
I. melléklet: Műszaki Leírás 

 
Az alábbi lista nem kimerítő; a lista Tájékoztatási Iroda aktuális igényeihez 

igazodik 

 

Az alábbi pont alatt vázolt feladatcsoportok szerint strukturált költségvetési lapot 

kérjük megfelelően kitölteni. A feladatok jellemzően 2 nagyobb csoportra oszlanak, 

az egyik a grafikai tervezés, a másik a nyomdai kivitelezés. A két csoportba értendő 

feladatok listája az alábbi (illetve minden, itt nem felsorolt, de az adott feladat 

elvégzéséhez szükséges egyéb munkafolyamat is értelemszerűen beleértendő).  

 

A 3. pontban felsorolt feladat (nyomdakész termék átadása) nem képezi külön a 

költségvetési lap tárgyát, az minden esetben az adott munkafolyamatba 

belekalkulálandó. 

 

A Kiadványok, poszterek, stb. felsorolás támpontul kíván szolgálni az adott 

munkához, tartalmazza a nyomdai méreteket illetve nagyobb vonalakban vázolja az 

egyes munkadarabokra jellemző grafikai tervezési munkák mibenlétét is. 

 
Feladatcsoportok 

 

 

1. Grafikai tervezés (ide értve: grafikonok, ábrák, táblázatok, illusztrációk készítése,  

kiadvány(ok), különböző méretű szórólap(ok),Facebook borítókép, Facebook  

poszthoz kép, statikus banner hirdetésekhez, GIF  banner hirdetésekhez, stb) 

 

a.) évenkénti frissítés és szerkesztés, nyomdai előkészítés, korrektúra 

elkészítése (meglevő layout frissítése) 

b.) teljes körű áttervezés, új layout készítése, nyomdai előkészítés, korrektúra 

 

2. Nyomdai munkálatok (ide értve: nyomtatás és kötés, csomagolás, szállítás) 

 

3. Minden esetben az elkészült anyagok szerkeszthető, nyomdakész változatának az 

Iroda részére rendelkezésre bocsátása (pl. psd, Indesign formátumban), valamint 

pdf formátumban webes felhasználásra.  

 

Amennyiben a fentebb részletezett feladatokon kívül az Irodának egyéb igénye is van 

a kiadvánnyal kapcsolatban, azt az adott kiadványnál jelezzük.  Az egyes 

megrendeléseknél fel fogjuk tüntetni a nyomtatási és grafikai munkák jellegét 

(grafikai újratervezést vagy csak frissítést rendelünk). 

 

 

Technikai jellemzők 

 

Az arculati kézikönyv, valamint az Európai Parlament logói a következő linken 

érhetők el: www.europarl.hu. 

 

A kiadványokban használandó betűtípus: Myriad Pro. 

 

http://www.europarl.hu/


Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája a rendelkezésére álló pdf formátumú 

anyagokat a megrendeléssel egyidejűleg bocsátja a nyertes ajánlattevő rendelkezésére.  

 
 

 

Kiadványok 

 

1. Kiadvány a magyar európai parlamenti képviselőkről - frissítéssel 

 

 

Méret:  belív: 90x650 mm, vágott méret 12x hajtva harmonikába (1 

oldal 90x50 mm) 

   borító: 92x100 mm + 4 mm gerinc  

Szín:   4+4 

Nyomathordozó:  bellap: 115gr-os matt műnyomó 

   borító: 300 gr-os matt műnyomó fóliázva, belív ragasztva 

Kötészet:   méretre vágva, ragasztva, hajtva 

Darabszám:  kb. 10.000 db/év 

Tartalom:   a tartalmat pdf formátumban biztosítjuk 

 

 

2. Kiadvány a magyar európai parlamenti képviselőkről - újratervezéssel 

 

 

Méret:    belív: 90x650 mm, vágott méret 12x hajtva harmonikába (1 

oldal 90x50 mm) 

   borító: 92x100 mm + 4 mm gerinc  

Szín:   4+4 

Nyomathordozó:  bellap: 115gr-os matt műnyomó 

   borító: 300 gr-os matt műnyomó fóliázva, belív ragasztva 

Kötészet:   méretre vágva, ragasztva, hajtva 

Darabszám:  kb. 10.000 db/év 

Tartalom:   a tartalmat pdf formátumban biztosítjuk 

 

