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Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része





HOVA TOVÁBB…?!?

Lapunk megjelenésekor még tart a drupa. Az ágazat sok-sok szereplôjéhez hasonlóan mi sem
voltunk kint. És az ágazat sok-sok szereplôjéhez hasonlóan mi sem azért nem látogattunk ki,
mert nem érdekelt bennünket a világ legmeghatározóbb nyomdaipari szakkiállítása. Ámbár…
Igazából két meglehetôsen nyomós oka volt a távolmaradásunknak: az egyik kétségtelenül
financiális – gondolom, ezzel nem vagyunk egyedül –, a másikat pedig hívnám
„mókuskerékségi vagy hiábavalósági” érzetnek – és talán ezzel sem vagyunk egyedül.
Miközben 2008 ôsze óta folyamatosan szembesülünk a fogyasztói társadalom túlfogyasztásának,
illetve a cégek túlfejlesztésének több mint negatív következményeivel, a kiállítás óhatatlanul
ismételten arra buzdít – és dolga is! –, hogy újabb technológiákba, vagy éppen újabb és újabb,
még hatékonyabb, még automatizáltabb eszközökbe és megoldásokba invesztáljunk, fejlesszünk,
spóroljunk meg munkaerôt, különben menthetetlenül lemaradunk. Kétségtelen: ma a fejlesztések
irányát deklaráltan nem a kapacitások minél erôteljesebb növelése jelenti, ám a végeredmény
kvázi ugyanaz! Egyrészt a minôségi fejlesztés mindig együtt jár egy kapacitásnövekedéssel, az
újonnan megjelenô technológiák és megoldások pedig szintén magukon hordozzák a hatékonyság
jogos címkéjét, még akkor is, ha elsôdleges szándékuk a print minél erôteljesebb beágyazása
újkori rendszerébe, a keresztmédiába. Mindemellett – és ezzel együtt – inkább beszélhetünk
csökkenô, de legjobb esetben is stagnáló nyomdaipari igényrôl, piacról, amelynek
kiszolgálásához – tudásuk okán – egyre kevesebb berendezés, gép, megoldás és ebbôl
következôen cég és ágazati szereplô kell. Az pedig természetes, hogy mindenki a
„bennmaradtak” közé akar tartozni, így választása jószerint nincs is: fejleszteni kell, ha
maradni akar. A mókuskerék tehát tovább pörög, és már régen olyan tempóban, hogy kiszállni
lehetetlen. És a bennmaradottak, illetve a bennmaradni szándékozók nem kis mértékben járulnak
hozzá, hogy egyre eszeveszettebb legyen ez a sebesség… 
Pedig minden eléri egyszer a benne lévô fejlôdési lehetôség határát, és onnantól kezdve a
fejlesztés már nem a fejlesztô érdekét szolgálja, sôt még csak nem is pusztán öncélúvá válik,
hanem az öngyilkosságba vezetô út elsô lépésévé. Nagy kérdés persze, hogy ez kinél, mikor és
mivel következik be. Azt gondolom, mindenkinél máshol van a fordulópont, de fordulópont
mindenkinél van. Miközben szentül hiszi és meg van gyôzôdve, hogy a jövô zálogául fejlesztett,
igazából a hanyatlás felé indult. 
Félreértés ne essék: senkit nem beszélnék le a fejlesztésekrôl. De, ha mégúgy meg is indulni
látszik a szekér, ne feledjük az elmúlt évek problémáit, nehézségeit. Minek követtük el a
hibáinkat, ha nem tanulunk belôle? – mondta fogalmam sincs ki, de egyetértek vele. Óvatosság.
Saját határainkat felmérni nem egy hátrány. Tisztában lenni a pontos méreteinkkel,
képességeinkkel és erônkkel, hagyatkozni a józan paraszti észre, nem sodródni a trendek által,
kifejezetten elôny.  És azt is tudjuk: a nagy cipô éppúgy feltöri a lábat, mint a kicsi. Álmodni
lehet nagyot, de csak álmodni. A valóság – úgy tûnik – egyelôre még nagyon más…

PRINTinfo

A PRINTinfo újság elektronikusan IS hozzáférhetô
a www.printline.hu oldalon.
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Océ Hungária –
Digitális Könyvnyomtatás 

Bevezetô  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(14. oldal)

Stronger Together…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(14. oldal)

Elôször eladni kell…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(15. oldal)

Találja meg a könyv…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(15. oldal)

„Örök érték a változó világban”  . . . . . . . . . . . . . . .(16. oldal)

Bírálóbizottság…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(17. oldal)

Díjátadás, folytatás…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(17. oldal)

Legyen Ön is részese egy átfogó, nemzetközi kutatásnak!

Alexandra-Kézmûvész kötészet
Alkotmány díszkötésben

„…a kényszer volt az, amely rávezetett bennünket arra, hogy
miként tudnánk tevékenységünket úgy folytatni, a hagyo-
mányos könyvkötészeti kézmûvességet úgy megôrizni, hogy az
piacképes is legyen…”

Beszélgetés az alkotókkal  . . . . . . . . . . . . . . . . .(18–19. oldal)

CégCéginfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22–23. oldal)ApróApróinfo

Finnország Technikai Kutató Központja, a VTT nemzetközi kutatást indít a brüsszeli

székhelyû Print Power szervezettel közösen. Elsôdleges célja annak vizsgálata, hogy az

európai fogyasztók körében mekkora jelentôsége van a nyomtatott médiának és a

nyomtatott reklámnak. A kérdôívben hat, különbözô médiafogyasztással kapcsolatos

élethelyzet található, amelyben a válaszadókat arra kérjük, hogy a rájuk jellemzô

fogyasztási szokások alapján értékeljék azokat. A kérdôív az alábbi elérhetôségen található, és elôre is köszönjük

közremûködését: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=823086&chk=AHTFNQNZ

Spartvis dünnyög  . . . . . . . . . (20. oldal)KözKözinfo
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„Érted csodákra vagyok képes”
Print Power

Nemzetközi kampány
a nyomtatott kommunikációért (2. rész)

„…minél szélesebb körben tudatni, hogy ez
az ágazat egy környezettudatos, modern,
hatékony, értéket elôállító- és képviselô
iparág, másrészt hathatósan segíti mind az

ágazat szereplôit, mind a megrendelôi kört abban, hogy a
print erejét felismerjék és éljenek vele a keresztmédia-meg-
oldásokban. A Print Power célja, hogy korunk kommuniká-
ciós mixében stabil helyet biztosítson a printnek. A korábbi
évek print-dominanciájának vége, ez egyértelmû…”

Beszélgetés dr. Peller Katalinnal  . . . . . . . . . . . . . .(6–7. oldal)

KözKözinfo CégCéginfo

Budapest Papír – II. Öko Nap

…A papír-,
illetve nyom-
daipari ága-
zat kicsit kés-
ve ébredt an-
nak tudatára,
hogy eme vá-
daskodások-
kal szembe meg kell, hogy
védje önmagát. De végre rá-
ébredt, és mind nemzetközi
szintû – például a Print Po-
wer, illetve a Two Sides –,
mind a részben ehhez kapcso-
lódó, részben önálló „kesz-
tyûfelvételt” jelentô hazai
kampányokkal – amilyen például a Budapest Papír ÖKO Nap-
ja – igyekszik helyreállítani a papír- és nyomdaipar igazságta-
lanul és jogtalanul megtépázott renoméját… 

Bevezetô  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8–9. oldal)

Környezettudatosság, fenntarthatóság  . . . . . . . . . .(10. oldal)

Revive, a „legzöldebb” papír  . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10. oldal)

Tények és tévhitek – Mondi . . . . . . . . . . . . . . . .(10–12. oldal)

Papírgyártás és távhô…, Garda  . . . . . . . . . . . . . . .(12. oldal)

Tények és tévhitek – Sappi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12. oldal)

CégCéginfo

Egyedül munkát…

Nagy Vera munkavédelmi rovata  . . . . . . . . . . .(21–22. oldal)

VédVédinfo
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„Érted csodákra vagyok képes”

Print Power – Nemzetközi kampány
a nyomtatott kommunikációért (2. rész)

Folytatjuk a beszélgetést dr. Peller Katalinnal, a Nyomda- 
és Papíripari Szövetség fôtitkárával a Print Power nemzetközi
kampányról, amelyhez Magyarország is csatlakozott.

● Ott tartottunk, hogy egy kampány
feladata – így a Print Poweré is – egy-
részt az imázs erôsítése, másrészt újra
vagy újonnan a figyelemfelhívás az ab-
ban lévô lehetôségekre, jelen esetben a
nyomtatott kommunikáció elônyeire.
Gyakorlati szinten hogyan zajlik, mi-
ként gondolták eme feladatok megva-
lósítását?

– Elsô lépésként meg kell fordítani a
fejekben a nyomtatott kommunikáció-
val, a nyomtatással kapcsolatos nega-
tív téveszméket. Ez persze – ahogy
elôzô beszélgetésünkkor is említettem
– meglehetôsen nehéz, sokkal nehe-
zebb, mint bármilyen új imázs kiépíté-
se. Második lépésként pedig arra kell
kvázi „rávenni” az érintetteket, hogy
újra gondolkodjanak printben is.

