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Nyomtatott 
Kommunikációért 

Alapítvány 
pályázatai 

 
Decemberben nyílik a 
hagyományőrző nyomda-
műhely az Óbudai Egye-
temen.  
Az év végéig lehet pá-
lyázni az oktatói / tanulói 
pályázati támogatásra. A 
felhívások itt találhatók:  
 
https://drive.google.com/file/d/
1a5ZhH1S95jMl9MXWhvE-
akTpJkAd2t_s/view?usp=sharin
g 
 
https://drive.google.com/file/d/

1k2jkmK46RbUaWXEoevB-
hUEWHn13NjAf/view?usp=shar

ing 
 

https://drive.google.com/file/d/
16QN8UBVjrAlIDHlpywUltbUe8

nhRLEdh/view?usp=sharing 
 

 

Segítség a 
minden-

napokban 

Az elmúlt három évben szinte már hozzászoktunk, hogy egymást érik a 
rossz hírek. Járvány, papírárak, elszabaduló infláció, energia válság... 
Lehetne folytatni a sort. Mégis az élet megy tovább. Rá vagyunk kény-
szerítve, hogy válaszokat adjunk az egymás után érkező kihívásokra, 
túléljünk minden nehéz időszakot. 
 
Ilyen helyzetekben Szövetségünk fontosnak tartja, hogy a  cégek 
döntéseit minél szélesebb körű információkkal segítse, fórumot 
teremtsen a tapasztalatok megosztására. Ezt a célt tűztük magunk elé 
az őszi Manager Konferencia programjának összeállításakor.  
 
Előadóink többsége olyan témáról beszélt, amelyek szinte minden 
cégvezetőt foglalkoztatnak manapság. Hogyan tudjuk elfogadtatni a 
megrendelőkkel a hirtelen megugrott alapanyagárakat? Van-e értel-
me a zöld beruházásoknak? Mi várható a bizonytalan energia piacon? 
Nemcsak arra vállalkoztunk, hogy reális képet fessünk az aktuális 
helyzetről, de szó volt a megoldásokról, amiket ki-ki a maga módján 
tud beépíteni a mindennapi munkájába. A konferencia részletes 
beszámolója és az előadások itt olvashatók: 
http://fedprint.hu/article/manager-konferencia-lajosmizse 
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  Elfekvő raktárkészletek: új szolgáltatás 

Szövetségünket több cég is azzal kereste meg, hogy próbáljunk megoldást találni a problémára. 
Kommunikációs fórumaink és kiterjedt adatbázisunk segítségével közvetítőként támogathatnánk a 
papír raktárkészletek értékesítését, az üzleti partnerek egymásra találását. 
 
Új szolgáltatásunk keretében a hozzánk forduló cégek termékeinek adatait regisztráljuk és az 
adatokat meghatározott ideig közzétesszük a rendelkezésünkre álló kommunikációs csator-
nákon: a Szövetség honlapján, közel 3000 főt számláló nyomdaipari Facebook csoportban, 
valamint közvetlen email küldésével adatbázisunk részére.  
 
A regisztráció feltétele a regisztrációs nyilatkozat kitöltése, valamint a regisztrációs díj megfizetése. 
A szolgáltatás igénybevételénél a Szövetség tagjai jelentős díjkedvezményben részesülnek, az első 
közzététel 5. termékig ingyenes. A díj független az eladásra kínált papírfajta (tétel) mennyiségétől 
és az ártól.Az adatbázisba egyszerre több tétel is regisztrálható különféle papírfajtáknál. 5 és 10 
tétel felett kedvezményt biztosítunk. 
 
Az értékesítésre kínált tételeket 2 hétig lehet a raktárkészlet adatbázisba regisztrálni. Az adatbázist 
kéthetente frissítjük, a már eladott vagy lejárt regisztrációjú tételeket töröljük, továbbá kiegészítjük 
az új ajánlatokkal. Szolgáltatásunk kizárólag a meghirdetett papírkészletek értékesítésének 
támogatását, közvetítését szolgálja, a tényleges üzletkötési folyamatban nem veszünk részt. 
 
Az első közzététel itt tekinthető meg: http://fedprint.hu/article/elfekvo-raktarkeszlet-
ertekesitese-uj-szolgaltatas 
 
Bővebb információért kérjük keresse Szövetségünk munkatársait: 
Dr. Peller Katalint a peller@fedprint.hu email címen, vagy Szilágyi Juditot az oktatas@fedprint.hu 
email címen. 
 
