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

A nyomtatott termék a maradandóság része

Szeretetteljes karácsonyt
és sikeres új esztendôt kívánunk!

fo
tó

K
at

a





Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu •
www.printline.hu • Kiadóvezetô-fôszerkesztô: Korsós Ilona • Szerzôk: Horváth Gergely • Fotók: Peller Katalin
(fotóKata) • Hirdetésfelvétel, felvilágosítás a PRINTinfónál (szerkesztôségi órák: 8–9 óra között):
+36 1 226-1944 • Megjelenik: cca. 3 hetente, 3 000 példányban •  Következô szám: 2012. január 19.
(kéziratzárás: 2012. január 9.) • Szedés-tördelés: PRINTinfo • Korrektor: Fáklya Ágnes • Levilágítás CtP-re:
GMN-Buda, Pauker Holding • Nyomdai munkák: Pauker Nyomda (F.v.: Vértes Gábor) • Papír: Antalis Hungary
(CLAROBulk 1.1 vol. 100 g) • ISSN: 417–4804 • Nyilvántartási szám: 163/0398/2/2010.
A lapban megjelent írások a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. • A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség nem vállal felelôsséget!

JUHÁSZ GYULA – KARÁCSONYI ÉNEK

Szelíd, szép betlehemi gyermek:
Az angyalok nem énekelnek,

S üvöltenek vad emberek.

Boldog, víg betlehemi jászol:
Sok börtön és kórház világol,

És annyi viskó bús, sötét.

Jó pásztorok és bölcs királyok:
sok farkas és holló kóvályog,
S nem látjuk azt a csillagot!

Békés, derûs karácsony éjjel:
A nagy sötét mikor száll széjjel,

S mikor lesz béke és derû? 
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…piaci lehetôség a
csomagolóanyag-gyártásban?

BOBST – Szabadics László  . . . . . . . . . . . . . . . .(22–23. oldal)

„…Óvatosan szabad ezt ilyen formán
interpretálni! Tény, hogy ez évben komoly
kapacitásokkal bôvült a hazai
csomagolóanyag-, ezen belül a karton-
dobozgyártás, de ez nem jelenti azt, hogy
hiány volt, vagy lenne vonatkozó
kapacitásokból. Ne gondolja senki, hogy

amennyiben a kartondobozgyártás felé fordul, megrendelések
hada várja…”
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Mert minden az
embereken múlik

Papyrus Zrt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(14–15. oldal)

„…Az emberközpontúság vala-
mennyi Papyrus cég életére,
életében jellemzô, gyakorlati
szinten különbség kizárólag a
kulturális gyökerek, illetve a
törvényi szabályozások miatti
lehet. Más prioritás, hozzáállás
tapasztalható például Lengyel-
országban, mint Romániában
vagy éppen Olaszországban.
A hazai mentalitás áll talán

legközelebb ahhoz az értékrendhez, amelyet az anyavállalatunk
is képvisel, és egyébként eredményességben is mi teljesítünk a
legjobban.”

CégCéginfo

Papyrus Digital Day
Papyrus a Korda Filmparkban  . . . . . . . . . . . .(16–17. oldal)

„…a papírgyárak egyrészt maguk
is szélesítik digitális kínálatukat,
másrészt újabb és újabb olyan
digitálispapír-féleségeket
fejlesztenek, amelyek egyaránt
megfelelnek mindkét – azaz ofszet-

és digitális – technológiához, valamint méretben és
szálirányban is igazodnak az elvárásokhoz…”

CégCéginfo

Környezetvédelem, 
nyomtatás

PNYME szimpózium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(18–21. oldal)

…A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki
Egyesület nyomdaipari szakosztálya
ezúttal elsôsorban a környezetvédelem
köré szervezte idei Nyomtató
szimpóziumát, de természetesen az
ágazatot jelenleg leginkább foglalkoztató
termékdíj téma is napirendre került…
…Noha az elôadó csak interpretálta a

termékdíjjal kapcsolatos pillanatnyi helyzetet és ismereteket, a
nyomdászok részérôl ezúttal is igen éles kritika fogalmazódott
meg annak igen-igen hátrányos hatásai miatt… …Ezzel véget is
ért a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület Nyomtató szim-
póziuma, amely valamennyi résztvevô számára ezúttal is
érdemi információkkal bôvítette az ismereteket.…

KözKözinfo

Csôdvédelem alatt az manroland
németországi gyára  . . . . . .(24. oldal)

HírHírinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25–26. oldal)ApróApróinfo
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Ha már muszáj, akkor
lehetôleg a legkevésbé
fájjon

Termékdíj – e-Termékdíj.hu  . .(12–13. oldal)

„…Hogy régi, klasszikus mondást idézzek: »ez
bizony fájni fog, nem kicsit, nagyon…«. Mert

az egy dolog, hogy meg kell fizetni a nyomdáknak a termékdíjat,
az pedig egy másik, hogy mindez mekkora adóadminisztrációt
jelent számukra!…” 

CégCéginfo

Paraméterek – 2012
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(27. oldal)
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Már most tudható, és egyáltalán nem tréfa (2.):

Termékdíj-workshop
Igazán nem telik unalmasan és

egyhangúan a nyomdászok év vé-
géje. Sajnos, nem a megnöveke-
dett megrendelés-állomány leve-
zénylése és legyártása okoz élén-
külést, hanem a termékdíjjal kap-
csolatos feladatok megismerése és
beépítése a mûködésbe. Ahogy az
ismeretes, 2012. január elsejétôl
megváltozik a termékdíjtörvény:
gyártói kötelezettség lesz a ter-
mékdíj alá esô termékek után
mind nyilvántartani és bevallani,
mind megfizetni a termékdíjat.
Lapzártánk pillanatáig ugyan nem
születtek meg a végrehajtási
utasítások, de ez mit sem változtat
a törvényi kötelezettségen. Jó, ha
mindenki tisztában van tehát az-
zal, hogy például egy 2012. január
2-dikán kiállított számlán mit kell felszámolnia, miként
kell azt feltüntetnie, és egyébként is mi minden dolga
van ezzel kapcsolatosan.

Éppen ezért a Nyomda- és Papíripari Szövetség
igyekszik minden olyan segítséget megadni, amely
megkönnyíti a termékdíjban érintett nyomdák, illetve
egyéb nyomdaipari vállalkozások dolgát. Az általuk
szervezett 2011. december 7-én tartott termékdíjjal
kapcsolatos workshop is e célt szolgálta, és nemcsak a
szövetség tagvállalatai vehettek részt rajta, hanem
bármely nyomdaipari vállalkozás képviselôje is.

A mintegy 50 cég képviseletében jelenlévô kollé-
gákat dr. Peller Katalin fôtitkár köszöntötte, és felhívta
a figyelmüket, hogy a szövetség honlapján hozzáférhe-
tôek lesznek a témában elhangzott prezentációk, illetve
biztatott mindenkit arra is, hogy interaktív módon
nyugodtan kérdezzenek közbe az elôadások alatt is. 

A program alapvetôen két részbôl állt: délelôtt az
elméleti tudnivalók kerültek ismertetésre, az ebédet
követôen pedig az ezzel kapcsolatos gyakorlati teendô-
ket tudhatták meg a jelenlévôk, és mindkét elôadásnál a
hallgatóság élt a közbekérdezés lehetôségével.

A termékdíjjal kapcsolatos legfontosabb változás, hogy
kvázi „eggyel visszalép”, azaz a termékdíj alá esô termékek

gyártójára, például a nyomdákra, csomagolóanyag-
gyártókra terhelôdik mindennemû – nyilvántartás,
bevallás, megfizetés – kötelezettség.

Az elméleti tudnivalókról Sztruhár Imre, a
Green Tax Consulting képviselôje tartott elôadást. A
Green Tax egyébként részt vett a törvény, sôt a módo-
sító indítványok és a végrehajtási utasítások kidolgozá-
sában is. A termékdíjtörvény alapvetô célja, hogy bevé-
telt biztosítson az államnak, és úgy, hogy az ezzel
kapcsolatos adminisztratív terhek számára leegyszerû-
södjenek. Rögtön jelezném, hogy a gyártók számára
viszont nem kissé növekedett meg az adminisztrációs
teher sem! „Tekintettel arra, hogy a termékdíjtörvény-
nek való megfelelés alapja a nyilvántartás, minden
gyártó számára elemi érdek, hogy ezt nagyon rendbe
kell tenni – visszamenôleg is. Várhatóak az ellenôr-
zések” – figyelmeztetett az elôadó. Megváltoztak a
fogalmak is: például a csomagolásnál korábban csoma-
golás, illetve kereskedelmi csomagolásról beszéltünk,

az új szabályozás már
csomagolószer és keres-
kedelmi csomagolószer-
ként definiál. A reklám-
hordozó papírok esetében
is pontosabb meghatáro-
zásokat használ, és egy-
ben kiszélesíti a hatálya
alá esô termékek körét.
Külön érdemes odafi-
gyelni az importból szár-
mazó gépalkatrészekre,
vagy gépekre is, hiszen
ezek egyik-másik alkat-
része termékdíjköteles, és
ezt bizony be kell vallani,
és meg kell fizetni. De
nemcsak ebben az
esetben kell figyelni arra,
hogy valami termékdíj-
köteles-e, hanem akkor

is, ha valaminek csak része, összetevôje az a bizonyos termék.
Szentendrei Zoltán kérdésére, miszerint ki mondja meg, hogy
egy gépnél mi és mennyivel tartozik a termékdíj hatálya
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Sztruhár Imre



alá, Sztruhár Imre elmondta, hogy
mivel önbevallás útján kell nyilat-
kozni, ha vonatkozólag „normális
és hihetô” az adat, akkor a „ható-
ság minden bizonnyal azt vélelme-
zi, hogy rendben”. Nem monda-
nám, hogy túl egzakt támpont…
Külföldrôl történô lízing esetében
az dönti el, hogy kell-e termékdíjat
fizetni vagy nem, hogy hol válik
„hulladékká”. „Tekintettel arra,
hogy ez azért alkalmasint kérdéses
és vitatható, inkább érdemesebb
megfizetni utána a díjat, abból baj
nem lehet” – hangzott egy másik
feltett kérdésre a válasz. Fontos
eligazításul szolgálnak a vám-
tarifaszámok: ez alapján eldönt-
hetô, hogy kell-e termékdíjat
fizetni (persze bevallani, nyilván-
tartani is) vagy nem a behozatal-
nál. Papírok, kartonok esetében is
ez a kiinduló pont. (Késôbb majd
írok a dupla termékdíj-megfizetés
– termékdíjas alapanyagból termékdíjas termék gyártása – ki-
küszöbölésének lehetôségérôl is! – a fôszerk.)