● Lehet, hogy már a kampány hatá-
sa, lehet, hogy az értékek „helyreren-
dezôdése”, de éledezni látszik az igény
a nyomtatott termékek iránt. Németor-
szágban például az online áruházak
közül egyre többen nyomtattatnak ka-
talógust, merthogy a vevôik igénylik…

– Valóban érezhetô némi visszaren-
dezôdés, de senki ne várja az „arany-

kort”, amely azt az idôszakot jelle-
mezte, amikor még nem jelentek meg
az újmédiumok. Új szokások mentén
új trendek jellemzik a kommunikációt,
és egy új rendszer alakul. Ebben kell a
print médiának megtalálni a helyét. És
az is kétségtelen, hogy az ázsiai kész-
termékimport is csipkedi az európai
nyomdaipart, ám ezzel együtt nem
igazán ez jelenti a számára az igazi
versenyt és veszélyt, hanem az elektro-
nikus média.

● Tehát az igazi „ellent” nem a
távol-keleti nyomdák jelentik, hanem a
megváltozott európai fogyasztói szo-
kások…

– Pontosan: erre kell fókuszálni, ezt
kell a print felé fordítani. 2003–2007
között nemcsak a magyar, hanem a
teljes európai piacot egy erôteljes be-
ruházás jellemezte. Ráadásul annak
figyelembevételén kívül, hogy mekko-
rát igényel maga a piac, vagyis jelen-
tôs többletkapacitás jött létre. A 2008-
ban kezdôdô válság, valamint az újmé-
diák térhódítása pedig tovább nehezí-
tette a nyomdák helyzetét, hiszen
csökkentette annak az ominózus tortá-
nak a méretét, amely – a kapacitások-
hoz képest – eredetileg is kicsi volt. 

● A fejlesztésekre jellemzôen az
egyre minôségigényesebb kereslet mi-
att volt szükség, de tény, hogy ez egy-
ben kapacitásnövekedést is eredmé-
nyezett.

– A nyomdaipar a technológia fejlô-
désének köszönhetôen természetsze-
rûen mindig kapacitástöbblettel bírt,
ám mostanra nagyon nagy lett a kü-
lönbség a kereslet és a kínálat között.
Nagyon szétnyílt az olló… 

● Ez van – és ahogy a nagymamám
mondta –, ebbôl kell tehát fôzni…

– A Print Power egyrészt a nyomda-
ipar imázsát próbálja méltó helyére
tenni: például minél szélesebb körben
tudatni, hogy ez az ágazat egy környe-
zettudatos, modern, hatékony, értéket
elôállító- és képviselô iparág, másrészt
hathatósan segíti mind az ágazat
szereplôit, mind a megrendelôi kört
abban, hogy a print erejét felismerjék
és éljenek vele a keresztmédia-meg-
oldásokban. A Print Power célja, hogy
korunk kommunikációs mixében stabil
helyet biztosítson a printnek. A koráb-
bi évek print-dominanciájának vége,
ez egyértelmû. De az is tény, hogy
ettôl még nagyon is fontos szereplôi
maradhatnak/válhatnak újra a nyom-
tatott média eszközei. A printnek meg
kell és meg is tudja találni azokat a
módokat, hogy miként tagozódjon be,
hogyan kapcsolódjék az új kommuni-
kációs rendszer láncolatába.
Kétségtelen, ezt önmagáról neki saját
magának be is kell bizonyítania. Erre
önmagában egyetlen nyomdaipari cég
sem képes: sem energiával, sem anya-
gilag nem bírná. A Print Power teszi
ezt meg minden egyes nyomda helyett
a maga nemzetközi kiterjedtségével,
kapcsolatrendszerével, pénzügyi lehe-
tôségével, vagyis az összefogás erejé-
vel. Mindazonáltal az egyes nyomdák
is nagyon sokat tehetnek – és kell is
tenniük – azért, hogy a saját vevôkö-
rükben tudatosodjon a print média
elônye, ereje. Ahol csak lehet, hívják
fel erre partnereik figyelmét. Az elsô
és legfontosabb konkrét cél, hogy ne
csökkenjen tovább a torta mérete, a
második, hogy stabilizálódjon ez az
állapot. De ne várja senki, hogy
visszaállnak a nyomdaipari igények a
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2003–2007 közötti szintre, azok az idôk
elmúltak. Új rendszer van születôben,
ebbe kell betagozódni.

● Véleményem szerint, egyébként sem
lehet állandóan növekedni: egyszerûen
nincs hova tovább, egyszer minden eléri
a maga csúcsát. És ez nemcsak a nyom-
daiparban van így, hanem bármirôl is
legyen szó. A fenntarthatóság viszont
reális célkitûzés.

– Ez valóban így van. Több elemzést
is olvastam arról, hogy a válság egyik
pozitív hatásaként szélesedett a tudatos
fogyasztók köre. A korábbi mennyiségi
szokásokat felváltja az ár-érték arányos
fogyasztás, elôtérbe kerül a szükséges és
elégséges, vagy éppen az indokolt költés
szemlélete. Már nem cserélik az autókat
hároméves korukban pusztán azért, mert
kedvezô hitelkonstrukciók állnak rendel-
kezésre… A nyomdaipar tekintetében is
igaz ez a szemléletváltozás, tehát míg
korábban a marketingbüdzsékkel megle-
hetôsen nagyvonalúan bántak a cégek, a
továbbiakban sokkal inkább átgondolják,
hogy mire és mennyit költsenek. Ez per-
sze jó is lehet a printnek, hiszen feketén-
fehéren bizonyítható, mérhetô, hogy jó
néhány esetben a print média jelenti a
leginkább ár-érték arányos kommuniká-
ciós eszközt.

● Racionális megközelítésben tehát jól
áll a print…

– Tény, hogy bizonyos esetekben
racionális érvek sokasága szól a print
mellett. A kampánynak ezt a részét tar-
tom egyébként egyszerûbbnek és köny-
nyebbnek, hiszen ezt tények, adatok,
számok támasztják alá. Ahogy azt már
említettem, a projekten belül külön kam-
pány, a Two Sides feladata, hogy a papír-
és nyomdaiparral kapcsolatos, alapvetôen
téveszméken nyugvó környezetkárosító

képet megváltoztassa mind a megrende-
lôi körben, mind a széles közvélemény-
ben. Például kiadásra került Mítoszok és
tények címmel egy olyan füzetecske,
amelyben mindazokat a téveszméket és
hiedelmeket tényadatokkal alátámasztva
cáfolja, amelyekkel vádolni szokták a
nyomda-, de leginkább a papíripart. A
tapasztalat azonban azt mutatta, hogy ez
nem elég, ugyanis emóciók ellenében
nem hat a racionalitás, nem írja felül.
Tehát a Two Sides ugyan továbbra is él
az egzakt tények bizonyító erejével, ezzel
párhuzamosan azonban emocionális
hatásokat is kiváltó üzeneteket, képeket
kezdett el használni kommunikációjában.
És óvatosan – szerintem, lehetne bátrab-
ban is! – felhívják a szélesebb közvéle-
mény figyelmét arra is, hogy az elektro-
nikus médiák környezeti kockázati hatá-
sai bizony cseppet sem alacsonyabbak a
papíralapú médiákénál. Túl a használa-
tukhoz, mûködtetésükhöz szükséges
energiaigényen, mi történik például a
kidobott mobiltelefonokkal, tévékkel,
számítógépekkel stb., amelyek alkatré-
szei elenyészô mértékben hasznosítható-
ak újra – ebbe nagyon kevesen gondol-
nak bele. Pedig, ha csak egy kicsit is
elméláznának rajta az emberek, nagyság-
rendekkel javulna a nyomtatott médiák
emocionális megítélése.

● Ezeket a fontos, igaz, és a nyomda-
ipar szempontjából létkérdést is jelentô
üzeneteket valóban csak egy nemzetközi
kampány ereje képes célba juttatni. Ez
messze meghaladja még egy ország
lehetôségeit is. Viszont megvalósítás
szintjén nagyon is sok múlik az egyes
résztvevôkön, így Magyarországon is…

– Az elektronikus médiák nyomulása
olyan eróziót indít/indíthat be, amelyre
ha az ágazat nem válaszol megfelelôkép-
pen, akkor hosszabb távon végzetes hatá-

sú lehet. A kampány részeként
itthon is megjelentetjük a Print
Power központi kiadványainak
magyar változatát, és névre
szólóan juttatjuk el mindazon
cégek döntéshozóihoz, amelyek
kiemelten érdekeltek, érintettek a külön-
féle kommunikációs eszközök – közöttük
a print – használatában. Az elsô kiadvány
már megjelent. Ebben egy nemzetközi
kutatás-felmérés alapján racionális érve-
ken keresztül bizonyítjuk a print elônyeit,
ár-érték arányos voltát a különféle nyom-
tatott médiák – újság, magazin, szórólap,
DM-levél, katalógus, hírlevél – tükrében.
El kell, hogy mondjam: meglehetôsen
pozitív visszhangra lelt a Print Power
magazin. Készül a következô kiadvány
is, amelyben pedig különbözô cégek – az
Állatkert, a Budapest Bank, az Ikea, a
Metro, a Toyota Magyarország és a
Volksbank – kommunikációért felelôs
vezetôi beszélnek arról, hogy ma mit
jelent számukra, illetve az általuk képvi-
selt vállalat, intézmény számára a print
média, mit várnak el tôle, hogyan látják a
jövôjét. Az interjúk végkicsengése több
szempontból is tanulságos: egyrészt a
többi kommunikációs szakember számá-
ra megfontolandó tapasztalatokat, ténye-
ket közöl, másrészt a nyomdászok
számára ad egyfajta útmutatást a print
média helyzetére, jövôbeli szerepére
vonatkozólag. Jó hír, hogy kivétel nélkül
valamennyien fontos, sôt elengedhetet-
lenül fontos kommunikációs csatornának
tartják továbbra is a print médiát, ám az
is kétségtelen, hogy beillesztve a kereszt-
média-megoldásokba. És azt gondolom,
hogy – figyelembe véve a változó vilá-
got, a technika fejlôdését, a megváltozott
fogyasztói szokásokat – valóban ez jelen-
ti a print média újkori helyét. ■

Ilona

• EEDDEELL llaakkkkookk

K
ö

z
in

f
o

in
f
o



88

Budapest Papír – II. ÖKO Nap

Sokan emlékezhetnek, hogy tavaly márciusban került
megrendezésre elsô alkalommal a Budapest Papír ÖKO
Napja, amellyel – ígéretükhöz híven - hagyományt is te-
remtettek, hiszen idén immáron a másodikat is megren-
dezték, mégpedig 2012. április 26-án. A rendezvény ezút-
tal is a Dunához kötôdött: Budapest  XX. kerületi partsza-
kaszán található Duna Garden Étterem & Hotel szolgált
ugyanis helyszínül a meghívást elfogadó közel százfôs
társaságnak.

