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Főszerkesztőnk, Kiss Pál interjúja pályafutásáról

A korszerű közlekedési szaklapkiadás 
megteremtője

Hatodik általánosban iskolai újságot szerkesztett szeretett (akkor még) szülőfalujában, 
Bácsalmáson, technikumi érettségije után Budapestre került sportújságírói ambíciókkal. 
Gépkocsi-előadó volt az angyalföldi Láng Gépgyárban, majd egy eredményes pályázat után 
gyakornoki állást kapott a hazai légiközlekedés vezető lapjánál. 1979-ben diplomát szerzett 
az újságíró-iskolán. 1993-ban a Navigátor, hat évvel később a Magyar Közlekedés főszer-
kesztője, egyben a ’90-es évek végén a német DVZ tulajdonába kerülő kiadó vezérigazgató-
ja lett. 2004-ben visszavásárolta a lapokat, és 2013. július 29-ig a Magyar Közlekedési Kiadó 
Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója és főszerkesztője volt. A jelzett napon eladta a lapo-
kat, az általa szervezett konferenciák rendezési és szervezési jogát a német tulajdonú Fórum 
Média Kiadó Kft.-nek. „Túlzás nélkül mondhatom, hogy mindent elértem ebben a szakmá-
ban. Mint egy bácsalmási falusi gyerek soha nem gondoltam volna, hogy egyszer egy európai 
rangú kiadónak leszek a tulajdonosa, főszerkesztője” – jegyezte meg Kiss Pál, az egyetlen, 
Baross Gábor-díjjal kitüntetett közlekedési szaklapkiadó.
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– A közlekedés távol állt a család-
tól. Bácsalmáson éltünk, apám sza-
bó volt, édesanyám ipartestületi tiszt-
viselő. Nagyon sokat köszönhetek a 
családomnak, a bácsalmási iskolának 
és annak a könyvtárnak, amelynek 
Fekete Dezső volt a vezetője. Hálás 
vagyok osztályfőnökömnek, Molnár 
Józsefnek, akinek a segítségével isko-
laújságot csináltunk. Kukkantó volt a 
címe, és én voltam az egyik diákszer-
kesztője. Már akkor eldöntöttem, hogy 
újságíró leszek. Alapvetően sportúj-
ságíró akartam lenni, ezért is jöttem 
fel érettségi után Budapestre. Egy ba-
rátom segítségével a Láng Gépgyárba 
kerültem. Gépkocsi-előadóként kora 
délutánig 70 sofőr munkáját irá-
nyítottam, azután mehettem cikket 
írni, részt vettem a Láng Művelődési 
Központ könyvtárának munkájá-
ban, és természetesen lelkesen jár-
tam egy újságíró-stúdióba is. Az első 
írásaim meg is jelentek a sportlapok-
ban, de mivel alapvetően rajongó ter-
mészet vagyok, és éppen akkor kez-
dődött a magyar foci visszaesése, fel-
hagytam ezzel. Közben nyertem egy 
díjat az újságíró-szövetség tehetségku-
tató pályázatán, amihez járt egy gya-
kornoki állás, amelyet csak három év-
vel később adódott alkalom elfoglalni, 
amikor is megüresedett egy gyakorno-
ki státus a Légiközlekedés szerkesz-
tőségében. A közlekedési szakma ak-
kor is zárt világ volt, ma is az. A re-
pülés pedig a zárt világon belül egy 
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még zártabb világ. Ilyen környezetben 
csak úgy lehet eredményesen dolgoz-
ni, ha elnyered az ott dolgozók bizal-
mát. Szerencsém volt, mert az első in-
terjúalanyom barátja és parancsnoka 
volt az apósomnak, aki fi atalkorában 
vadászpilótaként ezredparancsnok-he-
lyettes volt Kecskeméten. Ettől a pilla-
nattól engem (is) elfogadtak.

– Zárt világokat említettél… 
A Légiközlekedés után – igaz, jó pár 
évvel később – nem lehetett könnyű a 
váltás.

