvis

(Spartvis 2007 decemberében dünnyögött utoljára, pedig akkor még… – a fôszerk.)
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Beszámoló és köszönet
Ahogy arra egész biztosan emlékeznek,

Schuck István, a Prosystem cégcsoport tulaj-
donos-ügyvezetôje kezdeményezésére és aktív
közremûködésére összefogott az ágazat a Bu-
dai család érdekében, amelynek eredménye-
ként esélyt teremtett egy normális családi élet-
re, alapvetô létfeltételeiknek javítására, lakás-
helyzetük megoldására. Nos, lassan fél év telt
el azóta, hogy a család elfoglalhatta az adomá-
nyok segítségével rendelkezésükre bocsátott
bajóti házat. 

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a
támogatás jó helyre került: a Budai család éle-
te megoldódott. A család valamennyi tagja jól
érzi magát, hiszen immáron együtt vannak egy
emberhez méltó környezetben. A házzal kap-
csolatos kötelezettségeket rendben teljesítik, a
gyerekek beilleszkedtek az új iskolákba, és
továbbra is jó tanulók. A család élete a maga
természetességével rendben folyik. Elérte cél-
ját tehát ez az ágazati összefogás. A Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet és Schuck István
is rendszeresen tartja velük a kapcsolatot. 

Ezúton szeretnénk mégegyszer megköszön-
ni valamennyi adományozónak azt az összes-
ségében befolyt 11 751 000 forintot, amely
által lehetôvé vált a Budai család számára a
normális életkörülmények megteremtése.

E köszönet egyben tolmácsolása a család
köszönetének is.

Az alábbiakban pedig ismételten felsorolom
mindazon cégek és magánszemélyek nevét, akik
adományaikkal segítették a cél megvalósulását:

Antalis Hungary, Beta-Roll, Center-Print,
D-Plusz Kft., Díjbeszedô Holding, Dránovits
István, Eurojet Hungária, Érdi Rózsa Nyom-
da, Fazekas Péter (Gyomai Kner Nyomda), Gelbert
Eco Print, Goodwill, Grafit Pencil Nyomda,
Helikon Nyomda, Infopress Group Hungary
Nyomda, Interpress, Kapitális Nyomda,
Kaposvári Nyomda, Kartonpack, Keményfém,
Kovács György (Szitaszövetség), Könyvkötô Kft.,
Marzek Kner Packaging, Michael Huber
Hungária, Nemzeti Összefogás Alapítvány
(Vitézy Tamás, Théma Nyomda), Océ Hungária,
OOK-Press, OSG Hungary, Pauker Nyomda,
PC Studio 2000, Pharma Print, Prime Rate,
Print & Publishing, PrintInvest, Prosystem-
Siko cégek, Révai Nyomda, Schuck István,
Sebesvári László (Zalai Nyomda), Spori Print
Vincze Kft., Stanctechnik, Stubeczky Alfréd
Péter, Szentendrei Zoltán (Prospektus Nyomda),
UPM Kft., Terc Kiadó, Zrínyi Nyomda.

Korsós Ilona
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Manapság már igen sok olyan kis
nyomda van, ahol az alkalmazotti létszám
nem terjed ki a gépfelállítás és gépjavítás
tevékenységére. Általában egy külsô, erre
szakosodott cégtôl küldenek a fenti tevé-
kenységek elvégzésére megfelelô számú
szakembert. Az 1., 2., 3. és 4. pontok és
alfejezeteik ezeknek a kiküldött kisebb
csoportoknak szóló tudnivalókat tartal-
mazzák. Az elôírások betartása biztosítja a
szabályos és biztonságos munkavégzést,
vagy ha mégis baj történik, akkor az arra
vonatkozó tudnivalókat.

