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A koronavírus nyomdaipari cégekre  
gyakorolt gazdasági hatását vizsgáló 
kérdőívünk 4. részében március 23–30. 
között fogadtuk a válaszokat. A Papír- és 
Nyomdaipari Műszaki Egyesület szakfolyó-
irata, a Magyar Grafika által készített 
felmérés a nyomda- és papíripar szakmai 
szervezeteinek munkáját is segítő 
helyzetkép. 

Az online kérdőív kitöltésével az alábbi 48 nyom-
dai vállalkozás támogatta a szakmai összefogást: 

Alakart DTP Studió Kft., Alföldi Nyomda Zrt., 
Alto Nyomda Kft., Antók Nyomda Kft., Balaton 
Nyomda Kft., BCL Kft., Borsodi Nyomda Ipari 
Kft., Central Dabasi Nyomda Zrt., Cinóber Gyors-
nyomda, Codex Zrt., Color Pack Zrt., Colorcom 
Media Kft., E-Print Magyarország Zrt., Europrin-
ting Kft., Flexo 2000 Kft., Fóliavilág Kft., Gel-
bert Eco Print Kft., Helikon Nyomda Kft., Hun-
Press nyomda, I Print 4 You Kft., Imprenta Kft., 
Intergraf Digiflex Kft., Intergraf Kft., IPC Zrínyi 
Nyomda Zrt., Keskeny Nyomda, Konica Minolta 
Magyarország Kft., Krajcár Kft., Kurucz Nyom-
da Kft., Marzek Kner Packaging Kft., Monocopy 
Bt., Pátria Nyomda Zrt., Perfekt & Design Kft., Pi-
xelgraf Bt., Plastex spol. s r.o., Print 2000 Nyom-
da Kft., PrintPix Nyomda Kft., Prospektus Kft., 
Raszter Nyomda Kft., Reactor Kft., Ritter Nyom-
da Zrt., Soft Press Kft., Sz.Varians Kft., Szó-Kép 
Nyomda, Tápió Nyomda Kft., Téta Kft., Typono-
va Kft., UgrinPack-Erdősi Kft., Varga-Flexo Kft. 

Köszönjük a felmérésben részt vevőknek, hogy se-
gítettek körvonalazni a nyomdaipari cégek helyzetét, 
a harmadik járványhullám idején a szakmai érdek-
képviseleti szervezetek lobbimunkáját válaszaikkal 
támogatták!

Talpon tud maradni a cég?
A válaszadó 48 nyomdából 1 nem vészelte át a vi-
lágjárvány következtében kialakult válsághely-
zetet.

4. látlelet
FELMÉRÉS A NYOMDAIPARI VÁLL ALKOZ ÁSOK HELYZETÉRŐL  
A KORONAVÍRUS 3. HULL ÁMA AL AT T

Faludi Viktória

Milyen intézkedésekkel igyekeznek csökken-
teni a második/harmadik járványhullám 
gazdasági hatásait?
A beérkezett válaszok összesítéséből a következő 
intézkedésekkel igyekeztek csökkenteni a világ-
járvány negatív gazdasági hatásait:

 � Műszaki és humán fejlesztésekkel. Létszám-
csökkentés, optimalizálás, hitelmoratórium 
igénybevételével.

 � A munkatársak védelme érdekében higiéniás 
eszközöket, maszkot és kesztyűt biztosítunk. 
A munkatársak távollétében ózongenerátort 
működtetünk. Távolságtartás, fizikai üdvöz-
lés kerülése, párásítás.

 � Felkészültünk rá anyagilag, a munkák átszer-
vezésével, ütemezésével.

 � Alternatív termékek, pl. maszkemblémázás.
 � Szerviztevékenység optimalizálásával, költsé-
gek csökkentésével.

 � Költségcsökkentéssel. 
 � Fejlesztünk, előre menekülünk.
 � Beruházásfejlesztés, kapacitás- és hatékony-
ságnövelés, kereskedelem erősítése.

 � Vevői portfólió szélesítéssel.
 � Költségminimalizálás, tartalékfelélés.
 � Költségoptimalizálás, hitelfelvétel, új piacok, 
tevékenységek kutatása.