– Az újságírói pályafutásom-
nak tulajdonképpen három nagy sza-
kasza van. Az első és legfontosabb a 
Légiközlekedés volt, 16 évet töltöttem 

a lapnál. Szép korszak volt, sok min-
dent megtanultam, mondhatnám úgy 
is: a szakma egyszeregyét. Már felelős 
szerkesztőként megélhettem a Malév 
egyik legszebb korszakát. Sikeres volt 
a vállalat, jöttek az első nyugati gé-
pek, és azt is el kell mondanom, hogy 
a cég jóvoltából bejárhattam a világot. 
Amire a leginkább büszke vagyok: 
egy újságíró-delegáció vezetőjeként 
vendég voltam Seattle-ben, a Boeing 
gyárban. Azután 1992-ben mégis el 
kellett jönnöm a laptól, hozzáteszem: 
nem önszántamból… Egy eléggé vi-
szontagságos időszak következett az 
életemben. Különféle lapokat indítot-
tunk, egy időben Végh Antal kiadó-

ját is vezettem, mígnem 1993 őszén 
szólt nekem egy maléves barátom, 
hogy van itt egy fi atal speditőr, aki in-
dított egy lapot, és főszerkesztőt ke-
res. Így indult a kapcsolatom Ötvös 
Nándorral és a Navigátorral. Az ele-
jén nem láttam a dologban fantáziát, 
de az évek során kiderült, hogy igaza 
volt Nándornak, amikor arról győzkö-
dött, hogy kell egy olyan lap a szak-
mának, amelyikből a szakma szerep-
lői, vezetői értesülhetnek a történé-
sekről. Ma már úgy gondolom, része-
sei, elindítói voltunk a rendszerváltás 
után létrejövő klasszikus szaklapkul-
túrának. 

– Változott a közlekedésnek a saj-
tóban játszott szerepe a rendszervál-
tást követően?

– A közlekedés mint téma a rend-
szerváltás után elvesztette a belpoli-
tikai vezető szerepét. Korábban nem 
beszélhettünk klasszikus értelemben 
vett belpolitikáról, aminek viszont 
volt egy húzóágazata – a közlekedés. 
A rendszerváltás után mindez meg-
fordult. Polgárjogot nyert a valósá-
gos belpolitika, a közlekedés bizonyos 
mértékig háttérbe szorult az országos 
sajtóban. Amire persze azt is mond-
hatnám: nagyon kedvező számunkra, 
mivel még inkább erősíti a szaklapok 
szerepét. Azt szoktam mondani, hogy 
most kezdődik a szaklapboom. Az in-
ternet nem ellenfél, ott bárki bármit 
leírhat, annak nincs értéke. A meg-
határozó személyiségek ma egyre in-
kább a szaklapok felé fordulnak, és 
szeretnek részt venni a rendezvénye-
inken is. Nem ritkaság 3–400 jelent-
kező egy-egy szállítmányozási konfe-
renciára.

– Ebben azért komoly szerepet ját-
szottak az általatok szervezett különfé-
le fórumok, konferenciák, továbbkép-
zések, sőt szakkönyvek is.

– A lapok mellett a 2000-es év-
ben elkezdtünk egy konferenciaprog-
ramot, amely nagyon sikeres lett, mert 
újabb lehetőséget biztosított a szakmai 
zártságot feloldani szándékozó szak-
embereknek. Fórumot adtunk a külön-
böző véleményeknek, mert az a véle-
ményem, hogy a szaklapok és a kon-
ferenciák a szakmai kultúra részei. Ha 
ezek a fórumok magas szintet képvi-
selnek, akkor a szakmai kultúra is ma-
gasabb színvonalú lesz. Számomra na-
gyon megtisztelő, hogy Kovács Imre, 
a Rail Cargo Hungaria elnöke elisme-
rően nyilatkozott a szakmában betöl-
tött szerepünkről. Szerinte a vélemé-
nyek megszólaltatásával, a konferenci-
ák szervezésével, a részérdekekre épü-
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lő közösségek összehozásával jelentős szerepet vállaltunk a 
szakmán belüli versenykultúra alakulásában. Ma már nem 
annyira zártak ezek a területek, ami egyértelműen a fejlő-
désre, a szakmai liberalizációra utal.

– Más lapok is foglalkoztak, foglalkoznak a közleke-
déssel. Nem érezted, hogy a szakmai tájékoztatóipar többi 
résztvevője versenytársat látott benned? 

– Most nagyképű lesz, amit mondok, de leírhatod: a mi 
lapjainknak nem volt, és ma sincs versenytársa. Azért, mert 
mi nem ismeretterjesztő lapot készítünk, hanem prémium-
lapokat, ami azt jelenti, hogy a döntéshozóknak, a vezetők-
nek, a topmenedzsereknek készülnek a kiadványaink, ex-
kluzív tartalommal és kivitelben. Mindemellett mi mind a 
négy közlekedési ágazatot lefedjük. 