1. Minden munkacsoporthoz az üzem
dolgozói közül kísérô van kijelölve

1.1.  A kísérôhöz kell fordulni
* baleset, rosszullét esetén,
* mûszaki meghibásodás esetén,
* a munkával összefüggô egyéb

kérésekkel.
1.2. A kísérô kötelességei
* baleset, rosszullét esetén eljárni,
* minden, az üzem területén felmerülô

kérés, hiánypótlás teljesítése, a
lehetôségeken belül,

* ittasságot, szabályszegést jelenteni a 
felettes vezetô(k) felé,

* munkakezdéshez a feltételeket 
megteremteni,

* záráskor a munkaterületet ellenôrizni,
* a világításkapcsolókat, csatlakozó 

dugaljakat felhasználásra, egyéb 
energiaforrást felhasználásra meg-
mutatni a külsô munkavállalóknak,

* mellékhelyiségeket, öltözôt, étkezôt
megmutatni, kinyitni használatra,

* a hulladéklerakó helyet megmutatni,

* a szerszámok és anyagok részére 
megfelelô, zárható tárolóhelyet 
biztosítani.

1.3.  A kísérô jogosult
* a munkaterületen a szabályok, rend,

fegyelem betartását megkövetelni,
* probléma, hiányosság, szabályszegés

esetén felettes vezetôjéhez fordulni,
* ittasság gyanúja esetén intézkedni,
* kisebb sérülés esetén az elsôsegély-

nyújtásban segédkezni.

2. Külsô munkavállalók
kötelezettségei

* a tárolóhelyiségekben csak a nyom-
dával egyeztetett anyagokat, szerszá-
mokat tárolhatnak,

* a mûszaki vezetôtôl írásbeli hegeszté-
si engedélyt kell kérni a hegesztéshez,

* az adott munkamûveletekhez szük-
séges egyéni védôeszközöket hasz-
nálni kell,

* a keletkezett hulladékokat az üzem ál-
tal engedélyezett helyre kell lerakni,

* étkezni a kijelölt helyen szabad,
* csak a munkavezetô által kijelölt tevé-

kenység végezhetô a kijelölt helyen,
* az üzem területén a targonca-, kézi-

kocsi-, személy- és tehergépkocsi-
közlekedést figyelembe véve lehet 
közlekedni,

* baleset, rosszullét esetén a munkát 
azonnal abba kell hagyni, és jelezni 
kell a kijelölt kísérônek

* más személy balesete esetén, szük-
ség szerint tanúskodni.

3. Tilalmak
a külsô

munkavállaló részére
* a transzformátorházba, elektromos

kapcsolóterembe, kompresszorházba
belépni tilos,

* engedély nélkül hegeszteni tilos,
* a kijelölt helyen kívül étkezni tilos,
* hulladékot a kijelölt helyen kívül 

lerakni tilos,
* az üzem területén az elôre megsza-

bott munkán kívül egyéb munkát, 
javítást, szerelést stb. végezni tilos, 
gépek és berendezések mûködtetése
ilyen célból tilos.

4. Külsô munkavállaló jogosult
* megfelelô WC-használatra, tisztálko-

dásra és étkezésre, átöltözésre,
* a munkaterületen megfelelô világítá-

si és szellôztetési körülményekre,
* az anyagok és szerszámok megfelelô

vagyonbiztonsági és tûzbiztonsági 
tárolására,

* megfelelô szállítási és tárolási eszkö-
zök igénybevételére (kézikocsi, tar-
gonca, dobozok, polcok stb.).

A fenti négy pontban foglaltakat aján-
latos még a helyszínre küldés elôtt kiadni
az érintett dolgozóknak, elolvasás és tu-
domásulvétel céljából. A cég, amely ilyen
kiküldetéses helyszíni munkavégzésre is
szakosodott, a tudnivalókat feltétlenül
csatolja a saját Munkavédelmi Utasítá-
sához, és az éves oktatásokban is legyenek
benne ezek a feladatok! ■

Nagy Veronika  (06-20/9311-329)

Külsô munkavállalók munkavégzésének szabályai

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
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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

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

↔

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

––  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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Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez
➢ 17 éves tapasztalattal 

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu

Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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Budapesti képviselet számára az Operaház mellett,
14-20-28 m2-es, különbejáratú szobák, közös kiszolgáló

helyiségekkel, tárgyalóhasználattal KIADÓK.KIADÓK.
Bérletidíj: 2200 Ft/m2200 Ft/m22/hó/hó + áfa + rezsi