 

3. Asztali naptár  2018, 2019, 2020, 2021 évre – kis méret - újratervezéssel 

 

Méret:    lapozható oldalak: 120x145 mm 

   talp: 120x380 mm, két felé hajtva  

Szín:   lapozható oldalak 4+4, talp 4+0 

Nyomathordozó:  lapozható oldalak: ≈ 250 gr fényes műnyomó karton, borító UV 

lakkozva, talprész: ≈ 280 gr  képeslapkarton,  

Kötészet:   a talprész biegelve , fejben spirálozva (forgatható) 

Darabszám:  kb. 2000 db/év 

Terjedelem: 14 lap mindkét oldala nyomva. A talprész 2 oldala nyomva 

 

Az A3-as méretű rajzok szkennelése is a feladatok közé tartozik. A naptár 

elkészítésének határideje: tárgyév december 1.  

 

4. Asztali naptár  2018, 2019, 2020, 2021 évre – nagy méret - újratervezéssel 



 

Méret:    lapozható oldalak: 150x225 mm 

   talp: 420x225 mm, két felé hajtva  

Szín:   lapozható oldalak 4+4, talp 4+0 

Nyomathordozó:  lapozható oldalak: ≈ 220 gr fényes műnyomó karton, talprész: 

≈ 250 gr  fényes műnyomó karton, UV lakkozva 

Kötészet:   a talprész biegelve , fejben spirálozva (forgatható) 

Darabszám:  kb. 2000 db/év 

Terjedelem: 14 lap mindkét oldala nyomva. A talprész 2 oldala nyomva 

 

Az A3-as méretű rajzok szkennelése is a feladatok közé tartozik. A naptár 

elkészítésének határideje: tárgyév december 1.  

 

 

5.  EP-kisokos - frissítéssel 

 

Méret:    kb. 130x185 mm (de max. 160x230)  

Szín:   belív 4+4 color, borító 4+4 color 

Nyomathordozó: borító: kb. 250gr, matt műnyomó karton, matt fóliázva, 

selyemfényű formalakkal 

   belív: kb. 135gr, matt műnyomó karton 

Kötészet:   fehér színű spirállal fűzve a hosszabbik oldalon 

Darabszám:  kb. 3000 db/év 

Terjedelem:  kb 150 oldal  

  

Célcsoport: általános; nagyközönség számára elkészítendő kiadvány  

Kommunikációs cél: az állampolgárok számára "útmutató, segédlet" amely segíti az 

Európai Parlamenttel és az Európai Unióval kapcsolatos tájékozódást. Cél a 

célcsoport tájékoztatása az Európai Parlament tevékenységéről, a magyar képviselők 

munkájáról, az EP által adományozott díjakról, a Parlament munkájával 

kapcsolatosan gyakran felmerülő kérdésekről. 

 

6.  EP-kisokos - újratervezéssel 

 

Méret:    kb. 130x185 mm (de max. 160x230)  

Szín:   belív 4+4 color, borító 4+4 color 

Nyomathordozó: borító: kb. 250gr, matt műnyomó karton, matt fóliázva, 

selyemfényű formalakkal 

   belív: kb. 135gr, matt műnyomó karton 

Kötészet:   fehér színű spirállal fűzve a hosszabbik oldalon 

Darabszám:  kb. 3000 db/év 

Terjedelem:  kb 150 oldal  

Feladat:    a kiadvány teljes újraszerkesztése, tördelése, egy új, 

frissebb, letisztultabb anyag szerkesztése, alkalmazkodva az Európai Parlament  

grafikai kézikönyvében szereplő ajánlásokhoz és a már meglévő kiadványok 

arculatához, a Tájékoztatási Iroda által későbbiekben adandó brief alapján. Ez a 

kiadványtervezés jellemzően egy komplexebb feladat lesz, többszöri egyeztetési 

igénnyel az Iroda részéről. 