– Mi a legfontosabb szerkesztési elv az általad vezetett 
lapoknál? 

– A szerkesztés során rendre találkozunk különböző 
szakmai elképzelésekkel, véleményekkel. Eldöntjük a kol-
légákkal, hogyan fogunk egy-egy dologban állást foglalni, 
kitől kérünk interjút, kinek a véleményét fogjuk publikálni. 
De szakmai kérdésekben nem szoktunk állást foglalni. Ha 
a nézetek ütköznek, akkor mindig mindenkinek lehetőséget 
adunk a véleménye kifejtésére. Általában arra törekszünk, 
hogy arra a kérdésre keressünk megfelelő interjúalanyt, 
akinek a válaszát mi is tudjuk támogatni. Mindazonáltal az 
elmúlt 20 év nem volt örömfutás. A legküzdelmesebb idő-
szakot a ’90-es években éltük meg, amikor el kellett fogad-
tatni a szakmával egy szaklap szükségességét.

– Az elmúlt húsz év mennyiben változtatta meg a szak-
mai lapkiadásról vallott véleményedet?

– Volt egy német főnököm, aki a piaci médiából jött. Mi 
a megboldogult szocializmus időszakában nem tekintettük 
a kultúrát terméknek. Úgy neveltek bennünket – azt kell 
mondjam, helyesen –, hogy a tartalom a legfontosabb. A pi-
aci médiában pedig az újság egy termék. Egy magyar új-
ságírót kiver a víz, ha azt mondom neki: termék. Miután én 
kettős szerepben voltam, kiadó is, meg főszerkesztő is, nem 
volt elég előállítani a terméket, azt el is kellett adni. A vé-
gén mindkettő sikerült, de ahhoz, hogy ezt fel tudjam dol-
gozni, és hogy én is terméknek tekintsem a lapot, kellett 
egy 30 éves tapasztalattal rendelkező német szakember tá-

mogatása. (Jürgen Wioczerektől, a hamburgi DVV vezér-
igazgatójától azt is megtanultam, hogy csak a teljesítmény 
számít. – Kiss Pál kiegészítése) Tudomásul vettem mindezt, 
miközben a mai napig is tartalomközpontú lapokat szer-
kesztek. Még egy gondolat: Németországban a szaklapki-
adásnak fantasztikusan nagy tekintélye és kultúrája van. 
Az új tulajdonosunk, a Fórum Média Európa 20 országá-
ban van jelen, nagyon dinamikusan fejlődő, és kifejezetten 
a szaklapkiadásra koncentrál. Örülök, hogy a részese lehet-
tem annak, hogy a magyar közlekedés köré kialakult egy 
nyugati mércével is elismert kiadó, e mögött nagyon sok 
munka áll.

– Egyetlen szakmai újságíróként 2006-ban azért kap-
tad a Baross Gábor-díjat, mert a korszerű magyar közleke-
dési szaklapkiadás létrehozóját fogadták el személyedben. 
Miben állt a modernizálás?

– A korábbi években készült kiadványok nem voltak 
klasszikus értelemben vett szaklapok. Inkább tudományos 
folyóiratok, közlönyök voltak. A mi szaklapjaink ma már 
a szakmáról szólnak – a szakmának. Az a különbség, hogy 
amíg a tudományos lapokban tanulmányok, közlemények 
jelennek meg, addig a szaklapokban hírek, információk, in-
terjúk, elemzések; ami az újság alapvető jellemzője. 

– Lehet azt mondani, hogy a közlekedési újságírás, 
szaklapkiadás eltér az egyetemes újságírástól? 

– Nagyon sokat vitatkoztunk a ’90-es évek végén a né-
met kollégákkal Hamburgban, hogy mihez kell értenie egy 
közlekedési lap szerkesztőjének: az újságíráshoz vagy a 
közlekedéshez. Abban maradtunk, hogy az újságíráshoz, a 
saját szakmájához. Mert ha ez az újságíró a saját szakmáját, 
az „újságcsinálást” jól ismeri, akkor mindig megtalálja azo-
kat az embereket, akik meghatározó módon tudnak nyilat-
kozni, elemezni és orientálni a lap szellemiségét. Ezeknek 
a lapoknak – nem tagadom – van közvélemény-befolyáso-
ló szerepük is, és mint főszerkesztő az elmúlt években min-
dig is éltem ezzel a lehetőségemmel, ami persze bizonyos 
értelemben felelősség is. Azt hiszem, ahhoz volt jó érzé-
kem, hogy mindig megtaláltam azokat az embereket, aki-
ket a szakma elfogad, és akik mérvadóak. Olyan véleményt 
nem sokat adtunk közre, amelyet a szakma nem tudott elfo-
gadni vagy tolerálni. 
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– Ki a jó szakmai újságíró?
– Az, aki szakmai ismerete, szélesebb látótere birtoká-