Ahogy többször és több helyütt is írtam, a környezetvé-
delem, a környezet iránti alázat és tisztelet szükségessége
vitathatatlan feladata minden felelôsséggel gondolkodó

egyénnek, cégnek. Eme ügyben és ügyért tenni nem új
keletû feladat, ám egyáltalán nem tartozik a „letudottak”
közé: a mindennapok szerves részéve vált, vagy kell, hogy
váljon. Noha az ágazaton belül köztudott, hogy már jó pár
éve – sôt évtizede – arra is ügyel a papíripar, hogy a kiter-
melt fa mennyiségét ne csak pótolja, hanem azt meghala-
dó mértékben telepítsen is új erdôket, kétségtelen, sehol a
világon nem tartották fontosnak ezt kellôen hangsúlyosan
kommunikálni a közvélemény felé. És a nyomdaipari
technológiákkal kapcsolatosan sincs tisztában sem a
közvélemény, sem a megrendelôi kör azzal, hogy a tech-
nikai fejlôdés következtében milyen környezettudatos

iparággá fejlôdött. Ezen infor-
mációhiányokat használta és
használja ki az elektronikus
média, s támadásait igazta-
lanságokra, maximum fél-
igazságokra felépítve szorítja
egyre hátrébb és hátrébb a
nyomtatott médiát.

A papír-, illetve nyomda-
ipari ágazat kicsit késve éb-
redt annak tudatára, hogy eme
vádaskodásokkal szembe meg
kell, hogy védje önmagát. De
végre ráébredt, és mind nem-
zetközi szintû – például a
Print Power, illetve a Two
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Sides –, mind a
részben ehhez
kapcsolódó,
részben önálló
„kesztyûfelvé-

telt” jelentô hazai kampányokkal – ami-
lyen például a Budapest Papír ÖKO Nap-
ja – igyekszik helyreállítani a papír- és
nyomdaipar igazságtalanul és jogtalanul
megtépázott renoméját. Ám nemcsak er-
rôl van szó, hanem egyúttal azt is szeret-
né kellôképpen tudatosítani, hogy mind-
azon megrendelôk, akiknek fontos a kör-
nyezetvédelem, a fenntarthatóság, azok a
papír-, illetve nyomdaiparban társat talál-
nak ehhez. Sôt, az is kitûzött cél és szán-
dék, hogy proaktív módon felkeltse az
igényt a papír-, illetve nyomdaipar kör-
nyezettudatos, „zöld megoldásai” iránt.

A Budapest Papír mindezen célok mi-
nél erôteljesebb és minél gyorsabb meg-
valósításában élen jár.

A második ÖKO Nap is ezen elhivatott
küldetést szolgálta, illetve az
elhangzott szakmai elôadások
ahhoz is konkrét segítséget adtak,
hogy a nyomdák miként tudják
ennek szem elôtt tartásával nem-
csak a környezet védelmét szolgál-
ni, hanem egyben üzleti elônyre is
szert tenni. A szakmai elôadások –
ahogy azt a Budapest Papír ren-
dezvényein már megszokhattuk –
interaktív játékos feladatokkal
egészültek ki, amelyek során a
csapatokba osztott társaság a tudá-
sát (teszt-totó) és a kreativitását
(plakáttervezés) is összemérhette.
És természetesen a szakmai prog-
ram végeztével egy igazán ízletes
vacsorával is megvendégelte part-

nereit a Budapest
Papír. A II. ÖKO
Napra érkezett igen
szépszámú résztve-

vôt Erdély Zsolt ügyvezetô-igazgató
üdvözölte. Rövid köszöntôjében egyrészt
ismételten emlékeztette a jelenlévôket a
környezetvédelem fontosságára, másrészt
az új reklámfilmjük vetítésével mutatta
be magát a Budapest Papírt.

Az idén 21. születésnapját ünneplô
hazai papír-nagykereskedés 2003-ban lett
a PaperlinX kizárólagos tulajdona.
Jelenleg 50 fô dolgozik a hazai leányvál-
lalatnál, és napi 12 órában szolgálják ki
partnereiket. Raktáron 3800–4200 tonna
papírt tartanak, és ez mintegy 2500 félét
takar. Ilyen formán – leszámítva a na-
gyon különleges, speciális igényeket – az
azonnali kiszolgálás természetesen teljes
egészében megoldott. E széles kínálatot
több mint 70 beszállító biztosítja a Buda-
pest Papírnak, illetve rajta keresztül a
hazai grafikai ipar széles köre számára.
Cash & Carry Áruházat is mûködtetnek,
amely igen kedvelt a vevôk körében. Az
országos kiszolgálás gördülékenysége
érdekében hat vidéki kirendeltségük is
van, mégpedig Debrecenben, Miskolcon,
Pécsett, Szolnokon, Tatabányán és Zala-
egerszegen. És azt is érdemes tudni a
Budapest Papírról, hogy 2010-ben, 2011-
ben és 2012-ben is elnyerte a Business
SuperBrand díjat.

„Mindig Önökkel, mindig Önökért, de
ez nálunk nem pusztán szlogen” – mond-
ta végezetül Erdély Zsolt ügyvezetô,
majd átadta a szót az elsô elôadónak,
Tim Barkernek, aki a PaperlinX fenntart-
hatósági csoportjának vezetôje. ➧
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Környezettudatosság, fenntarthatóság
Tim Barker elôadásában elsôsorban arra hívta fel

a figyelmet, hogy napjainkban a környezettudatos
megközelítés egyre szélesebb körben vált elvárássá, meghatá-
rozó szemponttá. Persze, az egyes országokat tekintve minden-
ki máshol tart ezen az „úton”, de az út mindenképpen efelé ve-
zet. A meghatározó vállalatoknál ma már kötelezô, hogy ren-
delkezzenek valamifajta környezetbiztosítási tanúsítvánnyal.
Angliában a cégek 100 százalékának van ilyen tanúsítása. A
papír- és nyomdaiparban az egyik legjelentôsebb környezetba-
rát minôsítés az FSC, és egyre több cég szerzi ezt meg, ami
nemcsak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem egyben
üzleti elônyt is jelent. „A tanúsítványok »ajtókat nyitnak«” –
hangsúlyozta az elôadó. „Sôt, lassan e nélkül be sem lehet
menni” – fûzte az elhangzottakhoz Erdély Zsolt. Ezt követôen
Tim Barker néhány további jó tanáccsal látta el a jelenlévôket.
Mint mondta, mindenképpen nagyon fontos, hogy egy nyomdá-
nak legyen környezetvédelmi politikája, és higgyen is benne,

ezen túlmenôen pedig minél
szélesebb körben deklarálja is
e tényt. A tudatos környezet-
védelemnek további elônye,
hogy például kevesebb lesz a
hulladék, és ebbôl kifolyólag
nagyobbá válik a profit. Vége-
zetül pedig arra is felhívta a
figyelmet, hogy a nyomdáknak
érdemes rávenni megrendelôi
körüket, hogy használják ter-
mékeiken a nyomdák környe-
zetvédelmi minôsítésének
logóját, hiszen ez igen komoly hozzáadott értéket jelent. „A
környezetvédelem, a fenntarthatóság útján mindenképpen el
kell indulni. Ennek lépéseinél a Budapest Papír csapata segíti
Önöket” – mondta végezetül Tim Barker. ➧

A következô elôadást Szlatki Ferenc, a Budapest Papír beszerzési
vezetôje tartotta. Elôadásának témája a Revive papírcsalád volt,
amely 50, 75 vagy akár 100 százalékban újrahasznosított papírhulla-
dékból készül.  Az elôadó részletesen bemutatta a gyártás folyamatát,
illetve számos érvet – újrahasznosítás, kevesebb víz- és energia-
felhasználás a gyártás során, környezettudatosság deklarálása – sora-
koztatott fel használata mellett. A Revive egyébként Európa legis-
mertebb recycling márkája, és a Budapest Papír raktárról kínálja
mind ofszet, mind mázolt kivitelben. Ehhez az elôadáshoz kapcsoló-
dóan egy rövid ünnepségre is sor került, ugyanis a korábban meghir-
detett „Legtöbb Revive papírt használó” verseny gyôztese – az Arte-
mis Nyomda – most vehette át Dúl Barbarától a nyereményt: a
Dzsudzsák Balázs focista által dedikált futball-labdát. ➧
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Revive, a „legzöldebb” újrapapír