A fizetésre kötelezettek köre – ahogy említettem – a termék-
díjtörvény hatálya alá esô termék gyártója, import esetén az
elsô hazai forgalomba hozó, illetve a saját célú felhasználó
(saját magának gyártott prospektus, szórólap, katalógus stb.),
bérgyártás esetén pedig a bérgyártató. Fontos: amíg nem
tekinthetô készterméknek egy termék, addig a részmunkák
egyes állomásaiban nem termékdíjas. Adott termék célja
határozza meg, hogy mikor válik termékdíj-kötelessé egy
termék. A számla címzettje is befolyásolja, hogy adott termé-
ket termékdíj terheli-e vagy nem: külföldi telephelyû cég szá-
mára, vagy 60 százalékban külföldön forgalomba kerülô ter-
mék után nem kell termékdíjat számolni. 

Csomagolószer, csomagolás termékköre. Ennél is
nagyon fontos, hogy a csomagolóeszköz, vagy -anyag, illetve
csomagolási segédanyag mire szolgál! Például, ha a fóliát nem
csomagolásra fogja adott megrendelô használni, hanem mond-
juk takarásra, akkor a gyártónak nem kell termékdíjat számolni.
Bonyolult volt meghatározni, hogy mi minek minôsül, de végül

– legalábbis az ígéretek szerint –
a végrehajtási utasítás részletes
útmutatóul fog szolgálni.

A csomagolóeszköz definíció-
ja a következô: a termék, vagy a
kisebb csomagolás befogadására
kialakított, meghatározott anyagú és szer-
kezetû – általában ipari vagy szolgáltató
jellegû tevékenység keretében elôállított –
ideiglenes védôburkolat, továbbá a raklap.
Csomagolóanyag meghatározása: a cso-
magolóeszközök elôállítására, illetve az
ideiglenes védôburkolat kialakítására köz-
vetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok
gyûjtôfogalma. Csomagolási segédanyag-
nak pedig a következôknek megfelelôek
minôsülnek: a csomagolást kiegészítô vagy
járulékos részeként felhasználható – így
különösen záró, rögzítô, párnázó, díszítô –
elemek, valamint kellékek, így különösen
címke, páralekötô anyag, hordfogantyú,
ragasztó gyûjtôfogalma. Kereskedelmi
csomagolószer fogalmába pedig azok a
csomagolószerek tartoznak, amelyek alkal-

masak kereskedelmi csomagolás létrehozására. Ide tartozik
például az italtermékek elsôdleges csomagolása, illetve a mû-
anyag (bevásárló-reklám) táskák.

Címkéknél elôfordulhat, hogy mint alapanyag benne van
a termékdíjköteles listában, akkor a forgalmazó kötelezett-
sége a termékdíj megfizetése, ha viszont nincs benne, akkor
gyártói kötelezettség. A vámtarifaszám fogja eldönteni a teen-
dôt. A kartonok esetében ugyanez a helyzet, és akkor a keres-
kedô fizeti! Amennyiben alapanyagként a termékdíj meg-
fizetésre került, és az alapanyagból ismételten termékdíj
hatálya alá esô terméket gyártott valaki, akkor az elôzô ter-
mékdíj visszaigényelhetô! A csomagolóanyagok esetében
átvállalhatja a termékdíjat a csomagolást végzô, de ezt szerzô-
désbe kell foglalni, és 15 (naptári) napon belül be kell jelenteni
a NAV-nak. Ha a megrendelô nem csomagolásra használja az
egyébként csomagolóanyagnak minôsülô terméket, akkor ele-
gendô nyilatkoznia errôl, és ebben az esetben is mentesül a
gyártó a termékdíj megfizetésétôl. Újrahasználható csomagoló-
szer esetében akkor nem kell megfizetni a termékdíjat, ha a
NAV nyilvántartásában szerepel, vagy betétdíjas a konstrukció,
illetve tényleges újrahasznosítás történik. Külföldrôl behozott
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
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Köszönjük kedves partnereinknek
a Stancforma Kft.-hez való hûségüket,

egyben kívánunk békés,
boldog ünnepeket,

sikerben és örömben
gazdag új évet,

amelyben továbbra
is Önöket szolgáljuk! 
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csomagolásnál pedig akkor nem keletkezik kötele-
zettség, ha a bevallás idôszaka alatt (negyedév)
visszaszállításra is kerül, vagy benne van a NAV-lis-
tában, esetleg nem kerül sor további csomagolásfel-
használásra, illetve nem képezi tárgyát az áru adás-

vételének. (Nem gyôzôm hangsúlyozni: noha igyekszünk átfogó
információkat adni, nem tudjuk felvállalni a teljes körû és rész-
leteiben is tökéletes útmutatást. Ha valakit, mint gyártót érint a
„csomagolós” termékdíj, mindenképpen kérje szakember segít-
ségét, mert igen-igen bonyolult a történet, de vannak benne
azért egyszerûsítési lehetôségek! – a fôszerk.) 

A termékdíj bevallása és megfizetése. A papír-
alapú csomagolószerek után fizetendô termékdíj mértéke:
20 Ft/kg, amit az áfa is terhel! Ami nem változik az elmúlt
évekhez képest: a fizetési kötelezettség idôpontjára vonatkozó
szabály, ez megegyezik a késztermék kiszámlázásának idôpont-
jával, a termékdíj alapja továbbra is a termék tömege, önbeval-
lási kötelezettség elektronikus úton és formában, a negyedéves
gyakoriság, illetve a bevallások és megfizetések teljesítése
meghatározott határidôig. Ami viszont változik: egyetlen azo-
nosító lesz, mégpedig a VPID szám (EU-s vámazonosító
szám), valamint negyedéves bontás a nyilvántartásban és a
bevallásban, „ötnegyedéves” megfizetés: I.–II.–III. negyedév
tényleges, majd a IV. negyedévre elôleg, azt követôen pedig a
IV. negyedév tényleges kötelezettsége.

A számlán való feltüntetés szabályai csomagoló-
szerek esetében. Amennyiben a kötelezettség az eladót terheli,
mindenképpen szerepeljen a következô mondat: „A csomago-
lószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.” Amennyiben a
kötelezettség a vevôt terheli (átvállalta), a következô minden-
képpen szerepeljen a számlán: „A csomagolószer termékdíj-
kötelezettség  a vevô eseti nyilatkozata alapján a vevôt terhe-
li.”, vagy: „A csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevô
..................számon iktatott idôszaki nyilatkozata alapján a ve-
vôt terheli.”

További lehetôség a csekély mennyiségû csomagolóeszkö-
zök (papíralapúnál tárgyévi 500 kg-ig) esetében a Termékdíj-
átalány választása. Vigyázat a raktáron lévô csomagolósze-
rekkel (és persze reklámhordozó papírokkal is!), ugyanis
ezek 2012. január elseje utáni kiszámlázásakor a gyártónak kell
megfizetni a termékdíjkülönbséget (4 Ft/kg)!

Reklámhordozó papír. Nos, 2012. január elsejétôl a
gyártókat, azaz a nyomdákat terheli a reklámhordozó pa-
pírok utáni termékdíjjal kapcsolatos valamennyi teher.

A reklámhordozó papírok termékdíjtétele igen magas
lett: 64 Ft/kg. (Eddig 26 Ft/kg volt – a fôszerk.) Ráadásul kibô-
vült a törvény hatálya alá esô termékek köre: például az ez idá-
ig ISSN, illetve örökségvédelmi nyilvántartási számmal rendel-
kezô újságok, folyóiratok nem tartoztak ide, ám január 1-jétôl
igen, amennyiben 50 százaléknál nagyobb terjedelemben tartal-
maznak gazdasági reklámot. (Hogy mi tartozik a gazdasági
reklám fogalmába, azt definiálja a vonatkozó törvény – a

K
ö

z
K

ö
z
in

fo

Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063



99

Pyroll Kft.

www.pyroll.h
u

fôszerk.) Reklámhordozó papírnak minôsül jó megközelí-
téssel a 48-as és 49-es vámtarifaosztály. Nagyon lényeges
azonban, hogy az elôterjesztéssel ellentétben, sikerült a szövet-
ség erôfeszítésének köszönhetôen elérni, hogy ne a nyomdá-
nak kelljen megállapítani egy-egy kiadvány kapcsán, hogy
termékdíjköteles-e, hanem a kiadó nyilatkozhat errôl, és
annak konzekvenciáját is teljes egészében – erkölcsileg, anya-
gilag – viseli. Amennyiben nem nyilatkozik, a nyomda dönti el,
hogy minek tekinti a szóban forgó nyomdaterméket, és a követ-
kezményekért is ô felel. Mindebbôl az is következik, hogy
nyilatkozat hiányában kérdéses esetekben a nyomdának
érdemesebb termékdíj-kötelezetté besorolni, mert ha egy
ellenôrzés kapcsán a hatóság mégis annak ítéli, nemcsak
magát a termékdíjat, de a büntetést is vele fizettetik meg.
Reklámhordozó papírok esetében termékdíj-átvállalás nem
létezik. 

Reklámhordozó papírnak minôsül a gazdasági
reklámot tartalmazó sajtótermékek közül a következôk: az idô-
szaki lap egyes számai, a röplap, az egyéb szöveges kiadvány, a
grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép. És be-
le kell érteni azt az esetet is, ha mindezek más kiadvány külön
mellékletét képezik. Nem tartozik a reklámhordozó papír
fogalmába amennyiben: 1.: a kiadványként, annak teljes
nyomtatott felületére vetítve legalább 50 százalékban nem

gazdasági reklám
terjesztésére szolgá-
ló kiadvány, idôsza-
ki lap. 2.: a közhasz-
nú szervezet, állami,
önkormányzati szerv által,
alapfeladata körében kiadott
kiadvány, idôszaki lap. 3.: a
könyv, tankönyv.

Reklámhordozó papírok speciális szabályai.
Belföldi elôállítás esetén a megrendelô írásban nyilatkozik a
nyomdai szolgáltatást teljesítô felé, hogy az általa megrendelt
termék reklámhordozó papírnak minôsül-e. Amennyiben nem
minôsül annak, nyilatkoznia kell, hogy a Ktdt. 2. paragrafus
(26) mely pontja alapján nem minôsül annak. A teljesítô
(nyomda) 6 évig köteles megôrizni a nyomtatott vagy elektro-
nikus példányt. A reklámhordozó papír meghatározása tekin-
tetében valótlanul nyilatkozó kötelezettnek minôsül. A számlán
– minden bizonnyal a végrehajtási utasítás fogja elôírni – külön
sorban fel kell tüntetni a termékdíj mértékét, amelyet – csak-
úgy, mint a csomagolószereknél – áfa is terhel. Figyelem: a
termékdíj áfa-mértéke megegyezik magának a terméknek az
áfa-besorolásával, azaz bizonyos esetekben csak 5 százalék.

