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Egyed Bé la

Jura Trade Kft.
E-mail: egyed@ju ra.hu

1962-ben, a Zrí nyi Nyom dá ban,
be tű sze dő ként kezd tem a szak mát.
Pá lyám főbb ál lo má sai: a Zrí nyi
Nyom dá ban 1967–1968-ban
gya kor nok ként kezd tem, majd
1968-tól 1970-ig osz tály ve ze tő
vol tam. 1970 és 1983 kö zött
a Pénz jegy nyom da mű sza ki
igaz ga tó ja, azu tán ve zér igaz ga tó ja
let tem, 1983-tól 1993-ig. 1993-ban
ügy ve ze tő ként Egyed & Tár sa
né ven Szak ér tői Iro dát ala pí tot -
tam. 1995-től a JU RA cso port
ügy ve ze tő igaz ga tó ja va gyok.

Ta nul má nya i mat 1962 és 1967
kö zött a moszk vai Nyom da ipa ri
Egye te men kezd tem, mely nek
el vég zé se után 1968–1970-ben
a Bu da pes ti Köz gaz da ság-tu do má -
nyi Egye te men sze rez tem mér nök-
köz gaz dász dip lo mát. Ta nul má nya i -
mat ugyan ott 1978–1980-ban
foly tat tam, és szak köz gaz dász
ok le ve let sze rez tem. 1982-ben
dok to ri cí met sze rez tem.   

A leg na gyobb szak mai ese mény
az éle tem ben: 2004-ben a Ma gyar
Nyom dá sza tért-díj.

Egyet len konk rét pél da ké pem
ninc s. Vi szont na gyon sok olyan
em ber van, akik nek egy- e gy vagy
akár több tu laj don sá gát is a ma gam
szá má ra kö ve ten dő pél dá nak
te kin tek. Eze ket itt fel so rol ni nem
csak le he tet len, ha nem azok kal
szem ben, akik ki ma rad ná nak,
mél tat lan is vol na.

Ked venc mot tóm: „Nem a zsem le
ki csi, ha nem a szá tok nagy!”

Mit ad nék to vább a kö vet ke ző
nyom dász ge ne rá ci ó nak? A be csü le -
tes ség re és a meg bíz ha tó ság ra va ló
tö rek vés igé nyét, va la mint a má sok
irán ti tisz te let igé nyét.

Halabrin Zsuzsanna

Pénzjegynyomda Zrt.
E-mail: halabrin.zsuzsanna@ 
penzjegynyomda.hu

A Budapesti Műszaki Egyetem
vegyészmérnöki kara után néhány
évet dolgoztam a Budacolor Festék-
gyárban. Ez idő alatt kezdtem
ismerkedni a nyomdákkal. 1984-ben

kerültem a Pénzjegynyomdába,
ahol először laborvezetőként dol-
goztam. A munkám már akkor is
összefüggött a hamisítás elleni
védelemmel, elsősorban az anya -
gokkal kapcsolatban. 1997-től
a technológiai és fejlesztési osztályt
vezetem. Kollégáimmal új termékek
grafikai és kivitelezési tervezésével,
prototípusainak előállításával
foglalkozunk.

Elsősorban a magas szinten
védendő termékek, például bankje-
gyek, utazási és személyi okmányok
előállítása érdekel. Ezen belül
a hamisítás elleni védelem kialakí-
tása a tervezéstől, az anyagokon át,
egészen a gyártási műveletekig.
Ez persze nem egyszemélyes játék,
a termék a különböző szakterületek
együttműködésével jön létre.

Az elején főleg a pénzgyártás
különlegessége ragadott meg,
festékgyári múltamból adódóan
a metszetmélynyomó festékek és
egyéb biztonsági festékek ala -
posabb megismerése, később
a szakma egyedisége, a speciális
tudás, a szoros nemzetközi szakmai
összefogás tette vonzóvá ezt a szak-
területet. A másik vonzerőt a folya-
matok rendszerszerű feldolgozásá-
nak szükségessége jelenti, ami
majdnem minden esetben túlmu-
tat a nyomda falain, és más terüle-
tekre is betekintést ad.