A most induló szolgáltatás kísérleti jellegű, szeretnénk látni, hogy valós igényről van-e szó. 
Amennyiben pozitív visszajelzést kapunk, úgy a jelenlegi rendszert fejleszteni fogjuk. Kérjük, 
kísérjék figyelemmel a honlapon és a Facebook csoportban megjelenő híreket, és segítsék 
munkánkat ötleteikkel, javaslataikkal. Köszönjük. 

 

Sok nyomdában okoznak 
fejfájást az „elfekvő” raktár-
készletek. Jelentős pénzügyi 
forrásokat kötnek le, de az 
értékesítésre nincs megfelelő 
kapacitás házon belül. 
Ugyanakkor más esetekben 
szükség volna egy kisebb 
mennyiségű papírra, lehetőleg 
kedvező áron. 
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A tavalyi évben sokként érte a piacot a JAS Zrt. felszámolása. Azóta kiderült, hogy mindez jó 
részt hibás üzleti döntés következménye volt. Már akkor sokakat kellemetlenül érintett, hogy a 
korábbi szerződéses árak helyett csak magasabb áron tudtak leszerződni új partnerekkel. Még 
nem sejthettük, hogy pár hónapon belül olyan mértékben növekednek a gáz- és villamosenergia 
árak, illetve olyan átalakuláson megy keresztül az energiakereskedelem, amire még nem volt 
példa. Az energia válság egész Európát elérte, a cégeknél mindenki a megnövekedett költ-
ségeket számolja. Már persze azoknál, akik kaptak ajánlatot a jövő évre. 
 
Szövetségünk Manager konferenciáján szó volt az energia válság kiváltó okairól, a jelenlegi 
helyzetről és az elkövetkező hónapok várható eseményeiről. Bárhogy is alakul a helyzet, néhány 
dolog biztosnak tűnik. Mindenek előtt az, hogy a korábbi, egész évre garantált árak már a múlté. 
A kereskedők napi szinten igazodnak a tőzsdei árakhoz és un. spot áron kötnek szerződéseket. 
Meg kell ismerkednünk egy új fogalommal: a kereskedői spread-el is. Ez – leegyszerűsítve - a 
kereskedői jutalék, amely bizonyos határok között eltérő lehet, és alapvetően a tőzsdei árakhoz 
igazodik.  
 
Sokkal szigorúbbak a szerződéskötési feltételek is. A nagy kereskedők már az ajánlattétel előtt 
megvizsgálják a leendő partnereik pénzügyi helyzetét, „megbízhatóságát”. Ha úgy érzik, hogy a 
vevő kockázatos, inkább nem kötnek szerződést. De még ezzel együtt is általános követelmény 
az előrefizetés vagy valamilyen pénzügyi garancia a számlák kifizetésére. Korábban minden 
szerződés tartalmazott egy bizonyos tolerancia sávot, hiszen szinte lehetetlen pontosan meg-
mondani egy évre előre, hogy ki mennyi energiát fog fogyasztani. Úgy tűnik, hogy ez is múlté, a 
kereskedők nemcsak a T-görbéhez ragaszkodnak, de ahhoz is, hogy havi bontásban jelöljék 
meg a cégek az energia igényüket. Az energia szerződések megkötése komoly szaktudást és 
odafigyelést igényel, mindez mostanában egy nagyon részletes műszaki előkészítéssel is 
kiegészül. 
 
Viszonylag könnyebb helyzetben vannak azok, akik már rendelkeznek aláírt megállapodással a 
2023-as évre. A többi nyomdának Szövetségünk igyekszik segítséget nyújtani a csoportos villa-
mos energia beszerzéssel. Változatlanul úgy tűnik, hogy csoportos tender esetében kedvezőbb 
ajánlatokra számíthatunk, mint az egyéni megállapodásoknál. A versenyt alapvetően a keres-
kedői spread mértéke fogja eldönteni, és a mostani helyzetet látva pár tízfilléres köbméteren-
kénti kedvezmény is komoly összegeket jelent a cégek költségvetésében. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Csoportos energia 
beszerzés 

 

Szakértők szerint a bizonytalan energia piacon 
még mindig van létjogosultsága a csoportos 
energia beszerzésnek. 
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A korábbi években energia tanácsadó cég közreműködésével bonyolítottuk ezeket a pályá-
zatokat. Az előkészítéssel, lebonyolítással és szerződéskötéssel összefüggő munka ellenér-
tékeként a kereskedők jutalékot fizettek a Szövetségnek. Az új helyzetben a pályáztatás rendsze-
rét átalakítottuk.  
 