Az ebédet követôen folytatódott a termékdíj-workshop.
Mielôtt azonban a gyakorlati tudnivalók ismertetésére került
volna sor, Kása István Zoltán (Kner), mint a szövetség
Termékdíj Bizottságának tagja (további tagok: Balog Miklós,
dr. Peller Katalin, Szentendrei Zoltán) beszámolt részben az
eddig elért eredményekrôl, részben a további tervekrôl. Az
egyértelmûen a bizottság érdeme, hogy kötelezô feltüntetni a
számlán külön sorban a termékdíjat, illetve a konzekvenciákat
érdemben átvállaló megrendelôi nyilatkozatok lehetôsége
ugyancsak egy óriási könnyebbséget jelent a nyomdáknak.
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Ezzel együtt, további feladatok bôven akadnak,
hiszen számtalan tisztázatlan definíció, helyzet és
kérdés van mind a csomagolással, mind a reklámhor-
dozó papírokkal kapcsolatosan, és azt mindenképpen
jó lenne elérni, hogy az ezzel kapcsolatos adminiszt-

ráció és egyéb teendôk ne jelentsenek ilyen nagy terhet a
nyomdáknak. „Nem szembe menni akarunk az üggyel, meg-
értjük, hogy az államnak bevételre van szüksége. Csak történ-
jék ésszerûen, hogy ne menjünk bele tönkre” – fogalmazta
meg az ágazat véleményét Kása István. Rövid beszámolója
végén szorgalmazta egyrészt az ágazati szintû összefogást a
megrendelôk tájékoztatására, illetve az egységes nyomdaipari
megoldás kidolgozását az ügyben.

„Senki ne reménykedjen abban, hogy a termékdíjjal kapcso-
latos teendôk egyszerûek lesznek. A díját semmiképpen nem
szabad beépíteni az árakba. A megrendelôkben tudatosítani
kell, hogy ez egy adó, amit nem lehet »lenyeletni« a nyomdá-
val” – fûzte az elhangzottakhoz dr. Peller Katalin, majd átadta
a szót Borsányi-Bognár Leventének, aki az e-Termékdíj.hu
Kft. képviseletében a témát gyakorlati oldalról megközelítve
tartott elôadást. Az elôadó maga is kétségekkel figyeli a
termékdíjtörvény változását, illetve számos pontban mutatott rá
annak gyenge vagy éppen vitatható voltára. Mindazonáltal ez
van, ebbôl kell kiindulni, ezt kell alkalmazni, ennek kell meg-
felelni. Elsôként a kötelezettek körét ismertette a hallgató-
sággal: a legfontosabb változás – ahogy azt már írtuk –, hogy a
gyártók, illetve az elsô belföldi forgalomba hozók a kötelezet-
tek 2012. január elsejétôl.

Mikor keletkezik a termékdíjjal kapcsolatos
kötelezettség?

1./ Forgalomba hozatal napján, azaz a számlán feltüntetett
teljesítés napján.

2./ Saját célú felhasználás esetén a költségként történô elszá-
molás napján.

3./ Jogutód nélküli megszûnéskor.
4./ Termékmegsemmisülésnél (az errôl szóló jegyzôkönyv

könyvelési napján).
5./ Készletre vételnél.
6./ Hulladékhasznosításra történô átadásnál.

Milyen kötelezettségekkel jár:
1./ Bejelentés, illetve változásbejelentés 15 naptári napon

belül a NAV-hoz.
2./ Termékdíj-megállapítási kötelezettség (nyilvántartás ve-

zetése).
3./ Bevallási kötelezettség („0”-ásra is – ezt korábban nem

kellett): negyedévente kötelezô, de mivel áfa terheli a termékdí-
jat is, érdemes ehhez kötni a termékdíj bevallását is.

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

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

6./ Bizonylat-kiállítási kötelezettség: a számlán való feltün-
tetés.

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

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

9./ Kötelezettség a számlán feltüntetni, hogy kit terhel a ter-
mékdíj-megfizetés.

Borsányi-Bognár Levente arra is felhívta a figyelmet, hogy
nem sok értelme van nem bejelentkezni, és nem vezetni
nyilvántartást, mert a hatóság részérôl ebben az esetben is
számíthatunk ellenôrzésre, sôt 24 órás, vagy akár egy hetes
vámhatósági felügyeletre is. A pontos nyilvántartás, illetve az
ez alapján történô bevallás és megfizetés pedig azért igen nagy
jelentôségû, merthogy áfa terheli a termékdíjat, így ha nem
pontos a termékdíj, az áfa sem lesz az, és egybôl két bírságolási
lehetôséghez jut a NAV. Az ellenôrzésre mind a vámhatóság,
mind az adóhatóság illetékes, sôt az OHÜ is, csak ez utóbbinak
nincs igazából hatósági jogköre, tehát akár be sem kell engedni
ôket…

Amit egy ellenôrzés során biztos, hogy vizsgál a hatóság,
az a bejelentés, a számlák, plusz a záradékok, a nyilvántartás,
illetve az elôzô ellenôrzéskor elôírtak betartása. Fontos tudni,
hogy nem szólnak elôre, mikor jönnek: egyszerûen beállítanak!
A vámhatóság részérôl ez egy hatékony és gyors ellenôrzési
forma, és igazából nem nézik a részleteket: ha hihetô a doku-
mentáció itt megáll az ellenôrzés. Az adóhatóság azonban na-
gyon is ügyel a részletekre, és egyáltalán nem ritkák az úgyne-
vezett keresztellenôrzések sem, vagyis az adott cég beszerzési
forrását és vevôjét is bevonják a hatálya alá. Természetesen
kellemetlenül magasak a bírságok. Ha a hatóság állapítja
meg a hiányt, a bírság összege akár akkora lehet, mint maga a
termékdíj. Jogosulatlan visszaigénylés esetén pedig akár a 300
százalékot is elérheti. Mulasztási bírságra tarifa-táblázat van,
de alkalmasint akár 500 ezer forint is kiszabható, sôt végsô
esetben lefoglalást és elkobzást is foganatosíthat a hatóság.

Összességében kijelenthetô, hogy a termékdíjjal kapcsola-
tosan nagyon komoly adminisztrációs és anyagi terhet jelentô
„katymazt” kapott nyakába a nyomdaipar. Elképesztôen sok
kérdés, megjegyzés, észrevétel, ötlet, mérgelôdés, idegeskedés
stb. van ennek kapcsán, ám mindez mit sem változtat azon a
tényen, hogy 2012. január 1-jén életbe lép az új termékdíj-
törvény, annak valamennyi kötelezettségével együtt. Mélysé-
gesen egyet értek Szentendrei Zoltánnal, aki a következôket
mondta ennek kapcsán: „Importnál, exportnál egyaránt ver-
senyhátrányba kerül az egész ágazat. Ez nem lehet célja a kor-
mányzatnak.” Felteszem: nem ez volt. Ezzel együtt ez (is) lett
az eredménye. És csak remélni merem, hogy az ágazat képvi-
seletében a Nyomda- és Papíripari Szövetség Termékdíj Bizott-
ságának sikerül egy olyan módosított termékdíjas koncepciót
elfogadtatni a kormányzattal, amely egyrészt biztosítja számuk-
ra a kívánt bevételt, másrészrôl viselhetô, teljesíthetô terheket
jelent az nyomdaipari ágazat valamennyi szereplôje számára.  

Tudják: az a bizonyos sûrû fillér elve! ■
Ilona
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Ha már muszáj, akkor lehetôleg a legkevésbé fájjon
Termékdíj – e-Termékdíj.hu

● Noha az ágazat, pontosabban
annak képviseletében a Nyomda- és
Papíripari Szövetség továbbra is
megpróbálja valamifajta „normális”
termékdíj-megoldásra rábírni a
kormányzatot, mindez pillanatnyilag
nem segít azon, hogy alig két hét
múlva a nyomdákat terheli a termék-
díjjal kapcsolatos valamennyi
kötelezettség. 

– Ez bizony tény! Ugyan a vonat-
kozó végrehajtási utasítások még
nem születtek meg, de ez mit sem
változtat a kötelezettségen. A ter-
mékdíjtörvény a „salátatörvény”
részeként elfogadásra került, és
ezzel párhuzamosan a költségvetési
törvénybe is becsúszott még egy
vonatkozó módosítás, viszont azt
még nem fogadta el a ház. Így most
jelenleg egy igen fura helyzet áll
fenn: elfogadott, de mégsem…
Ráadásul még nincsenek meg a vég-
rehajtási utasítások sem. Persze, ez
nem jelenti azt, hogy januártól nem
fog életbe lépni a módosított termék-
díjtörvény, az összes „velejárójával”
együtt!

● Az már tudható, hogy csomago-
lóanyagok és -szerek után 20 Ft/kg,
reklámhordozó papírok után 64 Ft/kg

a termékdíj mértéke, amelyet termé-
szetesen áfa is terhel. Mint minden
adónem esetében a termékdíj hatá-
lya alá esô termékeket is nyilván kell
tartani, és errôl negyedévente beval-
lást kell készíteni. Ez, valamint
mindaz, ami még tudható a termék-
díjjal kapcsolatosan, drága és bo-
nyolult terheket ró a gyártókra, azaz
jelen esetben a nyomdákra…

– Hogy régi, klasszikus mondást
idézzek: „ez bizony fájni fog, nem
kicsit, nagyon…”. Mert az egy do-
log, hogy meg kell fizetni a nyom-
dáknak a termékdíjat, az pedig egy
másik, hogy mindez mekkora adó-
adminisztrációt jelent számukra! Azt
gondolom, ezt még senki fel nem
mérte, hogy mit jelent. A jelen állás
szerint, például mindenkinek nyilat-
kozatot kell kérnie, és minden meg-
rendelônek nyilatkozatot kell adnia.
Ez megrendelésenként két nyilatko-
zatot jelent.