Érdeklôdni: +36 20 941 8041

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

Új és használtÚj és használt

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

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

Eladó használt gépekEladó használt gépek
■ JUNIORBINDER ragasztókötô, típ.:298 (évj.: 1965)
❖ KOLBUS ragasztókötô + összehordó,

típ.: KM 470 + ZU 803 (évj.: 1982)
■ SIGLOCH, STAHL,WOHLENBERG

komplett könyvgyártó gépsor, típ.: SB 6000/1E, TF,
VBF BL500, BSD 60, DNH, Trimtec 56i (évj.: 1998/1999)

❖ EHLERMANN ragasztókötô + összehordó,
típ.: EB 1/22 (évj.:1982)

■ WOHLENBERG ragasztókötô, típ.: Golf 18 (évj.: 1994)
❖ KOLBUS beakasztó gép, típ.: EMP 36 (évj.: 1965)
■ STAHL táblakészítô gép, típ.: DM 300-2 (évj.: 1985)
❖ STAHL falcbeégetô és prés, típ.: EP 260 R (évj.: 1978)
■ TRÄNKLEIN ívkötegprés (évj.: 1983)
❖ POLYGRAPH írkafûzô, típ.: 735/1-KT-771 (évj.: 1977)
■ OSAKO írkafûzô, típ.: 368 (évj.: 1992)
❖ PURLUX írkafûzô, típ.: Europa QD8E (évj.: 2000)
■ MERLIN fóliázó (évj.: 1989)
❖ PERFECTA háromkéses vágó, típ.: SDY-EZ  (évj.: 1984)
■ PERFECTA egyenesvágó, típ.: SEYPA 132 (évj.: 1975)
❖ KDO flexónyomógép, típ.: Flexo Seltec 7C 10G (évj.: 2000)
■ RIMA keresztkirakó, típ.: RS 3110 SL (évj.: 2001)
❖ GÄMMERLER keresztkirakó, típ.: KL 513/1 (évj.: 1998)
■ GÄMMERLER keresztkirakó, típ.: KL 511/1 (évj.: 1997)
❖ PAKO filmhívó, típ.: 26 SL (évj.: 1990)
■ KALLE lemezmásoló (évj.: 1977)
❖ KRAUSE lemezhívó, típ.: PEM 1050 (évj.: 1990)
■ NDK-s másolóráma (évj.: 1975)
❖ POLIMERO kimosó, típ.: Nylonprint (évj.: 1993)

Érdeklôdni lehet: 06 27 537-873,
kaposvari.edina@prosystem.hu

Megvételre kínáljuk a kövMegvételre kínáljuk a követketkezô gépparkezô gépparkot:ot:
– ST 100 irka hernyófûzôgép: 4 állomásos + borítófelrakó
– COPYMAT THEIMER lemezlevilágító (B2-es)
– INTER POATER 88 lemezelôhívó (B2-es)
– OBSCURE 3550 összehordó (gy.sz: 0727507)
– Maxima 80-as vágógép (kijelzôje sérült) 1992-es, késekkel
– Szita szétrakóállványok, felhajthatós és sima
– Maxima Obscura lapösszehordó,

15 állomásos, B3-as, tûzôfejjel, trimmelôvel
– Giroform önátíró CB 80 g, 61x43 cm 1 raklap bontatlan
– Giroform önátíró CF 55 g, 61x43 cm 1 raklap bontatlan
Ár megegyezés szerint. A gépek megvásárolhatóak akár
csomagban, akár külön-külön is. Elôzetes egyeztetést
követôen a gépek megtekinthetôek: +36-30/311-7174.