A mostani tenderben már nemcsak a Szövetség tagjai, hanem más, nem tag nyomdák is részt 
vehetnek. Mivel a legtöbb céget a villamos energia érinti, a pályázat is erre fókuszál. A pályázat 
előkészítése, koordinálása és lebonyolítása komoly szakmai munkát igényel, azonban már nem 
számíthatunk a kereskedők által finanszírozott jutalékra. A cégeket terhelő költségek csökkentése 
érdekében a mostani pályázatot már önállóan bonyolítjuk. A csoporthoz csatlakozó cégek a 
pályázatot megelőzően egy kisebb, regisztrációs díjat fizetnek, a szerződéskötést követően pedig 
a megpályáztatott mennyiséghez igazodó díjat. A díjakat úgy alakítottuk ki, hogy az a lényegesen 
alacsonyabb legyen a hasonló szolgáltatást végző tanácsadó cégek díjánál. 
 
Az előzetes munka már megkezdődött, Barna János, a Szövetség energia ügyekkel foglalkozó 
munkatársa már hetek óta méri fel az igényeket, gyűjti be a szükséges műszaki adatokat és tárgyal 
a kereskedő cégekkel. Minden cégnek segít a szükséges adatok beszerzésében. A pályázattal 
kapcsolatos kérdésekben hozzá lehet fordulni a fedprint.energia@gmail.com email címen. 

 
A csoportos villamosenergia pályázatot november első heteiben szeretnénk lebonyolítani. 
 
Időközben a sajtóban is napvilágot látott a kormány „gyármentő” programja. Ennek értelmében 
november 2-tól lehet pályázni energiahatékonysági beruházások támogatására Budapesten 30 %-
os, vidéken 45 %-os támogatásintenzitással. A pályázati feltétel, hogy a pályázó legalább 200 
millió forintos energiahatékonysági fejlesztést valósítson meg. A megpályázható összeg felső 
határa 6 milliárd forint. 
 

 
 
 

Nyomdászképzés – az első tapasztalatok 
 

 
A nyári előkészítő munkákat követően 
szeptemberben megkezdődött az első 
mechatronikai osztály nyomdaipari duális 
képzése. A hosszú tanítási szünetben a 
legfontosabb feladat az volt, hogy – válla-
lásunknak megfelelően – elkészíttessük azt az 
elméleti tananyagot, amelyből ezek a diákok 
elsajátíthatják a nyomdászat alapjait.  
Emlékeztetőül: a diákok mechatronikai 
képzést kapnak, míg a szakmai gyakorlatukat 
nyomdákban fogják végezni a következő 
három évben. A nyomdászat fakultatív 
anyagként szerepel a tantervben.  A 
tananyagot a nyomdai szaktanárok készítették 
és lektorálták. 

Mindeközben a projektre jelentkező nyomdai 
cégek elindították a gyakorlati oktatáshoz 
szükséges akkreditációt az illetékes kama-
ráknál. Bár a kamarák segítőkészek voltak a 
folyamat során, így sok adminisztrációs 
teherrel kellett a cégeknek szembe-nézniük. 
Viszonylag gyorsan kiderült, hogy a duális 
képzés komoly, hosszú távra szóló elkötele-
ződést, extra kapacitásokat igényel olyan 
vállalkozásoktól, amelyek fő feladata mégis-
csak a nyomdai termékek gyártása. Két cég 
sajnos vissza is lépett a nehézségek láttán, így 
a megmaradt nyomdák vállalták magukra 
ezeknek a diákoknak a képzését is. 
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A projekt sikere nemcsak meghatározó lehet az elkövetkező évek munkaerő utánpótlásában, de 
egyben komoly kihívás is.  A fő kérdés az, hogy képesek lesznek-e a nyomdák a szakmánkat és a 
cégüket megszerettetni ezekkel a fiatalokkal? Az első hetekben a diákok ismerkedtek a 
nyomdákkal. A cégek egyöntetű visszajelzése szerint a fiatalok értelmesek, érdeklődőek és 
nyitottak az újdonságokra. A mindkét oldalról kapott pozitív visszajelzések biztatóak a jövőre 
nézve. 
 