Tények és tévhitek – Mondi
A következô elôadás, amelyet Tóth

Péter, a Mondi hazai képviseletének
ügyvezetôje tartott, teljes egészében azt
hivatott szolgálni, hogy eloszlassa a
papírgyártással kapcsolatos környezeti
hatások körüli tévhiteket. Az elôadó
három szempontból – CO2-semlegesség,
FSC és PEFC, újrahasznosítás – vizsgál-
ta, és támasztotta alá tényekkel, hogy a
Mondi mi mindent tesz a környezet meg-
óvása, a fenntarthatóság érdekében. A
teljes CO2-semlegesség a gyártás során
nem igazán érhetô el, legfeljebb úgy, ha a
gyártáshoz használt fosszilis eredetû
energiákat kiváltják környezetbarátra,
például szélerômûvekre. E téren a Mondi

is lépett már. Az FSC és
PEFC tanúsítások kap-
csán pedig Tóth Péter
elmondta, hogy a Mondi
elsôként lépett erre az út-
ra: valamennyi gyára e
tanúsítások mentén mû-
ködik. „Az újrahaszno-
sítás körül azonban kér-
dések merülnek fel, fôleg
a begyûjtés energiataka-
rékosságával kapcsolato-
san. Viszont kétségtelen,
hogy a papírhulladék
hétszer, de minimálisan is ötször újrafel-
dolgozható, és ez nagyon komoly érvként

szól mellette. Tintátlaní-
tása azonban még nem
teljesen megoldott” –
osztotta meg a vonat-
kozó dilemmákat Tóth
Péter. „A környezet meg-
óvásáért, a fenntartha-
tóságért azonban akkor
tesznek a legtöbbet a
papírgyárak, ha kizáró-
lag jól menedzselt erdô-
gazdálkodásból szárma-
zó alapanyagot használ-
nak a papírgyártás so-

rán, ahogy azt a Mondi is teszi” – fog-
lalta össze a lényeget az elôadó. 
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Elôadása befejezô részében pedig
néhány olyan tényt is felsorolt, amely
nyomós érvül szolgál a papír-, illetve
nyomdaiparral kapcsolatos környezeti
tévhitek eloszlatására, illetve rávilágí-
tott az e-hulladék veszélyeire. Az er-
dôirtásokért például 50 százalékban a
mezôgazdaság a felelôs, 30 százalék-

ban az energiatermelés, 10 százalék-
ban az útépítés, 5 százalékban a bú-
toripar, és csak a maradék 5 százalé-
kot képviseli a papíripar. Az e-hulla-
dékok kapcsán pedig elmondta, hogy
nagyon sok radioaktív anyagot, ól-
mot, ként, kadmiumot, berilliumot,
továbbá higanyt tartalmaznak, és

évente mintegy 50–80 millió tonna
keletkezik belôle, amelynek legfelj-
ebb 10 százaléka hasznosítható újra.
(És ez csak egyetlen kiragadott példa
a sok, nem túl hízelgô tény közül,
amely a környezetbarát színben tet-
szelgô e-világ káros környezeti hatásá-
nak bizonyítéka… – a fôszerk.) ➧

Papírgyártás és távhôszolgáltatás –
Garda, a Lecta csoport tagja

Alexander Nardelli, az olasz Garda gyár kereskedelmi igaz-
gatója tartotta a következô elôadást. „A Garda környezettuda-
tossága egyrészt kényszer, másrészt belsô indíttatás” – kezdte
mondandóját. Ugyanakkor vitathatatlan tény, hogy a gyár min-
dig is élen járt a környezetvédelem terén, és számos környezet-
védelmi tanúsítással – még az unikumnak számító Energy Ma-
nagement Systemmel (UNI CEI EN 16001) is – rendelkezik.
Nagyon más választásuk nincs is, minthogy ennek megfelelôen
mûködjenek, hiszen a papírgyár Olaszország egyik legkedvel-
tebb turistaparadicsomának kellôs közepén található. Tavaly
elhangzott elôadásában már rácsodálkozhattunk elképesztô, a
legszigorúbb környezetvédelmi elôírásoknak való megfelelé-
sükre. Csak emlékeztetôül: a gyár tisztítóüzemétôl alig 20 mé-
terre szabadtéri pizzázóban falatoznak az idejáró helyiek és a
turisták. A gyártáshoz használt vizet pedig oly mértékben tisz-
títva engedik vissza a Garda tóba, hogy közvetlenül mellette
található a strand. Nos, azóta egy 55 millió eurós beruházás
eredményeként újra nagy lépést tettek elôre a környezetvéde-
lem, a fenntarthatóság terén: üzembe állítottak ugyanis egy
olyan rendszert, amelynek segítségével képesek újrahasznosíta-

ni a papírgyártás során kelet-
kezô „fáradt” hôenergiát, és
ezt – nagyon-nagyon jutányos
áron – a 15000 lakosú Garda
város hô- és melegvíz ellátá-
sára bocsátják, megoldva ez-
zel a település teljes távhôszol-
gáltatását. Egyébként ez az
energia a „levegôbe” menne…

Így viszont boldog a város,
és boldog a gyár is: az elôbbi
olcsón jut távhôhöz, meleg-
vízhez, az utóbbi pedig túl azon, hogy ismét nagyon sokat tett a
környezet védelméért, a fenntarthatóságért, növelte nemcsak a
saját, hanem az iparág jó hírét és pozitív megítélését is, és –
ahogy Erdély Zsolt megjegyezte – amolyan „trójai falóként”
méginkább „belelopta magát” a város szívébe. Ezt nevezik
„gyôztes–gyôztes” pozíciónak.

„Viva la Garda” – mondta végezetül Alexander Nardelli,
majd átadta a szót a következô elôadónak. ➧

Tények és tévhitek – Sappi
Batha Judit, a Sappi magyarországi képviseletének vezetôje egy ugyancsak interaktív-

nak nevezhetô elôadás keretei között szintén tényekkel bizonyította, hogy a papírgyárak, és
ezen belül nevezetesen a Sappi mennyire környezettudatos, és mi mindennel járul hozzá a
Föld ökológiai egyensúlyának javításához, tesz a fenntarthatóságért. „A fenntarthatóság
több mint »zöldnek« lenni” – hangsúlyozta Batha Judit, majd öt kiragadott példát, sztorit
mutatott be a gyakorlati megvalósításra.

A Sappi egyik kedves és kedvenc története például, hogy afrikai farmereknek ingyen
facsemetéket adtak, és kedvezô hitelfeltételek mellett földhöz juttatták ôket. Ez a projekt
1983-ban kezdôdött 3 farmerrel és 8 hektáron. Mára nagyjából 15 000 hektáron, több mint
9800 gazdálkodó dolgozik, akiknek 80 százaléka nô. Ez utóbbi tény is igen lényeges, mert
nôk számára biztosít megélhetést, ezáltal csökken kiszolgáltatottságuk. A fák kapcsán ke-
vesen tudják, hogy elképesztôen kevés vízre van csak szükségük, mert gyökereikkel na-
gyon mélyre képesek lenyúlni. Éppen ez okból, míg a mezôgazdasági termékek 62 száza-
lékát öntözni kell, addig a fáknak mindössze 3 százalékát. És mivel fogytán a Föld vízkész-
lete, bizony ez is nagyon fontos szempont. Végezetül még egy adat: a Sappi minden felhasznált fa helyett legalább
egyet ültet. Ez azt jelenti, hogy évente 33 600 000 fát ültet, azaz percenként 64 darabot! ■

Ilona
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Hot-stamping fóliák, metál-, pigment-, hologram-,
scratch-, security- és textilfóliák,

kis és nagy fóliavágó és -tekercselô gépek,
3 colos dudavágó gépek forgalmazása 

Zemker Bt. – 6000 Kecskemét, Halasi út 29., 14-es raktár
Telefon/fax: 06-76/324-480, mobil: 06-30/602-4224

E-mail: zemker@t-online.hu

ZEMKER
A legjobb minôség a legjobb áron.

Az immáron negyedik alkalommal
kiírt Digitális Könyvnyomtatás pá-
lyázat „Legszebb könyv” ünnepélyes
díjátadójára 2012. április 25-én került
sor az Océ Hungária Róbert Károly
körúti bemutatótermében. Négy év
igazán hosszú idô, fôleg a digitális
nyomtatás fejlôdését jellemzô gyors
technológiai fejlesztések tükrében. S
noha már az elsô alkalommal, 2008-
ban a beérkezett pályamûvek többsége
„ofszet-szemmel” sem hagyott túl sok
kívánnivalót maga után, az idei pálya-
mûvek kivitelezése összehasonlítha-
tatlanul jobb, szebb, hibátlanabb a
korábbiaknál. És nemcsak a nyomtatá-
suk, hanem a digitálisan kinyomtatott
ívek kötészete is kiforrta magát.
Persze, embere, pontosabban cége
válogatja, hogy mennyire, ám az idén
a „digitális mûfaj” koronázatlan királyának számító Prime Rate digitális
nyomdában készültek a könyvek, a papírt pedig ezúttal is a Budapest
Papír Kft. biztosította. A pályázat útnak indíttatásának kettôs célja volt
és van is: egyrészt egyfajta mecénási tevékenység, amely segíti az akár
elsô kötetes írók, költôk mûveinek megjelentetését, illetve – és termé-
szetesen – magának a digitális könyvgyártásnak a népszerûsítése. Hogy
mennyire beépült az Océ eme pályázata a kulturális köztudatba, azt az is
jól mutatja, hogy ma már a Digitális Könyvnyomtatás pályázaton elért
„Legszebb könyv” elismerés komoly presztízzsel bír.