 



A tartalmi részeket és a fotókat az Európai parlament Tájékoztatási irodája biztosítja, 

egyéb illusztráció, diagram, táblázat elkészítése az ajánlattevő feladatai közé tartozik. 

 

Célcsoport: általános; nagyközönség számára elkészítendő kiadvány  

Kommunikációs cél: az állampolgárok számára "útmutató, segédlet" amely segíti az 

Európai Parlamenttel és az Európai Unióval kapcsolatos tájékozódást. Cél a 

célcsoport tájékoztatása az Európai Parlament tevékenységéről, a magyar képviselők 

munkájáról, az EP által adományozott díjakról, a Parlament munkájával 

kapcsolatosan gyakran felmerülő kérdésekről. 

 

7.  Dosszié - frissítéssel 

 

Méret:  220x310 mm, vastagság bieg léniák között 5 mm magas, 

belsejében irattartó fülekkel és névjegytartó résszel  

Szín:   4+0, kifutó 

Nyomathordozó:  350 gr fényes műnyomó, matt fóliázva, formalakkal 

Kötészet:  stancolás (biegelve, hajtva, vágva) - az árajánlatban kérjük a 

stancforma elkészítésének költségeit is feltüntetni, a 

későbbiekben a stancformát a kivitelező rendelkezésére 

bocsátjuk 

Darabszám:  kb. 1000 db/év 

 

A dosszié segítségével megvalósítandó kommunikációs cél: az EP arculatának 

koherens kommunikációja; a dinamikus színvilágú, modern, lendületes, kreatív 

megjelenés/koncepcióval. A dosszié felhasználási területe: saját rendezvényeken, 

sajtótájékoztatókon PR anyagok terjesztése a résztvevőknek.  

 

8. Dosszié - újratevvezéssel 

 

Méret:  220x310 mm, vastagság bieg léniák között 5 mm magas, 

belsejében irattartó fülekkel és névjegytartó résszel  

Szín:   4+0, kifutó 

Nyomathordozó:  350 gr fényes műnyomó, matt fóliázva, formalakkal 

Kötészet:  stancolás (biegelve, hajtva, vágva) - az árajánlatban kérjük a 

stancforma elkészítésének költségeit is feltüntetni, a 

későbbiekben a stancformát a kivitelező rendelkezésére 

bocsátjuk 

Darabszám:  kb. 1000 db/év 

Feladat:   a kiadvány dizájnjának újratervezése a jelenlegi formátum 

megtartásával 

 

A dosszié segítségével megvalósítandó kommunikációs cél:  az EP arculatának 

koherens kommunikációja; a dinamikus színvilágú, modern, lendületes, kreatív 

megjelenés/koncepcióval. A dosszié felhasználási területe: saját rendezvényeken, 

sajtótájékoztatókon PR anyagok terjesztése a résztvevőknek.  

 

9. Európa-játék 

 

a.) Európa-játék    



Méret:  210 x 297 - 46 oldal belív + 4 oldal borító + fül ( hosszú oldal 

297x 98, rövid oldal 210 x 98) 

Szín:     4+4 

Nyomathordozó:   borító: 190 gr ofszet, belső oldalak: 120 gr ofszet 

 

b.) Matricákat tartalmazó rész 

Méret:    400 x 550 kétszer hajtva, kifutó 

Szín:     4+0   

öntapadó matricák:  80 gr 

Nyomathordozó:  fényes öntapadó papír 

 

c.) Megoldásokat tartalmazó rész 

Méret:   600 x 275 mm, 200 x 275 mm-re hajtva, 6 oldal 

Szín:    4+4  

Kötészet:  összehordva, tűzve, behordva a fülbe (matrica és megoldások) 

Darabszám:   kb. 2000/év 

 

A szükséges stancformát az EP Iroda biztosítja  

 

 

10. EU ház brosúra   

 

Méret:   A4 

Szín:   4+4 color 

Nyomathordozó:  150 gr-os fényes műnyomó 

Kötészet:  méretre vágva, 1x hajtva, csomagolva (100x210 mm) 

Darabszám:  kb. 2000 db/év 

Terjedelem:  6 oldal 

 

 