 � Hatékonyságnövelés.
 � Szabadságok kiadásával.

igen, talpon maradunk felszámolás alatt
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 � Éjszakai/délutános műszak felfüggesztése, 
alapanyagok nagyobb mennyiségű beszerzése.

 � Készletminimalizálás.
 � Próbálunk helytállni a partnerek igényei sze-
rint és kiszolgálni.

 � Innováció, új piaci célterületek.
 � Pályázati lehetőség kihasználásával, értékesí-
tési árak növelésével.

 � Ügyfélkörbővítéssel.
 � Tesztelünk.
 � Kollégákat kellett elbocsátani, 3 hónapra be 
kellett zárni a céget.

 � Belső átszervezés, beszerzés-/raktárkészlet-op-
timalizálás, az értékesítési áraknak a beszerzés 
devizaneméhez való rögzítése, költségcsökken-
tés, egyes munkakörökben részmunkaidős 
foglalkoztatás.

 � Semmilyen intézkedés nem hat. Ha nem kap-
nak a dolgozók járulékkedvezményt, akkor az 
elbocsátásra kényszerül a nyomda.

 � Dolgozunk, dolgozunk, dolgozunk.
 � Online jelenlétünk növelésével.

Vezettek be a pandémiás időszakban olyan 
új intézkedést/folyamatot a cég életében, 
ami hasznosnak bizonyult és a járvány 
megfékezése után is megtartják?

A válaszadók 41,2%-ánál vezettek be új folyama-
tot a pandémiás időszakban.

Amennyiben vezettek be új intézkedést/
folyamatot, megnevezné, kifejtené ezeket 
röviden?
Az alábbi megoldások és folyamatok kerültek be-
vezetésre a legtöbb nyomdában, melyek közül a 
home office-t a legtöbb válaszadó megemlítette:

 � Ügyfélfogadás online. 
 � Csomagszállítás.
 � Home office, rövidített munkaidő.

 � Kézfertőtlenítés, szájmaszkhasználat, amivel 
a szokásos megfázásos influenzás megbetege-
dések száma is jelentősen lecsökkent.

 � Nagyobb higiénia, online sales.
 � Mozgóbér, létszámgazdálkodás.
 � Online konferencia.
 � Rendszeres fertőtlenítés és tisztítás. 
 � Ezek főleg a fertőzés alacsony szinten tartá-
sával kapcsolatos megelőző intézkedések és a 
hozzá tartozó takarítási, fertőtlenítési tervek 
betartása.

 � Elektronikus táskázás, online megbeszélések, 
munkatársak átirányítása más munkakörök-
be, elsősorban ahol lehet rugalmas munka-
idő-beosztás.

 � Beszerzés-/raktárkészlet-optimalizálás, részmun-
kaidős foglalkoztatás.

 � Lecsökkentettük a bejelentett óraszámokat, fize-
tést csak előírt munkaórákra adunk.

Kérjük, fejtse ki pár mondatban, milyen 
segítség lenne Ön szerint a leghasznosabb 
a saját vállalkozása vonatkozásában  
a pandémia hatásainak tompítására!
A válaszadók mintegy ötödének nem volt szük-
sége támogatásra, a többség adó- és járulékcsök-
kentést, bértámogatást, beruházást segítő pályá-
zatot, vissza nem térítendő támogatásokat látna 
hasznosnak és az alább felsorolt segítségekre len-
ne szüksége a válaszadó nyomdaipari vállalko-
zásoknak:  

 � Lehetne akár támogatást kapni rezsi-, üzeme-
lési költségekre. Például villany- vagy gázdíj.

 � Tényleges és azonnali bértámogatás.
 � Ha a munkahelyek megőrzéséért a vállalkozók 
olyan bértámogatást kapnának, amely lehető-
vé tenné a munkatársak megtartását, és az újra- 
 indulás így könnyebben menne. Addig is len-
ne fizetőképes kereslet a legtöbb termékre.