Eddigi munkám során sok érde-
kességgel találkoztam. Az egyik
legérdekesebb dolog az a kettősség,
amivel a bankjegy- és okmánygyár-
tók nemzetközi közössége bennün-
ket, magyarokat fogadott. A kifelé
annyira zárt és megközelíthetetlen

Ki kicsoda a hamisítás elleni küzdelemben?



könnyen vagy nehezebben felis-
merhető hamisítvány”. Ez a szem-
lélet nagyon fontos a munkánk
helyes megítélésében. 

Orbán Károly

Codex Rt.
E-mail: orban@codex.hu

1988-től foglalkozom a biztonsági
nyomtatással. Kezdetben vállalati
részvények, kötvények, banki for-
rásgyűjtő papírok hamisítás elleni
védelmét kellett kollégáimmal
megoldanom. A jogszabály ekkor
még nem írt elő szigorú feltétele-
ket. A Társasági Törvény csak
annyit rendelkezett erről, hogy
a részvényeket nyomdai úton kell
előállítani. Rengeteg nyomda állí-
tott elő akkoriban ofszetpapírra,
egyszerű díszítő grafikával ilyen
értékpapírokat. Később a szigorodó
jogszabályok és a tényleges hamisí-
tás elleni védelem igénye miatt
többségük lemorzsolódott. Mi úgy
gondoltuk, nem elégszünk meg
a törvénynek való megfeleléssel.
Talán ezzel magyarázható, hogy
ezen termékek tekintetében Társa-
ságunk ma is piacvezető.

Termékfejlesztés és értékpapír-
grafika a specialitásom.

1988-ban, az akkor alapított
Codex Rt. műszaki igazgatót kere-
sett, amit sikerrel megpályáztam.
Ezelőtt a nyomdaipari tanszéken
dolgoztam, és közben estin a köz-
gazdasági egyetemen tanultam.

Nagy kihívást jelentett ez a terü-
let számomra, hiszen mindig vala-
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mi újat kell kitalálni. Hihetetlenül
jó, hogy a munkánk eredményét
napokon vagy akár órákon belül
láthatjuk.

Értékpapíroknál érdekesség
talán, hogy kezdetben a határidő és
a minőség, ma pedig egyre inkább
egy elvárt minőségi szint mellett az
ár az, ami a megrendelői döntéseket
befolyásolja. A mai árszint töredéke
annak, ami a kezdetben elérhető
volt ezen a piacon. Ekkora áresést
egyetlen hagyományos nyomda -
ipari termék esetén sem tapasztaltam.
Ez nem panasz, hanem egyfajta
motivációs tényező az új dolgok,
megoldások keresésére. Szerencsére
ötletekben nincs hiány.

A legnagyobb szakmai kihívást
talán az elindulás jelentette, hiszen
hagyományok nélkül kellett időt -
álló termékeket és korszerű gyártási
technológiát létrehoznunk.

A hamisítás elleni védelem igénye
ma már szélesebb termékkörben
jelenik meg, mint korábban. Ezzel
együtt egyre több költséghatékony
eljárás, technológia jelent meg,
melyek alkalmazásával meg lehet
felelni a piac igényeinek.

A globalizáció hozhat számunkra
még eredményeket is, hiszen a gyár-
tási költségek a hamisítás ellen
védett termékek piacán többnyire
alacsonyabbak hazánkban, mint
más nyugat-európai országban.

A terület jövőjét mindenképp
ígéretesnek tartom. Véleményem
szerint, itt nehezebb megtalálni
a vevőt, de ha mégis sikerül, még
mindig jobb árakat lehet elérni,
mint a hagyományos nyomdaipari
termékek piacán. A jövőben
viszont egyre kevésbé lehet majd
ezen a piacon csupán nyomdater-
méket eladni, sokkal inkább infor-
matikához, logisztikai szolgáltatás-
hoz társított termékértékesítésről
tudunk majd beszélni.