Az ünnepélyes díjátadóra érkezett vendégeket elsôként Németh
György, az Océ Hungária ügyvezetôje üdvözölte. Rövid köszöntôjé-
ben részben felidézte a pályázat történetét és célját, valamint dióhéj-
ban bemutatta magát az Océ-t, külön kitérve a Canonnal történô egye-
sülésére. A 2009-es tranzakciót követôen elkezdôdött a két cég integ-
rációja, jelenleg is tart, és ennek következô állomásaként a Canon
Hungária és az Océ Hungária közös telephelyre költözik az idén
ôsszel. ➧

A következô elôadást
Szalai István, az Océ
nyomdaipari üzletágá-
nak igazgatója tartotta.
Elôadásában áttekintet-
te a pályázat történetét,
amelynek 2010-ben
Nógrádi Gábor író,
dramaturg személyében
már védnöke is lett,
amely tisztséget 2011-
ben Kocsis András, a
Kossuth Kiadói Csoport
elnök-vezérigazgatója
vállalta fel. Ezzel pár-
huzamosan bemutatta – külön kiemelve a cég „zöldtuda-
tosságát”, termékeinek környezetbarát voltát – az Océ
berendezések evolúcióját is, amelynek legújabb tagja a
drupán mutatkozik be. Hogy a beszámolónk elején em-
legetett négy év milyen óriási változásokat eredményez
a digitális nyomdagépek fejlesztésében, arra jó példa ez
a világvásáron debütáló új könyvgyártó gép, amelynek
teljesítménye a négy évvel ezelôttiekhez képest közel
húszszoros: az eddigi 120–150 példány helyett ez a
berendezés óránként mintegy 2000 darab könyv gyártá-
sára képes. A Canon-Océ egyesülésrôl szólva pedig el-
mondta, hogy szlogenjük, a Stronger Together nemcsak
egy jól hangzó szlogen, hanem teljes mértékben fedi a
valóságot, hiszen együtt valóban sokkal erôsebbek, mi-
vel technológiailag rendkívül jól és szerencsésen egé-
szítik ki egymást. ➧

A Stronger Together nemcsak
egy jól hangzó szlogen
Szalai István
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Elôször eladni kell a könyvet,
és csak utána legyártatni
Dr. Tomcsányi Péter

Dr. Tomcsányi Péter, a Prime-Rate tulaj-
donos-ügyvezetôje volt a következô elôadó.
A Prime-Rate felvállalva a pályamûvek tel-
jes körû elkészítését, ez évben csatlakozott
támogatóként a Digitális Könyvnyomtatás
pályázathoz, ám az elôadó nem az ezzel
kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a
jelenlévôkkel, hanem elsôsorban azokat,
amelyek általában jellemzik a digitális
könyvpiacot. Meglátása szerint az elmúlt
2–3 évben némileg megnôtt az érdeklôdés a
digitális könyvnyomtatás iránt, ami több ok-
nak is köszönhetô. Egyrészt a korábbi évek-
kel ellentétben ma már nem kell semmilyen
téren – nyomtatás, kötészet, papír – kompro-
misszumot kötni, és például az Océ B-s for-
mátumú gépének is köszönhetôen gazdasá-
gosabbá vált a gyártás, noha még mindig

nem mondható olcsónak. A könyvgyártás terén továbbra is verseny van a
digitális és a tradicionális technológia között: a váltószám fekete-fehér
nyomatok esetében nagyjából 600, színesnél 300-500 példánynál húzódik
meg. Tapasztalata szerint a kiadói szemlélet is változik: egyre inkább ter-
jed – fôleg Ausztriában és Nyugat-Európában – az a kereskedelmi modell,
amely szerint elôször eladni kell a könyvet, és csak utána legyártatni. A
kiadók egyre inkább meggondolják a raktárra való gyártatást, ugyanis szá-
mos racionális érv szól az igény szerinti elôállíttatás mellett. Az elôadótól
azt is megtudtuk, hogy a Prime Rate digitális könyveket, sorozatokat elsô-
sorban az osztrák és német piacra gyárt, és ma már forgalmának mintegy
30 százaléka exportból származik. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartják,
hogy a hazai kiadói kör is éljen e lehetôséggel. Éppen ezért az idén ôsszel
is megrendezik hagyományos „könyves workshop”-jukat, amelynek kere-
tei között eddig is számos kiadó képviselôje ismerte/ismerhette meg a
digitális könyvnyomtatás elônyeit, az ehhez kapcsolódó üzleti modelleket,
illetve akár új piaci lehetôségeket. 

Végezetül dr. Tomcsányi Péter jelezte, hogy a Prime Rate a továbbiak-
ban is szívesen vesz részt és támogatja az Océ Hungária által létrehozott
Digitális Könyvnyomtatás pályázatot. ➧

Találja meg a könyv
a hozzá leginkább illô
papírt – több ezer
félébôl választhat

Erdély Zsolt
Erdély Zsolt, a pályá-

zatot a kezdetektôl tá-
mogató Budapest Papír
Kft. ügyvezetôje termé-
szetesen „papír-oldal-
ról” hívta fel a jelenlé-
vôk figyelmét jó néhány
hasznos tudnivalóra. A
legfontosabb, hogy mi-
vel a papírok is folya-
matosan „fejlôdnek”,
igen széles termékpa-
letta áll rendelkezésre a
digitális papírokból is. 

„Jobban is ki lehetne
használni a papírok

kínálta lehetôségeket. Találjon a könyv
olyan papírt, amely a leginkább hozzá
illô. Erre van lehetôség, hiszen több ezer
félébôl lehet választani” – hangsúlyozta
az elôadó, majd ennek kapcsán felhívta a
figyelmet az általuk immáron negyedik
alkalommal kiadott, folyamatosan frissü-
lô digitálispapír-katalógusra, amelynek
nyomatmintái megkönnyítik a választást.
Arra is emlékeztette a hallgatóságot,
hogy a kiválasztás több szempont – ár,
felület, struktúra, vastagság stb. – össze-
vetése mellett történjék, hiszen kizárólag
így érhetô el a legoptimálisabb, legideáli-
sabb végeredmény. A döntéshez pedig
szívesen segítséget is nyújt a Budapest
Papír. ➧
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„Örök érték a változó világban”
Kocsis András

Kocsis Andrásnak, mint a pályázat
védnökének, és mint a Kossuth Kia-
dói Csoport elnök-vezérigazgatójának
– és persze, mint magánembernek is
– különösen szívéhez közeli a nyom-
tatott könyvek sorsa, helyzete, azzal
együtt, hogy érdekelt az e-book, illet-
ve az újmédia világában is. Éppen
ezért valamennyi elôadása egyfajta
helyzetelemzése is ennek a témának,
és nem volt ez másképp ez alkalom-
mal sem.

Mint elhivatott nyomtatottkönyv-,
illetve -médiapárti, kétségtelenül ráta-
lált arra a szlogenre, amely leginkább
fejezi ki eme szellemiséget, azaz a
nyomtatott kiadványok, persze fôleg
könyvek, magazinok lényegét: „Örök
érték a változó világban”. Valóban
örök érték, ezzel együtt a nyomtatott
termékekben érintett ágazatok – kia-
dók, nyomdák, illetve beszállítóik –
egyáltalán nincsenek könnyû hely-
zetben. 

„Minden tisztelet azoké, akik tesz-
nek azért, hogy a könyv megmarad-
jon, hiszen ez a kultúra egy maradan-
dó, testet öltött értéke” – kezdte elô-
adását Kocsis András, majd így foly-
tatta: „A könyv szenvedélyt ébresztô,
látványos tapintás. Ettôl is szép az
élet. Ezzel együtt többen megkérdôje-
lezték elmeállapotomat, amikor meg-
tudták, hogy most indítottuk el a Bri-
tannica Hungarica 24 kötetbôl álló
sorozatának megjelentetését. Szeret-
nék magam ellen fogadni, de félek,
hogy ez lesz Magyarország utolsó
nyomtatott lexikon-sorozata. Sajnos,
azt gondolom, hogy hiába képvisel-
nek egy egymásra rakódott tudáshal-
mazt a lexikonok, a világban lezajlott
technológiai fejlôdés, a társadalmi,
fogyasztói szokások változása követ-
kezményeként nem lesz létjogosult-
sága az ilyen kiadványoknak. A
könyvkiadás egy része bizony-bizony
közeledik a végjáték felé. Nagy ve-
szélyben van például a hazai tudomá-
nyos szakkönyvkiadás is. Hogy ez ne
tûnjön el – ahogy már eltûnt a skan-
dináv országokban –, nagy szerepe
lehet a digitális nyomtatásnak… A
hazai kiadói piac mintegy 60 milliárd
forintos, amibôl 26 százalékot képvi-
sel a tankönyvkiadás. A maradék 74
százalék 21 százalékát teszi ki a szép-
irodalom és a lektûr, 21–23 százalé-
kot képvisel az ismeretterjesztô rész,
és – hála istennek – a gyermek- és
ifjúsági irodalom némileg növekvô
tendenciát mutat.

