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Alapvető adatok a társaságról

A magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék (a továbbiakban Cég) gyártással és szolgáltatásokkal, 
valamint termékek eladásával foglalkozik, éspedig a következőkkel:

• újságok, könyvek, brosúrák, kottafüzetek és egyéb kiadványok kiadásával,

• újságok és egyéb időszakos kiadványok kiadásával,

• újságok, könyvek, magazinok és egyéb időszakos kiadványok, brosúrák nyomtatásával,

• könyvkötészettel és egyéb nyomdai befejező munkálatokkal és

• egyéb nyomdai munkákkal.

A magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék (regisztrációs szám: 08760292, adószám: 102033806) 
korlátolt felelősségű társaságként működik.

A társaság a 2004. június 29-ei, vajdasági Autonóm tartomány Képviselőházának A magyar 
Szó közvállalat alapítói jogainak átadásáról a magyar nemzeti tanácsra, Szabadka szóló Hatá-
rozat alapján való átruházására és a 2004. szeptember 10-ei, 3/2004-es számú magyar nemzeti 
tanács Határozata, A magyar Szó közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a magyar Szó közvál-
lalat átalakításáról lapkiadó Kft.-vé szóló Határozat alapján működik. ezekhez a változásokat az 
Újvidéki gazdasági Bíróságnál v.Fi 3354/2004 (betétszám 1-23433) szám alatt jegyezték be.

A magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék BD 10115/2005 számú határozat alapján 2005. április 
11-én bejegyezték a Cégbejegyzési ügynökségnél. A BD. 220261/2006 számú határozat alap-
ján pedig 2007. május 3-án a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján előírt változásokat 
is bejegyezték.

A magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék, a törvényi feltételek alapján a közepes vállalatok 
csoportjába van besorolva.

A társaság székhelye Újvidéken, a vojvode mišić utca 1. szám alatt van.
Az iSo 9001:14001 tanúsítványt 2010-ben szerezte be a cég, felújítását 2013-ban, majd 2016 

folyamán végeztük el.

A társaság ügyvezető szervei az alapító és az igazgató. Az alapító a felhatalmazásainak bizo-
nyos jogkörét a taggyűlési Jogokat gyakorló testületnek adta át.

A magyar Szó Lapkiadó Kft. taggyűlési Jogokat gyakorló testületének elnöke és tagjai:

1.  Újhelyi Lukács – magyarkanizsai lakos, okleveles közgazdász, elnök

2.  Bencsik István – szabadkai lakos, újságíró, tag
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3.  Fremond Árpád – pacséri lakos, okleveles tanító, tag

4.  Dr. Nagy Imre – temerini lakos, egyetemi tanár, tag

5.  Ft. Verebélyi Árpád – doroszlói lakos, plébános, tag

6.  Urbán Zsuzsanna – felsőhegyi lakos, mb. iskolaigazgató, tag

7.  Erdődi Edvina – újvidéki lakos, okleveles jogász, tag a munkavállalók javaslatára

8.  Fodor István – felsőhegyi lakos, újságíró, tag a munkavállalók javaslatára

9.  Végvári Angéla – újvidéki lakos, grafikai mérnök, tag a munkavállalók javaslatára.

A társaság igazgatója Ökrész Rozália okleveles közgazdász.

A segédigazgatók:

• főszerkesztő, Varjú Márta okleveles jogász

• a nyomda igazgatója, Berta Zoltán mérnök, grafikus

• pénzügyi és az általános ügyek igazgatója, Janković Darko, a közgazdaságtudomány 
magisztere.

A társaságban 2015-ben átlagban 215 dolgozót foglalkoztattunk, a 2016. évben átlagban 
205-öt, míg 2017-ben a munkavállalók számát átlagban 200-ra tervezzük.

Törvényi keretek

•  A gazdasági társaságokról szóló törvény

•  munkaügyi törvény

•  A számvitelről szóló törvény

•  törvény a tömegtájékoztatásról és a médiáról

•  A környezetvédelmi törvény

•  A költségvetési rendszert szabályozó törvény

•  A tűzvédelmi törvény

•  A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény

•  A közszférában foglalkoztatottak létszámát szabályozó törvény (létszámstop)

• törvény az elszámolási alap és a bér kifizetésének, valamint a kereset és más állandó 
jövedelem ideiglenes szabályozásáról, a közpénzek felhasználóinál (bércsökkentés)

•  Köztársasági törvények és rendeletek, tartományi határozatok
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Pénzügyi források
A Cég önállóan gazdálkodik a piacon, és a piacon szerzett pénzügyi forrásokból finanszírozza a 

tevékenységeit. emellett szubvenciót kap a vajdasági Autonóm tartomány költségvetéséből.
Az említetteken kívül a vállalat működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat pályázatok 

útján a magyar nemzeti tanács, községi önkormányzatok és az anyaországi támogatások is 
biztosítják.

Tevékenysége
A Magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék tevékenységei a következők:

58.13 Újságkiadás

18.1 nyomdai tevékenység és nyomdai szolgáltatások

18.11 Újságnyomtatás

18.12 egyéb nyomtatás

18.13 nyomdai előkészítés

18.14 Könyvkötői és hasonló szolgáltatások

58.1 Könyv-, folyóirat kiadás, és más kiadói tevékenységek

58.11 Könyvkiadás

58.12 névjegyzékek és címtárak kiadása

58.14 Folyóiratok és időszakos kiadványok kiadása

58.19 egyéb kiadói tevékenység

17.21 papír csomagolóeszköz gyártása

17.29 egyéb papír-, kartontermék gyártása

33.12 ipari gép, berendezés javítása

47.19 iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

52.10 Raktározás, tárolás

58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetésre

73.11 Reklámügynöki tevékenység

82.92 Csomagolás



5

A 2017. évRe vonAtKozó pénzügyi éS munKAteRv

Irodák, berendezések
A szerkesztőségnek négy helyen vannak irodái:

• Újvidéken, Szabadkán (bérlet), zentán és topolyán (bérlet).

A nyomda két helyszínen működik:

• vojvoda mišić utca 1., Újvidék

• Laza nančić utca 47., Újvidék

A cég legfontosabb alapeszközei:

• mAn RoLAnD rotációs nyomdagép

• ALBeRtA 200S rotációs nyomdagép

• ALBeRtA 101S rotációs nyomdagép

• Heidelberg B1 síknyomásos nyomdagép

• Heidelberg B2 síknyomásos nyomdagép

• Ctp nyomdagép

• Wohlenberg könyvkötő gép

• 2 db bélyegperforáló gép
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A szerkesztőség munkaterve

A Magyar Szó napilap szerkesztési és fejlesztési törekvései 
a 2017. évre vonatkozólag
A magyar Szó az egyetlen magyar nyelven megjelenő napilap Szerbiában. Kisebbségi 

helyzetéből és helyzetünkből adódóan mindazokat a közéleti tájékoztatási feladatokat el kell 
látnia, amelyek az itteni magyar közösséget érintik és érdeklik. Fontos, hogy szellemiségében 
is magyar legyen, ne csak nyelvében. Bár a „szellemiséget” sokan definiálhatatlannak tartják, 
igenis a témaválasztástól a tartalomig és a közlés módjáig kifejezésre juttatható, hogy menny-
ire tekintjük elsődlegesnek a nemzeti közösség sorsát meghatározó témákat, azokkal szem-
ben, amelyek a globalizációban és a liberális világszemlélet elterjesztésében látják a legna-
gyobb áldást, s amikor a kisebbségi jogokért küzdenek, rendszerint megfeledkeznek a nemzeti 
kisebbségi közösségről. ezt még az európai unióról is elmondhatjuk. természetesen mindez 
nem jelent bezárkózást vagy elzárkózást a többségi nemzeti közösségtől – hiszen Szerbiában 
élünk –, miként a világtól sem, mert az országban és a nagyvilágban zajló események egyaránt 
befolyással vannak életünkre. Hosszú idő után ismét van belgrádi tudósítónk, aki a fővárosban 
a helyszínen tudja követni az eseményeket.

Az a tény, hogy magyar nyelven jelenik meg az újság, nem csupán a kommunikáció szem-
pontjából fontos számunkra (pongyola nyelvezettel is lehet jól kommunikálni), hanem abban 
a tekintetben is, hogy a nyelvhelyességre, a minél kiműveltebb nyelv (és a szabályokba foglalt 
helyesírás) használatára is szoktatjuk és oktatjuk olvasóinkat. éppen ezért módot kell találnunk 
arra, hogy a szerkesztőségen belül folyamatosan képezzük az újságírókat, sőt a nyelvi lektorokat 
is. erre szolgál a mentorprogram. nem mehetünk tovább a nyelvi hibák tudomásulvételével, 
hanem azonnali javításukkal kell elérnünk, hogy ne ragadjanak meg az olvasók tudatában a 
helyesnek vélt hibák – mert az újság mégiscsak példaadó eszköz ebben a tekintetben is az olvasó 
számára.

A színvonalasabb nyelvezethez, de a szakmaiság egyéb tényezőinek javításához elengedhet-
etlen, hogy korszerűsítsük a munkateljesítmények értékelési rendszerét abban a tekintetben is, 
hogy ne csupán a „végtermék”, a közölt szöveg vagy kép legyen az értékelés tárgya, hanem a 
kézirat is: a sok hibával megírt szöveg a szerkesztő és a lektor munkáját egyaránt megnehezíti (a 
lapzárta folyamatos kihívásai mellett), s gyakran ezzel magyarázható, hogy a megjelent anyagok-
ban is sokszor található kivetnivaló. A szöveg mellett érvényes ez a fotókra is, ami korántsem 
mindig szakmaiság kérdése, hanem az elavult felszerelésé, elsősorban ott, ahol maga az újságíró 
készíti a fényképeket is. Rövidebb képzésekre azonban időről időre ezen a területen is szükség 
van, amellett, hogy rendszeresen fel kell hívni a figyelmet az ismétlődő hiányosságokra.

A kollektív szerződés létrejöttével pontosítottuk a munkaadó és a munkavállaló közötti 
viszonyokat, az új munkahelyi besorolással, majd pedig az új munkaszerződésekkel az egyéni 
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munkavállalói kötelezettségeket és jogokat is. Kiemelt figyelmet kell szentelni annak, hogy a 
munkatársak belsőleg oldják meg a szakmai vitákat, a politikai jellegűeket pedig nélkülözzék, 
hogy ne kerüljön sor a korábbiakhoz hasonló, a vállalat tekintélyét csorbító lejárató jelen-
ségekre vagy éppen kampányra. ennek eléréséhez nélkülözhetetlen a folyamatos kommu-
nikáció a szerkesztőségen belül, a napi operatív értekezlet mellett rendszeres ülések a regionális 
szerkesztőségekben, a már említett képzések esetében pedig egyes szakterületeknek (lektorok, 
tördelők, fotósok). ugyanakkor – okulva a korábbi tapasztalatokon – szükséges egy olyan belső 
szabályzat vagy más dokumentum meghozatala, amely tudatosítja a dolgozókban a vállalat iránti 
felelősséget, legalább a minimális etikai elvárásokat.

A gazdasági nehézségeket ezentúl is igyekezni fogunk takarékossági programmal enyhíteni, 
mindent megtéve azért, hogy ésszerűen működtessük a szerkesztőségi rendszert. Ám ez nem 
jelenti azt, hogy a bérek rendszeres kifizetésében változás áll be. ez mellett a tiszteletdíjasok 
kifizetését is igyekszünk naprakésszé tenni.