Kedvenc idézetem: „A hullámokat
nem tudod megállítani, de szörfözni
megtanulhatsz.” (Joseph Goldstein)

szűk csoport teljes nyíltsággal és
segítőkészséggel fordult felénk,
mint a család új tagjához.

A legnagyobb szakmai kihívást
jelenti számomra vegyészként
nyomdászfejjel gondolkodni.
Konkrétan: a 2006 augusztusában
kibocsátott elektronikus útlevél
előállítása. A csipek alkalmazásával
a két előbbi szakma mellé még az
informatika is befurakodott. 

A hamisítók fejlődése töretlen,
így a mi szakmánkban is szükséges
a folytonos megújulás. Egyre újabb
anyagokkal és eljárásokkal dolgo-
zunk, olyanokkal, amelyeket
néhány éve még el sem tudtunk
volna képzelni ebben a műfajban.
Ide is betört már a lézertechnika és
a komputervezérlés. A technika
fejlődése sok új védelmi módszer
megszületését tette lehetővé.

Egységesedik a követelmény-
rendszer, mind a nyomdatermé-
kek, mind az ellenőrzés terén.
A világméretű egységesítés persze
igen magas szintű, kötelező elvá-
rásokat hozott minden résztvevő
számára. Ez önmagában is növeli
a biztonságot. Ugyanakkor az
emberek szabadabban mozognak
az országok között, ez pedig veszé-
lyeket rejt magában. A jól védett
bankjegyekre, a szigorú személy-
azonosság ellenőrzésére és ehhez
pedig a jó okmányokra nagyobb
szükség van, mint valaha. 

Ahogy a papírgyártás és a könyv-
nyomtatás sem lett a számítógép
áldozata, a legkedvesebb fotóinkat
is kinyomtatjuk, még ha digitálisan
készítettük is el, úgy gondolom,
hogy a papírpénz is sokáig tartja
még magát a műanyag kártyák
mellett, és a személyi okmányokra
– köztük pl. az útlevélre – is szükség
lesz még sokáig. És mivel a hamisí-
tók, úgy tűnik, nem lankadnak,
ez a szakterület is tovább fejlődik.

Minden partnerünkkel igyek-
szem megértetni, hogy „nincs
hamisíthatatlan termék, csupán
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Azt persze mondanom sem kell,
hogy az utolsó két-három évtized
korszakváltást hozott a védelmi
rendszerek felépítésében, az ellen-
őrzési módszerekben, eljárások-
ban, anyagokban. A fejlesztések
motorja persze a gazdag nyugati
intézetekben és cégeknél dübörög,
de mi magyarok is elismert mű -
velői lettünk ennek a bonyolult,
de gyönyörű szakmának.

Végül egy gondolat a jövőről:
a hamisítás elleni védelem minden
tekintetben bővülni fog: a védelmi
eljárások egyre több „nyomdaide-
gen” megoldást fognak integrálni,
a védelmet igénylő termékek köre
sokasodni fog, a többszintű össze-
hangolt védelmi rendszerek kiszo-
rítják az egyedi megoldásokat.

Mottó (tőlem): A legjobb véde -
lem sem ér semmit, ha nem nézed
meg, mit tartasz a kezedben!

Dr. Székelyhidi Lajos

Állami Nyomda Nyrt.
E-mail: szekelyhidi@any.hu

Harminc éve foglalkozom különfé-
le okmányvédelmi eljárások kifej-
lesztésével, kutatásával. 1977-ben
egyetemi doktori címet szereztem,
1985-től a kémiatudomány
kandidátusa tudományos fokozat
bir tokosa vagyok. Szűkebb
szakterü letem a foto-lumineszcen-
cia jelenségének speciális alkalma -

Péterfi Sándor

E-mail: peterfis@t-online.hu

A hamisítás elleni védelemmel
akkor kezdtem el foglalkozni, ami-
kor még nem is tudtam, hogy léte-
zik olyan. A Pénzjegynyomdában
nyári szünidős diákmunkásként is
már gondosan szelektálni kellett
a szigorú elszámolású, ellenőrzött
és az egyéb anyagok között.