THERMOFÓLIÁZÁSTHERMOFÓLIÁZÁS
B1-es méretig

Koli Print
06 20 9376 826

Két atlasz egy áráért!
A Börzsöny és a Gödöllôi-

dombság atlasz együtt
3000 Ft-ért megrendelhetô a

www.map.hu
internetes térképboltban



Az Etikai Irányelvekhez csatlakozókként elis-
merjük és védjük a média szabadságát. 
Kinyilvánítjuk, hogy a média legfontosabb
feladata a tájékoztatás, a választói, fogyasztói,
szülôi és egyéb döntésekhez szükséges infor-
mációk bemutatása, a szabad véleménnyilvá-
nítás és a különbözô vélemények áramlásának
elôsegítése, a szórakoztatás, és mindezeken
keresztül a társadalom önismeretének erôsítése.
Mindezen feladatok ellátásához az újságírók-
nak rendelkezniük kell azzal a szabadsággal,
amely lehetôvé teszi számukra, hogy politikai
és gazdasági befolyás, félelem, illetve részre-
hajlás nélkül végezzék munkájukat. Az Etikai
Irányelvekhez csatlakozók kinyilvánítják, hogy
kötelességüknek tekintik a legjobb szakmai
meggyôzôdésük szerinti pontos, méltányos és
valósághû tájékoztatást. 

A lelkiismeretes tájékoztatás szabályai 
Az újságíró 
– pontosan, azaz az általa közölt információk
valóságtartalmáról meggyôzôdve; 
– elfogulatlanul, azaz az egyes szereplôket és
ügyeket egyenlô mércével mérve; 
– személyes meggyôzôdését a tényekkel nem
összekeverve, a vélemény- és információs
mûfajokat elkülönítve; 
– méltányosan, azaz az egyes szereplôk
magánszféráját, emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartva; 
– bátran, megalkuvástól mentesen, a munkája
során felmerülô konfliktusoktól,
fenyegetésektôl meg nem rettenve; 
– manipulációtól mentesen, azaz az események
és folyamatok bemutatásának és nem
befolyásolásának céljával; 
– tisztességesen, az információkkal nem
üzletelve, a nyilvánosság hatalmával nem
visszaélve, az összeférhetetlenségi viszonyokat
kerülve; 
– közönsége érdekeit szolgálva, más érdektôl
nem befolyásoltan, közérthetôségre törekedve 
végzi munkáját. 

Az információszerzés és forráskezelés
szabályai

Az információk forrását közölni kell a közön-
séggel, személyhez vagy intézményhez kötôdô
vagy indirekt, a forrás jellegére utaló formák-
ban. Törekedni kell a források nyílt felfedésé-
nek lehetôségére, de a névtelenség biztosítása
megengedett, ha az információ más módon
nem szerezhetô be (ennek részletes szabályait
lásd alant). A forrásmegjelölésnek tartalmaznia
kell minden, az információt befolyásoló lénye-
ges tényezôt. 
Az újságíróknak minden körülmények között
újságíróként kell viselkedniük. Ezért minden
alkalommal közölniük kell a forrással, hogy
milyen célból kérik az információt, mikor és
milyen formában várható annak közlése. Az
újságíró felelôssége, hogy a forrása tisztában
legyen a szabályokkal. Ez alól a szabály alól
kivételt csak az képezhet, ha az újságíró sem-
milyen más módon nem tud eleget tenni a
lelkiismeretes tájékoztatás követelményének,
és az ügy, amirôl ilyen módon szerzi az infor-
mációt, olyan súlyú, hogy az a kivételt indo-
kolja. 
Az újságíró nem „üzletelhet” az információk-
kal: nem ígérhet vagy fogadhat el jogtalan
anyagi vagy egyéb elônyt, nem adhat informá-
cióért cserébe bizalmas információt. Az újság-
író nem élhet vissza a nyilvánosság hatalmával
olyan módon, hogy valakibôl információt más
információk elhallgatásának ígéretével kény-
szerít ki. 
Az újságíró mindent elkövet, hogy közérdekû
adatokról, döntésekrôl, dokumentumokról a
hivatalos csatornákon keresztül – a mindenkor
hatályos, médiatartalomra vonatkozó jogsza-
bályok tájékoztatási kötelezettségrôl szóló ren-
delkezéseit vagy a közérdekû adatok nyilvá-
nosságáról szóló jogszabályokat érvényesítve –
értesüljön, ugyanakkor fenntartja magának azt
a lehetôséget, hogy ha a hivatalos úton kudar-
cot vall, informális csatornákon szerezze be az
információkat. 
Az újságíró nem fedheti fel forrása személy-
azonosságát, ha erre neki ígéretet tett, kivéve,
ha erre bíróság vagy egyéb, erre törvénnyel
felhatalmazott hatóság kötelezi, ám jogi esz-
közökkel az újságírónak ilyen helyzetekben is
törekednie kell ennek elkerülésére. 
Az újságíró és interjúalanya az interjút nyilvá-
nos közzétételre szánt beszélgetésnek tekinti,
nem magánbeszélgetésnek. Az újságíró az in-
terjúalany szavait az interjúalany mondandójá-
hoz hûen adja vissza, ami nem feltétlenül je-
lenti annak szó szerinti bemutatását.
Lehetôséget csak az elhangzottakhoz képesti
hûség ellenôrzésére ad, de nem azok utólagos
érdemi módosítására. 