A 2017-es esztendőben megoldásra váró feladat számunkra az újságírói hivatástudat folyam-
atos fejlesztése, a személyi felelősség fokozása és a hivatás iránt érzett elkötelezettség jobbítása, 
a lelkiismeretes, a felelősségteljes, a pontos és kiegyensúlyozott munka.

A legsürgősebb teendő lenne, hogy minden második szerdán módosuljon a lap szerkezete 
azáltal, hogy a Filkó rejtvényújság minden szerdán megjelenjen, és kéthetenként együtt a Képes 
ifjúsággal is. A példányszámról szóló adatok arra utalnak, hogy a két melléklet heti megjelené-
sének váltakozásával az olvasottság is ingadozik, az említett megoldással viszont példányszám-
növekedést érhetnénk el.

valójában minden intézkedésnek azt kell szolgálnia, hogy – a világtrend ellenére: a nyom-
tatott újság példányszámának folyamatos csökkenése ellenére – megőrizzük a példányszámunkat. 
nagyon nehéz ezen a téren eredményt fölmutatni, hiszen egyrészről az olvasótáborunk nagy 
többsége az idősebb korosztályhoz tartozik, és életkoránál fogva egyre fogy, másrészről pedig a 
nagyméretű kivándorlás miatt és a világhálón elérhető tartalmak miatt, folyamatosan csökken a 
nyomtatott lap potenciális olvasótábora. mégis azért kell tennünk, hogy az adott körülmények 
között minél több olvasóhoz eljusson a lap. ilyen célból el kell érnünk, hogy minél több témát 
megtaláljon az olvasó az újságban, ami úgy valósítható meg, hogy azoknak a műfajoknak az 
esetében, ahol ez megoldható, csökkentsük a terjedelmet (tudósítások, interjúk, sajtótájékoztatók, 
akár kommentárok, jegyzetek). Szakmai ötletekkel megoldást találhatunk arra, hogy például 
a terjedelmes interjúkat (amikor van rá mód) részeire bontsuk, a sajtótájékoztatókat szintén 
más műfajok keretében témák szerint dolgozzuk fel, a képviselő-testületi tudósítások „mögött” 
szintén megtaláljuk és földolgozzuk a témákat. Közéleti napilap lévén el kell érnünk, hogy a 
politikumot, a protokolláris témákat megfelelő (szűkebb) keretbe szorítsuk, és olyan kérdések-
kel foglalkozzunk, amelyek napi rendszerességgel érintik s ezáltal érdeklik is a polgárokat. Az 
apróbb, de igényes műfajok úgyszólván kihaltak a lapból, gondolhatunk az úgynevezett színes 
írásokra, a rövid helyi kommentárokra vagy jegyzetekre a regionális oldalakon, a krokira, a kisri-
portokra vagy akár az önálló írásként megjelenő, egyetlen kérdésre választ adó kisinterjúkra, sőt 
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a korábban a lapra jellemző vezércikkre is. éppen ezért a hétvégi számba visszakerül a vezér-
cikk, amely az adott hét legmarkánsabb, közösségünk szempontjából legjelentősebb politikai, 
gazdasági, művelődési vagy akár sporteseményről szól a címoldalon. emellett megmaradnak 
az ünnepeink alkalmával az eddig is közölt vezércikkek. ezek a lépések dinamikusabbá teszik 
az újságot, s ezáltal olvasottabbá. ugyanez vonatkozik a témaválasztásra is: a magvető iránti 
érdeklődésből arra következtethetünk, hogy népes a földműveléssel (is) foglalkozó olvasótábo-
runk. nagyobb teret kell tehát adnunk a lapban a gazdálkodók gondjainak és eredményeinek, 
hogy minél több napon olvashassanak „magukról”, például a regionális oldalakon is. elsősorban 
ehhez a melléklethez kötődik az élőújságok folytatása, amikor is szakemberekkel, politikusokkal 
stb. együtt mutatjuk be a lapot és tájékoztatjuk a termelőket a mezőgazdaságot érintő témákról, 
előírásokról stb.

A vélemény rovatot interaktívabbá kell tenni, rövidebb írásokat (is) közölni, köztük az olvasói 
véleményeket, hozzászólásokat bármilyen témában. nézőpont ütköztetést bevezetni, valamint, 
mondjuk, visszhang rovatcímmel újfajta jegyzetet, kommentálási lehetőséget elindítani. mind-
enképpen bővíteni szükséges a meglévő újságírói műfajok sorát, a portré mellé felsorakoztatni 
a tárcát, novellát, krokit, esszét, szociográfiát, naplójegyzetet.

vegyük sorra és lapozzuk végig a magyar Szót a címoldaltól kezdve az utolsó rovatig, és 
járjuk végig, hol, milyen módosítás, kiegészítés, változás várható 2017-ben: a címoldal az újság 
tükre, ezért megszerkesztése nagy odafigyelést és gondozást igényel. A világtrend szerint jóval 
nagyobb képek és rövidebb írások jellemzik a lapok első oldalát, így a magyar Szó is ehhez fog 
igazodni. mivel 2017-től visszaáll a valamikor közkedvelt vezércikk az újságba, ezért annak új 
helyet igyekszünk teremteni a vezető oldalon.

A Külföld oldalon belül feltétlenül szükséges egy európai uniós rovat bevezetése, ahol helyet 
kapnának a csatlakozással és a felkészüléssel foglalkozó írások. Rövidíteni kell a szövegeken és 
több fotót közölni az oldalon.

A Kitekintő rovat elsődleges forrása az mti hírügynökség, az interneten elérhető egyéb 
hírportálok és médiumok, valamint a hazai hírügynökségek. maga a szerkesztő készíti el napon-
ta a Kárpát-medencei magyarság és a nyugaton, valamint tengeren túl élő magyar diaszpóra 
legfontosabb történéseit bemutatva, a napi aktualitások függvényében. A kiterjedt diaszpórának 
köszönhetően ma már a magyar is világnemzetnek számít, de értelemszerűen a hangsúly az 
anyaországi és a Kárpát-medencében élő külhoni magyarsággal kapcsolatos napi eseményekre 
esik. Feltett szándékunk, hogy minél teljesebb, napi rendszerességgel követett képet adjunk az 
olvasónak a Kárpát-medencei magyarságot érintő legfontosabb kérdésekről.

A Belpolitikai rovat alapvető feladata a szerbiai, belföldi események bemutatása. nemcsak 
politikai, gazdaságpolitikai és gazdasági témákkal foglalkozik, hanem közéleti, egészségügyi, 
környezetvédelmi, emberjogi, közlekedési, közbiztonsági és más közérdekű témakört is felölel. 
tartalmára és kinézetére leginkább a napi operatív megbeszélés van a legnagyobb hatással, 
hiszen a napi országos politikai és egyéb események függvényében alakul és készül el a belpo-
litikai oldal, amelybe tartományi események is kerülnek.
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A jövőben lehetőség szerint odafigyelünk arra, hogy a belpolitikai rovat a közélet rovat-
tal egymásba nyílva helyezkedjen el, mert tartalmilag és tematikailag kiegészítik egymást. A 
Közéleten a tartományi politikai, gazdaságpolitikai és egyéb a belpolitikai rovatnál felsorolt 
kérdésekkel igyekszünk foglalkozni, valamint a vajdasági magyarságot érintő témák kerülnek 
ide interjúk, riportok formájában, ezenkívül nyugat-bácskai, közép-bánáti, dél-bánáti, óbecsei, 
törökbecsei és szenttamási híreknek, tudósításoknak is itt van a helye.

A gazdaság rovat az aktuális napi hírek feldolgozásában, a tartományi kormány, különös 
tekintettel a gazdasággal és turizmussal foglalkozó titkárság tevékenységnek követésében, a 
beruházások ismertetésében, a gazdasági kommentárok közlésében, és ezentúl a világgazdasá-
gi törekvések figyelésében, elemzésében merül ki. Kiemelt figyelmet szentelünk a prosperitati 
Alapítvány tevékenységének és a pályázatnyertesek bemutatásának, valamint a pályázati feltételek 
körülírásának, ismertetésének. A korábbiakhoz képest még több teret szentelünk majd vajdaság 
önkormányzatainak, gazdaságélénkítő, beruházásserkentő és munkahelyteremtő tevékenysé-
geinek, hogy azok túlnőve a regionális oldalak hatáskörét a megfelelő helyen a gazdasági rovat-
ban kerüljenek közlésre. A hírek, tájékoztatók, közlemények feldolgozásán túl a továbbiakban 
sem maradnak el az események, történések háttér információit felgöngyölítő kommentárszerű 
írások sem, amelyek a többletet, a dolgokra való mélyebb rálátást nyújtják az olvasónak.

A vélemény oldal napi aktualitásokra reagáló kommentárokból, jegyzetekből, tárcákból, 
glosszákból és kritikákból tevődik össze az állandó rovatok mellett, mint a: Rúzsfolt, gyűrődések, 
olvasólámpa. ezenkívül itt olvasható a portré, a kapcsolódó kommentár és vendégszöveg. 
Újításként régi-új rovatok bevezetését latolgatjuk, mint a: Kibeszélő, magánvélemény, napi 
villanás, visszapillantó, Hetedik pecsét, Képernyő, Hitvilág és tárcatár. erre az oldalra is érvé-
nyes, hogy a szövegek rövidítésére törekszünk.

A művelődés rovat 2017-ben a fiatal alkotókra szeretne külön fókuszálni, legyen szó irodalom-
ról, képzőművészetről, filmről vagy zenéről. olyan tehetséges fiatalokat mutatunk be, akik a 
természet-, társadalom-, és műszaki tudományok terén jeleskednek. tervezünk havonta, másfél 
havonta nagyinterjút ismert művészekkel megjelentetni, csak néhányat említsünk Jókai Anna, 
törőcsik mari, Fekete györgy, gyulai Líviusz. A szórványban élő művelődéssel elkötelezetten 
foglalkozó személyek bemutatását is magára vállalja a művelődési rovat pl.: versec, pancsova, 
maradék vonzásköréből. Jeles emlékhelyeinket, emlékházainkat és emlékműveinket is megjelen-
tetjük majd, és az ahhoz fűződő történetet meséljük el.