Ezzel együtt meglehet – nagyon er-
re mutatnak a tendenciák –, hogy
rövidesen, mint egy gyertyafényes

különleges hangulatot, ajándékként
lehet majd csak megélni egy nyomta-
tott könyv olvasását… Ugyanakkor az
is kétségtelen, hogy a könyvek egy
része nem is „érdemli” meg a mara-
dandóságot… Vannak ugyanis gyors-
étkezésre való „hamburger”-könyvek,
amelyek csak terhelik a polcot, és
elveszik az igazán érékesektôl a
helyet…

Hogy a kulturális szükségletek ki-
elégítése miként történik a jövôben,
ez egy nagy kérdés. Az e-világ nagyon
tolakodik, ám nagyon nagy különbség
tapasztalható az USA és Európa kö-
zött. A német prognózis szerint 5–10
éven belül nagyjából 5–8, maximum
10 százalékos piaci részt jelenthet az
e-book Európában, míg az Egyesült
Államokban jelenleg már meghaladja
a 15 százalékot… Például most vettük
meg egy olyan könyv kiadói jogát,
amely Amerikában nyomtatásban
meg sem jelent, viszont a letöltések
száma meghaladta a 156 ezret. Mi
viszont kizárólag nyomtatásban jelen-
tetjük meg. Európában mások a kul-
turális hagyományok… 

Továbbra is tegyünk azért, hogy ez
a gyönyörû gutenbergi világ tovább
éljen. Én optimista vagyok abból a
szempontból, hogy mivel a nyomtatott
könyv, magazin stb. egy életérzés is,
ezért a társadalom, az egyén nem
mond le róla. Ugyanakkor készüljünk
fel arra is, hogy azért nem kis válto-
zások vannak, és fôleg lesznek e
téren”. ➧

A DUPAREC Kft., mint a

legnagyobb papírhulladék-

kereskedô és -gyûjtô,

k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662



A Bírálóbizottság
megállapításai
Pesti Sándor

Az eredmény
kihirdetését
megelôzôen az
ötfôs – dr. End-
rédi Ildikó,
Izsáki Gábor,
Münnich Dé-
nes, Vágó Mag-
dolna – Bíráló-
bizottság nevé-
ben Pesti Sán-
dor elnök fog-
lalta össze ta-
pasztalataikat a
Digitális Könyv-
nyomtatás pá-
lyázatra bene-
vezett mûvek
kapcsán. „Ma
már a zsûri nem

tud mit kezdeni a minôségi szempontok alapján
történô megítéléssel, mert egyszerûen hibátla-
nok a könyvek. A jövôben valamifajta új megkö-
zelítést kell kialakítani” – mondta elöljáróban,
majd részletesen ismertette a zsûrizés menetét,
szisztémáját. Összességében megállapítható,
hogy mind a minôség, mind pedig az általános
teljesítmény jelentôsen javult, és mondhatni ab-
szolút értéket képvisel, vagyis nemcsak a  évek-
hez képest igényes a kivitelezés, hanem egyál-
talán az elérhetôség szintjéhez képest is. A pa-
pírválasztás és a tipográfia terén azonban –
csakúgy, mint a tradicionális technológiával
készült könyvek esetében – van még hova fej-
lôdni… „A széles papírkínálat alkalmasint
megnehezíti abból a szempontból a választást,
hogy megkívánja a hozzáértést. Ma már nem
lehet azt mondani, hogy azért ilyen a könyv,
mert nincs megfelelô papír… A tipográfia terén
pedig ismét elmondható, hogy a szakmai isme-
retek hiányát nem pótolja a tördelô szoftver” –
hangzott a jogos kritika. ➧
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Díjátadás, folytatás: Digitális
Könyvnyomtatás pályázat 2012

Az elôadásokat
követôen került
sor az eredmény-
hirdetésre.

Nos, az idei év
gyôztese Tóth
Ferenc: Donáto-
rok és képtárépí-
tôk címû könyve
lett, amellyel a
Szépmûvészeti
Múzeum pályá-
zott. Második he-
lyezést ért el az
Optima Téka Kia-
dó által kiadott
Persovits József:
Heltai Gáspár, a
kolozsvári könyv-
nyomtató címû könyv. 

A bronzérmet pedig
Tomka János: A meg-
osztott tudás hatalom
címû könyv nyerte,
amellyel a Harmat Kia-
dó nevezett. Az elisme-
rô okleveleket az Océ
képviseletében Németh
György, a Canon kép-
viseletében pedig Kroó
Gyôzô adta át.

Az idei pályázaton
Tarján Tamásnak kö-
szönhetôen – aki iroda-
lomtörténész, színikritikus és dramaturg – irodalmi
különdíj átadására is sor került, amelyet a Corvina
kiadásában megjelent Nádasdy Ádám: Take down his particulars címû mûve
nyerte, az érte járó elismerést természetesen az alapító adta át a cég képviselô-
jének. 

Végezetül Németh György bejelentette, hogy az idén is kiírásra kerül az Océ
Digitális Könyvnyomtatás pályázat, hiszen holland anyacégük szerint – és ez-
zel új tulajdonosuk, a Canon is messzemenôkig egyetért –, bármennyire is
pénzbe kerül egy ilyen pályázat, egy cég életében vannak jó és rossz költségek,
és a Digitális Könyvnyomtatás abszolút a jó kategóriába tartozik. ■

Ilona
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Alkotmány díszkötésben
Alexandra-Kézmûvész kötészet

A Kézmûvész Bt. azon kötészeti
vállalkozások közé tartozik, amelyek a
régmúlt hagyományait messzemenôkig
megôrizve kifejezetten a míves
könyvkötészetre, valamint könyvek
restaurálására szakosodott. A Rétfalvi
Orsolya és Erdôs Tibor alkotta kétfôs
cég eredetileg Pécs belvárosában kezdte
meg mûködését, és elképesztôen
gyönyörû, nyugodtan kijelenthetô, hogy
a kézmûves könyvkötészet
mestermunkái kerültek ki kezük alól.
Ám ez mégsem volt elegendô ahhoz,
hogy biztosítsa a cég fennmaradását,
illetve kettôjük – de akárcsak egyikük –
megélhetését. Részben a gazdasági
válság okozta recesszió, részben a
regionalitásból fakadó szûkös piaci
igény több mint kérdésessé tette a
vállalkozás sorsát. Már-már feladni
kényszerültek, amikor 2010 nyarán –

amolyan isteni szikraként és egyben utolsó próbálkozásként – felkeresték az Alexandra Könyvkiadó
tulajdonosát, Matyi Dezsôt, hogy hátha valamifajta együttmûködésre tudnának lépni. Tudtak.
Immáron közel két éve az Alexandra Károly körúti könyváruházában mûködik a Kézmûvész Bt.
míves kötészete mind a saját, mind a kiadó, mind pedig a míves könyvkötészetet igénylô és értékelô
szélesebb megrendelôi kör megelégedésére. Idén tavasszal pedig különleges felkérést kaptak a
kormányzat részérôl: az új Alkotmány három speciális méretû példányának díszkötésével bízták meg
Rétfalvi Orsolyát és Erdôs Tibort. Ennek kapcsán, de nemcsak errôl beszélgettünk.

● Voltam önöknél annak idején
Pécsett is, és jártam már korábban itt, a
budapesti mûhelyben is. Az mindig érez-
hetô volt, hogy hivatásuk és egyben szen-
vedélyük a míves könyvkötészet, de most
összességében jóval kiegyensúlyozottabb-
nak tûnnek… Ezek szerint jó döntés volt,

hogy az Alexandra kötelékében folytatják
a tevékenységüket.

R. O. – Ha az Alexandra, egész ponto-
san Matyi Dezsô nincs, már mi sem lé-
teznénk. Neki köszönhetjük, hogy
továbbra is azzal foglalkozhatunk, ami-
hez értünk, és ami egyben a szenvedé-

lyünk. Amikor 2010-ben végsô kétségbe-
esésünkben felkerestük, egyfajta mecé-
nási gesztussal nagyon készségesen aján-
lotta fel, hogy segít. Megállapodtunk ab-
ban, hogy ô Budapesten a Károly körúti
könyváruházban biztosít mûhelyt, vala-
mint valamennyi Alexandra könyváruház
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rendelkezésre áll az itt készülô termékek
forgalmazására, illetve egyéb szolgáltatá-
sunk hirdetésére, de mi magunk is te-
szünk a megfelelô munkaellátottság
érdekében. Az Alexandra hátterének
segítségével tehát egy jóval szélesebb
potenciális vevôkört értünk el, és noha
gyakorlatilag hirdetésre, reklámra nem
költöttünk, a szájhagyomány egyre szé-
lesebb körben tett és tesz ismertté ben-
nünket. Olyannyira, hogy meghívást kap-
tunk a Klubrádióba, egész pontosan
Havas Henrik mûsorába, ami azután to-
vább generálta irántunk az érdeklôdést.
Szóval, nem panaszkodhatunk!

● Klubrádió és az új Alkotmány dísz-
kötése… Az én fejemben ez egy kicsit
nehezen párosítható…

E. T. – Ökumenikusok vagyunk és
pártsemlegesek. Tisztán szakmai feladat-
nak tekintünk minden megbízást. Azt
persze nem állítom, hogy alkalmasint a
tartalma okán egyik vagy másik kiad-
vány nem jelent plusz örömöt. Például
nemrégiben kötöttük be annak a Müller
Péter mûnek a dramatizált, eredeti gépelt
példányát, amelyet 1965-ben elsôként
mutatott be a Madách Színház. Ugyanak-
kor nagyon régóta dolgozunk a Magyar
Mercurius Kiadónak: a Corpus Iuris so-
rozat díszkötése nálunk készül. Bencsik
Gábor, a kiadó vezetôje jól ismer ben-
nünket, és valahogy rajta keresztül talált
ránk a Kormányhivatal, amikor kötészeti
kivitelezôt keresett az új Alkotmány azon
három példányának díszkötéséhez, ame-
lyekbôl az egyik a Sándor Palotába, tehát
a köztársasági elnök rezidenciájára, a
másik az Országházba, a harmadik pedig
az Országos Széchényi Könyvtárba
kerül. Az új Alkotmány három példány-
ban történô díszkötése egyébként igazi
szakmai kihívás volt több szempontból
is. Egyrészt szó szerint felnagyított

példányokról van szó, a méretük ugyanis
40 cm x 55 cm, másrészt a könyv súlya
meghaladja az öt kilogrammot. 