Összeférhetetlenség
Az újságírónak tartózkodnia kell olyan témák-
tól, illetôleg olyan forrásokkal való kapcsolat-
felvételtôl, és az olyan forrásokból származó
információk közreadásától, aminek feldolgozá-
sa során bármilyen magántermészetû kötôdés,
elfogultság vagy érdek miatt nem tud elfogulat-
lanul dolgozni (információt beszerezni és fel-
dolgozni). Az újságíró csak olyan megbízatást
vállalhat, amely nem veti fel az összeférhetet-
lenséget vagy annak látszatát a médiumnál
végzett tevékenységével. Olyan szervezettôl,
cégtôl vagy személytôl, amelyrôl/akirôl az
újságírónak bármilyen formában tudósítania
kell majd, nem fogadhat el munkát vagy egyéb
megbízást, akár jár érte pénzbeli ellenszolgál-
tatás, akár nem. A kötôdés természetét jelezni
kell a közönségnek olyan esetekben, amikor a
szerkesztôi mérlegelés alapján valamilyen
személyes vagy intézményi összeférhetetlenség
óhatatlanul is befolyásolhatja a publikációt. 
Az újságíró nem fogadhat el szóró-ajándéknál
nagyobb értékû értéktárgyat, ajándékot vagy
egyéb elônyt (beleértve különösen nem – vagy
nem kizárólag – szakmai természetû utazást,
aránytalan értékû ebéd- és vacsorameghívást,
soron kívüli ügyintézést, különleges hivatali
bánásmódot, „újságírói” kedvezményt) olyan
szervezettôl, cégtôl vagy személytôl, amely-
rôl/akirôl bármilyen formában tudósítania kell.
A munkája során felmerülô indokolt reprezen-
tációs célok, eszközök megválasztásakor és a
reprezentációs költségek viselése tekintetében
az ésszerûség és a jó ízlés szabályai szerint jár
el, de tiszteletben tartja a fent részletezett elvet. 
Az újságíró sem alkalmilag, sem tartósan nem
fogadhat el jövedelmet, illetve nem vállalhat
aktív szerepet szervezetek, pártok, gazdasági
társaságok életében, amennyiben ez a szerep-
vállalása bármilyen kapcsolatban van azokkal a
témákkal, amelyekrôl tudósítania kell. A fenti-
ek érvényesek közhivatal vagy hasonló megbí-
zatás betöltésére, vállalására is. 
A munkája során megszerzett különbözô
bizalmas információkat azok nyilvánosságra
hozatala elôtt – különös tekintettel a pénzügyi
és gazdasági, kereskedelmi, illetve egyéb, sze-
mélyes haszonra fordítható értesülésekre – az
újságíró nem fordíthatja személyes elônyre,
illetve azokat nem továbbíthatja harmadik
félnek. 
Az újságíró nem vehet részt olyan pályázato-
kon, versenyeken, nem részesülhet olyan díjak-
ban, amelyek odaítéléséért olyan személyek-
/szervezetek/cégek viselnek felelôsséget, ame-
lyekrôl a munkája során rendszeresen tájékoz-
tat. Nem kizáró ok, ha az ilyen díjak támogatói,
kiírói ugyan ilyen szervezetek, de a versenyek
elbírálásáért, a díjak odaítéléséért autonóm,
szakmai zsûri felel. 
Az újságíró nem nyújthat vagy ígérhet publici-
tást vagy különleges elbírálást, védelmet senki-
nek információ fejében. Ugyanígy nem fogad-
hat el sem anyagi, sem egyéb természetû elônyt
információ közlése vagy visszatartása fejében. 
Az újságíró munkája során köteles mindenkivel
a társadalmi érintkezési normáknak megfelelô-
en kommunikálni. 