ban jó előadást tud tartani a szakmáról a szakmának. Nem 
biztos, hogy egyet is értenek vele, de fontos, hogy leköti a 
hallgatók fi gyelmét. Itt szeretném elmondani, hogy egy ki-
csit fáj, hogy a fi atal újságírók nem érdeklődnek a közleke-
dési szakma iránt. Amikor fi atal újságírók voltunk a ’70-es 
évek második felében, felnéztünk az akkori közlekedési új-
ságírókra. Örömmel látom viszont, hogy a vasúti téma ér-
dekli a fi atalokat, nagyon sokan foglalkoznak a vasúttal. 
2005-ben létrehoztunk egy közlekedési újságíró-stúdiót. 
Ez egy fél éves tanfolyam volt, amely nagyon jól sikerült. 
Mintegy 30 hallgatónkból többen is szép sikereket értek már 
el. Közöttük van munkatársam, Andó Gergely is, aki a ma-
gyar újságírás egyik legnagyobb reménysége. Ő lesz az utó-
dom a főszerkesztői székben. Bándy Zsolt pedig a kiadói üz-
letkötést veszi át tőlem. Remélem, hasonló sikerrel.

– Ez év augusztusában eladtad a lapokat. Elfáradtál, 
elég volt? De hát a neved meghatározó volt a szakmában!

– Évek óta készülök a visszavonulásra. Sándor Csikar, 
aki egy fantasztikus futballista volt, mondta egyszer egy 
interjúban, hogy a csúcson kell abbahagyni. Előttem is ez 
volt a példa. Azt hiszem, túlzás nélkül mondhatom: min-
dent elértem ebben a szakmában. Mint egy bácsalmási falu-
si gyerek soha nem gondoltam volna, hogy egyszer egy eu-
rópai rangú kiadónak leszek a tulajdonosa, főszerkesztője. 
Nem vonulok vissza, csak a napi újságírás helyett könyve-
ket szeretnék írni a jövőben. 

– Miről fogsz írni, mik a terveid?
– Három nagy tervem van. Szeretnék írni egy köny-

vet a Malévről, egy szociográfi át a szülővárosomról, 
Bácsalmásról, és szeretnék egy kötetet összeállítani az éle-
tem során megjelent cikkeimből. Nem feltétlenül a legjob-
bakból, hanem a korszakot legjobban jellemzőekből. Talán 
nevezhetnénk ezt szakmai memoárnak is. Az egyik bará-
tom jóvoltából már tudom is a címét: Légi szép idők. De 
még én vagyok a főszerkesztő, valószínűleg egy darabig az 
is maradok. Elsődleges feladatomnak tekintem a fi atalok-
kal való foglalkozást, hogy az utódok jóval erősebb és dina-
mikusabb kiadói tevékenységet folytassanak, mint ami ne-
künk sikerült. Szeretnék aktív nyugdíjasként bejárni hozzá-
juk és gratulálni nekik. 

– Győrfi  Nóra, az új tulajdonos, a Fórum Média Kiadó 
Kft. ügyvezető igazgatója mondta nemrégiben egy fogadá-
son, hogy a sikered titka az emberközpontúság. 

– Azért örülök ennek, mert ő vette észre először, 
hogy akárhol dolgoztam – voltam főszerkesztője az Esti 
Hírlapnak is ’96-ban –, mindig az emberközpontúság ve-
zérelt. Azért szerepelnek a címlapjainkon emberek, mert 
véleményem szerint a technika fontos, de az ember sok-
kal fontosabb. A közlekedésnek van egy látványos szakmai 
alaptörvénye: itt csak az tud megmaradni, aki nagyon sze-
reti, aki nagyon kötődik hozzá. 

Tóth Lajos

(Megjelent az Autóközlekedés 2013. decemberi számában)

Iszak Tibor, az MSZSZ elnöke és Kovács Imre, az RCH elnöke a hagyományos szállítmányozási konferencián
mondott köszönetet Kiss Pálnak több évtizedes kiadói és főszerkesztői munkájáért és tolmácsolta a szakma elismerését