A Közelkép oldalon megpróbálunk olyan újításokat bevezetni, amely közelebb hozza ezt a 
rovatot az olvasóhoz. megkérjük olvasóinkat, hogy a mobiltelefonjukkal készült fotókat küldjék 
be kísérő szöveggel, s a legjobb tudósítókat, fotók készítőit háromhavonta megajándékozzuk, 
amiről részletesen beszámolunk, hogy felkeltsük olvasóink érdeklődését. A kisállat kedvelőknek 
is szeretnék kedveskedni (kutya, macska, papagáj). Az állatok tulajdonosai és az állatorvosok 
között egyfajta kapcsot képezne a magyar Szó, amiről a lap hasábjain számolnák be, természe-
tesen oly módon, hogy fotót közlünk olvasóink kedvenceiről. ebben a rovatban folytatódik az 
utazzon a magyar Szóval nyereményjáték a zentai Domus és Fülöp Apartmanház, valamint a 
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molprevoz kínálta tárgysorsjáték-lehetőség és ezt a kört kívánjuk bővíteni a szabadkai teleshop 
cég bevonásával. elsődleges feladata a Közelkép oldalnak, hogy hazai és külföldi riportokat 
közöljön, amelyek olvasmányosak, figyelemfelkeltőek, ugyanakkor rámutatnak egy jó vagy rossz 
jelenségre. tekintettel, hogy Újvidék megkapta a 2019-es európa ifjúsági Fővárosa és a 2021-es 
európa Kulturális Fővárosa címet, ezzel a tematikával is szándékunkban áll foglalkozni, mégpe-
dig oly módon, hogy milyen vonzata lehet az Újvidék környéki településekre a 2021-es év és az 
azt megelőző évek, mondjuk temerin, Szenttamás, piros, verbász, Kúla, tiszakálmánfalva. mit 
jelent Újvidéknek az ifjúsági és kulturális fővárosi cím. Attól függően, hogy miként készülnek 
a programok, azokat előzetesen bemutatjuk. Sőt a pályázati anyag(ok) alapján beszélgetések 
készülhetnek a legfontosabb projektumokról. Arról, hogy miként készül Újvidék 2019-re és 
2021-re: milyen építésekre kerül sor, más városok tapasztalatait miként használják föl, miként 
profitálhat ebből akár a város, akár a szélesebb régió stb.

A regionális oldalak sorában a szabadkai rovat az első, ahol a helyi, a városi és a környező 
településeket érintő témák kerülnek feldolgozásra, legyen szó közéleti, politikai, gazdasági, 
városrendezési, szociálpolitikai, népesedési, mezőgazdasági, környezetvédelmi, közművesítési, 
egészségügyi, oktatási, kulturális és más kérdésekről. A napi eseményekről szóló tudósítások 
mellett interjúkban és riportokban igyekszünk háttér-információkkal szolgálni az adott témáról. 
A jövőben oknyomozó riportokkal kívánjuk bővíteni a kínálatot, több személyt megszólaltat-
va és páros interjúk készítését is kitűztük célul. A Köztünk élnek felcímű sorozatban érdekes 
szabadkaiakat mutatunk be, egy másik sorozatban pedig a városhoz kötődő közéleti szereplők 
kerülnek majd a középpontba.

Az Újvidéki oldal szerkesztéspolitikája szerint rendezvényekről, előadásokról, mulatságokról 
számolunk be minél több fotó kíséretében. Foglalkozunk mindazon kérdéssel, amit a város 
lakóit érdekli és érinti. Folytatódik a fiatalok bemutatása óvodások, kisdiákok, középiskolások, 
egyetemi hallgatók mindennapjai kerülnek be a lapba, és természetesen előnyt élvez mindazon 
projektum ismertetése, amely kötődik az európa ifjúsági Fővárosa 2019 és az európa Kulturális 
Fővárosa 2021 című akcióhoz, az önkormányzat felkészülési folyamatáról rendszeresen fogunk 
írni. Feltárjuk az olvasó előtt, hogy mikor milyen lépés történik a város szépítéséért. A legna-
gyobb figyelmet az újvidéki magyaroknak kívánjuk szentelni, ezenkívül a multikulturális és az 
interkulturális életét is bemutatjuk a városnak. Kiemelt szerepet kap a telep városrész mind-
ennapi élete, valamint a petőfi Sándor mmK-ban és az európa Kollégiumban folyó minden 
tevékenység.

A tiszavidék rovata azt tűzte ki célul 2017-re, hogy ne csak a rendezvények szabják meg a 
rovat tartalmát, hanem a közérdekű témák kerüljenek előtérbe. noha ezt helyszűke miatt nehéz 
megvalósítani, mert ha öt községből kétnaponként közlünk politikai eseményt vagy rendezvényről 
tudósítást, az máris elfoglalja az oldalnak legalább a felét. mégis igyekezni fogunk közérdekű, 
a polgárok tömegeit érintő témákat feldolgozni, „életes” kisriportokat közölni emberekről, 
családokról és a falujárást is gyakrabbá kívánjuk tenni, hogy a parasztok, gazdálkodók gond-
jairól, sikereiről példákon keresztül beszámoljunk. A „riportellenőrzéseket” is felújítjuk, vagyis 
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a visszatérést a korábbi események helyszínére, vagy a kijelentések felidézését. ezáltal láthat-
nánk, hogy mi változott az eltelt időszakban, ellenőrizhető lenne, hogy egy-egy ígéret menny-
ire valósult meg.

A topolya-Kishegyes oldal szerepe, hogy olyan eseményekről, történésekről tájékoztasson 
és olyan témákat dolgozzon fel, amelyek az olvasó közvetlen környezetében zajlanak. Rövidebb 
írásokkal, nem csupán sablonos tudósításokkal, műfaji sokszínűséggel igyekszünk javítani az 
oldal színvonalán. Az eddigieknél nagyobb szerepet fognak kapni a falvak eseményei, hiszen 
topolya községben 23, Kishegyes községben 3 település eseményei várnak közlésre.

A Sport oldalon hetente egyszer Régi bajnokok címmel indítanánk rovatot, amelyben 
felkeresnénk a korábbi 10-30 évvel ezelőtti országos bajnokokat, meséljék el, hogyan élnek most, 
mit csinálnak, hogyan tekintenek vissza sikereikre, vagy a sportáguk jelenlegi helyzetéről mi 
a véleményük. egy másik elképzelés szerint a Jövő bajnokai vagy a Jövő reménységei címmel 
pedig azokat a 18 év alatti fiatalokat keresnénk meg, akik kimagasló eredményeket értek el az 
országos és a tartományi bajnokságokon, s ennek köszönhetően bekerülnek a korosztályos válog-
atottba. egy kis médiaszereplés nekik is lökést adhat a jövőre nézve, és ösztönzőleg hatna a többi 
fiatalra. Az olyan nagyszabású sporteseményekről, amelyen sok vajdasági magyar megfordul 
(magyarkanizsai maraton, Fruška gora-i maraton, birkózó és asztalitenisz emléktorna, Jó pajtás 
sakkverseny, magyar Szó atlétika kupa) egy vagy két teljes oldalon képriportban számolunk be 
minél több részvevő megszólaltatásával.

A magyar Szó mellékletei közül hétfőként a Sportvilág és az üveggolyó olvasható. A Sport-
világban 2017-ben is interjúkat, riportokat, színes írásokat jelentetünk meg a vajdasági magyar 
sportról és sportolókról, valamint igyekszünk magyarországi és nemzetközi sportolókat is bemu-
tatni. egy-egy sporteseményhez fűződő háttér információt kutatjuk majd és kitűzött célunk, 
hogy még több fotó jelenjen meg a mellékletben.

Az üveggolyóban a korábbi hagyományhoz híven a klasszikus és a kortárs magyar (és 
nem csak magyar) irodalmi alkotások jelennek meg íróink és értelmiségeink megszólaltatása, 
gondolataik közlése pedig ugyancsak elengedhetetlenül fontos, és mindegy, hogy valamilyen 
évfordulóhoz vagy időponthoz köthetően, illetve csupán a mellék aktuális hangulatához illesz-
tve. A nemzeti, történelmi és kulturális hagyaték felöleli a történelem, a népi hagyományok, 
a zene, és a képzőművészet témakörét. nagyon gazdag a délvidéki szellemi és tárgyi néprajzi 
anyag. Sokan foglalkoznak vele, múzeumok, egyesületek, csoportok, népművészek, mesterek, 
akik nem kapják meg az őket megillető nyilvánosságot. A hiányt igyekszik pótolni a portréso-
rozat, amely évek óta folyamatosan bemutatja a népművészeinket, és a népi mestereinket.

A magvető 2017-ben ünnepli a 10. születésnapját, egy évtizede áll a gazdák szolgálatában, ez 
alatt az idő alatt állandósultak bizonyos rovatok, de ez nem jelenti azt, hogy a jubileumi évben 
nem fogunk újításokat bevezetni. Feltett szándékunk a térség agrárrendezvényeinek fokozott 
kísérése, a kiállítások bemutatása, a szorosabb kapcsolatteremtés a termelőkkel, a prosperitati 
Alapítvány díjnyertes gazdálkodói vállalkozások bemutatása, és az agrárium képviselőinek 
még inkább a központba helyezése. egyaránt fontosak számunkra az intézményeink, rendezvé-
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nyeink, gazdálkodóink és a szakembereink. A 2017-es év nemcsak a jubileum, hanem a nyitás 
jegyében fog telni.

A kéthetente szerdánként megjelenő Filkó rejtvényújság mellékletet a terv szerint heti 
rendszerességűvé szeretnénk tenni. Az oldalszámot tizenkettőre növelni, és színes nyomásúvá 
átalakítani. tartalmilag a korábbiakhoz híven mindenekelőtt szórakoztatást, kikapcsolódást 
tartjuk szem előtt, természetesen tekintetbe véve a vajdasági magyarság ismereteinek bővítését, 
földrajzi helyeink, községeink, folyóink, jelentősebb történelmi eseményeink, ismert alkotóink, 
íróink, festőink, színészeink nevének elrejtésével a rejtvényben. A legkisebbek számára készített 
rejtvényben az anyanyelvápolásra, a szókincsbővítésre, a magyar helyesírásra fókuszálnak a 
szerkesztőink.

A csütörtökönként megjelenő népszerű mellékletünk a tarka világ havonta eddig is 42 
rovatot foglalt magába. természetesen a legfontosabb a címlap, ahol igyekezni fogunk több 
hazai, vajdasági származású, ritkábban magyarországi közéleti személyeket bemutatni, amit 
előre tervezni nagyon nehéz, hiszen rendszerint menet közben alakul ki a címlapsztori mert 
fontos, hogy aktuális legyen. A naprakészség fontos tényező a múltidő rovatnál is, és hogy még 
inkább aktuálisak legyünk, a vezércikk bevezetését is fontolgatjuk, amelyben egy központi 
témát fejtenénk ki. Az eddig jól bevált rovatok, mint a Kalandtúra, az élet és egészség, életmód 
és wellness, gyógylexikon, táplálkozás, Kicsikről nagyoknak, gyakorló anyuka és gyakorló 
apuka (az utóbbi kettő nagy népszerűségnek örvend), a test és lélek, az olvasnivaló, az Íz-lelő, 
a Konyhai kisokos, a tippek, tanácsok és a zöldövezet továbbra is megmaradnak.

A gyógykalauzban 2017-ben még időszerűbb és közérdekűbb témákat szeretnénk feldolgozni 
mint az orvostudomány legújabb vívmányainak bemutatása, a korszerű kezelési és diagnosztikai 
módszerek ismertetése, a szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása, az életviteli tanácsadás, 
a pszichológiai kérdések boncolgatása, az egészséges táplálkozás népszerűsítése, és egy-egy 
egészségüggyel kapcsolatos kampány figyelemmel kísérése. Az olvasóval való együttműködés 
kialakítása céljából az olvasó kérdez, az orvos válaszol rovatot szeretnénk internetes változat-
ban is létrehozni, hogy az orvos munkatársak ne csak a kis újságon keresztül, hanem a magyar 
Szó honlapján is válaszoljanak az olvasó kérdéseire. A nyereményjátékot is bővíteni kívánjuk.