● De mit nyilatkozzanak?
– A megrendelônek arról kell nyi-

latkoznia, hogy az ô megrendelése a
termékdíj hatálya alá esik vagy nem,
a nyomdának pedig arról, hogy en-
nek megfelelôen jár el, hiszen a be-
vallás és a megfizetés az ô kötele-

Azzal már nem lehet mit kezdeni, hogy 2012. január elsejétôl
életbe lép a most elfogadásra került módosított termékdíj-
törvény. A módosítás egyik leglényegibb eleme, hogy gyártói
kötelezettség lesz megfizetni mind a csomagolóanyagok és 
-eszközök, mind a reklámhordozó papírok termékdíját, na meg
persze ennek teljes körû adminisztrációja is a nyomdákat
terheli. Drága és bonyolult az új rendszer, és ha valaki nem,
vagy nem megfelelôen végzi a termékdíjjal kapcsolatos
teendôket, a bírság összege elérheti a hiányként kimutatott
összeg 100 százalékát.
Bartos Gyulával, az e-Termékdíj.hu ügyvezetôjével arról
beszélgettünk, hogy – ha már így van, azaz nyakukba kapták
a gyártók – mire figyeljenek és ügyeljenek a nyomdák, milyen
megoldási lehetôségek vannak az ezzel kapcsolatos feladatok
elvégzésére, és miben tud az e-Termékdíj.hu segítségükre lenni. 

„…pontosan tudja, hogy
a jogszabály mit ír elô,
mire kötelez, ám ezen belül
képes megtalálni azokat
a lehetôségeket is, amelyek
azért könnyebbségeket
jelentenek, jelenthetnek
a nyomdászok számára…” 
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zettsége. Mindazonáltal várjuk meg a
kihirdetést, és persze a végrehajtási
utasítást, hiszen az „apró betûs” részek
sok mindent eldöntenek… Már csak
ezért is igen képlékeny az ügy, mert
ugyanazon képviselôtôl egymásnak
ellentmondó módosítási javaslat is be-
nyújtásra került… És mivel a költség-
vetési törvényt még nem fogadták el, de
a salátatörvényt igen, mivel maga a
költségvetési törvény nincs elfogadva,
tehát bármi módosulhat.

● Azt gondolom, hogy az érdemi teher,
vagyis mind a megfizetés, mind az admi-
nisztráció, egészen biztosan a gyártókon
marad, és ezt meg kell oldaniuk, mégpe-
dig sürgôsen.

– Ez így van, és kétféle megoldás kö-
zül választhatnak. Az egyik, hogy házon
belül kiképeznek egy kollégát arra, hogy
a termékdíjjal kapcsolatos teendôket
elvégezze, a másik, hogy outsoursingol-
ják ezt a feladatot egy arra szakosodott
céghez. Én ez utóbbit javasolnám.

● Gondoltam, hiszen ez jól felfogott
üzleti érdekük is…

– Nem vitatom, de nem ezért javas-
lom, hanem a nyomdák érdekében! A
termékdíjjal kapcsolatos törvényi elô-
írásokat és lehetôségeket ugyanis nagyon
alaposan kell ismerni ahhoz, hogy valaki
eleget tegyen a kötelezettségnek, és azzal
kapcsolatosan ne merüljön fel semmine-
mû mulasztás, hiszen az esetlegesen ki-
szabott bírságok összege bizony nem
alacsony. Egy olyan szakértô cég, amely
a termékdíjjal kapcsolatos feladatok el-
végzésére szakosodott, pontosan tudja,
hogy a jogszabály mit ír elô, mire köte-
lez, ám ezen belül képes megtalálni azo-
kat a lehetôségeket is, amelyek azért
könnyebbségeket jelentenek, jelenthet-
nek a nyomdák számára. Ha már muszáj
a termékdíjjal, és annak valamennyi von-
zatával foglakozni, akkor legalább a le-
hetôségeken belül a legkevésbé fájjon.
Ehhez viszont valóban egy professzioná-
lis termékdíj-szakértô cégre van szükség.

● Naponta bombáznak – és gondolom,
az ágazat többi szereplôjét is – különféle
cégek, hogy termékdíjjal kapcsolatos
szolgáltatásaikat ajánlják. Mire figyelje-
nek a nyomdák, mielôtt elfogadnák egy-
egy cég ajánlatát?

– Az elsô és legfontosabb, hogy gyô-
zôdjenek meg arról, valóban rendelkezik-
e az adott cég megfelelô jogosítvánnyal,
ugyanis a termékdíjjal történô foglalko-
zás – amennyiben külsô cég számára
szolgáltatásként kínálják – szakirányú
végzettséghez kötött. A mi cégünk, az e-
Termékdíj.hu Kft. 2008 januárjában
alakult, és elsôsorban a termékdíjjal
kapcsolatos feladatok elvégzésére
szakosodott. Ma már kibôvült a tevé-
kenységünk egyéb számviteli szolgálta-
tással is, merthogy partnereink felôl
jelentkezett az igény a komplett ügyvitel-
re. A fô profilunk azonban továbbra is a
termékdíjjal kapcsolatos teendôk elvég-
zése maradt. Valamennyi kollégám vég-
zettsége alapján is és gyakorlati ismere-
teiben is igen felkészült. Jómagam
egyébként 16 évig dolgoztam az akkori-
ban még létezô Vám- és Pénzügyôrség-
nél, és volt alkalmam már akkor is kicsit
alaposabban megismerni a környezet-
védelmi termékdíjjal kapcsolatos felada-
tokat. Bár akkoriban nagyon más volt
ennek a szabályozása, kezelése. A jog-
szabályok idôrôl idôre változnak, például
amikor majd négy éve alakultunk, hétféle
termékféleség volt termékdíjköteles, ezt
a mostani jogszabály lecsökkentette hat-
ra. Aki ezzel foglalkozik, ebben él, az
naprakészen képes követni a változáso-
kat, és igen nagy rutinra tesz szert azok
alkalmazásában. Fontos tehát, hogy a
termékdíj kapcsán szakmailag nagyon
felkészült céggel kössön mindenki
szerzôdést. További biztosítékot jelent,
ha ez a cég pénzügyileg is jótáll a tevé-
kenységéért. Az e-Termékdíj.hu Kft.
ügyletenként egymillió forintos garanciát
vállal az általa nyújtott szolgáltatásokért.

● A nagy kérdés, hogy mindez mennyi-
be kerül?

– Mindenképpen többlet-
költségként jelentkezik magá-
nak az adminisztrációnak az
elvégzése akkor is, ha házon
belül oldja meg egy cég.
Valakit vagy teljes munkaidô-
ben, de részmunkaidôben feltétlenül fog-
lalkoztatni kell erre. Ebbôl a szempont-
ból is jobb megoldás lehet egy külsôs
céget megbízni. Noha nyilvánvalóan
eltérô mértékû adminisztrációs feladatot
jelentenek az egyes nyomdák életében a
termékdíjjal kapcsolatos teendôk, azt
kell, hogy mondjam, jó megközelítéssel
mi, az e-Termékdíj.hu egy ember béré-
nek a negyedéért, harmadáért elvégezzük
a munkát, és felelôsséget is vállalunk
érte.

● Ezzel együtt, nyilván van jó néhány
olyan nyomda, amely saját hatáskörben
akarja megoldani a termékdíjjal kapcso-
latos feladatokat. Megkereshetik-e önöket
alkalmasint, hogy tanácsot kérjenek?

– Persze, tanácsadással is foglalko-
zunk. Ebben az esetben az elszámolás
óradíjban történik. Azt azért megjegyez-
ném, hogy ahhoz, hogy egy nyomda
ténylegesen megnyugtató alapokról
induljon ennek az egész termékdíjas tör-
ténetnek, visszamenôleg is alaposan
rendbe kell tenni a kimutatásait. Tanács-
adás keretei között erre nincs mód, illet-
ve van, csak úgy sokba kerül, és akkor is
ott maradnak még az alkalmazásban rejlô
hibalehetôségek. Azt tudom – ha szabad
– javasolni a nyomdáknak: ha már így
van, hogy az ô kötelezettségük lett a
termékdíjjal kapcsolatos valamennyi
teher, akkor azon belül a mellett a megol-
dás mellett döntsenek, amely nemcsak
pillanatnyilag, hanem következményei-
ben is a legkevésbé fájdalmas. ■
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● A Papyrus természetesen lojalitást
vár el az alkalmazottaitól, ugyanakkor
saját maga is messzemenôkig lojális hoz-
zájuk. Míg az elôbbi magatartás a mun-
káltatók részérôl tipikusnak mondható,
az utóbbi kevésbé… Miben, hogyan nyil-
vánul meg konkrétan a Papyrus lojali-
tása?

S. M. – A legfontosabb a megbízható-
ság és a stabil háttér, amit a Papyrus biz-
tosít. Konkrét és kiszámítható feltételek-
nek és elvárásoknak kell megfelelniük az
itt dolgozóknak, és ezek nem változnak
lépten-nyomon. Biztonságot jelent a cég
szakmailag és emberileg egyaránt. A
jelenlegi cseppet sem kiszámítható és
valahol nagyon a „farkastörvények”
mentén mûködô piaci helyzetben is
ügyelünk az emberi értékekre, és a szá-

mok és eredmények mellett nagyon oda-
figyelünk a kollégáink általános közérze-
tére is. Meggyôzôdésünk ugyanis, hogy
csak olyan emberek lehetnek sikeresek a
munkájukban, akik görcsök és feszültsé-
gek nélkül végezhetik azt. A Papyrus
eredményességének egyik meghatározó
tényezôje az itt dolgozók kiegyensúlyo-
zottsága.

● Ezzel együtt az eredmények, a
számok azért meghatározóan fontosak
minden cég életében, hiszen gazdasági és
nem jóléti vállalkozásokról van szó…

S. M. – Tény, hogy eredményességet,
nyereséges mûködést kell megvalósítani,
de egyáltalán nem mindegy, hogy ezt
miként tesszük! A Papyrus azt gondolom
abban (is) különbözik jó néhány  munka-

erô-piaci szereplôtôl, hogy mindig –
hangsúlyozom: mindig – emberközpontú
megközelítésben áll a dolgokhoz. Nem
utasít, hanem rávezet, ha gond merül fel,
részt vesz annak megoldásában, meghall-
gatja, sôt kikéri az itt dolgozók vélemé-
nyét, és azok figyelembevételével meg-
hozza a szükséges változtatásokat. Ennek
hivatalos kerete is van: kétévente végzi el
a Papyrus Csoport a Munkatársi Véle-
ményfelmérést. Szóval, érezhetôen fon-
tos számunkra valamennyi munkatárs.

● Galád leszek: ez jól felfogott gazda-
sági érdeke is.

S. M. – Vitathatatlan, hiszen egy
kiegyensúlyozott, feszültségektôl mentes
kolléga sokkal jobban tud a munkájára
koncentrálni, ezáltal jóval nagyobb ered-

Mert minden az embereken múlik – Papyrus Zrt.