Szerkesztôségi függetlenség, integritás,
kapcsolat a médiavállalkozással 

Egy szerkesztôség jellemzôen legitim üzleti
célokkal rendelkezô médiavállalkozás része.
Vállalkozás alkalmazottjaként az újságíró mun-
kája a vállalat üzleti céljai teljesülésének elôse-
gítése, de ez a cél nem állhat szemben az újság-
írás társadalomban betöltött szerepébôl fakadó
felelôsséggel és az ezt tükrözô etikai hagyomá-
nyokkal, szabályokkal. Ezért kívánatos, hogy a
médiavállalkozások ismerjék el a szerkesztôség
integritását és tartalmi függetlenségét, a
szerkesztôségek és a kiadók pedig mûködjenek
együtt a vállalkozás üzleti céljai és az újságírás
legmagasabb szintû etikai és szakmai szabályai
közötti harmónia megteremtésében. 
A médium tartalmáért kizárólag a szerkesztô-
ség a felelôs, a hirdetôk, szponzorok akár köz-
vetlenül, akár a médiavállalkozás munkatársain
keresztül semmiféle nyílt vagy burkolt nyomást
a szerkesztôségre nem gyakorolhatnak, illetve
az ilyen nyomásgyakorlást el kell utasítani. A
hirdetési bevétel és a reklám, mint olyan, a mé-
dia mûködésének elengedhetetlen része, és
alakulása a kiadók stratégiáját és ezen keresztül
a szerkesztôségek életét komolyan befolyásol-
ja. Ugyanakkor a sajtó szerepének betöltéséhez
és fenntarthatóságához szükséges, hogy e befo-
lyás korlátozott és transzparens legyen, és soha
ne konkrét közlésekre irányuljon. A médiavál-
lalkozás a szerkesztôséget vagy annak munka-
társát konkrét tartalom elkészítésére vagy el
nem készítésére, valamely információ közlésé-
re vagy elhallgatására nem utasíthatja olyan
módon, hogy az csak a jelen kódexben foglalt

elvek megsértésével legyen teljesíthetô. 
A médiatartalomban a szerkesztôségi tartalmat
a hirdetésektôl egyértelmû jelzésekkel meg kell
különböztetni. A törvény által leírt termékmeg-
jelenítés, mint hirdetési forma esetében arra
kell felhívni a figyelmet, ha a tartalom hirdetést
is tartalmaz. 