A Kilátó irodalmi melléklet szakmai terve szerint párhuzamos olvasatok címmel rend-
szeres havi kritikai rovatot kíván bevezetni. ezenkívül képzőművészeti interjúsorozatot indít. 
A könyvhétre megjelenő kiadványokból szemlézést nyújtunk az olvasónak, és a 2017-es Sterija 
Játékok színielőadásainak kritikái is bekerülnek a mellékletbe. A vajdasági magyar zenészek-
kel készült interjúsorozatot is beindítjuk, valamint A szöveg és az én esszésorozat is fellelhető 
lesz a Kilátóban.

A szombat-vasárnapra szóló magyar Szó legnépszerűbb része a Hétvége melléklet, amely-
ben a hosszabb feldolgozást igénylő témák mellett 2017-ben ismét egy hosszú sorozat indí-
tásával lepjük meg az olvasót. A templomok tulajdonképpen építészeti csodák. A települések 
legfontosabb épületeiként, méreteiket és díszítésüket is tekintve legigényesebb építészeti alko-
tások közé tartoznak. A múltunk emlékeit is őrzik, ezért a Hétvége egy hosszú sorozatot kíván 
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indítani, amelyben a templomaink értékeit fednénk fel. Bemutatnánk az épülésük történetét, 
az itt található művészeti értékek eredetét jegyeznénk fel, de kitérnénk a templomok mostani 
állapotára is. Kiderülne, hogy mennyire őrizzük a templomainkat, használjuk-e az épületeket, 
vagy üresen állnak. A katolikus, református és evangélikus templomokat tervezzük bemutatni. 
A legnagyobbakat éppúgy mint a falusi kis templomokat, amelyekben érdemtelenül elfeledett 
műalkotások vannak.

Képes ifjúság
A Képes ifjúság a magyar Szó ifjúsági melléklete 2017-ben terjedelmi átalakításon esik át, 

28 oldalon fog megjelenni, valamivel kevesebben, mint korábban, viszont színes nyomásban. 
A rovatok tekintetében a korábban bevett gyakorlat folytatódik a népszerű sorozatok megma-
radnak, például az egyetemválasztó című rovat, amelynek az a célja, hogy a középiskolások 
észszerű beszámolókat olvashassanak a náluk egy-két évvel idősebb generáció tagjaitól. Hasonló 
célt szolgált a gólyanapló című rovat, ahol az elsőéves egyetemista mesélt mindennapjairól, 
mivel másodéves jogászhallgatóvá vált így változik a felcím Fax néven fut tovább a sorozat. 
nagy népszerűségnek örvend a my choice, ami ezentúl is folytatódik. A lap irodalmi rovatát 
fejleszteni kívánjuk, mert ily módon egyre több középiskolás szárnypróbálgatásainak helye 
lehetne a lapban. A fiatalok körében nagy népszerűségnek örvend a slam poetry, amely lassan 
vajdaságban is kezd meghonosodni, erre is teret kívánunk biztosítani. Állandó rovatunkban 
a Slamizdatban folyamatosan jelennek meg olyan alkotások, amelyek már korábban egy-egy 
slam versenyen elhangzottak.

A Képes ifjúság kiemelt rendezvényként kezeli 2017-ben is a Középiskolások művészeti ve- 
télkedőjét, a vajdasági magyar tudományos Diákköri Konferenciát és ezenkívül számos egyéb 
olyan programot, amely valamilyen szinten érinti a fiatalokat, kikapcsolódást, bulizási lehetőség 
biztosít számukra, ezenfelül hozzájárul a tanuláshoz és ismerkedéshez. Az európai Kollégium- 
ban történő eseményekről, rendezvényekről rendszeresen beszámolunk, s a magyar Szó szer- 
kesztőségében induló mentorprogram keretében tanuló európa Kollégiumba járó diákok alko-
tásaiból is szemlézni kívánunk a Képes ifjúságban. Akár több oldalt is szánunk erre a célra.

tematikus számok megjelentetését is tervezzük, amelyek egy-egy jeles eseményhez, évfor-
dulóhoz kötődnek. Legfontosabb közülük a Kmv-s különszám, amelyben a vetélkedő díjazott 
alkotásai látnak napvilágot, de 2017-ben külön számot szeretnénk szentelni a 130 évvel ezelőtt 
született és 50 éve ezelőtt elhunyt Kassák Lajosnak is.

Jó Pajtás, Mézeskalács
A Jó pajtás a világon egyedüliként megjelenő gyermekeknek szóló magyar nyelvű hetilap 

2017-ben ünnepli 70 éves születésnapját. ebből az alkalomból jubileumi ünnepséget kívánunk 
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rendezni, egy novellás kötet megjelenését tervezzük, és számos más, az évfordulóhoz köthető 
olvasóbarát rendezvényt, előfizető toborzót és nyereményakciót.

A 2016-ban nyolc oldallal szűkített Jó pajtás átesett egy tartalmi megújításon, amelyet egyfelől 
az oldalcsökkentés, másrészről az olvasói elvárás diktált. ennek szellemében 2017-ben szeret-
nénk folytatni a meglehetősen flexibilis oldalrendezést, azaz téma, időszak, olvasói érdeklődés 
szerint válogatni az írásokat, és annyi helyet biztosítani egy-egy időszerű szövegnek, amennyire 
szükség van, akár más rovatok kárára is.

tapasztalataink szerint egy-egy tematikus számmal felcsigázhatjuk olvasóink érdeklődését, 
ezért 2017-ben havonta egy alkalommal megkísérlünk elmélyedni egy kiválasztott témakörben. 
nagyobb teret szentelünk majd a cserkészeknek, a természetvédelemnek, a motorossportnak és 
az adott témának rendeljük alá a címoldalt, a posztert, a vicceket és mindazt, amit kombinál-
ható az adott témakörrel.

nagyobb figyelmet kell fordítanunk az olvasói elvárásoknak, mivel a fiatal olvasóknak már 
egészen más az igényük, mint akár az öt évvel ezelőtti nemzedéknek. Kisebb közvélemény-kuta-
tással a terepen járva vagy lapunk hasábjaink kikérve a véleményüket, folyamatosan igyekeznünk 
kell ezt az igényt „meghallgatni”. A szakemberek szerint a honlapok helyett a Facebook jelenti a 
jövőt az olvasó irányába. Átvizsgáljuk a lehetőségeket és megkíséreljük fiatal olvasóinkat koruk-
hoz mérten megfelelően megszólítani ezen a módon is.

A mézeskalács az iskoláskor előtti korosztálynak és a kisiskolásoknak készülő évente tíz alka-
lommal megjelenő havi kiadványunk. Az eddigi szerkesztési koncepciónk úgy tűnik bevált, így 
2017-ben is minden szám egy-egy témacsoporthoz fog kapcsolódni. A gyerekektől azt várjuk, 
hogy a megadott ötlet alapján rajzokat, alkotásokat küldjenek el az egy hónappal korábban 
meghirdetett rajzpályázatra, amit a lehetőségekhez mérten megjelentetünk. A rajzokat díjaz-
zuk, nyereményekkel jutalmazzuk az ügyes gyermekeket, a szárnybontogató rovatban pedig 
írásokat közlünk, amit szintén szeretnénk a jövőben jutalmazni. Arra fogunk törekedni, hogy 
a lapban arányosan jelenjenek meg az irodalmi, az ismeretterjesztő és foglalkoztató oldalak, 
ezért a foglalkoztató oldalak számát növelnünk kell annál is inkább, mert a visszajelzés szerint 
ezek a legközkedveltebbek. Az is a tudomásunkra jutott, hogy egyes iskolákban a gyermekek 
tanulmányi eredményének elbírálásakor azt is figyelembe veszik, ha valakinek megjelent a 
munkája a mézeskalácsban. ennek örülünk, és szeretnénk még több lehetőséget biztosítani. 
Új rovatként környezetvédelmet vezetnénk be, szeretnénk foglalkozni a kísérletezésekkel, ami 
idővel állandósulhatna is, ezenkívül megtartanánk a barkácsolás, zene, állatvilág rovatokat. A 
jelentősebb ünnepeink alkalmával (karácsony, húsvét, farsang) rövidebb írásban foglalkozni 
kívánunk a néphagyományokkal is. Kitűzött célunk, hogy 2017-ben megvalósítsuk, hogy a 
mézeskalács minden oldala színes legyen.



15

A 2017. évRe vonAtKozó pénzügyi éS munKAteRv

Online
A magyar Szó honlapja 2017-ben teljesen megújul. olvasóbarátibb felülettel gazdagszik, 

modernebb kinézetet kap. Az új honlap több hírt tár látványosabb módon az olvasó elé. ez is 
a következő év egyik kiemelt céljának megvalósítását szolgálja: tovább szeretnénk növelni a 
honlap látogatottságát. ennek érdekében aktívabb hozzáállást tervezünk a közösségi hálóza-
ton is, melyen javítani kell az elért és aktív felhasználók számát. Különböző nyereményjátékok 
szervezését tervezzük, mely növelné a magyar Szó közösségi oldala kedvelőinek számát, eleve 
bővítve ily módon a potenciálisan elérhető olvasók számát.

A honlapon megjelenő tartalmak tekintetében a közérdekű hazai híreknek, egy-egy vajdasági 
települést érintő információknak szánjuk a főszerepet, de továbbra is beszámolunk világpoli-
tikai történésekről, művelődési, sport, közéleti eseményekről. Amire a nyomtatott magyar 
Szóban nincs lehetőség, arra az online térben már van: szórakoztató tartalmak, videóanyagok 
megjelentetését tűztük ki célul.

Az online felületnek továbbra is megmarad az a szerepe is, hogy a naprakész hírek mellett a 
nyomtatott újságban feldogozott témákat, kommentárokat megjelentesse. A közösségi médiá-
ban a rendkívülinek, frissnek és közérdekűnek számító információk mellett helyet kell adni a 
nyomtatott kiadás témafeldolgozásainak is. A hétvégi Kilátó-, és a hétfői üveggolyó, kulturá-
lis-művészeti mellékletek tartalmának is fel kell kerülnie a honlapra, mint ahogyan a közéleti 
kommentároknak, illetve megfelelő csúszással a többi mellékletnek is. A csúsztatott megjelenés 
nem csökkenti az eladott példányszámot, azonban tematikai vonatkozásban hosszú ideig tud 
aktuális lenni (földművelés, egészségügy).

Marketingtevékenység
Az évet a 2017-es magyar Szó naptár népszerűsítő akciójával kezdjük, több élőújságot kívá-

nunk tartani januártól márciusig.
A következő a magvető előfizetőinek toborzása lesz, a már megszokott és bejáródott terv 

szerint február elejétől húsvétig járnánk a falvakat, ahol bemutatkozna a magvető szerkesztői 
gárdája, népszerűsítve a 10. születésnapját ünneplő mezőgazdasági mellékletünket és egyben 
nyereményjátékkal összekötött előfizető-toborzó akciót tartanánk.

miután a Filkó keresztrejtvény mellékletünket új köntösben átalakítva megjelentetjük, 
szeretnénk azt a terepen is bemutatni olvasóinknak, külön nyereményakciót szervezve erre 
azon egyértelmű szándékkal, hogy a szerdai magyar Szót népszerűsítsük az olvasóink körében. 
miután 2017 nyarától minden szerdai újságban megtalálható lesz a Filkó, így lehetővé válik, 
hogy az olvasók erre a napra előfizetőjévé váljanak az újságnak.

miután egy évig pihent a magyar Szó Strandszépe hagyományos rendezvényünk, úgy 
gondoljuk, hogy 2017-ben elérkezett az ideje, hogy a magyarkanizsai önkormányzattal karöltve 
ismét megszervezzük ezt a népszerű, magyar Szó által szervezett nyári akciót.
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A 70 éves Jó pajtást is előfizetői, lapnépszerűsítő és nyereményakcióval kívánjuk 
ünnepelni.