Felnőtt szakmai életutam elején
a gyártás-előkészítés, gyártásprogra-
mozás volt a feladatom, ami csak
közvetve kapcsolódik a hamisítás
elleni védelemhez. Később azon-
ban különböző műszaki területe-
ken dolgoztam, és egyre több
alkalmam nyílott külföldi társin-
tézményekhez utazni, látni, kérdez-
ni. Mind az európai, mind a tenge-
rentúli kollégák kíváncsisággal
vegyes örömmel fogadták a fiatal
magyar mérnököt – a kelet-európai
régióból elsőként – a különben
szigorúan zárt üzemükben. Meg-
döbbentő volt tapasztalni, hogy
a szűken értelmezett biztonsági
nyomdász körben milyen készsége-
sen és milyen nyíltan tárgyalható
a hamisítás elleni megoldások túl-
nyomó része. Márpedig engem
igencsak hajtott a tudásvágy, a titkok
és trükkök megismerésének vágya.
Az így megszerzett tudásból és gon-
dolatokból rengeteget profitált
mind a cég, mind én magam.

zásához kapcsolódik, például
az okmányvédelem területén. 

1990 és 1999 között az MK NBSZ
Szakértői Intézetének igazgatója
voltam. Ebben a minőségemben
munkatársaim támogatásával részt
vettem az MNB Bankjegyfejlesztési
Munkabizottságának tagjaként az
új forint bankjegycsalád biztonsági
elemeinek kifejlesztésében és alkal-
mazásában. 1993 és 1999 között a
Diósgyőri Papírgyár Zrt. IT-tagjaként
foglalkoztam a papírgyári rekonst-
rukciós fejlesztések lebonyolításá-
val. Az 1990-es évek elejétől kollé-
gáimmal közösen megteremtettük
a magyarországi biztonságinyom-
tatvány-gyártás jogi szabályozásá-
nak hátterét, javaslatot tettünk az
új generációs magyar okmányok
bevezetésére és megszemélyesítési
rendszerük kiválasztására. Ezen
munkánk eredményeként a lézer -
gravírozáson alapuló okmánymeg-
személyesítési technológiát Euró-
pában az elsők között alkalmaztuk
a magyarországi okmánykibocsátás
folyamatában. Ezen fejlesztések
eredményeként napjainkban
a magyar állampolgárok a jelen kor
technológiai színvonalának megfe-
lelő, magas biztonsági színvonalat
képviselő személyi és utazási
okmányokkal rendelkeznek.

1999-től az Állami Nyomda
Nyrt. kutatási és fejlesztési vezér-
igazgató-helyettese vagyok.
Az eltelt időszakban a nyomdánál
folytatott K+F munkák során szá-
mos új okmányvédelmi eljárás
kifejlesztésére került sor, melyek
nagyban emelték termékeink biz-
tonsági színvonalát. Termékeink és
módszereink egyaránt keresettek
belföldön és külföldön. Új eljárása-
inkról folyamatosan tartunk beszá-
molót hazai és nemzetközi konfe-
renciákon, kiállításokon. 

Az okmányvédelem és az ezzel
összefüggő kutatások igénye 2001.
szeptember 11. óta nemzetközi
téren is fokozott hangsúlyt kapott.



zott jelentőséggel bír az okmá -
nyok, értéket képviselő termékek,
bank- és hitelkártyák területén.
Ezek nagyarányú terjedésével bizto-
sítottnak látom a szakterület fejlő-
dését, jövőjét. 

Tóth Zoltán 

műszaki-termelési igazgató
Pénzjegynyomda Zrt.
E-mail: toth.zoltan@pjrt.hu

A nyomdaiparral 1975-ben kerül-
tem kapcsolatba. A Pénzjegynyom-
da ösztöndíjasaként, mint okl.
gépészmérnök végeztem a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen 1986-
ban, 2001-ben pedig mérnök-
közgazdász oklevelet szereztem
a Budapesti Közgazdaság-tudomá-
nyi Egyetemen.

