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A technológiai, műszaki fejlődés által erősen
befolyásolt iparágunk hazai képviselőit igen
nagy sokszínűség jellemzi. Mind a nagyválla-
latok, mind a KKV-k területén számos, igen szép
eredménnyel, kiemelkedő termelési mennyi-
séggel, minőségi szinttel és társadalmi ranggal
rendelkező nyomdát találhatunk. A gazdasá-
gi, politikai környezet változásai, a nyomda-
iparra általában ható innovációk (internet, e-
book, e-invoice, digitális nyomdai rendszerek,
nyomógépek digitalizálódása stb.) hatásai szá-
mottevőek, a legtöbb esetben erőteljesebb piaci
aktivitásra, a költségek, pénzügyek tudatosabb
kezelésére ösztönöznek.

Az elmúlt évek beruházásai, az azokat megelő-
ző tulajdonosi, ügyvezetői döntések – napjaink-
ra már nyilvánvalóan – sorsdöntőnek, megha-
tározónak bizonyultak. 

Ebben a rövid összefoglalóban a beruházá-
sok szakirodalma, saját tapasztalataim és há-
rom hazai nyomdavezetővel (Keskeny Árpád –
Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft., Budapest;
Engi Gábor – E-press Nyomda Kft., Szeged; Illés
Zoltán – Illés Nyomda, A.D.2001. Kft., Győr) ké-
szített interjú segítségével szeretnék kézzel-
fogható, számszerűsíthető segítséget nyújtani
a felelős döntés kialakításához. 

A beruházások pótló és bővítő jellegűek le-
hetnek. A gyakorlatban – a technológiai fejlő-
désnek köszönhetően – általában a szimpla
csere mellett minden esetben megjelenik vala-
milyen piacbővítő, költségszerkezet- vagy minő-
ségjavító funkció.

Egy biztos, minden esetben megelőzi a dön-
tést egy szükséglet, egy igény, elsősorban a piac
megléte.1 Az igényt létrehozhatja egy jó ötlet
is, amely mentén egy teljesen új piac, új cég is
felépíthető. 

A tervezéskor ügyelni kell a gazdasági környe-
zet várható változásaira. A pénzügyi biztonság
megtartása evidensen hordozza magában – a
kiszolgálás biztonságán keresztül – a hosszabb
távú fennmaradás, fejlődés lehetőségét.

Általában igaz, hogy a komolyabb forrással,
tartalékkal rendelkező cégek kevésbé érzéke-
nyek a beruházások költségoldalára, sokkal
inkább a minőség, a bizalom, a piac kontextu-
sában gondolkodnak. Míg a szűkösebb lehető-
séggel rendelkezők eszközkiválasztását befo-
lyásoló tényezői közül a költségek erősebb
hangsúllyal jelennek meg.

A beruházási döntések három alappillére:
kivitelezésifolyamat- és beruházásiköltség-terv;
árbevétel- és költségterv az üzleti terv része-
ként és az érzékenységvizsgálat a környezeti
hatások figyelembevételével.2

Az első pillérhez kapcsolódik az alábbi, rö-
vid áttekintés és magyarázat a főbb fogalmak
bemutatására.

A megtérülési idő azt fejezi ki, hogy mennyi
idő alatt éri el az összes várható nettó jövede-
lem az eredeti befektetés összegét. Főbb fajtái
az egyszerű, módosított, diszkontált és opti-
mális megtérülési idő. (Borszéki É., 2004)
Csakis a megtérülési idők alapján azonban
nem lehet dönteni az egyes befektetési alter-
natívák között. Tájékoztató, előszűrő jelleggel
érdemes alkalmazni. Az 1. ábrán egy digitális
nyomógép jövedelem- és költségdiagramját
láthatjuk a módosított megtérülési idővel, a
2.ábránegy ofszet nyomógépét. A diagramokhoz
tartozó táblázatok a http://www.mgonline.hu
oldalon megtalálhatóak egy általam kialakított,
módosított és diszkontált megtérülési időt szá-
mító kalkulációval együtt.

Mindkét esetben látható, hogy érdemes ko-
molyan gondolkodni az eszközbeszerzések-
ben, hiszen a megtérülés a teljes életciklus
max. harmada alá esik.

Mi a helyzet az egyes alternatívák, az adott
feladatra kiszemelt gép és versenytársai közöt-
ti választással? Az interjúkban kiemelten em-
lítették a tapasztalatot és a tapasztalaton ala-
puló „szubjektív” döntést.3 A gyakorlat elméleti
leképezése, remélem, hatékony és meggyőző
lesz. Addig is ismerkedjünk meg a nettó jelen-
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érték (NPV) fogalmával és a pénzügyi számítá-
sok befektetői gyakorlatba ültetésével, első-
sorban Brealey-Myers, 2005 munkája alapján. 

„A nettó jelenérték számítás (Net Present
Value – NPV) a dinamikus beruházás-gazdasá-
gossági számítások egyik alapvető eszköze.
A beruházások általában egy kezdeti befekte-
téssel kezdődnek, majd kisebb-nagyobb újabb
ráfordításokat igényelnek, míg a beruházás
megtérülése megkezdődik. A különböző ráfor-
dítások és pénzhozamok azonban nem egy
időpontban jelentkeznek, így hagyományo-
san nem lehet őket összegezni. A nettó jelen-
érték számítás ezt küszöböli ki, és számításba
veszi a pénz időértékét, hogy a beruházásunk
megkezdése előtt kiszámolhassuk a várható
ráfordítások és hozamok ismeretében a teljes
nyereséget.”4