A magyar Szó Facebook oldalán indult nyereményjáték-sorozatot intenzívebben folytatjuk. 
ezzel mindinkább ösztönözzük az olvasókat, hogy a napilap online kiadásában is aktívan részt 
vegyenek. A stratégiánk sikerével az olvasók bevonásában példát állítottunk a vajdasági online 
média terén. A 2017-es évben a nyereményjátékok mellett különböző közösségépítő akciók 
megszervezésével is megszólítjuk majd olvasóinkat, törekedve arra, hogy az online világban is 
érezhető legyen mindaz az értékrend, amit a magyar Szó képvisel.

Hirdetőosztály
A 2017-es évben a hirdetőosztály továbbra is a hirdetések utáni bevétel növelésére törekszik, 

ami gyors, pontos és professzionális munkát követel meg, hogy a hirdető fél mindig, mindenben 
elégedett legyen. Kötelességünknek érezzük, hogy a meglévő partnerekkel ápoljuk a kapcsolatot, 
ha lehet sokrétűbbé tegyük, még akkor is törődni kell a régi ügyféllel, ha nem kíván állandóan 
hirdetni nálunk. Az is a feladatunk, hogy új partnereket kutassunk fel, minden lehetőséget meg 
kell ragadnunk, hogy bővítsük a magyar Szóban hirdetők körét. mivel a tapasztalatunk, hogy 
2016-ban magyarországról nagy volt az érdeklődés a magyar Szóban megjelent hirdetések iránt, 
így feltett szándékunk, hogy 2017-ben a hazai piac mellett még inkább serkentjük a nyitást 
magyarország, ahogyan a Kárpát-medence többi országa felé is.

Terjesztőosztály
Kötelességünknek érezzük, hogy 2017-ben is megtartsuk az előfizetőink számát, legalább 

a korábbi szinten. Korábban is indítottunk nyereményjátékot azzal a céllal, hogy az olvasóink 
jobban megismerjék a lap tartalmát, és előfizessenek az újságra. ezt folytatni kívánjuk 2017-ben. 
A példányszám növeléséhez mindezek mellett meg kell tartanunk nyereményjátékainkat, akár a 
magvető esetében, amivel növelhető az előfizetők száma, akár a gyógykalauzhoz vagy az utazási 
irodákhoz kötődő nyereményjátékokat. Sőt akár újakat is bevezetni. Folyamatosan követni kell 
a példányszám alakulását (ez most is így van), de rendszeresen elemezni is az adatokat, hogy 
választ kapjunk arra a kérdésre, miként befolyásolják a feldolgozott témák, események, az év 
időszakai (tél-nyár), a késői lapzárta és egyéb tényezők a példányszámot. A Dnevnik napilappal 
közösen lehetőséget próbálunk találni arra, hogy a szórványban élő magyarokhoz is eljusson 
az újság. megkísérlünk olyan helységekbe visszatérni ahol a magyar Szó újságkihordó kocsija 
évek óta nem járt.
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A nyomda munkaterve
A nyomda 2017-ben a következő termékcsoportokat tervezi előállítani éves mennyiségek-

ben kifejezve.

Lapnyomtatás – Újságnyomtatás (napi-, heti-, havilapok)
nyomdánk továbbra is két napilap nyomtatását végzi, amelyeknek rendszeres és minőségi 

megjelentetése érdekében a rendszernek kifogástalanul kell működnie, minden gyártási folyamat-
ban: anyagleadás (Ftp), pre-press, rotációs gép, csomagolás és végül a végtermék eljuttatása 
az olvasóhoz.

Az elmúlt időszakban sikerült megtartani a legjelentősebb ügyfeleinket, mint a Dnevnik, Free 
press, marketprint, Hivatalos Lap, Hét nap, poljoprivrednik, Libertatea medium, Hlas ľudu. A 
magas szintű szakmai hozzáállásnak, a végtermék minőségének, a határidők betartásának és a 
konkurens piaci áraknak köszönhetően további ügyfelek megszerzését is tervezzük.

NAPILAPOK
PÉLDÁNYSZÁM 

ÉVI SZINTEN 
2014

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2015

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2016

TERVEZETT 
2017

mAgyAR Szó 3,009,446 2,690,090 2,556,000 2,496,640

DnevniK 1,679,399 4,059,214 3,623,984 3,579,025

ÖSSZESEN 4,688,845 6,749,304 6,179,984 6,075,665

HETILAPOK 
BELSŐ 
KIADVÁNYOK

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2014

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2015

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2016

TERVEZETT 
2017

KépeS iFJÚSÁg 112,100 67,950 60,280 60,100

Jó pAJtÁS 72,000 74,050 72,600 72,600

mézeSKALÁCS 41,500 44,700 39,950 40,000

tARKA viLÁg 1,065,310 949,500 913,800 910,000

gyógyKALAuz 215,950 183,700 165,250 162,000

mAgvetŐ 282,800 237,250 227,550 227,000

ÖSSZESEN 1,789,660 1,557,150 1,479,430 1,471,700
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HETILAPOK 
KÜLSŐ 
KIADVÁNYOK

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2014

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2015

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2016

TERVEZETT 
2017

Hét nAp 249,965 263,500 267,420 267,000

Su neDeLJniK 580,700 550,000 548,000 548,000

LozniČKe 
novine 86,400 84,800 91,200 91,200

neDeLJne 
novine 132,000 121,400 122,050 122,050

SRemSKA 
poLJopRivReDA 47,500 36,600 121,800 120,000

BeCSei mozAiK 34,000 34,000 27,000 27,000

m novine 97,370 88,500 114,510 110,000

KiKinDSKe 
novine 88,210 65,000 70,950 70,000

neDeLJni RuČAK 273,400 638,500 598,120 575,000

tv pRogRAm 374,544 916,600 820,600 787,000

novi gRAĐAnSKi 
ogLASniK 154,810 420,350 264,375 197,000

LiBeRtAteA 72,000 120,000 122,400 122,000

ÖSSZESEN 2,190,899 3,339,250 3,168,425 3,036,250
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A fenti táblázatok az előző 3 év megvalósítását, valamint a jövő évre tervezett nyomdaipari 
szolgáltatások volumenét foglalják magukba. Számszerűsítésünk reális, mondhatni visszafogott, 
amit a közbeszerzési pályázatokon nyert munkák mennyisége jelentősen növelhet. ennek ered-
ményeként terveink szerint meg tudjuk tartani az előző évek termelési szintjét, de talán túl is 
szárnyalhatjuk ezeket a megvalósításokat.

Könyvek
A könyvgyártás terén némi emelkedést tervezünk az előző évi megvalósításhoz viszonyítva, 

amikor is a belgrádi tankönyvkiadó intézet megrendelései elmaradtak. információink szerint 

HAVILAPOK 
KÜLSŐ 
KIADVÁNYOK

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2014

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2015

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2016

TERVEZETT 
2017

SLoBoDnA 
voJvoDinA 443,000 816,500 169,000 180,000

RumSKe novine 12,000 12,000 9,000 9,000

novoBeČeJSKi 
inFoRmeR 88,000 72,000 56,000 56,000

ŠiDSKe novine 14,300 14,300 4,000 4,000

ČoKAnSKe 
novine 28,000 28,000 6,000 6,000

peĆinAČKe 
novine 13,800 12,500 16,600 16,600

iRig inFo 12,000 15,000 5,000 5,000

AgRoviziJA 2,800 2,800 1,550 1,550

poLJopRivReD-
niK 143,530 224,423 213,300 210,000

moJe 
gAzDinStvo 15,600 24,200 32,500 32,000

ReFoRmÁtuS 
éLet 14,040 14,350 11,460 11,500

teÁtRum 38,700 28,750 18,000 18,000

neven 19,100 55,500 22,350 22,350

BuCuRiA 8,400 7,000 7,000

tineReteA 7,200 6,000 6,000

egyéB 235,800 230,000 271,100 280,000

ÖSSZESEN 844,870 1,565,923 848,860 865,000
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az idén a kisebbségi tankönyvek nyomtatásában nyomdánk is a versenypályázók kategóriájába 
sorolódik.

Bélyegnyomtatás
nyomdánk legigényesebb és egyben az egyik legnyereségesebb terméke a postabélyeg.
A 2017-es évben is három országnak tervezünk bélyegeket és különböző értékpapírokat 

előállítani, ugyanis szerződést kötöttünk a volt jugoszláv tagköztársaságok postáival. ezen felül 
a Szerb postával folyamatos az együttműködés, amely a példányszámok jelentős növekedését 
is eredményezi. továbbá fennáll a lehetőség a bélyeggyártás terén egy új technológia elsajátí-
tására, amelynek végeredménye az öntapadós papírra nyomtatott bélyeg lesz.

TANKÖNYVEK, 
KÖNYVEK, 
BROSURÁK

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2014

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2015

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2016

TERVEZETT 
2017

tAnKÖnyveK 1,500 20,350 / 5,000

BRoSSÚRÁK 27,700 25,200 30,000 35,000

KeményFeDeLŰ 
KÖnyveK 10,200 2,000 4,500 5,000

ÖSSZESEN 39,400 47,550 34,500 45,000

BÉLYEG- 
NYOMTATÁS

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2014

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2015

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2016

TERVEZETT 
2017

iLLetéK 
BéLyegeK 9,100,000 8,350,000 8,350,000 8,350,000

ÁLtALÁnoS 
BéLyegeK 2,200,000 1,800,000 8,400,000 16,800,000

ALKALmi 
BéLyegeK 370,000 1,000,000 920,000 1,000,000

KARnet 70,000 10,000 35,000 35,000

BLoKK BéLyegeK 50,000 65,000 105,000 90,000

CARte mAximum 2,460 2,460 4,170 3,500

BoRÍtéKoK 32,000 32,500 37,000 37,000

ÖSSZESEN 11,824,460 11,259,960 17,851,170 26,315,500
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Szórakoztató és hivatalos kiadványok
nyomdánk évtizedek óta szolgáltatást nyújt a szórakoztató kiadványok nyomtatásában. ez 

már hagyománnyá vált. Ami a példányszámot és a termékskálát illeti, piacvezetők vagyunk.
Legjelentősebb vevőink továbbra is az en –press, marketprint, mB comerc és Skandi press 

cégek.

Beruházások 2017-ben
A nyomda vonatkozásában középtávú, nagy horderejű célkitűzésünk a két üzemrészleg 

egyesítése a Laza nančić utcában. A beruházás több szempontból megalapozott: elsősorban 
jelentősen megkönnyítené a munkaszervezést, az anyagmozgatást a két egység között, másod-
sorban az emberi erőforrás tekintetében is megtakarítást jelentene, harmadsorban pedig a 
nyomdagépezet fokozatos és tervszerű áttelepítésével jelentős terület szabadulna fel a vállalat 
székházában, ahol jobb munkakörülményeket teremthetünk dolgozóinknak, de az épület jelen-
legi és jövőbeni bérlőinek, felhasználóinak is. ezenfelül a nyomdai infrastruktúra egy fedél alá 
hozása kihatna a minőség javulására, ezáltal biztosítaná a vevők megőrzését és újak bevonzását, 
ezzel párhuzamosan pedig a bevételek növekedését eredményezné.