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

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

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu
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Tény: minél inkább
nincs különbség –
legalábbis kardinális –
a kínált termékek vagy
szolgáltatások minôsége
és persze ára között,
annál igazabb, hogy
a siker, az eredményesség
azon a bizonyos „emberi
tényezôn”, azaz magán
az azzal foglalkozó, azt
kínáló embereken
múlik. Nyugodtan
fogalmazhatunk úgy is,
hogy egy cég
legmeghatározóbb
alapját az ott dolgozó
személyek jelentik.
Érdemes tehát nagyon megbecsülni ôket! A Papyrus Zrt.-t mindig is emberközpontúság jellemezte, és ez
nemcsak piaci magatartásában jelentkezett, hanem saját dolgozóinak megbecsülésében is. A svéd vállalat egészét
hatja át ez a mentalitás, nem véletlen tehát, hogy Magyarországon és nemzetközi szinten is egészséges mértékû
a fluktuáció. Somogyi Mónikával, a Papyrus regionális HR igazgatójával, és Palkó Roland vezérigazgatóval
beszélgettem.
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ményeket is tud elérni. Azáltal, hogy a
munkatársaink jól érzik magukat a
bôrükben, sokkal erôsebb a csapatszellem
is. A Papyrusnál valóban egymás segítsé-
gére vannak az emberek: bármirôl is le-
gyen szó, pontosan tudja, érzi mindenki,
hogy számíthat a többiekre. Ez azért is
különösen fontos, mert a Papyrus Hungá-
riánál nagyon sok régi, nagy szakmai
tapasztalattal rendelkezô senior kolléga
dolgozik, és az ô tudásuk és felkészült-
ségük komoly kincs, és nemcsak saját
maguk, hanem a cég egésze számára.
Egyrészt átadják, megosztják az új gene-
rációval, másrészt ez bizonyos szinten
garancia arra nézve is, hogy a cég maga
sikeres módon folytassa tevékenységét.

A tudásmegosztás a Papyrus országok
között is hatékonyan mûködik. Ennek
szerves része az a csoporton belüli gya-
korlat, hogy nyugdíjba vonuló szakembe-
reinket rugalmasan tovább foglalkoztat-
juk, ami egyébként a demográfiai irá-
nyok miatt feladata lesz majd a legtöbb
európai országnak és vállalatnak. Ezzel
párhuzamosan a fiatal generációt pedig

mindabban segítjük, amiben nekik van
szükségük rá: szakmai és anyagi fejlôdés
lehetôsége, megfelelô munkaeszközök és
-feltételek biztosítása, a kiegyensúlyozott
munkahelyi miliô megteremtése. 

A jövô vezetôit pedig a Papyrus Tehet-
ség Program keretei között gondozzuk.
Azt gondolom, messzemenôkig igaz a
Papyrus Hungáriára, de általában vala-
mennyi Papyrus cégre: a piacon is, és
belsô mûködésében is a megbízhatóság,
a stabilitás és a következetesség jellemzi.

● Ön nyolc országban látja el a HR
igazgatói feladatokat. Adódik a kérdés:
van-e különbség közöttük?

S. M. – Az emberközpontúság vala-
mennyi Papyrus cég életére, életében
jellemzô, gyakorlati szinten különbség
kizárólag a kulturális gyökerek, illetve a
törvényi szabályozások miatti lehet. Más
prioritás, hozzáállás tapasztalható példá-
ul Lengyelországban, mint Romániában
vagy éppen Olaszországban. A hazai
mentalitás áll talán legközelebb ahhoz az
értékrendhez, amelyet az anyavállalatunk

is képvisel, és egyébként ered-
ményességben is mi teljesítünk
a legjobban. 

● Az idén egy igen kedves
hagyományt élesztett újjá a Pa-
pyrus Hungária: Mikulás-ün-
nepséget szervezett a kollégák
gyermekeinek, illetve unoká-
inak…

S. M. – Egyre több kollé-
gánknak van olyan korú gyer-
meke, vagy éppen unokája, akik
számára egy Mikulás-ünnepség
igazi élmény lehet. Ezért dön-
töttük el, hogy rendezünk egy
„vállalati Mikulás-ünnepséget”.
Ennek közösségformáló ereje is
van, mivel a programra munka-
társainkkal együtt készültünk.
Sikerét jól mutatja, hogy mint-
egy 40 gyermeket ajándékozott
meg a „Papyrus Mikulás”.

● Nem tudom és nem is sze-
retném megkerülni a kérdést:
ebben a cseppet sem könnyû
gazdasági helyzetben egy jó
csapatnak, mint amilyen a
Papyrus, mire volt elegendô ez a fajta
emberközpontú szemlélet és hozzáállás?

P. R. – A Papyrus Hungária továbbra
is a régió legsikeresebb leányvállalata, és
az elért eredményeink azt mutatják, hogy
a recesszív gazdasági körülmények elle-
nére sikeresen teljesítjük a kitûzött ter-
vet, és továbbra is eredményesen gazdál-
kodunk. Persze, nem lehet figyelmen
kívül hagyni, hogy két számjegyû száza-
lékos visszaesést élt meg ez a piac…

Ám ezzel együtt nem lehet széttárni a
kezünket, hogy ez van, hanem lépni kell,
újabb és újabb lehetôségeket kell felku-
tatni, amivel pótolni, javítani lehet az
eredményességen. Hozzáteszem: nem
egyszerû…

S. M. – Emberi oldalról megközelítve
a helyzetet, ez azt is jelenti, hogy a haté-
konyságot tovább kellett és kell növelni:
így összevonásra kerültek bizonyos fel-
adatok és munkakörök. Viszont a verseny-
helyzet fokozódása miatt munkatársain-
kat folyamatosan továbbképezzük, hogy
továbbra is megôrizzük piacvezetô pozí-
ciónkat.

● Roland az elôbb említette, hogy egy-
általán nem volt és most sem egyszerû az
élet. Hozzátenném: jövôre meg lehet,
hogy még nehezebb is lesz…

P. R. – Tény, hogy mi is visszafogott
bizalommal nézzük a jövô évi piac vár-
ható alakulását… Leszámítva a deviza
körüli hektikusságot, az is nagyon elôny-
telen egy gazdaság életében, ha folyama-
tosan változnak a feltételek és körülmé-
nyek. Errôl az oldalról tekintve  nagyon
nehezen ítélhetô meg manapság az iparág
dinamikája. Éppen ezért értékelôdik még
inkább fel, ha egy cég – mint a Papyrus –
megbízható és stabil partner tud lenni,
maradni mind az ügyfelei, mind a mun-
katársai számára. ■

Ilona
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Papyrus Digital Day a Korda Filmparkban

● Mi a helyzet a digitálispapírok
piacán?

– A legfontosabb változás a piacon,
hogy egyre szélesebb a papírválaszték a
digitális nyomdák számára, aminek két
oka is van. Az egyik, hogy a papírgyárak
egyrészt maguk is szélesítik digitális kí-
nálatukat, másrészt újabb és újabb olyan
digitálispapír-féleségeket fejlesztenek,
amelyek egyaránt megfelelnek mindkét –
azaz ofszet- és digitális – technológiához,
valamint méretben és szálirányban is
igazodnak az elvárásokhoz. A másik oka,
hogy maguk a digitálisgép-gyártók is
törekednek arra fejlesztéseikben, hogy a
klasszikus grafikai papírokat is egyre
kevesebb kompromisszummal lehessen

használni a berendezésekben.
Például a modern digitális
nyomdagépekben már jóval

alacsonyabb hôfokon rögzül a festék, így
nem kap „hôsokkot” a papír. Mindkét
irányból törekvés, sôt eredmény is van a
tekintetben, hogy a kétféle technológiá-
hoz használt hordozók között csökkenjen
a különbség, vagyis biztosítva legyen a
kompromisszumok nélküli átjárhatóság. 

● Gondolom, örülnek a digitális
nyomdák, hiszen amíg kevésbé feleltek
meg a tradicionális papírok, addig is
próbálták használni…

– Ez így van. Ugyanakkor az is tény,
hogy egy igényes munkához mindenkép-
pen érdemesebb kifejezetten digitális
nyomtatáshoz fejlesztett papírt használni
a valódi professzionális minôség érdeké-

ben. Másik oldalról viszont az is tény,
hogy a digitális nyomdáknál egyre gya-
koribbak az olyan megrendelések, ame-
lyeknek a végeredményt tekintve ponto-
san olyannak kell lenniük, mint az of-
szettel készülteknek, mert ugyanannak a
terméknek a digitális változatai. Például
egy könyv alacsony példányszámban
történô utánnyomása nem lehet másmi-
lyen, mint az eredeti sorozat. Arra azért
mindenképpen felhívnám a figyelmet,
hogy jelenleg nincs még olyan digitális
nyomdagép, amely minden klasszikus
grafikai papírt tökéletesen nyomtat.

A jövô évi drupa lehet, hogy hoz e
téren is újdonságot, meglehetôsen nagy
várakozással nézünk elébe.

● Ezek szerint lassan meg fog szûnni
az a kategória, hogy digitálispapír?!

2011. december 8-án immáron hatodik alkalommal került
megrendezésre a Papyrus Hungária Zrt. „Papyrus Digital Day”
elnevezésû rendezvénye, amelynek helyszínéül ezúttal az
Etyeken található Korda Filmpark szolgált. A „producer” tisztét
a hazai piac egyik legismertebb és meghatározó digitális papír-
gyártója, a MONDI vállalta magára. Az igazán különleges
programra szóló meghívást – amelynek keretei között alkalom
nyílt megtekinteni a látogatói központot, valamint az egyébként
a nyilvánosság elôl elzárt stúdiók egyikét – több mint száz cég
fogadta el. A házigazdák természetesen nemcsak érdekes
látnivalókról gondoskodtak partnereik számára, hanem egy
remek vacsorára is vendégül látták a Stúdió kantinjában
a meghívottakat, és nem maradt el a kvízjáték, illetve
a nyeremények sem. A program közben alkalmam nyílt Kántor
Ildikóval, a digitálispapírok vezetô értékesítôjével beszélgetni.
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– Mi, itt a Papyrusnál nemcsak digitá-
lispapírokat adunk el, hanem olyan pa-
pírokat, amelyek a digitális nyomtatásra
ténylegesen alkalmasak! A papírválasztás
minden esetben függ attól, hogy végered-
ményként mire van szükség. De ahogy
azt már említettem: az ideális megoldást
a technológiához speciálisan kifejlesztett
papír használata jelenti.