Közszereplôk
Az újságíró tiszteletben tartja a munkája során
vele kapcsolatba kerülô szereplô személyek
alkotmányos, állampolgári és személyiségi jo-
gait. A közszereplôk esetében a határok jóval
tágabbak, de ôk is csak a közszereplôi mivol-
tukkal összefüggô vagy arra érdemben ható
cselekedetek esetében minôsülnek közszerep-
lôknek, így a közszereplôi mivoltuk nem adhat
okot a sajtó számára életük minden rezdülésé-
vel kapcsolatos vizsgálódásra. Ugyanakkor
esetükben indokolt lehet magánéletük, rokoni
kapcsolataik, anyagi helyzetük vagy akár
egészségi állapotuk egyes részleteinek nyilvá-
nos feltárása, ha az érdemi összefüggésben van
közszereplôi mivoltukkal, vagy ha azt koráb-
ban saját akaratukból tárták a nyilvánosság elé. 
Az újságíró alapelvnek tekinti, hogy a közsze-
replôkre vonatkozó vélemények szabadsága
szélesebb körû, mint más esetekben. Indokolt
esetben és a jog által megengedett keretek kö-
zött helyes teret adni a közszereplôket illetô ke-
mény, akár provokatív megnyilvánulásoknak is. 
Az újságíró közszereplônek tekinti – a tevé-
kenységével összefüggésben – a következô
személyeket: 
a) minden választott tisztséget betöltô
személyt, 
b) minden közhivatalt ellátó személyt, 
c) minden közfeladatot ellátó személyt, 
d) minden, munkáját a nyilvánosság elôtt vég-
zô személyt (színészek, mûsorok szereplôi,
zenészek, egyéb mûvészek, sportolók, egyházi
vezetôk, üzletemberek, újságírók, egyetemi
oktatók, polgárôrök, közérdeklôdésre számot
tartó perekben szereplô ügyvédek, sportegye-
sületek vezetôi stb.), 
e) minden, bármilyen mértékben közvetett
vagy közvetlen állami tulajdonban lévô, illetve
monopolhelyzetben lévô, avagy közbeszerzés-
ben érdekelt cég tisztségviselôit, akik az adófi-
zetôk pénzével kapcsolatos tranzakciókban
vesznek részt. 
Nem tekinti közszereplôknek azokat, akik nem
számíthattak a nyilvánosság érdeklôdésére,
illetve akikre önhibájukon kívül terjedt ki ilyen
figyelem. Így például, nem tekinti közszereplô-
nek a balesetek szemtanúit, a közszereplôk
hozzátartozóit, a bûncselekmények áldozatait,
a lottónyeremény nyerteseit, a katasztrófák
túlélôit. 

Más médiumokkal való kapcsolattartás
szabályai 

Az újságíró mindent elkövet, hogy a hírver-
senyben megelôzze versenytársait, tartózkodik
azonban az elônyszerzés etikátlan formáitól, és
tiszteletben tartja kollégái szellemi termékét. A
hírversenyt elsôsorban saját gyorsasága és
ügyessége révén kívánja megnyerni, és nem
olyan módon, hogy másokat akadályoz az in-
formációk megszerzésében. Más szerkesztôsé-
gek primer információinak átvétele esetén a
forrást egyértelmûen meg kell jelölni, és az
átvétel csak magára az új információra és az
anyag arányos részére vonatkozhat engedély
nélkül. 
Az újságíró más újságírók elôtt, esetleges
összedolgozás esetén is betartja az információ-
kezelés, valamint a közszereplôkkel való kap-
csolattartás szabályait. Nem fedi fel informáto-
rát, nem él vissza információval. Közös munka
esetén – annak megkezdése elôtt – tisztázza a
szabályokat kollégáival, és követi a korrekt
hivatkozás szabályait. 
Az újságíró saját médiuma vagy szerkesztôsége
belsô életérôl bizalmas, üzleti információkat
nem ad ki. 

A személyiségi jogok védelme 
Az újságíró súlyt fektet arra, hogy a munkája
során bármilyen minôségben szereplô szemé-
lyek alkotmányos, állampolgári és személyisé-
gi jogai ne sérüljenek. Gondoskodik arról,
hogy személyes adataik, magánéletük részletei
indokolatlanul – tehát közérdekkel vagy méltá-
nyolható magánérdekkel nem indokolható mó-
don és akaratuk ellenére – ne kerüljenek sem a
tartalomban, sem más módon a nyilvánosság
elé, amennyiben ez bármilyen módon hátrányo-
san érintheti ôket, és nem közszereplôi minôsé-
gükkel áll összefüggésben az információ.
Különös figyelmet kell fordítani a balesetek,
katasztrófák és bûncselekmények áldozatainak
személyiségi és kegyeleti jogainak érvényesíté-
sére.