Mielőtt az NPV számításba belefognánk,
tudnunk kell, hogy a gépek üzembe helyezése
előkészítésekor, üzembe helyezéskor és a gé-
pek üzemeltetésekor meglevő költségek me-
lyikén alkalmazhatjuk a diszkontálást,5 s hogy
milyen főbb szempontokat vegyünk figyelem-
be: 
� csak a tényleges pénzáramlásokkal számol-

junk (pl. az amortizációval nem, de annak
adóhatásával igen),

� csak azokat a pénzáramokat vegyük figye-
lembe, amelyek a projekt kapcsán jönnek
létre, 

� a döntési időpont előtt kifizetett kiadásokkal
ne számoljunk (pl. a gép alapozását, ha már
végrehajtottuk – az alapozás költsége nem
számolható sem ahhoz a géphez, amelyhez
szükséges, sem ahhoz, amelyhez nem szük-
séges alapot készíteni),

� általános költségek vagy FNOK (fel nem osz-
tott költség) kezelése (nem minden esetben
egyezik meg a könyvelő által meghatározot-
takkal; pl. energia),

� tőke alternatív költsége (pl. meglevő telekre
bővítés esetén az alternatív költség a telek
értékesítési ára),

� származékos költségek (pl. a fejlesztés innova-
tív tulajdonságának piacbővítő hatása6).

� infláció kezelése (különösen a hosszabb távú
beruházásoknál számottevő).

A fenti három pontban meghatározott pénz-
áramlás jelenértékét számítjuk, majd ebből ki-
vonjuk a kezdeti ráfordításunkat, pl. a gép be-
szerzési árát. A pénzáramlás és a könyv szerinti
nyereség nem azonos fogalmak, tehát pusztán
a könyv szerinti értékekből kiindulni sokszor
félrevezető lehet. Azt a gépet érdemes választa-
nunk, ahol az NPV a legmagasabb. Fontos meg-
jegyezni, hogy a költségek megbecsülésekor,
tervezésekor a várható piac költségét is tervezni
kell. Tehát, ha az egyik géppel nem tudunk ak-
kora piacot kiszolgálni (kihasználatlan kapacitás
költsége), mint a másikkal, akkor a piac elvesz-
tésének/megszerzésének költségével is számol-
nunk kell.

Az NPV számítás alapján azonos időpont-
ban kezdődő beruházások összevetését lehet
megtenni. A különböző időpontban kezdő-
dőek összehasonlításakor szükség van az NPV-k
reálértelemben vett annuitásának7 kiszámítá-
sára is.

Számításaink nem lehetnek sohasem me-
chanikusak, hiszen a gazdasági környezet, a
gyártói innovációk legtöbbször csökkenő be-
lépési költségeket jelentenek. A megvásárolt

-  
2 000 
4 000 
6 000 
8 000 

10 000 

12 000 

14 000 

16 000 
18 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
év

Jövedelem: (ezer Ft/év) Költség: (ezer Ft/év) Éves nyomat: (ezer oldal)

Egy ofszet nyomógép pótló beruházás (csere) jövedelem 
és költség terve a teljes életciklusban 

-10 000 

-5 000 

-  

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

0 1 2 3 4 5 6 év

Jövedelem: (ezer Ft/év) Költség: (ezer Ft/év) Havi A3 oldalak

Egy induló digitális nyomda jövedelem és költség terve 
a teljes életciklusban a nyomógépre vonatkozóan

1. ábra. A jövedelem és a költségek alakulása egy 
digitális gép életciklusában

2. ábra. A jövedelem és a költségek alakulása egy ofszet
nyomógép életciklusában



33MAGYAR GRAFIKA 2010/6  

gép – a digitális szegmensben különösen – ha-
mar elavul, és hamarosan kedvezőtlen pozí-
cióban találjuk magunkat, amennyiben a ter-
vezéskor nem vettük figyelembe a technológiai
változások okozta árcsökkenést. 

A http://www.mgonline.hu oldalon találha-
tó – saját munkám eredményeként létreho-
zott – befektetési alternatívák közötti döntést
támogató kalkuláció a nettó jelenérték számí-
tás és az éves költség-egyenértékes segítségével,
az Önök szubjektív, tapasztalatokból merítő
megérzései felhasználásával támogatja a hosz-
szabb távon is megalapozott beruházások el-
indítását.
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Néhány hónapon belül új székházba 
költözik a Prosystem cégcsoport

Korszerű és minden igényt kielégítő székházat
épít a vállalkozási csoport, mely beruházás kere-
tén belül nem csak a vásárlói igények magas
szintű támogatása, hanem jobb munkakörül-
mények biztosítása is megvalósulhat. Tágas rak-
tárcsarnok, a szerelők számára kialakított mű-
hely, reprezentatív tárgyaló, bemutató-, illetve
oktatóterem és korszerű irodák jellemzik majd
az új irodaházat. Az új székház Fót ipari negye-
dében, az M2-es, M3-as autópálya, valamint az
M0-ás körgyűrű közvetlen közelében épül. 

Az ingatlan személygépkocsival és tehergép-
járművel egyaránt könnyedén megközelíthető,
a rakodás és parkolás saját udvarban kényelme-
sen megoldható.

A tavaly Fóton vásárolt közel 2300 négyzet-
méteres ipari ingatlanon az építkezés már javá-
ban zajlik. A projekt megvalósításához az Európai

Unió és a Magyar Állam közel 15 millió Ft támo-
gatást nyújt. A fénykép szerint még sok a tenni-
való, de bízunk abban, hogy hamarosan új szék-
helyünkön üdvözölhetjük Önöket.

Prosystem cégcsoport

KÖLTÖZIK A PROSYSTEM CÉGCSOPORT