A BME elvégzése után a Pénz-
jegynyomda Fejlesztési és fenntar-
tási osztályára kerültem, mint fej-
lesztőmérnök. Technológiai
fejlesztésekkel, beruházásokkal és
fenntartási jellegű feladatokkal
foglalkoztam. A kilencvenes évek
elején társ projektvezetőként hoz-
tuk létre az első műanyagkártya-
gyártó üzemet (Multicard Kft.).
1994-ben műszaki igazgatói kine-
vezést kaptam. Közvetlen irányítá-
som alá kerültek a termelési, fej-
lesztési és a műszaki területek.

Már 1994-ben előkészítéseket
tettünk az 1996–1997-ben meg -
valósult technológiai és épületre-
konstrukció végrehajtására, amely-

A terrorizmus elleni harc és az ezzel
szorosan összefüggő hamisítás
elleni küzdelem napjainkban
jelentősen kibővül a feketekeres-
kedelem, ezen belül a termékhami-
sítások visszaszorításának feladat-
körével. Ezen feladatok szakszerű
ellátása újabb és újabb magas szín-
vonalú védelmi eljárások kifejlesz-
tését teszi szükségessé, melyek között
a hagyományos nyomdatechnikai
megoldásokon túl az elektronikai
lehetőségek bevonására is sor kerül.        

Szatmári Huba

Állami Nyomda Nyrt.
E-mail: szatmari@any.hu

Kedvenc mottóm nincs, de vallom,
hogy sok tanulással, precíz, szívós
munkával eredményt lehet elérni.

Hamisítás elleni védelemmel az
Állami Nyomdába kerülésem, 1994
óta foglalkozom. A nyomda ezen
a területen mindig jelentős szerepet
játszott. Specialitásom az okmány-
védelmi anyagok, módszerek gya-
korlati alkalmazása, termelési tech-
nológiák kialakítása, bevezetése,
működtetése. Műszaki, termelési
vezetőként az okmányvédelemmel
ellátott termékek gyártási folyama-
tának szervezése, felügyelete, ellen-
őrzése, a speciális termékek gyártá-
sához szükséges berendezések
kiválasztása és üzemeltetése a fel-
adatom, így napi kapcsolatban
voltam és vagyok ezzel a területtel.
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Sokéves nyomdai gyakorlatom
alatt megismerkedtem a nyomtatás
szinte valamennyi ágával. A hami-
sítás elleni védelem alkalmazása
speciális zártkörű klubban találha-
tó. Egy halandó nyomdász számára
titkok, titkos tudományok legen-
dája lengi körül őket. Így nagy
öröm volt számomra, mikor lehe-
tőségem nyílt ebben a világban
tevékenykedni.

Rendkívül érdekes feladat volt az
eddig csak szűk körben vagy egyál-
talán nem alkalmazott anyagok,
például hologramok, kinegramok
felhasználása, új technológiák,
például lézergravírozás beillesztése
a nyomdai folyamatokba.

Igen érdekes volt megfigyelni,
átélni a számítástechnika, informa-
tika fejlődését, mindent átszövő
térhódítását a négy alapműveletet
végző 30 évvel ezelőtti kézi kalkulá -
tortól a kártyába ültethető mikro-
csipig.

Legnagyobb szakmai kihívás szá-
momra az új anyagok, módszerek
beillesztése a nyomdai folyamatok-
ba úgy, hogy alkalmasak legyenek a
tömeggyártásra, és megszervezni a
termékek szigorú mennyiségi és
minőségi ellenőrzését is. Az új
anyagok megjelenése a gyártási
folyamatok szinte állandó változta-
tását, fejlesztését igénylik.

A hamisítás elleni védelem ver-
senyfutás a hamisítók által kidol -
gozott módszerekkel. Cél az, hogy
egy-két lépéssel előttük járva minél
jobban megnehezítsük a dolgukat,
így egyre inkább tért hódít a drága,
nehezen hozzáférhető berendezé-
sekkel, különleges anyagokkal vég-
zett munka.