Az újságíró szigorúan tartja magát az ártatlan-
ság vélelmének elvéhez. A bûncselekmények
gyanúsítottjait a jogerôs ítéletig vezetéknevük
kezdôbetûjével és keresztnevükkel jelöli. A
beszámolókban más, az érintett beazonosításá-
ra alkalmas részletet, képet, felvételt sem kö-
zöl. A gyanúsított, illetve a vádlott beleegye-
zésével az anonimitása feloldható. Kis- vagy
fiatalkorú bûnelkövetôk esetében a teljes nevet
a jogerôs ítélet után sem említi. Ha közszerep-
lôt vádolnak bûncselekménnyel, az ártatlanság
vélelme ugyanúgy megilleti, mint bárki mást,
ugyanakkor indokolt és szükséges neve és
funkciója közlése. Minden esetben hangsúlyoz-
ni kell, ha a bemutatott ügyben jogerôs ítélet
még nem született, és amennyiben nem jogerôs
ítéletrôl egy médium beszámolt, akkor a jog-
erôsrôl is be kell számolnia, amennyiben az a
nem jogerôstôl enyhébb vagy érdemben külön-
bözô végeredménnyel zárult. 
Az újságíró különös figyelemmel jár el minden
olyan esetben, amelyben az érintett szereplô
valamiért nincsen abban a helyzetben, hogy
saját érdekeit teljes mértékben képviselje (kis-
és fiatalkorúak, büntetés-végrehajtási intézetek
lakói, fogyatékkal élôk, Magyarországon
tartózkodó külföldiek stb.). 
Védelem illeti a bûncselekmények, balesetek
áldozatait. Különös körültekintéssel kell el-
járni, ha az áldozat kis- és fiatalkorú. 
Az újságírónak szigorúan kerülnie kell az
egyes személyeket, embercsoportokat sértô
vagy más módon szélsôséges megnyilatkozá-
sok közlését. Indokolt esetben – tájékoztatási
céllal – ugyanakkor helyt adhatnak szereplôk
ilyen jellegû véleményének.

Sokkoló tartalmak 
Kerülendô a közönség öncélú sokkolása, tör-
ténjen az szöveges, képi vagy hangos eszkö-
zökkel. Amennyiben egy adott információ köz-
vetítése megoldhatatlan ilyen tartalmak közlése
nélkül, közvetlenül az adott tartalom elôtt fel
kell hívni a közönség figyelmét az elkövetke-
zôkre. 
Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a fiatal
vagy bármilyen más okból érzékeny közönség
számára nem csupán a könnyen felismerhetôen
durva vagy szexuális jellegû tartalomrészletek
lehetnek kellemetlenek, sokkolóak, hanem
olyanok is, amelyek ezeknél nehezebben kate-
gorizálhatók. Ennek megfelelôen a fenti szabá-
lyok vonatkoznak például az emberek vagy
embercsoportok számára sértô, megalázó tar-
talmakra, az extrém félelemérzetet kiváltó tar-
talmakra. 

Hibák és panaszok kezelése 
Ha minden kétséget kizáróan téves információ
(valótlan tény, vagy valós tény hamis színben
feltüntetve) jelenik meg, a hibát el kell ismerni
és a lehetô legvilágosabban, leggyorsabban ki
kell javítani. Ha az újságíró információt vesz át
más médiumtól, akkor arra pontosan hivatkozni
kell. Lehetôséget kell adni reagálásra annak,
akire vonatkozóan érdemi és új információt
szándékozik a médium publikálni, ez azonban
nem jelent kötelezettséget az érintett vélemé-
nyének szó szerinti idézésére, sem teljes terje-
delmû bemutatására. 
Azon olvasói, nézôi, hallgatói panaszokat,
amelyek a jelen dokumentumban lefektetett
elvek sérelmét kifogásolják, az irányelveket
elfogadó szerkesztôségek megvizsgálják, és
azok eredményét egymással és közönségükkel
megosztják. 
Az irányelveket a csatlakozók évente felülvizs-
gálják, kiegészítik. 

Információ a szervezetrôl:
http://foszerkesztokforuma.wordpress.com/ 

Csatlakoztunk eme szervezethez, és ezáltal az alábbiakat tekintjük 
– immáron deklaráltan is – magunkra nézve kötelezô érvényûnek.Fôszerkesztôk Fóruma
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