11.  Brosúra 

 

Méret:   100x210 mm, kifutó 

Szín:   4+4 color 

Nyomathordozó:  150 gr-os fényes műnyomó karton 

Kötészet:  méretre vágva, 2x hajtva, csomagolva 

Darabszám:  kb. 5.000 db /év 

Terjedelem:  6 oldal 

 

 

12. Brosúra A4 

 

Méret:   A4 

Szín:   belív 4+4 color, borító 4+4 color 

Nyomathordozó:  belív 135g, matt műnyomó karton; borító 250 g matt műnyomó 

karton, matt fóliázva 

Kötészet:   tűzött, irkázva 

Darabszám:  kb. 3000 db /év 

Terjedelem:   5-20/21-40/41-60 oldal belív + borító 

 



 

13. Brosúra A5 

 

Méret:   A5 

Szín:   belív 4+4 color, borító 4+4 color 

Nyomathordozó:  belív 135g, matt műnyomó karton; borító 250 g matt műnyomó 

karton, matt fóliázva 

Kötészet:   tűzött, irkázva 

Darabszám:  kb. 3000 db /év 

Terjedelem:   5-20/21-40/41-60 oldal belív + borító 

 

14. Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának éves programjairól szóló 

kiadvány 

 

Méret:   A5 

Szín:   4+4 

Nyomathordozó:  belív 135g fényes műnyomó karton; borító 250 g fényes 

műnyomó karton, fóliázva 

Kötészet:   tűzött, irkázva 

Darabszám:   100 db/év 

Terjedelem:  50-60 oldal 

feladat:   grafikai tervezés, tördelés. A kiadvány évenkénti újratervezést 

igényel. 

 

15. Az Európai Parlament sajtószolgálatát bemutató kiadvány  

 

Méret:   A4 

Szín:   4+4 

Nyomathordozó:  belív 135g fényes műnyomó karton; borító 250 g fényes 

műnyomó karton, fóliázva 

Kötészet:   tűzött, irkázva 

Darabszám:   100 db/év 

Terjedelem:  15-30 oldal 

feladat:   grafikai tervezés, tördelés 

 

A kiadvány teljes szerkesztése, tördelése, alkalmazkodva az Európai Parlament  

grafikai kézikönyvében szereplő ajánlásokhoz és a már meglévő kiadványok 

arculatához, a Tájékoztatási Iroda által későbbiekben adandó brief alapján. Ez a 

kiadványtervezés jellemzően egy komplexebb feladat lesz, többszöri egyeztetési 

igénnyel az Iroda részéről. 

 

A tartalmi részeket és a fotókat az Európai parlament Tájékoztatási irodája biztosítja, 

egyéb illusztráció, diagram, táblázat elkészítése az ajánlattevő feladatai közé tartozik. 

 

Plakátok, poszterek 

 

16.  B2 Plakát 

 

Méret:    B2, kifutó 

Szín:   4+0 



Nyomathordozó:  150 g fényes műnyomó papír 

Kötészet:   vágva, hajtva 

Darabszám:  kb. 400 db/év 

 

17. B1 Plakát 

 

Méret:    B1, kifutó 

Szín:   4+0 

Nyomathordozó:  150 g fényes műnyomó papír 

Kötészet:   vágva, hajtva 

Darabszám:  kb. 400 db/év 

 

 

18. A1 Plakát 

 

Méret:    A1, kifutó 

Szín:   4+0 

Nyomathordozó:  150 g fényes műnyomó papír 

Kötészet:   vágva, hajtva 

Darabszám:  kb. 400 db/év 

 

 

19. A2 Plakát 

 

Méret:    A2, kifutó 

Szín:   4+0 

Nyomathordozó:  150 g fényes műnyomó papír 

Kötészet:   vágva, hajtva 

Darabszám:  kb. 400 db/év 

 

 

 

20. A4 plakát  

 

Méret:   A4, kifutó 

Szín:   4+0 color 

Nyomathordozó:  150 gr műnyomó papír 

Kötészet:  méretre vágva, csomagolva 

Darabszám:  kb. 500 db/év 

Terjedelem:  1 oldal 

 