A bevételek alakulását a foglalkoztatottak folyamatos szakmai továbbképzése is 
befolyásolja.

Az Újvidéki egyetem műszaki Karával való együttműködésünket az előttünk álló időszakban 
is folytatni kívánjuk, hiszen csak az új ismeretek birtokában és azok alkalmazásában tudunk verse-
nyképesek maradni a nyomdaipari szolgáltatások piacán. Az emberi erőforrások fejlesztésének 

SZÓRA-
KOZTATÓ 
KIADVÁNYOK

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2014

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2015

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2016

TERVEZETT 
2017

3,730,400 3,600,500 3,344,000 3,110,000

HIVATALOS  
KIADVÁNYOK

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2014

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2015

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2016

TERVEZETT 
2017

40,660 40,500 45,000 45,000

AKSZIDENS 
NYOMTATVÁNYOK

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2014

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2015

PÉLDÁNYSZÁM 
ÉVI SZINTEN 

2016

TERVEZETT 
2017

SzóRóLApoK, 
pLAKÁtoK, StB. 1,235,400 850,000 600,000 600,000
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párosulnia kell a gépek és szerszámok szakszerű karbantartásával és nélkülözhetetlen megújí-
tásával is. nyomdaipari szolgáltatásaink széles skáláját a napi-, heti- és havilapok, tankönyvek, 
könyvek, brosúrák, plakátok, bélyegek stb. gyártásában így tudjuk biztosítani.

nyomdánk jövőre lesz hatvan éves. ez alkalmából tervezünk megjelentetni egy kiadványt 
az újvidéki nyomdászat ezen korszakáról.

A 2016-os év folyamán megoldódott a trafók lecserélése mind a két üzemrészlegben, ami 
technikai szempontból a részlegek egyesítésének egyik alapfeltétele.

A ii. részleg egy teljesen új trafót kapott (10KvA –ról áttértünk 20 KvA-ra). A régit pedig 
a villanygazdaság szakemberei segítségével felújítottuk, és az i. üzemrészlegbe vittük át, ami 
által hosszú évek problémáját oldottuk meg, hiszen a környezetre káros anyaggal hűtött trafótól 
szabadultunk meg. ezen beruházást, hozzávetőleges pénzügyi terv alapján a tartományi nagy-
beruházási igazgatóság szakemberei 11 millió dinárra becsülték, viszont a koordinált csapat-
munkának és a sokéves, megbízható üzleti kapcsolatoknak köszönhetően, ezen beruházás 
költségeit 1,2 millió dináros szintre tudtuk visszafogni, így csaknem 10 millió dinárt sikerült 
megtakarítanunk a cégnek.

A következő nyomdagépek bevezetését tartjuk szükségesnek:
1. A Heatset technológia bevezetése olyan fejlesztést jelentene ami 15-20 évre biztosítaná 

vezető piaci pozíciónkat ebben a csúcsminőségű rotációs technikában. A jelenlegi, 
újságpapíron nyomtatott, mellékleteinket négyszínnyomásos (full coloros) fényes LWC 
papíron tudnánk megjelentetni, ami javítana anyalapunk teljes kinézetén is. ez a tech-
nológia teljesen beleillik nyomdánk profiljába, mert a jelenlegi rotációs termékeink 
mellett új termékekkel tudnánk kiegészíteni, tulajdonképpen bezárulna a termelési kör, 
mert a Coldset (nyomtatás újságpapírra) és a Heatset (nyomtatás fényes papírra) szorosan 
összefügg. e technológia alkalmazásával új megrendelőket szerezhetnénk, a meglévőket 
pedig a minőségesebb szolgáltatásnak köszönhetően, hosszútávon magunkhoz kötnénk. 
A Heatset technológia elsajátítása nagy kihívás számunkra, de mivel olyan tapasztalt 
szakembereink vannak, akik a rotációs Coldset technológiában az élen járnak és majd-
nem 60 éves tradíciónk is van a rotációs nyomtatásban ( jelenleg is két napilapot és több 
mind 30 hetilapot, valamint mellékletet nyomtatunk), mindez arra biztat bennünket, 
hogy bátran lépjünk e kihívás felé, mert csak a fejlesztés biztosíthat jövőt és prosperitást 
számunkra.

2. MAN hűtése: még mindig nem sikerült megoldani a mAn rotációs gép hűtését, aminek 
óriási jelentősége van az egész cég biztonságos működése szempontjából. A nyári hónapok-
ban a hőmérséklet magasabb a megengedettnél, ezért veszélyezteti nyomdászaink egész-
ségét, ugyanúgy a gép működését is. technológiai szempontból több a selejt, és gond van 
a minőséggel is. A szükséges légkondicionáló kb. 4.000.000,00 dinárba kerül.
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3. CTP (Computer to Plate): A nyomdaiparban forradalmi fejlődésen ment át a nyomó-
forma előkészítése. A digitalizálás teljesen kiszorította a filmet a nyomdaiparból is. A 
jelenlegi Ctp-rendszerünket indokolt bővíteni még egy Ctp-rendszerrel. e bővítés szava-
tolná a zökkenőmentes termelést, és növelhetné a vállalt munkákat. ezáltal meglenne a 
szükséges háttértechnikánk (back up), ami a mi háromváltásos szervezési és termelési 
folyamatunkban szinte elkerülhetetlen követelmény.
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Pénzügyi munkaterv
Eredménymérleg
A 2017-es évre 389 900 000,00 dinár összbevételt és 388 250 000,00 dinár összráfordítást 

tervezünk. A terv szerint az adózás előtti eredmény 1 650 000,00 dinár nyereséget tesz ki.

A következő táblázatban az egész cég eredménymérlege látható, és a részlegek eredmény-
mérlegei is külön-külön:



25

A 2017. évRe vonAtKozó pénzügyi éS munKAteRv

Az üzleti bevételeket 382,2 millió dinárra terveztük, a ráfordításokat pedig 383,75 millió 
dinárra.

Az üzleti bevételek legnagyobb tétele a termékek és szolgáltatások eladásából megvalósított 
bevételek 249,9 millió dinár, a donációk, dotációk és hasonló bevételek pedig 116,5 millió dinár. 
egyéb üzleti bevételek (bérbeadásból származó bevételek) 12,5 millió dinár, a saját előállítású 
eszközök aktivált értéke (tiszteletpéldányok) pedig 3 millió dinár. Az áru eladásából tervezett 
bevételek 300 ezer dinárra tehetők.

Az üzleti ráfordítások legnagyobb tétele a személyi jellegű ráfordítások 175,8 millió dinár-
ra, az anyagköltségek pedig 150 millió dinárra tervezhetők. egyéb üzleti ráfordításokra 34,95 
millió dinárt terveztünk, a várható értékvesztés 22,8 millió dinár, az eladott áru beszerzési ára 
pedig 200 ezer dinár.

A terv kidolgozásakor pénzügyi bevételt nem terveztünk, a pénzügyi ráfordítás pedig 
0,9 millió dinárra tehető. ezt a két tételt a cég pénzügyi műveletei mellett a Szerb nemzeti Bank 
és a pénzügyi piac hatásai is befolyásolják. egyéb bevételeket 7,7 millió dinár nagyságában 
terveztünk, a ráfordításokat pedig 3,6 millió dinárban.

A terv szerint a szokásos vállalkozási eredmény 1,65 millió dinár lesz.
A rendkívüli események tételei nem tervezhetők.
Az adózás előtti eredmény a terv szerint 1,65 millió dinár nyereség, az adózás utáni ered-

mény pedig 0,95 millió dinár nyereség.
A magyar Szó szerkesztőségének nettó eredménye 650 ezer dinár a terv szerint, a Forum 

nyomda eredménye pedig 1,0 millió dinár.
A szerkesztőségi nyomtatási költségeket 61 millió dinárra terveztük.
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Részlegek – pénzügyi tervek

A szerkesztőség
A lenti táblázatban látható a szerkesztőség 2017-ra tervezett bevételi struktúrája:
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A szerkesztőség összbevételét 202 950 000,00 dinárra terveztük. ebből az üzleti bevétel 202 
650 000,00 dinár, az egyéb bevételek pedig 300 000,00 dinár.

Az üzleti bevételek két nagy forrásból származnak, a termékek és szolgáltatások eladásából 
megvalósított bevételek 90 850 000,00 dinár, a donációk, dotációk és hasonló bevételekből 
pedig 108 500 000,00 dinár.

A 61 számlacsoport összesen 90 850 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 614 – A termékek és szolgáltatások hazai piacon megvalósított eladásból származott bevé-
telek 88 850 000,00 dinár (lapeladás 59 000 000,00, hirdetésből 24 500 000,00, a vajdaság 
At Hivatalos Lapjából megvalósított bevételek – 1 350 000,00 dinár, egyéb kiadványok-
ból megvalósított bevételek – 4 000 000,00)

• 615 – export – 2 000 000,00 dinár.
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A lenti táblázatban látható a szerkesztőség 2017-ra tervezett ráfordítási struktúrája:
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A tervezett ráfordítás összege 114 900 000,00 dinár. ebből az üzleti ráfordításokat 
112 000 000,00 dinárra terveztük, az egyébráfordításokat pedig 2 900 000,00 dinárra. ezek a 
tételek más jogi személyek által számlázott ráfordítások.

emellett a belső ráfordítások a nyomtatási költségeket illetően 61 000 000,00 dinárra 
tervezik.

Az üzleti ráfordítások legnagyobb tétele a személyi jellegű ráfordítások, amelyek 
85 650 000,00 dinárt tesznek ki.

Az 52 számlacsoport összesen 85 650 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 520 meg 521 – Fizetések és járulékok – 65 250 000,00 dinár

 520 – Fizetési és fizetéstérítések (bruttó i) utáni költségek – 55 250 000,00 dinár.

 521 – Járulékok utáni költségek – 10 000 000,00 dinár

• 522 – vállalkozási szerződés szerinti térítési költség, lapkihordók – 6 500 000,00 dinár

• 523 – Szerzői szerződés szerinti térítési költségek, tiszteletdíjasok – bruttó összeg 
8 500 000,00 dinár

• 529 – A foglalkoztatottaknak járó egyéb kifizetések (útiköltség, napidíj és egyéb) – 
5 400 000,00 dinár

A tervben az egyéb üzleti ráfordítások 19 650 000,00 dinár, az anyagköltség 5 000 000,00 
dinár, értékvesztés és tartalékolás 1 500 000,00 dinár, az eladott áru beszerzési ára pedig 
200 000,00 dinár.

A bevételek és ráfordítások összevetése után 650 000,00 dinár bruttó nyereséget, 300 000,00 
dinár nettó nyereséget tervezünk.
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A nyomda
A lenti táblázatban látható a nyomda 2017-re tervezett bevételi struktúrája:
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 A nyomda külső összbevételét 177 400 000,00 dinárra terveztük, ebből az üzleti bevétel 
170 050 000,00 dinár, az egyéb bevételek pedig 3 350 000,00 dinár.

Az üzleti bevételek legnagyobb részét, 164 050 000,00 dinárt, a termékek és szolgáltatások 
eladásából megvalósított bevételek teszik ki.

A donációkból, dotációkból és hasonló bevételekből 3 000 000,00 dinár várható, az egyéb 
üzleti bevételekből (bérbeadásból) 3 000 000,00 dinár várható 2017. év folyamán.