● A digitális nyomtatással foglalkozók
mit várnak el leginkább papírkereskedô-
jüktôl?

– A szaktudást! Persze, a megfelelô és

gyors kiszolgálás is elen-
gedhetetlen, de elsôsor-
ban arra van a legna-
gyobb igény, hogy segít-
sünk adott végtermékhez
a leginkább megfelelô
papírt kiválasztani, és
egyáltalán nem biztos,
hogy ez mindig a digitá-
lis papírt jelenti. Tehát a
legfontosabb, hogy a
vevôk megelégedésére
tudjunk szolgálni, ehhez
pedig valamennyi papír-

féleséget alaposan ismernünk kell. A
kedvezô árakat is megemlíteném, hiszen
az minden üzlet alapja.

● A tradicionális nyomtatással foglal-
kozókat rendesen megtépázta a válság.
Mi a helyzet digitális vonalon?

– Tapasztalataink szerint nem annyira
az új installálások a jellemzôk, inkább a
minôségi cserék – legalábbis a színes di-
gitális nyomtatást illetôen. A fekete-fehér
területen viszont komolyabb fejlôdést lá-
tok. Egyre növekszik azon munkák iránti
igény, ahol az ofszettel full-colorban elô-

nyomott íveket feketével meg-
személyesítve kell felülnyom-
ni. Az is jól látható, hogy a
hagyományos nyomdák közül
is egyre többen fognak vállal-
kozni arra, hogy a digitális technológiát
is üzembe állítsák. Úgy tûnik, nem is
nagyon tehetnek mást, hiszen a piac
egyre inkább igényli ezt. Nyilván min-
denki vár egy kicsit a drupára is, hogy ott
mit lát majd, merre megy az ipar, és ehhez
mérten hozza meg döntését.

● Mint a digitális nyomtatáshoz kínált
papírok kereskedôje, a jövô év elé opti-
mistán néz?

– Igen! Meggyôzôdésem, hogy Ma-
gyarországon még további fejlôdés elôtt
áll a digitális nyomtatás, mind a már je-
lenlévô és ismert technológiákban, mind
pedig a Nyugat-Európában már elterje-
dôben lévô, ám nálunk még nem létezô
ipari tintasugaras nyomtatás terén.  

Amikor ez a technológia elérkezik
Magyarországra is, a Papyrus már bizto-
san készen fog állni az ehhez szükséges
anyagok szállítására… ■

Ilona
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Környezetvédelem és nyomtatás
A Papír- és Nyomdaipari

Mûszaki Egyesület nyomda-
ipari szakosztálya ezúttal elsôsorban a
környezetvédelem köré szervezte idei
Nyomtató szimpóziumát, de természete-
sen az ágazatot jelenleg leginkább foglal-
koztató termékdíj témája is napirendre
került. A 2011. november 24–25-én meg-
rendezésre került program elsô napján
igazi érdekességként a Paksi Atomerô-
mûben tehettek látogatást az érdeklôdôk,
illetve ugyanitt zajlottak az elsô nap
elôadásai is. Délután pedig a Szekszárdi
Nyomda várta üzemlátogatásra a társa-
ságot. Másnap délelôtt folytatódtak az
elôadások, de ezekre már a tengelici
Orchidea Hotelben került sor.

Az elsô nap délelôttjének elôadásai
kifejezetten a környezetvédelemmel fog-
lalkoztak. Elsôként a Paksi Atomerômû
képviselôje – egyebek mellett – arról be-
szélt, hogy miért is messzemenôkig kör-
nyezetbarát az az energia, amelyet a Pak-
si Atomerômû szolgáltat az ipar széles
köre számára. Ezt követôen Szebeni
Márton, a CYEB Energetic Solution
Ltd. Hungary ügyvezetôje egy olyan
energiamegtakarítási lehetôségre hívta
fel a jelenlévôk figyelmét, amellyel az
energiafelhasználás – például világítás,
különféle motorok és meghajtások, to-
vábbá rendszerhasználati díjjal kapcsola-
tos megoldások stb. – veszteségeit lehet
csökkenteni. A társaság arra szakosodott,
hogy ebben segítségére legyen a vállal-
kozásoknak. A következô elôadó dr.
Schulz Péter volt, aki a Nyomdavilág
címû szakmai magazin GPwA pályázatát
is ismertette a hallgatósággal, amelynek
célja a nyomdaipar „zöldtudatosságának”
minél szélesebb körben történô elmélyí-
tése, és amely egyben lehetôséget kínál
„Az Év Zöld Nyomdája”, valamint „Az
Év Zöld Papírkereskedôje” kitüntetô cím
elnyerésére. (Múltkori, 257. lapszámunk-
ban részletesen írtunk errôl – a fôszerk.) 

Az elsô nap utolsó elôadást Erdély
Zsolt, a Budapest Papír ügyvezetôje
tartotta, aki a környezetvédelmet a papí-
ros szemszögébôl világította meg. Csak
emlékeztetni szeretnénk önöket, hogy a
Budapest Papír mindig is igen nagy fi-
gyelmet fordított és fordít a környezettu-

datosságra, például a
cég nevéhez fûzôdik az
I. ÖKO Nap megszerve-
zése is.

Az ebédet követôen
került sor az atomerômû
megtekintésére, majd a
Szekszárdi Nyomda
üzemlátogatására. Az
esti bankett helyszíne
már a Hotel Orchidea
volt, ahol – információnk szerint – igen-
csak az éjszakába nyúltak a baráti beszél-
getések…

Másnap folytatódtak az elôadások

Elsôként a Beta Roll képviseletében
Balogh Gábor mutatta be magát a céget,
amely Európa 5 országában gyártói egy-
séggel, illetve 13 országban
képviseleti irodával van jelen.
Újdonság a cég életében, hogy
kibôvítette termékportfólióját,
és a jól ismert termékeken –
gumihengerek, IPA-mentes
vagy IPA-csökkentô rendsze-
rek, technológiai tanácsadás –
kívül kínálatába emelte pél-
dául az Epple ívesofszet fes-
tékeinek forgalmazását is.
Errôl, pontosabban ezen belül
az abszolút migrációmentes
BoFood MU festékcsaládról
azonban már kollégája, Bódi
István tartott egy igen részle-
tes és átfogó elôadást. 

A következô
elôadásban a
Canon képvi-
seletében
Winkler Gá-
bor és az Océ
Hungária ré-

szérôl Varga Tamás egyrészt közösen
mutatta be az immáron lassan egynek
számító cég környezetkímélô megoldá-
sait, illetve beszéltek arról, hogy milyen
egyéb módon – például a régi gépek fel-

újítása, újrahasznosítása,
illetve a berendezések mû-
anyag részeinek alapanyag-
ként történô felhasználása
– védi, kíméli a környeze-
tet a két (vagy inkább egy)
cég. Természetesen nem
mulasztották el a két gyártó
cég egymást rendkívül jól
kiegészítô portfóliójának
bemutatását sem. Ezt köve-
tôen Szendrei Szabolcs, a
Canon professzionális
megoldások üzletágának
direktértékesítési vezetôje
egy gyakorlati bemutatón
keresztül ismertette meg a
hallgatósággal a Print-to-

Web-et. A Print-to-Web lényege, hogy a
nyomtatott megjelenés a kiinduló pont,
és az ott elhelyezett QR-kód, vagy egyéb
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azonosító vezet el egy vir-
tuális felületre, amely bô-
vebb és részletesebb in-
formációt tartalmaz(hat).
Ez az úgynevezett „ke-

resztmédia” megoldás egyrészt erô-
síti a printmédia szerepét, másrészt
kihasználja az újmédia elônyét, és
kitûnô reklám- illetve PR-lehetô-
séget jelent a megrendelôknek. 

A szünet elôtti utolsó elôadást a
Mûszaki Könyvkiadó képviseleté-
ben Orgován Katalin tartotta.
Noha jelen elôadás a környezetvé-
delemhez cseppet sem
kapcsolódott, ám nagyon
is élénk érdeklôdésre
tartott számot a nyom-
dászok körében, hiszen
egy tankönyvkiadással
foglalkozó megrendelô
beszélt a piaci helyzetrôl,
változásokról, trendekrôl.
Orgován Katalin is meg-
erôsítette, amit valameny-
nyi nyomdász tud, tapasz-
tal: „…a kiadók kifeje-
zetten jó helyzetben van-
nak a nyomdaválasztást
illetôen, ugyanis a nyom-
dák között ádáz árharc
dúl, minek következtében elképesztô mér-
tékben ígérnek egymás alá, hogy megren-
deléshez jussanak… A Mûszaki Könyvki-
adó azonban minden esetben az ár-érték
alapján választ, és ez egyben azt is jelen-
ti, hogy nem feltétlenül a legolcsób-
bat…” Ezt követôen rá-
tért a tankönyvpiac válto-
zásainak ismertetésére is.
Mint ismeretes, a tan-
könyvterjesztés közpon-
tosítás alá került, azaz az
eddigi közel 100 terjesztô
helyett kizárólag az állam
által létrehozott Könyv-
tárellátó Kiemelkedôen
Közhasznú Nonprofit
társaság fogja végezni a
terjesztést. „Igazából nem
tudni, mi van és mi lesz,
és azt sem, hogy kitôl mit
vesz át, és mennyiért…” –
foglalta össze a jelen
helyzetet, illetve a kilátá-
sokat az elôadó. A tren-

dekrôl szólva Orgován
Katalin elmondta, hogy
mint kiadó, ôk sem támo-
gatják az úgynevezett tar-
tós tankönyveket, már
csak azért sem, mert a
tanítás mód-
szertanához
az is hozzátar-
tozik, hogy a
gyerekek al-
kalmasint be-
leírjanak,
vagy éppen
aláhúzzanak
valamit a

könyvben. De számos egész-
ségügyi problémát is felvet a
tartós tankönyvek használata.
Ugyanakkor a nyomdászok
számára kevésbé jó hír, hogy
a digitalizálódás elérte a tan-

könyveket: egyre több tankönyv érhetô el
digitális formában is, és a globális trend
szerint ez tovább fog erôsödni. 