 � Nyitás és a gazdaság felpörgetése.
 � Oltások felgyorsítása.
 � A nyomdák támogatásának kiszámíthatóbbá 
tétele, beharangozott pályázatok csúszásának 
elkerülése.

 � Számunkra egy olyan állami hitel lenne meg-
felelő, amit kb. 10 évre lehetne felvenni, ki-
váltva a jelenlegi összes hitelt, mert így a mo-
ratórium lejárta után egy egységesebb, olcsóbb 
havidíjjal lehetne számolni.

 � Kihelyezett tesztelések, gyakori tesztelés, tesz-
tek biztosítása.  

új folyamatot 
vagy intézkedést 
vezettek be

nem vezettek be 
új folyamatot 
vagy intézkedést 
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öner�b�l boldogult

kért és kapott támogatást

kért, de nem kapott 
támogatást

 � Pontos, nem a médián keresztüli tájékoztatás 
a járvány helyzetére és a védekezésre vonatko-
zóan.

 � Ha a megrendelők megnyithatnának (a meg-
rendelésünk 90%-át adták), budapesti szállo-
dák.

 � Adó- és járulékmentesség erre a teljes évre, de 
minimum ameddig bármiféle korlátozás ér-
vényben van + 3 hónap.

 � Adófizetési moratórium 12 hónap. Bértámoga-
tás minimum 50%. 

 � Ha egyes cégek összes munkavállalóinak oltá-
sát a cégek felvállalhatnák.

 � Vissza nem térítendő támogatások.
 � További bértámogatás, járulékok csökkentése.
 � Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
a járvány nem okozott jelentős negatív hatá-
sokat a megrendelések mennyiségében, való-
színűleg amiatt, hogy a partnereink túlnyomó 
többségben élelmiszer-ipari, illetve vegyipari 
beszállítók.

 � Oltás.
 � Nemcsak a turizmust és a vendéglátást érinti 
negatívan a pandémia, esetleges adó-, termék-
díj- stb. kedvezmény minden vállalkozás mű-
ködését segítené. Ha a munkavállaló az általa 
megfizetett adók legalább egy részét megkap-
hatná bérként, talán élénkülne a kereslet, nö-
vekedne a vásárlási kedv, ezáltal áfa vonzatban 
az állam bevételkiesése se lenne akkora, de a 
vállalkozások termeléscsökkenése is alacso-
nyabb lenne.

 � Óriási állami megrendelések kellenének.
 � Közterhek csökkentése, újraindítási hitel.
 � Egyértelműen az adó és járulékok csökkentése, 
pályázati lehetőségek bővítése.

 � Gazdaságélénkítő támogatások az iparágnak.
 � További – elsősorban külföldi – ügyfélkörbőví-
tés, az euró árfolyam ingadozás kiküszöbölése 
érdekében.  

 � A könyvvásárlás támogatására, pl. pedagógu-
sok, egyetemisták részére létrehozott utalvá-
nyok fejenként évi 20–30 eFt összegben.

 � Támogatás nyújtása, könnyű üzleti utazási le-
hetőségek.

 � Áfafizetés csak kiegyenlített számlák után. 
Pénzügyi támogatás, hosszú lejáratú/kamat-
mentes/vissza nem térítendő hiteltámogatá-
sok.

 � Exporttámogatás.
 � Bértámogatás, 0%-os hitel 10 évre 3 év türel-
mi idővel.

Igényeltek és kaptak-e állami  
bértámogatást?

A válaszadó nyomdaipari vállalkozások csak-
nem kétharmada nem vett igénybe támogatást, 
közülük 62,7% nem is igényelte azt. A válaszadó 
vállalkozások harmada igényelt, ennek 88%-a 
már meg is kapta a támogatást. 

A 2021-es első negyedévi megrendelés- 
állomány csökkent a tavalyi évhez képest?

A válaszadó nyomdák kevéssel több mint ötö-
de a megrendelések növekedését tapasztalta, to-
vábbi csaknem ötöde változatlan mennyiségű 
munkával volt ellátva, míg valamivel kevesebb, 
mint 60%-uk visszaesést tapasztalt. A válasz-
adó nyomdák több mint negyedénél jelentős 
visszaesés tapasztalható a megrendelések meny-
nyiségében.