A globalizáció, véleményem sze-
rint – ezen a területen is –, egyrészt
segíti az anyagok, módszerek terje-
dését, új ismeretek megszerzésének
lehetőségét, másrészt a piacok
nyitottságával konkurenciát jelent
a hazai gyártók számára.
A hamisítás elleni védelem foko -
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nek a célja egy új bankjegygyártási
technológia kialakítása és az ezen
alapuló új bankjegysorozat kifej-
lesztése és kibocsátása volt.
Az új bankjegysorozat gyártásával
és kibocsátásával párhuzamosan
1998-ban egy új, lézergravírozható
adatoldallal ellátott útlevelet fej-
lesztettünk ki, amely Európa-szerte
újdonságnak számított. Ennek
a technikai megoldásnak köszön-

hetően a több európai országnak
fejlesztettünk ki és szállítottunk
útleveleket.

2000–2001-ben a Pénzjegy-
nyomdában felállítottuk az ország
egyik legkorszerűbb műanyag -
kártya-gyártó üzemét, ahol nagy
biztonságú csipes és csip nélküli
ID-kártyákat állítunk elő.

Az ország uniós csatlakozását
követően új okmányok kifejleszté-

sében és gyártásában vettünk részt.
2007-ben pedig több mint egyéves
fejlesztési munka eredményeként
elkészítettük a csipes, biometrikus
magyar útleveleket.

A Pénzjegynyomdában a hamisí-
tás ellen védett, nagybiztonságú
okmányok és egyéb termékek
fejlesztése kiemelten fontos
és folyamatos feladat számunkra.

A hologram ugyan nehezen hamisítható, de
a professzionális hamisító műhelyek számára
nem jelent akadályt. A hologram elkészítési és
gyártási technológiája a világon bárhol szaba-
don megszerezhető. Ezért a KURZ cég, mint az
optikai termék azonosítás specialistája egy
még hatásosabb biztonsági eljárást fejlesztett
ki: a Trustseal®-technológiát. Az optikai struk-
túrát egy, csak a KURZ cég által hozzáférhető
(proprieter) számítógépes rendszerrel generál -
ják, amit polimer fóliára visznek fel.

A markáns megjelenésű Trustseal®-struktúra,
még kedvezőtlen fényviszonyok (alkonyat, rossz
megvilágítás, szórt fény) esetén is szabad szem -
mel jól felismerhető.

Az eljárás biztonsági szintje más, csak műsze-
rekkel detektálható biztonsági elemekkel nö -
vel hető tovább.

A Trustseal®-technológiával barcode-rend-
szer is előállítható, így még gépi eredetiségvizs-
gálatra is alkalmazható. 

A biztonsági barcode-ról készült holografi-
kus hamisítvány a tipikusan csak a Trustseal®

által generált mikroszkopikus struktúra alapján
könnyen beazonosítható.

A termékhamisítások elleni legjobb védel-
met az biztosítja, ha minden esetben néhány
lépéssel a potenciális hamisítók technológiai
lehetőségei előtt járunk.

A KURZ cég ügyfelei számára a Trustseal®-
technológia révén felajánljuk a szükséges lé -
pés előnyt.

A cikk írója Jörgen Metzger, a németországi
Führtben székelő Leonhard KURZ Stiftung
&CO.KG termékvédelmi részlegének kereske-
delmi vezetője. 

A több mint százéves prégelőfólia-gyártási
tapasztalatával a KURZ cég világszerte piacveze-
tő a prégeléstechnológia és az optikai biztonsági
termékek gyártása terén. A KURZ Csoporthoz
3000 munkatárs tartozik európai, amerikai és
a Csendes-óceán térségében levő gyárakban és
a világszerte megtalálható 19 kereskedelmi kép -
viseletben.

A KURZ-termékeket Magyarországon a Leon-
hard KURZ Hungária Kft. forgalmazza.

Trustseal®

– a termékazonosítási eljárások zászlóshajója