Miután mindenki kellôképpen felfris-
sült a kávészünetben, folytatódtak az elô-
adások. Az International Cert Hungary
képviseletében Tánczos Lajos üzletfej-
lesztési igazgató és Gangl Gábor part-
nerkapcsolati igazgató mutatta be ma-
gát a céget, illetve hívta fel az általuk
kínált szolgáltatásra a jelenlévôk figyel-
mét. Az IC Hungary Kft. minôségbiztosí-
tással, tanúsítással foglalkozik, de nem-
csak a nyomdaipar körében is jól ismert
különféle ISO, valamint HACCP meg-
felelôségre jogosultak felkészíteni és ta-
núsítani, hanem kidolgozták a Nova-
Printing tanúsítást is. A Nova-Printing az
ISO 9001 szemléleten alapul, figyelembe
veszi a 12647-es színmenedzsment elô-
írásait is, és a bejövô grafikai anyagoktól
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kezdôdôen a kötészet befejezéséig átfog-
ja a teljes gyártást. Nagy elônye, hogy
rendkívüli módon képes a nyomda, mint
megrendelô által megfogalmazott elvárá-
sokhoz alkalmazkodni, miközben egy-
részt érdemi elôrelépést jelent a mûkö-
désben, és alkalmasint nem lebecsülendô
a marketingértéke sem.

A szimpózium utolsó elôadása a ter-
mékdíjjal foglalkozott. Sztruhár Imre, a
Green Tax Consulting/Öko-Hungária
Nonprofit Kft. munkatársa nem isme-

retlen a nyomdászok elôtt, hiszen a
Nyomda- és Papíripari Szövetség által e
témakörben rendezett galyatetôi mene-
dzserkonferencián ugyancsak a téma
egyik elôadója volt. Az ott elhangzottak-
hoz képest (errôl részletesen írtunk no-
vember 7-én megjelent 256. számunkban
– a fôszerk.) túl sok változás nem történt,
illetve egy feltétlenül: a reklámhordozó
papírokat terhelô 52 Ft/kg termékdíj he-
lyett 64 Ft/kg-os termékdíj lett benyújtva
a módosításban, amit a honatyák jóvá is
hagytak. Végrehajtási utasítások tovább-
ra sincsenek: állítólag december közepe-

végére ez is elkészül, hogy azután janu-
ártól mindenki élesben alkalmazza… 

Noha az elôadó csak interpretálta a
termékdíjjal kapcsolatos pillanatnyi hely-
zetet és ismereteket, a nyomdászok ré-
szérôl ezúttal is igen éles kritika fogal-
mazódott meg annak rendkívül hátrányos
hatásai miatt… (Itt jegyezném meg, hogy
jelen lapszámunkban több cikkünk is
foglalkozik a termékdíjjal kapcsolatos
tudnivalókkal – a fôszerk.)

Ezzel véget is ért a Papír- és Nyomda-
ipari Mûszaki Egyesület Nyomtató szim-
póziuma, amely valamennyi résztvevô
számára ezúttal is érdemi információkkal
bôvítette az ismereteket. ■

Ilona
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● Az új üzembe helyezések alapján
tényleg igazolódni látszik, hogy a
csomagolóanyag-gyártás fejlôdô,
bôvülô piacot jelent…

– Óvatosan szabad ezt ilyen formán
interpretálni! Tény, hogy ez évben
komoly kapacitásokkal bôvült a hazai
csomagolóanyag-, ezen belül a karton-
dobozgyártás, de ez nem jelenti azt,
hogy hiány volt, vagy lenne vonatkozó
kapacitásokból. Ne gondolja senki,
hogy amennyiben a kartondobozgyár-
tás felé fordul, megrendelések hada
várja. Telített a piac: a kapacitások
ezen a területen is meghaladják az
igényeket. A beruházások jelentôs
része a minôséget hivatott emelni, ami
azért kapacitásbôvüléssel is járt.
Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy új
szereplôk is a piacra léptek.

● A dobozgyártásnál is fajlagosan
csökkenô darabszámról beszélhetünk?

– Igen: tavaly az átlag 3600 ív körül
volt, idei adataink még nincsenek. De
nem gondolom, hogy változott volna a
tendencia. A kartondobozok egyre
többfélék, még akkor is, ha ugyanaz a
termék kerül bele. A gépgyártóknak
fejlesztéseikben követniük kellett ezt a
változást, azaz a modern gépeken az
átállás már rendkívül gyors, sôt, akár
menetközben is történhet. De számos
egyéb olyan újdonságot is beépítenek a
gépekbe, amelyek hatékonyabbá, és
ami még nagyon lényeges, egyben biz-
tonságosabbá is teszi a dobozgyártást.
Alig egy hónapja került a piacra példá-
ul az a megoldás, az AccuCheck, ame-
lyet ugyan már korábban kifejlesztett a
Bobst, és amely a nyomat valamennyi

paraméterét ellenôrzi, de ezidáig offli-
ne lehetett csak alkalmazni. Az új fej-
lesztés beemelte magába a gépbe,
vagyis a ragasztógépben a gyártás
folyamán történik az ellenôrzés, és
természetesen az esetleges hibás dobo-
zok kiemelése is, miközben a gép
gyártási sebessége nem csökken. Az
interneten✴ található errôl egyébként
egy cikk, amely bemutatja a készter-
mék és a minôség szempontjából meg-
határozó elônyöket. 

● Azzal együtt, hogy a minôségi
fejlesztésekre nyilván fogékony, vagy
fogékony lenne a piac, az erôs frank
nem segíti a beruházások melletti
döntéseket…

– Számunkra ez valóban nagyon
kedvezôtlen, mert ugyan euróban érté-
kesítünk, de jellemzôen frankban je-
lentkeznek a gyártás költségei: svájci
cég, helyi alkalmazottak, helyi rezsi-
költségek stb. stb. Anélkül, hogy a
Bobst emelt volna árat, az erôs frank a
piac számára jelentôsen megdrágítja a
beszerzést, és hiába van esetleges pá-
lyázati pénz egy részére, az árfolyam
magas volta miatt gyakorlatilag „eltû-
nik”.

● Gondolom, a banki finanszírozás
meg továbbra is akadozik…

– Ezt nem mondanám: ezen a szeg-
mensen a bankok – legalábbis, ame-
lyekkel mi kapcsolatban állunk – to-
vábbra is igen jó partnerek: a csomago-
lóanyag-gyártással kapcsolatos beruhá-
zásokat támogatja. Hozzáteszem: ter-
mészetesen nem a feltételeknek való
megfelelés nélkül! Tapasztalatom sze-
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Tényleg van piaci lehetôség
a csomagolóanyag-gyártásban?

Igazán sikeres évet tudhat maga
mögött a Bobst Magyarországon,
hiszen több olyan beruházás is
született, amelynek keretei között
Bobst gépek álltak üzembe. Igaz,
nem mindegyiket vásárolták magától
a gyártótól, de nagyobb hányadát
igen. Ebbôl az egyik a cég
legmodernebb berendezése, a Bobst
Expertcut 106 PER, amelyet
a Keskeny Nyomda vásárolt meg.
Szabadics Lászlóval, a BOBST hazai
képviseletét ellátó iroda vezetôjével –
egyebek mellett – arról is
beszélgettem, hogy tényleg van-e
piaci lehetôség a csomagolóanyag-
gyártásban.

„…elképesztô megoldásokkal lehetne
elkápráztatni a potenciális megrendelôi
piacot!”

✴ (http://www.bobstgroup.com/BackOffice/Global/en/News/BOBST_launches_world_first_built_in_zero_fault_quality_control_device_for_folding_and_gluing_machine.htm)
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rint egyébként azok a nyomdák, ame-
lyeknek portfóliójában a csomagoló-
anyag-gyártás is benne van, a receszszió
ellenére viszonylag tartják magukat a
piacon.

● Ezek szerint mégiscsak egy stabil
lábat jelenthet a dobozgyártás?

– Igen is, meg nem is. Általánosságba
véve messze nem beszélhetünk hiánypi-
acról, ugyanakkor a hazai palettáról hi-
ányzik a nagyon igényes, nagyon exklu-
zív kartondobozok, valamint a mûanyag-
dobozok gyártása. Ez két olyan
szegmens, ahol vannak, lehetnek piaci
tartalékok.

● Maradva a kartondobozoknál, jog-
gal merülhet fel a kérdés, hogy egy olyan
idôszakban, amikor mindenki azt nézi,
hogy hogyan tud spórolni, vajon van-e,
lenne-e fizetôképes kereslet a nyilvánva-
lóan drágább exkluzív dobozok iránt…

– Azt gondolom, hogy például egy
kozmetikai cég számára elemi érdek,
hogy a csomagolás méltó módon tükröz-
ze az általa kínált terméket, és – ahogy
fogalmazni szokták – kitûnve a többi
közül „eladja” azt. Persze teljesen nyil-
vánvaló, hogy ezen a szegmensen is meg
kell találni és ki kell építeni a piacot. De
– ha csak a nálam lévô mintasorozatot
nézem – elképesztô megoldásokkal le-
hetne elkápráztatni a potenciális megren-
delôi piacot!

● A hazai piacon meglehetôsen
sikeres évet tudhat magáénak a Bobst.
Gondolom, elégedett az anyavállalat…

– Kétségtelenül teljesítettük az idei
tervet, és minden bizonnyal a jövô évi
sem lesz probléma. Ugyanakkor az is
tény, hogy a Bobston belül is sor kerül
egy belsô szerkezeti és szervezeti struk-
túraváltásra: nyolcszázalékos létszámle-

építést terveznek januártól, a nyugdíjas
kollégákat nem foglalkoztatják tovább, a
nyugdíjhoz közelállóknak pedig biztosít-
ják az elônyugdíjazás lehetôségét, vala-
mint a gyártás egy részét Svájcon kívülre
helyezik…

● Több megközelítésbôl sem hangzik
mindez túl jól…

– Reálisan kell látni a piacot: tény,
hogy bizonyos szinten megtorpant a
növekedés, és olcsóbb összeszerelni a
gépeket Kínában, Brazíliában, mint
Svájcban.

● Oké! De ha nem biztosítok az euró-
pai munkaerô számára munkát, és persze
fizetést, akkor elôbb-utóbb piacként is
meg fog szûnni: ugyanis nem lesz mibôl
megvegye a termékemet…

– Félreértés ne essék, a Bobst nem a
teljes gyártását helyezi át az említett or-
szágokba. Egyrészt a high-tech, kis soro-
zatú gépek továbbra is Svájcban fognak
készülni, továbbá Európában marad a
technológiai fejlesztés, a megmunkáló
központok, a szervezés, a koordináció, a
szerviz, az alkatrészgyártás, kizárólag a
nagyobb sorozatban gyártott gépek
összeszerelése kerül Kínába, illetve Bra-
zíliába, vagy éppen Indiába.

● Fogalmazhatok tehát úgy is: hogy
ellentétben jó néhány európai multival, a
Bobst józan mértékletességet tanúsít e
téren is.