R. O. – Amikor megkerestek bennün-
ket, elôször el sem akartuk vállalni, hi-
szen a megrendelô Kormányhivatal olyan
elképzeléseket fogalmazott meg, amelyek-
rôl tudtuk, hogy vagy kivitelezhetetlenek,
vagy szakmailag jelentenek – például
mérete, súlya okán – megoldhatatlannak
tûnô feladatot. Azonban szép fokozatosan
rávezettük a megrendelôt, hogy hogyan
lesz olyan a kötészete, amely méltó mó-
don tükrözi a szellemiségét, tartalmát. És
a megrendelô nevében eljáró Kerényi
Imre volt annyira rugalmas, hogy belátta:
egy 21. században készült Alkotmánynak
nem kell teljes egészében a reneszánsz
minden díszét magán viselô Corvinákhoz
hasonlítani… Nem kell annyi arany és
ciráda rá, legyen nemesen egyszerû,
ugyanakkor sugározza az igényes kivitelt
és a veretes kézmûvességet.

● Nem láttam az eredeti elképzelést,
azt viszont látom, hogy a végeredmény
tökéletes lett: erôt, méltóságot és igé-
nyességet sugall az új Alkotmány eme
három díszkötéses példánya. És abban is
biztos vagyok, hogy mint könyv, mint
kötészeti alkotás, évszázadokra fennma-
rad. A tartalmát most hagyjuk… A köté-
szetére azonban joggal büszkék lehetnek!

R. O. – Talán nem hangzik szerényte-
lenségnek: azok vagyunk. Jólesô szakmai
elégedettséget okoz, hogy mi ilyet is
tudunk készíteni. Azonban azt minden-
képpen szeretném megjegyezni, hogy
nagyon sok segítséget és jó tanácsot kap-
tunk Tóth Györgytôl, a Pénzjegynyomda
kötészeti vezetôjétôl, aki – és nemcsak
szerintünk – a legjobb, legfelkészültebb,
legnagyobb szakmai tudással rendelkezô
szakember, és szerintem nemcsak Ma-
gyarországon.

● Az Alkotmány díszkötése
valóban nem mindennapi fel-
adat, ám vannak a minden-
napok…

E. T. – Hála istennek, a
mindennapokra is vannak feladataink.
Ahogy említettük, azzal, hogy az
Alexandra égisze alatt dolgozunk, ismét
fellendült a forgalom. Nagyon sokan
fordulnak hozzánk vagy egyedi könyv-
kötészeti igénnyel, vagy éppen egy-egy
könyv restaurálásával. És ott vannak az
idôrôl idôre bejelentkezô csoportok,
akiknek a tagjai az ôsi, hagyományos
könyvkötészeti eljárásoknak megfele-
lôen, és azokhoz való gépeken velünk
együtt készítik el a saját könyvük, határ-
idônaplójuk, noteszuk, agendájuk köté-
sét. Ezen kívül pedig vannak késztermé-
keink is, ezek az Alexandra Könyváru-
házakban kerülnek forgalmazásra: egyedi
készítésû határidônaplók, üres lapokat
tartalmazó díszkönyvek stb. Amikor
éppen nem valamilyen konkrét megren-
delést teljesítünk, akkor szoktuk ezeket
gyártani. Nagyon fontos azonban, hogy
az úgynevezett késztermékeink is egyedi,
kézmûves termékek, nálunk mégcsak
kisipari szériák sincsenek!

● Azt gondolom, hogy önök abból a
szempontból is nagyon ékes például
szolgálnak, hogy miként lehet a hagyo-
mányos kézmûves mesterséget üzleti
szellemmel, piacképességgel ötvözni.

R. O. – Ma már örülünk és hálásak
vagyunk sorsunk alakulásáért, ezzel
együtt a kényszer volt az, amely ráveze-
tett bennünket arra, hogy miként tudnánk
tevékenységünket úgy folytatni, a hagyo-
mányos könyvkötészeti kézmûvességet
úgy megôrizni, hogy az piacképes is le-
gyen, és stabil egzisztenciát biztosítson.
Úgy tûnik, sikerül. ■

Ilona
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Eredetileg megint nem errôl
akartam írni, de az élet állandóan

közbeszól. Tudom, lerágott csont a
környezetvédelmi termékdíj, de
ismerôsöm mégis megkérdezte, hogy
igaz-e az a nagy és fôleg az a minden
részletre kiterjedô adminisztráció, ami
vele jár. Erre mit mondjon az ember?
És tényleg elkezdtem végiggondolni a
dolgot. Erre régen azt mondták, hogy
ügyes. Nemcsak a direkt költségvetési
bevételek növekedése miatt, hanem a
nagyobb transzparencia a gazdaság
további kifehéredéséhez vezet. Ja, és
ami még jobb: megindul a gazdaság
föllendülése, mivel a tanácsadó cégek
százai fognak létrejönni, munkahelyek
ezreit generálva, és máris elindultunk a
tíz év alatt egymillió munkahelyet te-
remtô úton. A reszketô értelmiségieknek
már nem kell attól rettegniük, hogy
mezôgazdasági haszonállatok röfögnek
és mekegnek majd újlipótvárosi ottho-
naikban, vagy kukoricát kell egyelniük
valahol a Hortobágyon. Nem: tiszta
értelmiségi közmunkát végezhetnek. És
ehhez még hozzáadhatjuk a katasztrófa-
védelmi hozzájárulási önbevallást ké-
szítô szakembereket, és rögtön látjuk,
hogy hazánk a munkanélküli értelmiség
kánaánja lesz.

Más. A nyomdászok rohadt büszkék a
vizuális kommunikációban betöltött esz-
tétikai missziójukra. Aztán nézem legpa-
tinásabb szakmai lapunkban Gutenberg
egyik felkent papjának az Alaptörvény
grafikai megvalósítását elemzô cikkét.
Hát, a tördelô jelentôsen alulmúlta ön-
magát, sôt mi több, a tipográfiát is. Le-
het, hogy én hülyülök, de a betûtípusok
variálásával megkísérelt tartalmi elhatá-
rolás meglehetôs értelmi zavart okozott,
és nemcsak nekem.  Éppen ezért volt
olyan jó érzés elolvasni a cikk leadjét.
Nem tudom, hogy a dialektika most
nyugati áltudomány-e – azaz tûrjük-e

vagy tagadjuk –, mindenesetre én még
tanultam a tartalom és a forma dialek-
tikus egységérôl.

Más. Párom kuncogására ébredtem
egyik vasárnap reggel. Egy LA4-es bo-
ríték volt a kezében. Kérdeztem, hogy
kirúgták vagy béremelés. Hát egyik
sem.  Örömének tárgya az új Jolly Jo-
ker utalvány volt – egyrészt, mert abból
szoktuk polgári igényeinket kielégíteni,
azaz éttermi számláinkat kiegyenlíteni,
másrészt a méretein szórakozott. A bo-
rítékolást igaz, úgy tûnik, sikerült auto-
matizálni, de hogy egy normál pénztár-
cába nem fér bele, az tuti. Viszont kelle-
mes, hogy a fedlapot könnyen be lehet
zsugázni az értékszelvények közé, sôt
saját kézzel vághatom fel, mint Phileas
Fogg ebéd után a Timest a Reform Klub-
ban. Igaz, ez nem igényel akkora kéz-
ügyességet, mert azért perforálva van.

Más. Még nyomdában dolgoztam,
amikor megjelent egy úriember, hogy
szívesen kinyomtattatná a Mein Kampf-
ot. Természetesen számla nélkül. Ez
még abban az idôben történt, amikor
hétvégére az írógépeket is el kellett
zárni, és már/még Németországban sem
merték kinyomtatni. És íme lôn az in-
ternet: már az ilyesmit is lehetôvé teszi.
Volt nyomdász, egy ideje azonban sá-
mánként és táltosként dolgozó ismerô-
söm tolja tele a Facebookot hasonló
szeméttel. Na jó, a számlákat ô sem sze-
rette fizetni. Mármint a nyomdász.

Más. Más. Mégiscsak jó, hogy a poli-
tika, amely egyre gyakrabban szól bele
mindennapjainkba, legalább a nyomda-
ipari munkahelyek megmentésén fára-
dozik. Hiszen ennyi készpénzkímélô
vagy helyettesítô nyomatot – legyen az
papír- vagy plasztikalapú – valakinek
elô kell állítania. Sôt, az építôipart a
válságból kisegítô stadionépítési láz is

újabb nyomtatványok elôállítását gene-
rálja, és egyben a megfáradt építômun-
kások regenerálódását szolgálja. Gon-
doljuk csak meg, hogy a naturáliákban
kifizetni szándékozott szociális és jóléti
juttatások egy részét futballmeccsjegy-
utalványokra lehetne beváltani.