Fontos hangsúlyozni az iskola együttműködését is. A képzés szervezői nem tanárok, számos 
adminisztratív kérdésben – mint például a KRÉTA-rendszer használata - az iskola segítségére 
szorulnak. Változatlanul úgy látjuk, hogy számíthatunk a Technikum vezetőire és tanáraira, 
közreműködésük elengedhetetlen. 

 

 
A pilot program első tapasztalatairól Szilágyi Judit, a Szövetség oktatási referense számolt be 
részletesen a Manager konferencián.  Előadásában is hangsúlyozta,  de a számok is ezt támasztják 
alá, hogy ez a program kiutat jelenthet a mostani  helyzetből. A  beiskolázottak száma jelentősen 
elmarad a piaci igényektől. Az egyes szakmák számára az egyetlen kiutat az jelentheti, ha üzleti 
feladataik mellett aktívan részt vesznek az oktatásban. Nincs ez másként a nyomdaiparban sem. 
Az azonban a mostani tapasztalatok alapján már látszik, hogy az egész ágazatot érintő probléma 
megoldása nem várható pár cégtől. Sokkal több cégre van szükség. Első körben Budapesten, 
hiszen a Mechatronikai Technikum diákjai itt tudják vállalni az utazást. Ugyanakkor jó hír, hogy az 
iskola azon gondolkozik, hogy jövőre további osztályt von be a nyomdász duális képzésbe. 
 
Aki szeretne részt venni a programban a következő cégeknél érdeklődhet:   Pátria Nyomda Zrt.,  
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. és  Pénzjegynyomda Zrt. Alvállalkozói partnerek:  Box-Print 
FSD Packaging Kft, Heidelberg Magyarország Kft., Konica Minolta Magyarország  Kft. és a 
Mediaworks Hungary Zrt. 

 
A képzési programot Szövetségünk oktatási referense, Szilágyi Judit koordinálja. További 
részletekért keressék az oktatas@fedprint.hu email címen.

 
 
 
 
 
 

A legfrissebb beiskolázási adatok 
szerint idén országosan 28 
nyomdaipari technikus (gépmester) 
és 19 könyvkötő szakmunkás végzett. 
A gépmesterek közül heten kaptak 
technikusi oklevelet Budapesten. 
 
Idén 25 fő mechatronikai diák kezdte 
meg a duális képzést Budapesten. 
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Új tagunk – Bigprint Hungary Kft. 
 
Tovább erősödött Szövetségünk. 2022. november 1-től 
a nagyformátumú vizuál kommunikációs és display 
nyomdai termékekkel foglalkozó Bigprint Hungary Kft. 
csatlakozott hozzánk. A cég több, mint húsz éve van jelen 
a magyar piacon termékeivel és szolgáltatásaival. Több 
információ: www.bigprint.eu   

 

GPwA konferencia és díjátadó ünnepség 
 
Debrecenben tartotta az idei rendezvényét a GPwA. A 
konferencián elnökünk tartott előadást az új európai 
kezdeményezésről, a szén-dioxid lábnyom kalkulátor-
ról. Örömmel láttuk, hogy idén is milyen sok tagunk 
kapott „zöld csillagot” a versenyen. Gratulálunk. 

Európa és Magyarország nyomdaipara 2021-ben 
 
Idén is elkészült az elmúlt évet összefoglaló, elemző gazdasági tanulmányunk. Az Opten és a 
KSH adatai alapján kigyűjtöttük tagjaink 2021. évi legfontosabb gazdasági mutatóit. Az anya-
got honlapunk tagjainknak fenntartott belső oldalán olvashatják. Amennyiben segítségre van 
szükség a belépéshez, kérjük, forduljanak kollégáinkhoz az oktatas@fedprint.hu vagy 
peller@fedprint.hu email címen. 

Hungaropack 2022. 
 
November 9-én adja át a CSAOSZ a 39. magyar csoma-
golási verseny díjait. Szövetségünk a Nyomtatási Nagydíjjal 
ismeri el a legjobb csomagolóanyaggyártó nyomda ez évi 
teljesítményét. 

 

INTERGRAF havi, gazdasági jelentések 
 
Változatlanul olvashatók honlapunk tagjainknak fenntartott, belső oldalán az INTERGRAF 
rövid, gazdasági hírlevelei Európa nyomdaiparának teljesítményéről. 