– Pontosan! Azzal, hogy leszorítja – de
legalábbis kordában tartja – az elôállítás
költségeit, éppen azt segíti elô, hogy mi-
nél több cég vállalkozhasson egy-egy új
Bobst gép beszerzésére. Hogy mennyire
fontos számára az európai munkahelyek
fenntartása, az is jól mutatja, hogy jelen-
leg is fejleszt Svájcban: új megmunkáló-
csarnok épül, ami közel kerül az alkat-

részraktárhoz. Ez utóbbi
kapcsán megjegyezném
egyébként, hogy csak alkat-
részbôl a Bobst mintegy 240
ezer félét gyárt… És ezek
ténylegesen csak a szorosan vett Bobst-
alkatrészek, tehát olyan, mint csavar,
nem tartozik bele!

● Térjünk vissza egy kicsit magához a
kartondobozgyártáshoz! Nemzetközi
trendek?

– Készült egy felmérés nemrégiben a
csomagolóanyagokkal kapcsolatosan, és
ennek alapján megállapítható, hogy a két
„szélsô” típusú csomagolóanyagok iránt
növekszik az igény: vagy a nagyon egy-
szerû, egyszínnel nyomottat igényli a piac,
vagy a nagyon különlegeset és exkluzívat. 

● Ahogy a társadalomból is – legaláb-
bis Magyarországon – a középréteg hiány-
zik, de legalábbis nagyon csökkenôben…

– Kétségtelen: a csomagolás leképezi a
fogyasztói társadalmat… 

● Ha már itt tartunk: jövô évi kilátá-
sok?

– Azt kell, hogy mondjam: ezzel
együtt biztatóak. Több folyamatban lévô
projektünk is van Magyarországon, ame-
lyek elsôsorban kimetszô-, illetve ragasz-
tógépekrôl szólnak, de ezeken kívül is
tárgyalunk egy-két céggel további bôví-
tésrôl. És azt gondolom, hogy kölcsönö-
sen bizakodóak vagyunk a kilátásokat
illetôen… ■

Ilona
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A manroland németországi központja
csôdvédelmi eljárást kért az adósok felé
történô fizetési átütemezések és meg-
egyezések miatt. Miután a potenciális
befektetôvel nem tudtak megegyezni a
további pénzügyi befektetésben és támo-
gatásban, 2011. november 25-én az augs-
burgi bíróságra adták be a kérelmet. 

A folyamat levezénylésére pénzügyi
auditáló és adótanácsadó került a cég
élére, aki idôrôl idôre felülvizsgálja a cég
helyzetét, hogy átfogóan lássa a fo-
lyamatokat, pénzügyi helyzetet. Ugyan-
akkor a vállalat benyújtott egy kérelmet
arra vonatkozólag is, hogy továbbra is
döntési joga maradjon a cég mûködteté-
sében. A manroland igazgatótanácsának
kitûzött célja ugyanis, hogy mindenkép-
pen megmentse a kulcsterületeket az
átütemezés, illetve az átalakulás során. A
csôdvédelem lehetôséget biztosít arra,
hogy rendezni lehessen a sorokat, és sta-
bilizálni valamilyen szinten a céget.

Azzal együtt, hogy erre a lépésre
kényszerült a manroland, a csôdvédelmi
eljárás jelentette a legoptimálisabb meg-
oldást, hiszen a vállalatnak versenyképes
termékei vannak, valamint hatalmas
know-how-val és nagyfokú szakértelem-
mel bíró munkatársakkal rendelkezik.
Éppen ezért némi befektetôi szándék és
banki finanszírozási lehetôség mellett –
amelyek egyeztetésre kerülnének a rész-
vényesekkel – a cég alaptôkéjét megemel-
ve biztosítható lenne a fennmaradása.

A helyzet kialakulásában nem kis sze-
repet játszott az a tény, hogy jelentôsen
visszaestek a megrendelések, amelyek
fôleg 2011 júliusától váltak drámai mér-
tékûvé. Ugyan a cég nyomdaipari meg-
oldásai iránt továbbra is igen élénk a
piaci érdeklôdés, ám a pénzügyi válság
következtében egyrészt a vevôk egyre
nehezebben képesek fizetni, másrészt
erôsödött a vevôket jelentô nyomdák kö-
zötti piaci verseny, és ez nagymértékben
csökkentette a vállalási áraikat, ebbôl
fakadóan az eredményességüket.

A 2008-ban kezdôdô gazdasági vál-
ság következményeként ma a piac fele a
korábbinak. A 2011-es év kezdete ugyan
mutatott némi reményt, hogy bizonyos
szinten konszolidálódik a piac, de a vára-
kozásokkal ellentétben – különösen az
amerikai piacokon, de Nyugat Európában
is – újra hanyatlás alakult ki, és ez rend-
kívül negatívan érintette az ívesofszet-
piacot. Ugyanez tapasztalható Kínában
is, csak nem ekkora mértékben. A ha-
nyatlás valamennyi iparágat sújtja, és
teljes mértékben kiszámíthatatlan.

A manroland a csôdbiztossal együtt
dolgozik azon, hogy fennmaradjon a cég,
mûködése visszatérjen a normál menet-
be, és ne kelljen a 6500 alkalmazottból
(ebbôl 5000 németországi dolgozó) sen-
kit elbocsátani. November 28-án a né-
metországi alkalmazottak három havi
bérét a csôdeljárás keretében garantálták.
További biztató hír, hogy december 2-án

egy több bankból álló konzorcium 55 mil-
lió euró hitelt hagyott jóvá a manroland
gyárak mûködôképességének fenntartá-
sához, így a korábbi kötelezettségeit
teljesíteni tudja az anyacég mind vevôi,
mind beszállítói felé. A csôdbiztos úgy
ítéli meg, hogy ezzel pozitív jelet sikerül
küldeni a piac részvevôinek. A magyar
leányvállalat számára pedig teljesíthetô
megállapodásokat kötött fôbb beszállító-
ival a további mûködésérôl. 

Ahogy azt a manroland Magyarország
Kft. ügyvezetô igazgatójától, Kelemen
Györgytôl és Pokornyné Salamon Györ-
gyi cégvezetôtôl megtudtuk, az anyacég
likviditási nehézsége nem jelenti azt,
hogy a leányvállalatai is automatikusan
ilyen helyzetbe kerülnek. Az, hogy mi-
lyen további hatással lesz a bejelentés a
manroland Magyarország Kft.-re, és
milyen mozgásterünk marad, az az elkö-
vetkezô napokban, hetekben fog kiderül-
ni. A manroland Magyarország tevékeny-
ségét önállóan végzi. Szervizszolgálta-
tással, alkatrész- és segédanyag-szállítás-
sal továbbra is a megszokott módon ügy-
felei rendelkezésére áll. A szervizbeje-
lentések módja változatlan, raktáruk a
megszokott idôpontokban tart nyitva,
anyagellátásuk folyamatos. Az azonban
tény, hogy a változások fényében különö-
sen fontos – mivel tevékenységüket saját
forrásból finanszírozzák –, hogy a megál-
lapodott fizetési határidôket partnereik
tartsák be. A hazai cég vezetésétôl arra is
ígéretet kaptunk, hogy folyamatosan tá-
jékoztatnak bennünket is, és partnereiket
is az esetleges változásokról. ■

Ilona
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Csôdvédelem alatt a manroland
németországi gyára

A 2008-ban kezdôdô gazdasági válság
következményeként ma a piac fele a korábbinak. 

A DUPAREC Kft., mint a

legnagyobb papírhulladék-

kereskedô és -gyûjtô,

k í v á n  n a g y o n  b o l d o gk í v á n  n a g y o n  b o l d o g
ü n n e p e k e t !ü n n e p e k e t !

+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

KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,
akire Ön mindig számíthat.

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

E-mail: info@konyvkotokft.hu
Weboldal: www.konyvkotokft.hu

• •

••

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

BÉKÉS ÜNNEPEKETBÉKÉS ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!KÍVÁNUNK!

Papír Partner Kft.
Tel./fax: 061-264-3819

11004499  BBuuddaappeesstt,,  SSzzéécchheennyyii  ttéérr  99..

Kasírozás
(B1-es méretig)
Stancolás

(B2-es méretig)
Gépi sorszámozás

rövid határidôvel,
valamint teljes körû

nyomdai szolgáltatás.
Gléda Print Kft.

1161 Bp., Ságvári u. 21.
T./f.: 405-3905, 405-3906
Mobil: 06-30/9291-745

E-mail: info@gledaprint.hu
www.gledaprint.hu

KKeelllleemmeess  üünnnneeppeekkeett  kkíívváánnuunnkk
mmiinnddeenn  kkeeddvveess

mmeeggrreennddeellôônnkknneekk
ééss  nnyyoommddáásszzkkoollllééggáánnaakk!!

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
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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

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

Tanfolyam cégeknek!
Angol, orosz
nyelvtanítás,
szinten tartás

(Felnôttoktatásban való
jártasság, megbízhatóság,
titoktartás, rugalmasság,

helyszíni oktatás,
számlaképesség.)

Óradíj:
3500 Ft/45 perc + áfa

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

Újpesti
nyomda
exportexport

üzletkötôtüzletkötôt
kkereres.es.

Önéletrajzokat
várjuk:

vertes@pauker.hu

KKellemes Karácsonyt,ellemes Karácsonyt,
Boldog Új EsztendôtBoldog Új Esztendôt

kívánunk ügyfeleinknek!kívánunk ügyfeleinknek!
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

MAYA STANC 
1165 Bp., Zsemlékes u. 26.

STANCOLÁS
Heidelberg Cylinder gépen
40 x 57 cm méretig, vala-
mint bígelés, perforálás,

formariccelés   4 Ft/ív

SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
30 Ft/cm

T.: 407-4199, 70/242-9407

MI ÖNÉRT VAGYUNK!

––  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.

T
A

M
P

O
P

R
IN

T
 c

é
g

 k
é

p
v
is

e
le

t
e

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

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

↔

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

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

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

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

ÚjpestiÚjpesti
telephelyûtelephelyû

nynyomdaomda

ggggyyyyaaaakkkkoooorrrr llll ooootttt tttt
ppppaaaappppíííí rrrrrrrraaaakkkkttttáááárrrroooossss tttt

kkereres.es.
Önéletrajzokat

várjuk:
mireisz@pauker.hu



Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001122

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm fekvô

184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

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

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

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

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

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

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2012-ben:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 19. ((0011..0099..))
február 13. ((0022..0033..))
március 8. ((0022..2277..))

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

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

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

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
3000 példányban

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

12–13 alkalom: –20%

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

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

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon/fax: 226-1944

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

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya

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