21. Citylight poszter  

 

Méret:   1185x1750 mm, kifutó 

Szín:   4+0 color 

Nyomathordozó:  150 gr-os átvilágítható félfényes felületű citylight papír 

Kötészet:  méretre vágva, csomagolva 

Darabszám:  kb. 200 db/év 

Terjedelem:  1 oldal 

 



22. Poszter - peronreklám (kisóriás) 

 

Méret:   1025x500 mm, kifutó 

Szín:   4+0  

Nyomathordozó:  150 gr műnyomó papír 

Kötészet:  méretre vágva, csomagolva 

Darabszám:  kb. 150 db/év 

Terjedelem:   1 oldal 

 

23. Poszter - peronreklám 

 

Méret:   B1 (700x1000 mm), kifutó 

Szín:   4+0 color 

Nyomathordozó:  150 gr-os műnyomó papír 

Kötészet:  méretre vágva, csomagolva 

Darabszám:  kb. 150 db/év 

Terjedelem:  1 oldal 

 

Szórólapok 

 

24.  
Méret:   A6, kifutó 

Szín:   4+4 color 

Nyomathordozó:  170 gr műnyomó papír 

Kötészet:  vágva 

Darabszám:  kb 1500 db/év 

Terjedelem:  2 oldal 

 

25.  
Méret:   A5, kifutó 

Szín:   4+4 color 

Nyomathordozó:  170 gr műnyomó papír 

Kötészet:  vágva 

Darabszám:  kb. 1500 db/év 

Terjedelem:  2 oldal 

 

26.  
Méret:   A7, kifutó 

Szín:   4+4 color 

Nyomathordozó:  170 gr műnyomó papír 

Kötészet:  vágva 

Darabszám:  kb. 1500 db/év 

Terjedelem:  2 oldal 

 

Egyéb 

 

27.  Meghívó  

 

Méret:   105x148 mm 

Szín:   4+4 



Nyomathordozó:  Rives tradition extra fehér 250 g 

Kötészet:  vágva 

Darabszám:  kb. 500 db/év 

 

28.  Meghívó  

 

Méret:   105x148 mm 

Szín:   4+0 

Nyomathordozó:  250 g fényes vagy matt műnyomó 

Kötészet:  vágva 

Darabszám:  kb. 500 db/év 

 

29. Freecard  

 

Méret:   105x148 mm 

Szín:   4+1 

Nyomathordozó:  250 g képeslap karton 

Kötészet:  1 oldalon fényes gépi lakkozva, méretre vágva 

Darabszám:  kb. 500 db/év 

 

30.  Öntapadós matrica, logóval ellátva  

 

Előkészítés:  az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája által átadott logó 

alapján 

Méret:   65x34 mm 

Szín:   4+0 color 

Nyomathordozó:  fehér színű fényes öntapadó 

Kötészet:  riccelve 

Darabszám:  kb. 1500 db/év 

Terjedelem:   1 oldal 

 

31. Öntapadós matrica, címmel ellátva  

 

Méret:   65x34 mm 

Szín:   1+0 

Nyomathordozó:  fehér színű matt öntapadó 

Kötészet:  riccelve 

Darabszám:  kb. 1000 db/év 

Terjedelem:  1 oldal 

 

32.  Kísérőkártya  

Méret:   148x105 mm 

Szín:   3+0 

Nyomathordozó:  300 gr műnyomó karton 

Kötészet:  körülvágva 

Darabszám:  kb. 1000 db/év 

Terjedelem:  1 oldal 

 

 

 



33. Online kommunikációs elemek grafikai tervezése 

 

A tervezési munkáka komplexitásától függően a munkaórák száma 

értelemszerűen változhat. Jelen megrendelés keretében átlagosan 5 munkaórával 

számolunk, és a költségvetési lapon darabszámra/projektre kérjük az árat 

feltüntetni. 

 

 grafikonok,  

 ábrák,  

 táblázatok,  

 illusztrációk  

 Facebook borítókép,  

 Facebook poszthoz kép,  

 statikus banner hirdetésekhez,  

 GIF banner hirdetésekhez, 
 

 