A 61 számlacsoport összesen 164 050 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 612 – megvalósított bevételek – kapcsolodó jogi személyek – 8 500 000,00 dinár (terve-
zett nyomdai szolgáltatások olyan jogi személyeknek, amelyeket az mnt alapított),

• 614 – nyomdai szolgáltatásból megvalósított bevételek – 152 000 000,00 dinár.

• 615 – export – 3 550 000,00 dinár.

A nyomdai szolgáltatás belső bevételeként tervezhető 61 000 000,00 dinár, amely a magyar 
Szó szerkesztőségének tervezett belső munkákból való bevétel nagysága.
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A lenti táblázatban látható a nyomda 2017-ra tervezett ráfordítási struktúrája:
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A tervezett ráfordítás összege 211 000 000,00 dinár. ebből az üzleti ráfordításokat 
210 100 000,00 dinárra terveztük, a pénzügyi ráfordításokat 800 000,00 dinárra, az egyéb ráfordí-
tásokat pedig 100 000,00 dinárra.

Az üzleti ráfordítások legnagyobb tétele, az anyagi költségek 134 000 000,00 dinárt tesznek 
ki.

Az 51 számlacsoport összesen 134 000 000,00 dinár, és a következő tételekből áll:

• 511 – Anyagi költségek – 124 500 000,00 dinár.

• 512 – egyéb anyagi költségek – 4 000 000,00 dinár

• 513 – üzemanyag- és energiaköltségek – 5 500 000,00 dinár

nagyság szerint a következő csoport a személyi jellegű ráfordítások, 62 200 000,00 dinár.

Az 52 számlacsoport összesen 62 200 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 520 meg 521 – Fizetések és járulékok – 62 200 000,00 dinár

 520 – Fizetési és fizetéstérítések (bruttó i) utáni költségek – 58 450 000,00 dinár.

 521 – járulékok utáni költségek – 8 900 000,00 dinár

• 529 – A foglalkoztatottaknak járó egyéb kifizetések (útiköltség, napidíj és egyéb) – 
3 750 000,00 dinár

A tervben az egyéb üzleti ráfordítások 6 400 000,00 dinár, az értékvesztés és tartalékolás 
pedig 7 500 000,00 dinár.

A bevételek és ráfordítások összevetése után 1 000 000,00 dinár bruttó nyereséget tervezünk, 
az adózás utáni eredmény 650 000,00 dinár nyereség.
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Pénz- és általános ügyek
A lenti táblázatban látható a pénz- és általános ügyek 2017-re tervezett bevételi struk- 

túrája:
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A pénzügyi és általános részleg összbevételét 9 550 000,00 dinárra terveztük. ebből az üzleti 
bevétel 9 500 000,00 dinár, az egyéb bevételek pedig 50 000,00 dinár.

Az üzleti bevételeket (ingatlan bérbeadása) 9 500 000,00 dinárra terveztük.
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A lenti táblázatban látható a pénz- és általános ügyek 2017-re tervezett ráfordítási struk- 
túrája:
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A tervezett ráfordítás összege 62 350 000,00 dinár. ebből az üzleti ráfordításokat 
61 650 000,00 dinárra terveztük, a pénzügyi ráfordításokat 100 000,00 dinárra, az egyéb ráfordí-
tásokat pedig 250 000,00 dinárra.

Az üzleti ráfordítások legnagyobb tétele, a személyi jellegű ráfordítások, 27 950 000,00 
dinár.

Az 52 számlacsoport összesen 27 950 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 520 meg 521 – Fizetések és járulékok (bruttó ii) – 25 800 000,00 dinár

 520 – Fizetési és fizetéstérítések (bruttó i) – 21 800 000,00 dinár.

 521 – Járulékok – 4 000 000,00 dinár

• 524 – ideiglenes jellegű munkavállaló szerződések térítési költségek – 200 000,00

• 526 – tJgyt – 500 000,00 dinár

• 529 – A foglalkoztatottaknak járó egyéb kifizetések (útiköltség, napidíj, végkielégítések 
és egyéb) – 1 450 000,00 dinár.

A tervben az egyéb üzleti ráfordítások 8 900 000,00 dinár, az anyagi költség 11 000 000,00 
dinár, az értékvesztés és tartalékolás pedig 13 800 000,00 dinár.

A bevételeket és a ráfordításokat fele-fele arányban a szerkesztőség és a nyomda között 
osztjuk meg 26 400 000,00 dináros tételben.
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A lenti táblázatban látható magyar Szó Kft. 2017-re tervezett bevételi struktúrája:
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Összesen 389 900 000,00 dinár bevételt terveztünk 2017-re, ami 1,77%-kal nagyobb, mint 
az előző évi.

A 60 számlacsoport összesen 300 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 604 – Árueladásból megvalósított bevételek a hazai piacon – 300 000,00 dinár.

A 61 számlacsoport összesen 254 900 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 612 – megvalósított bevételek – kapcsolódó jogi személyek – 8 500 000,00 dinár.

• 614 – A termékek és szolgáltatások hazai piacon megvalósított eladásból származott bevé-
telek 88 850 000,00 dinár (lapeladás 59 000 000,00, hirdetésből 24 500 000,00, a vajdaság 
At Hivatalos Lapjából megvalósított bevételek – 1 350 000,00 dinár, egyéb kiadványok-
ból megvalósított bevételek – 4 000 000,00).

• 614 – nyomdai szolgáltatásból megvalósított bevételek – 152 000 000,00 dinár.

• 615 – export – 5 550 000,00 dinár.

A 62 számlacsoport összesen 3 000 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 621 – Saját előállítású eszközök aktivált értéke – tiszteletpéldányok – 3 000 000,00 dinár.

A 64 számlacsoport összesen 111 500 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 640 – támogatásokból és adományokból megvalósított bevételek – 107 500 000,00 
dinár.

• 641 – Feltételekhez kötött donációkból származó bevételek – 4 000 000,00 dinár

A 65 számlacsoport összesen 12 500 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 650 – Bérleti díjból megvalósított bevételek – 12 500 000,00 dinár.

A 67 számlacsoport összesen 7 350 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 673 – Anyageladási nyereség – 7 350 000,00 dinár

• 679 – egyéb, be nem sorolt bevételek – 50 000,00 dinár

A 68 számlacsoport összesen 350 000,00 dinárt tesz ki és a következő tételekből áll:

• 685 – Követeléskiigazításból származó bevételek – 350 000,00 dinár

Összesen donáció és dotáció- egyéb 12 500 000,00

vajdaság Autonóm tartomány- szubvenció 95 000 000,00

Összesen 640 107 500 000,00
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A lenti táblázatban látható magyar Szó Kft. 2017-re tervezett ráfordítási struktúrája:
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Az összráfordítást 388 250 000,00 dinárra terveztük, ami 2,09%-kal nagyobb, mint az előző 
évi.

Az 50 számlacsoport összesen 200 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 501 – Az eladott áru beszerzési értéke – 200 000,00 dinár

Az 51 számlacsoport összesen 150 000 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 511 – Anyagi költségek – 124 500 000,00 dinár.

• 512 – egyéb anyag költségek – 7 000 000,00 dinár

• 513 – üzemanyag- és energiaköltségek – 18 500 000,00 dinár

Az 52 számlacsoport összesen 175 800 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 520 meg 521 – Fizetések és járulékok (bruttó ii) – 149 500 000,00 dinár

 520 – Fizetések és fizetéstérítések (bruttó i) – 126 600 000,00 dinár.

 521 – Járulékok – 22 900 000,00 dinár

• 522 – vállalkozási szerződés szerinti térítési költség – lapkihordók – 6 500 000,00 
dinár

• 523 – Szerzői szerződés szerinti térítési költségek, tiszteletdíjasok – 8 500 000,00 dinár

• 524 – ideiglenes jellegű munkavállalói szerződések térítési költségei – 200 000,00 dinár

• 526 – tJgyt – 500 000,00 dinár

• 529 – A foglalkoztatottaknak járó egyéb kifizetések (útiköltség, napidíj, végkielégítések 
és egyéb) – 10 600 000,00 dinár

Az 53 számlacsoport összesen 18 200 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 530 – A teljesítménykidolgozási költségek – 500 000,00 dinár.

• 531 – ptt és szállítási szolgáltatások költségei – 7 200 000,00 dinár.

• 532 – Karbantartási szolgáltatások költségei – 4 750 000,00 dinár

• 533 – Bérleti költségek – 1 000 000,00 dinár

• 535 – Reklám- és propagandaköltségek – 1 000 000,00 dinár.

• 539 – ügynökségi szolgáltatási költségek – 3 850 000,00 dinár

Az 54 számlacsoport összesen 22 800 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 540 – Amortizáció – 12 000 000,00 dinár.

• 549 – egyéb hosszú távú tartalékolás – 10 800 000,00



43

A 2017. évRe vonAtKozó pénzügyi éS munKAteRv

Az 55 számlacsoport összesen 16 750 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 550 – nem a termeléssel összekötött szolgáltatások költségei – 7 000 000,00 dinár.

A feltüntetett összegben szerepel a levéltári anyag rendszerezésének költsége is.

• 551 – Reprezentációs költségek – 4 550 000,00 dinár (ebből 3 millió dinár a tiszteletpél-
dányok értéke)

• 552 – Biztosítási prémium költségei – 500 000,00 dinár.

• 553 – Fizetési forgalmi költségek – 600 000,00 dinár

• 555 – Adóköltségek – 2 600 000,00 dinár.

• 559 – egyéb, nem anyagi jellegű költségek (helyi illetékek) – 1 500 000,00.

Az 56 számlacsoport összesen 900 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 562 – Kamatok – 100 000,00 dinár.

• 563 – negatív árfolyam-különbözet – 80 000,00 dinár.

• 564 – valutaátváltás negatív értéke – 720 000,00 dinár.

Az 57 számlacsoport összesen 2 500 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 579 – egyéb, nem említett ráfordítások – 2 500 000,00 dinár.

Az 58 számlacsoport összesen 1 100 000,00 dinárt tesz ki, és a következő tételekből áll:

• 585 – A követelések és a rövid távú pénzügyi befektetések értékvesztése – 1 100 000,00 
dinár.
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Jogi, emberi erőforrások és általános ügyek osztálya 2017-es évre 
vonatkozó munkaterve
A vállalatot érintő jogszabályok, valamint a munkaviszonyból eredő jogok és 
kötelezettségek végigkövetése:
A jogi, emberi erőforrások és általános ügyek osztálya továbbra is kiemelt figyelmet fordít a 

vállalatot érintő jogszabályok megismerésére és a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezett-
ségek végigkövetésére. 

A közpénzek felhasználóinál az új foglalkoztatottak és a kiegészítő munkaerő 
alkalmazásának jóváhagyási eljárásáról szóló rendelet: 
A közpénzek felhasználóinál az új foglalkoztatottak és a kiegészítő munkaerő alkalmazásának 

jóváhagyási eljárásáról szóló rendelet továbbra is érvényben van, ami alapján a magyar Szó Lapki-
adó Kft. minden hónap elején kérvényezi a kiegészítő munkaerő jóváhagyását, a megnövekedett 
munka elvégzéséhez szükséges munkatársak alkalmazásának engedélyezését és azon munka-
társak határozatlan időre való felvételét, akik valóban nélkülözhetetlenek a vállalat zavartalan 
működéséhez.