21,5

31,4
27,5

Nem, s övekedett

Változatlan

Enyhe csökkenés

Jelent s visszaesés

19,6
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A megrendelők pénzügyi megbízhatósága 
változott 2020 második felében?

A válaszadó nyomdai vállalkozások több mint 
40%-a veszített el megrendelést késedelmes fize-
tés vagy nemfizetés veszélye miatt, s ezen nyom-
dák csaknem negyede likviditási gondokkal is 
küzd. A válaszadó nyomdák 58,8%-ánál stabili-
zálódott a megrendelők pénzügyi fegyelme. 

Történtek-e új beruházások  
2020. szeptember óta?

A válaszadó nyomdák több mint fele valósított 
meg új beruházást az utóbbi fél évben.

Terveznek 2021-ben további munkaerő- 
leépítést?

Örvendetes, hogy a válaszadó nyomdák 98%-a 
nem tervez munkaerő-elbocsátást, sőt 17,6%-uk 
szeretne felvenni munkatársat.

Tervezi-e a munkaórák csökkentését  
a következő hetekben, hónapokban?

A munkaidő-csökkentés tervezésével már nem 
ennyire szép a helyzet, a válaszadó nyom-
dák közel egynegyede tervez munkaóra-csök-
kentést a következő hetekben, hónapokban, 
ugyanakkor a válaszadók több mint háromne-
gyede teljes munkaidőben tervezi foglalkoztat-
ni alkalmazottait, sőt a válaszadók 11,8%-a túl-
órákkal számol.

elvesztett megrendelés késedelmes fizetés 
vagy nemfizetés veszélye miatt

stabilan fizet� megrendelések

nem, 
s�t b�vítjük 
a létszámot

nemigen

igen nem

nem, 
s�t b�vítjük 
a létszámot

nemigen

igen nem

11,8

23,5

Nem, túlórázunk

Változatlan

Igen, munkaid�-csökkenés van

64,7



Hány fő elbocsátására került sor eddig  
a pandémia által okozott gazdasági  
helyzetben?

A válaszadó nyomdák csaknem 40%-ánál került 
sor munkaerő-leépítésre a pandémiás időszak-
ban, s ebből a válaszadók 11,8%-ánál több mint 
10 fővel csökkent az alkalmazottak létszáma!

Élt-e olyan állami válságtompító  
kedvezménnyel, lehetőséggel, ami segített 
áthidalni a világjárvány hatására  
felmerülő gazdasági problémákat?

0% 20% 40% 60% 80%

0 1-3 4-9 10 vagy több

A válaszadók 40%-a élt állami válságtompító ked-
vezménnyel, 40%-a nem igényelt támogatást és 
20%-a igényelt, de nem kapott támogatást. 

2021-ben milyen arányban tervezik  
a home office alkalmazását?

A válaszadó nyomdák több mint kétharmadánál 
a home office 2021-ben is megmarad.

7,8
23,5

39,2

29,4
Csaknem mindenki dolgozhat otthonról

A kollégák kevesebb, mint harmadánál

A kollégák kevesebb, mint 10 %-ánál

Egyáltalán nem alkalmazható home office

Kiemelkedő Sztatikus ellenőrzés
SmartControl™ Okosvezérlővel

ce@meech.com

+36 1 7977039

www.meech.com

Vegye át az irányítást a sztatikus feltöltődés felett a 
SmartControl Okosvezérlővel

Állandó, optimális sztatikus feltöltődés ellenőrzés az 
összes gyártósoron

Akár 30 ionizátor működésének felügyelete anélkül, 
hogy a gyártóterületre belépnénk

Számítógépen vagy mobilon is elérhető minden 
adat a sztatikus feltöltődést leszedő eszközökről

Távellenőrzés és irányítás

Központi vezérlés

Gyors hozzáférhetőség

Minőség javulás     Selejtszám csökkenés 
Kevesebb leállás    Hatékonyság növekedés 
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