A közszférában dolgozók maximális létszámának meghatározásáról szóló 
törvény:
A közszférában dolgozók maximális létszámának meghatározásáról szóló törvénnyel összhang-

ban a vajdaság Autonóm tartomány rendszeréhez tartozó dolgozók maximális létszámának 
meghatározásáról szóló tartományi rendelet alapján a magyar Szó Lapkiadó Kft.-nek 185 határo-
zatlan időre alkalmazott dolgozója lehetett ezidáig. A 2017-es évben is figyelemmel kísérjük a 
tartomány erre vonatkozó rendeletét és azzal összhangban járunk el.

 
A közbeszerzésekről szóló törvény: 
vállalatunk, a Közbeszerzésekről szóló törvény rendeleteit tiszteletben tartva, nagy figyelmet 

fordít a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatására. tervünk, hogy 2017-ben megoldást 
találjunk a külső munkatársak (újságkihordók, hirdetést begyűjtők és tiszteletdíjas újságírók) 
alkalmazására is, a Közbeszerzési törvénnyel összhangban.

Bírósági eljárások:
vállalatunk vezetősége nagy hangsúlyt fektet a magyar Szó Lapkiadó Kft. ellen indított 

munkajogi bírósági eljárások számunkra sikeres lefolytatására. A jogi osztálynak ezekben az 
ügyekben kiemelkedő szerepe lesz.

továbbá a www.magyarszo.com domain átirányított tartalmai miatt folytatott vizsgálatok, 
ahogyan minden egyéb jogi folyamat végigkövetése is, az osztály feladata.
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Kollektív szerződés:
A magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatónője és a vállalatban tevékenykedő két reprezentatív 

szakszervezet képviselője 2015. február 10-én írták alá a foglalkoztatottak munkahelyi jogait és 
kötelezettségeit összefoglaló kollektív munkaszerződést két évre. A következő évben újra aszt-
alhoz ülünk és tárgyalásokat folytatunk az új kollektív szerződés megkötésének érdekében.

A védelmi és biztonsági osztály 2017-es évre vonatkozó munkaterve
A védelmi és biztonsági osztály munkája során rendszeresen követi a környezetvédelmi, 

tűzvédelmi és az osztály munkájához kapcsolódó egyéb területekre vonatkozó törvények, 
szabályok és rendeletek módosítását, hogy az előírt változásokhoz alkalmazkodva és azokkal 
összhangban végezze munkafeladatait. A törvény követelményeinek és rendeleteinek betartása 
során a következő feladatokat kell elvégezni az előttünk álló évben: 

Tűzvédelem
 A következő év folyamán kerül sor az épület felmérésére, valamint annak újrakategorizálására 

tűzvédelmi szempontból, melyet a Katasztrófavédelmi közigazgatás munkatársai végeznek. Az 
új besorolásról kiadott végzés alapján szükséges elkészíteni a vállalat mindkét részlegére vonat-
kozó új tűzvédelmi tervdokumentációt. A dokumentum kidolgozását csak megfelelő engedéllyel 
rendelkező intézmények végezhetik el, amelyre a minisztérium jóváhagyása is szükséges.

 Azokban az intézményekben, amelyek a tűzveszélyesség jelenlegi besorolása alapján a 
második osztályba rangsorolhatók (ami fokozott tűzveszélyességnek felel meg) kötelező állandó 
felügyeletet biztosítani, tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkező személyek által, akiknek 
a száma minden műszakban meg kell, hogy feleljen a törvény által előírt követelményeknek. 
Annak érdekében, hogy eleget tegyünk a törvény rendelkezéseinek és minden váltásban bizto-
sítani tudjunk legalább egy személyt, aki tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkezik, szüksé-
ges újabb alkalmazottakat tűzvédelmi tanfolyamra küldeni, amikor is a vizsgatétel után kézhez 
kapják a szükséges oklevelet.

 A vállalaton belül elhelyezett tűzoltókészülékek átlagosan 30-40 évesek. Az elmúlt évben 
megkezdődött a régi típusú tűzoltókészülékek korszerűbb készülékekre cserélése, amelyek a 
régiekkel ellentétben állandó nyomás alatt vannak. A tűzbiztonság szempontjából a 2017-es 
évben is folytatni kell az új tipusú tűzoltókészülékek beszerzését.

 A nyomda második részlege továbbra sem rendelkezik füstérzékelő és tűzjelző rendszerrel, 
melynek felszerelése a portás szolgálatban bekövetkezett átszerveződés miatt még indokoltabbá 
és szükségesebbé vált. első lépésként a következő év folyamán el kell készíteni a füstérzékelő és 
tűzjelző rendszer beszerelésére vonatkozó tervet, majd a lehetőségekhez mérten megkezdeni a 
berendezés fokozatos felszerelését részenként haladva az épület egyik helyiségéből a másikba. 

 Az első részlegben működő füstérzékelő és tűzjelző rendszert 1969-ben szerelték fel, és 
nincs lehetőség a központ fenntartásához szükséges megfelelő alkatrészek beszerzésére. mivel a 
központ üzemképessége és megbízható működése ezzel kérdésessé vált, az elkövetkező években 
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gondoskodni kell a központ korszerűsítéséről és annak fokozatos cseréléséről egy újabb típusú 
rendszerre, amely megfelel a jelenlegi tűzvédelmi szabványoknak és követelményeknek.

A 2016-os évben folyamatosan zajlott az eszközök, berendezések és hálózatok ellenőrzése 
és karbantartása, ami a 2017-es évben is folytatódni fog a felhatalmazott személyekkel és a 
megfelelő engedéllyel rendelkező intézményekkel együttműködve.

 A tűzoltókészülékek és a tűzvédelmi berendezések (tűzcsapok, füstérzékelő) üzemképes-
ségének ellenőrzésére mindkét részlegben rendszeresen sor kerül a törvényes határidőben.

 A villámhárító hálózat ellenőrzésére a vállalat első részlegében 2016-os év decemberében 
került sor, még a második részlegben ez 2017 márciusában fog megtörténni. 

 Az elektromos hálózat ellenőrzését legkésőbb 2017 februárjáig kell elvégezni a vállalat mind-
két részlegében, valamint a szabadkai, zentai és topolyai szerkesztőségek helyiségeiben is. A 
munkálatokat a megfelelő engedéllyel rendelkező intézménnyel együttműködve végezzük el.

 A biztonsági világítást szolgáló lámpatestek (pániklámpák) üzemképességének ellenőrzésére 
várhatóan 2017 márciusában kerül sor a vállalat mindkét részlegében.

 minden évben sor kerül a személyfelvonó és a két emelő platform éves műszaki ellenőrzésére 
is.

Kompresszorok
 A kompresszorok ellenőrzése magába foglalja a készülékek külső és belső vizsgálatát, vala-

mint a készülékek nyomás alatti vizsgálatát az erre felhatalmazott intézmény által. Az első 
részlegben megtalálható 2 magasnyomású készülék vizsgálata november folyamán végezték el, 
a második részlegben lévő 3 magasnyomású készülék ellenőrzésére pedig 2017-ben fog kerül 
sor. ezt követően a kompresszorok ellenőrzést 2, 5 majd 10 év után kell megismételni. 

Környezetvédelem
 A második részlegben felszerelt használaton kívüli jonizációs füstjelzők kiemelten kezelendő 

hulladékot alkotnak (radioaktív elemeket tartalmaznak). ezeket a készülékeket mielőbb el kell 
távolítani, és a környezetvédelmi törvénynek megfelelően átadni a felhatalmazott intézetnek, 
akik gondoskodnak a hulladék ártalmatlanításáról.

 A hulladékgazdálkodási tervet háromévente kell frissíteni a hulladékgazdálkodásról szóló 
törvény 15. szakaszának értelmében. Jövő év márciusáig felül kell vizsgálni a meglévőt és 
meghozni a 2017-2020 időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási tervet.

 A keletkezett mennyiségű nem veszélyes hulladékról és veszélyes hulladékról napi szintű 
elektronikus nyilvántartást vezetünk, a törvény által előírt űrlapon. A veszélyes hulladék átadását 
megelőzően, legkevesebb három nappal a tervezett folyamatot megelőzően, jelenteni kell a 
Környezetvédelmi ügynökségnek (Agencija za zaštitu životne sredine). minden átadott veszélyes 
hulladékról elektronikus bejegyzést készítünk. Az év során keletkezett veszélyes és nem veszé-
lyes hulladékok mennyiségére vonatkozó évi jelentést kötelezően továbbítjuk a Környezetvé-
delmi minisztériumnak.
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 Az osztályvezetőkkel és a beszerző osztállyal együttműködve folyamatosan zajlik az új 
anyagok tesztelése és a lehetőségek vizsgálása olyan anyagok vásárlásának céljából, amelyek 
kedvezőbb összetételűek. ez hozzájárul az alkalmazottak egészségügyi biztonságának növelé-
séhez és előnyös hatással lehet a környezetre is. A vegyszerek alkalmazásakor a végtermékek 
minőségére gyakorolt hatása is fontos tényező, ezért szükséges volna megtalálni azokat a 
készítményeket, amelyek azon felül, hogy megfelelnek a meglévő nyomdai technológiának, 
környezetbarátok is.

 Az új előhívógép üzembe helyezését követően a számított 20 százalékos hulladékcsökkenés 
várhatóan a 2017-es év folyamán mutatkozik meg.

A minőségügyi szabvány (ISO 9001) és a környezetvédelmi szabvány 
(ISO 14001) követelményeinek alkalmazása és kísérése
 A 2016-os évben került sor a minőségügyi és a környezetvédelmi szabványok (iSo 9001 és 

iSo 14001) sikeres felújítására, a minőségirányítási Rendszert tanúsító és ellenőrző társaság 
(JuQS) részéről. A szabványok alkalmazásának vállalaton belüli ellenőrzésére 2017. február foly-
amán kerül sor, majd azt követően április elején várható a szabványok alkalmazásának első felül-
vizsgálata a JuQS részéről. A 2015-ös év végén hatályba léptek a minőségügyi és a környezetvé-
delmi szabványok új változatai, az iSo 9001:2015 és az iSo 14001:2015, amelyekre három éves 
átállási időszakot szabtak meg , vagyis legkésőbb 2018 szeptemberéig át kell térni a szabvány új 
változatainak alkalmazására. ezt megelőzően a belső ellenőrzést végző személyeknek részt kell 
venniük egy képzésen, melynek keretén belül értesülnek a változásokról, módosításokról és az 
integrált menedzsment rendszer (imS) új követelményeiről amelyekhez alkalmazkodni kell. A 
szabványok alkalmazását definiáló eljárási szabályzatok, utasítások, ügymenetek felülvizsgálata 
folyamatos és a módosítások, bővítések cégünkben definiáltak.

Beruházások
A fentiekben a nyomdához kapcsolódó tervrészben már beszéltünk a szükséges befekte-

tések jelentős részéről, emellett azonban nagyon szeretnénk, hogy a 2017-es évben beinduljon 
a magyar Szó székházának felújítása is. Hiszen 1957 óta, amikor is eme impozáns irodaház 
megépült, komolyabb karbantartási munkálatokat nem végeztek rajta. A tetőszerkezet és az 
ablakok cseréje, valamint a homlokzat rendbe hozása jelenthetné az induló lépéseket az épület 
teljes felújításában. Jelentős eszközökről lévén szó, az anyaország és a vAt nagybefektetési 
igazgatósága hathatós támogatására számítunk.