Más. Nézem az egyik hírcsatorna
egyik esti híradóját, amelyben az egyik
fô hír, hogy nyomozást indított az
ügyészség a devizahitelt nyújtó bankok
ellen csalás, ámítás és egyéb bûncse-
lekmények gyanúja miatt. Igen, emlék-
szem, hogy amikor még én voltam a
kereskedôbarátom, néha még én is
csodálkoztam. Ez csak a hír illusztrá-
ciójaként szolgáló hazánkban ugyan
nem túl elterjedt, de neves hajtogató-
géprôl jutott az eszembe. De azért tes-
sék azt is figyelembe venni, hogy banki
finanszírozások ezen formája tizenévig
elég sok elônyhöz is juttatta a cégeket,
illetve ezeket a szerzôdéseket mindkét
fél, mint akaratával egyezôt írta alá. Ja
kérem, hogy a kisbetûst is el kellene
olvasni?! Érdekes, hogy amikor 150 fo-
rint körül járt a svájci frank, senki sem
reklamált. Elfogadom, hogy egy ebben
az ügyben majdan esetleg meghozott
elmarasztaló bírósági ítélet eredmé-
nyeként milyen lesz a bankok finanszí-
rozási hajlama. Vagy majd megint az
alultôkésítettségrôl nyavalygunk?

Más. Értem én, lóvéra van szükség,
tehát a kémény- és a latrinaadó mellé
bevezetik a telefonadót is. De azt még
nem tudom, hogy ez a megkezdett per-
cenként kétforintnyi hozzájárulás bruttó
vagy nettó két forint-e. De valahogy
olyan, mint amikor Josef K. elmegy
megkeresni az igazságot.

Na, de most tényleg tipli! ■

Spartvis

Suum cuique – kinek-kinek a magáét, avagy az adó adója
K
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foEgyedül munkát végzôk
biztonságának szabályaiMMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMM::

Érdemesebb betartani, mint nem betartani – a szabályokat

A nyomdaipari
munkavégzés álta-
lában csoportos,
de idônként elô-

fordul, hogy valakinek valamilyen tevé-
kenységet egyedül kell végeznie. Pár pél-
dát említenék: targonca vagy raklap meg-
töltése a raktárban, vegyszer-elôkészítés,
tárolópolcra való felrakodás vagy lesze-
dés, késztermék válogatása, a mûhelyben
felállított gépek közül csak egynek keze-
lése, mert a többi nem szükséges az adott
termeléshez, takarítás vagy géptisztítás
munka végén, mikor a többiek már el-
mentek stb. Lehetne sorolni vég nélkül a
hasonló szituációkat, amelyekben egy
dolog a közös: a munkavégzés során
senki nincs a közelben, hogy ha vala-
milyen baleset történik, segítségre
siessen.

A munkáltatónak azonban az ilyen
esetekben is „kutya kötelessége” a dol-
gozó személy részére biztosítani:

* a gépek, tárgyak, vegyszerek megfe-
lelô biztonságosságát (például a leállítha-
tóságot, a feliratozást, a dôlésmentessé-
get);

* az egyedül dolgozó részére a megfe-
lelô kapcsolattartási lehetôséget (mobil-
telefon, telefon, hangjelzés stb.);

* az egyedül dolgozó személy rend-
szeres ellenôrzését olyan egyéb szemé-
lyek által (például biztonsági ôr, másik
munkatárs), akiknek pontos tudomása
van arról, hogy hol, kicsoda és milyen
munkát végez egyedül;

* az egyedül dolgozó személy részére
írásban ki kell adni annak az elérhetôsé-
gét (például mobilszámot), akihez szük-
ség esetén fordulhat;

* annak a személynek a részére írásbe-
li megbízást és elérhetôséget, akit, mint
egyedül dolgozót, köteles figyelemmel
kísérni, szükség esetén segítségére sietni;

* biztosítani azt a körülményt, hogy a
közelben elérhetô legyen segítségnyújtó

személy, aki a szükséges elsôsegélyt,
fektetést, orvosi segítségkérést biztosítja;

* az egyedül dolgozó személyt kötele-
zettségeire igazolhatóan ki kell oktatni,
és írásban megbízni azzal, hogy a munka
kezdetét, befejezését és az ô távozását
igazolhatóan közölje és jelezze. 

Elôfordulhat az is, hogy a kezdetben
csoportosan dolgozók közül mindenki
eltávozik, csak egy személy marad a ter-
melési területen, például gépkezeléskor.
Ilyen esetben a munkahelyi vezetônek:

* idôben jeleznie kell az egyedül ma-
radó részére a többiek távozását;

* meg kell gyôzôdnie arról, hogy az
egyedül maradt dolgozó részére biztosítva
van a figyelmeztetés, segélykérés lehetô-
sége, például telefon vagy mobiltelefon;

* tudnia kell arról, hogy a kezelésre
otthagyott gép megfelelôen mûködik, a
leállítás vagy vészleállítás lehetôsége
biztosított, és ezt a dolgozó is pontosan
ismeri.

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez
➢ 17 éves tapasztalattal 

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu

Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között
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INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

T.: 260-0562

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek

Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek

Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

Zuglói
irodánkba

kereskedôtkereskedôt
felveszünk.
Tel.: 06/30-501-0202

A munkahelyi vezetô csak olyan esetben engedheti
az egyedül végzett munkát:

* ha az adott munkavégzést nem tilos egyedül vé-
gezni (ez a gépkönyv, kezelési utasítás alapján meg-
állapítható);

* ha a munkahelyen biztosítva van a megfelelô hômérséklet
(télen fûtés, nyáron léghûtés), és a dolgozó – ha szükséges ez –
megfelelô egyéni védôeszközt visel (az érvényes munkavédel-
mi szabályzat vagy utasítás elôírása szerint például hallásvédô
eszköz, kesztyû, esetleg védôcipô vagy csizma).

A dolgozó köteles tudomásul venni a munkahelyi vezetô
által kiadott elôírásokat, és azokat akkor is folyamatosan betar-
tani, ha a vezetô már nincs jelen, és a munkát egyedül végzi. 

Az egyedül munkát végzô dolgozó jogosult és köteles a
munkát abbahagyni, a gépet biztonságosan leállítani, amennyi-
ben:

* az értesítés, más dolgozóval meglévô kapcsolattartás lehe-
tôsége megszûnik (például a mobiltelefon elromlik);

* az általa végzett munka balesetveszélyessé válik (például a
vészkapcsoló vagy a mûködtetô kapcsolók elromlanak, a védô-
burkolat lezárhatósága megszûnik);

* ha a teremfûtés vagy szellôztetés felmondja a szolgálatot;
* ha valamilyen sérülés, baleset történik, még akkor is, ha ez

a saját hibájának vagy gondatlanságának következménye, és
akkor is, ha úgy véli, továbbra is munkaképes maradt a sérülés
ellenére.

Az adott gép üzembe helyezésekor a munkavédelmi szakem-
bernek ki kell térnie arra, ha a mûködtetés során felmerülhet az
egyedüli munkavégzés lehetôsége, és az ebbôl származható ve-
szélyek elhárítását értékelnie kell. Csak akkor helyezhetô üzem-
be a gép egyedüli munkavégzésre, ha a jegyzôkönyv tartalmazza
a biztonságos munkavégzés feltételeit. Ilyen üzembe helyezés
esetén a kezelôvel ennek tartalmát ismertetni kell. Csak olyan
dolgozó végezhet egyedül munkát ilyen gépen, aki az üzembe
helyezés tartalmának tudomásul vételét aláírásával igazolja. 

A fentiek azt bizonyítják, hogy – hacsak nem elkerülhetetlen
– ne létesítsünk olyan munkahelyet, adjunk ki olyan munkát,
ahol a dolgozó egyedül van. A munkahelyek kialakításánál, a
munkák kiadásánál mindig vegyük ezt figyelembe, hogy elke-
rüljük a védtelen vagy egyedül hagyott dolgozó esetleges foko-
zottan balesetveszélyes helyzetét.

Ha mégis bekövetkezik olyan baleset, amely abból fakad,
hogy a dolgozót nem sikerült idôben ellátni a szükséges eszkö-
zökkel, vagy a balesetet megelôzni, akkor a munkavédelmi szak-
ember által felvett baleseti jegyzôkönyv mindig tartalmazza:

* hol, mikor és hogyan kapott a dolgozó megfelelô eligazí-
tást a különleges helyzetre vonatkozóan;

* hogyan bizonyítható, hogy az eligazítás idôben megtörtént;
* rendelkezésre állt-e minden, amit a cikkem fentebbi részé-

ben részleteztem, és ha nem, akkor ennek mi volt az oka.
A baleseti jegyzôkönyvben feltétlenül részletezzük azt, hogy

a balesetet elôidézô hiányosságokat a továbbiakban hogyan kell
és lehet elkerülni, akár a munkaadó, akár a munkavállaló (eset-
leg mindkettô) hibája is volt a megtörtént baleset. ■

Nagy Veronika nyomdamérnök,
munkavédelmi szakmérnök

06-20/9311-329
06-1 351-5565
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Eladó használt gépekEladó használt gépek
■ JUNIORBINDER ragasztókötô, típ.:298 (évj.: 1965)
❖ KOLBUS ragasztókötô + összehordó,

típ.: KM 470 + ZU 803 (évj.: 1982)
■ SIGLOCH, STAHL,WOHLENBERG

komplett könyvgyártó gépsor, típ.: SB 6000/1E, TF,
VBF BL500, BSD 60, DNH, Trimtec 56i (évj.: 1998/1999)

❖ EHLERMANN ragasztókötô + összehordó,
típ.: EB 1/22 (évj.:1982)

■ WOHLENBERG ragasztókötô, típ.: Golf 18 (évj.: 1994)
❖ KOLBUS beakasztó gép, típ.: EMP 36 (évj.: 1965)
■ STAHL táblakészítô gép, típ.: DM 300-2 (évj.: 1985)
❖ STAHL falcbeégetô és prés, típ.: EP 260 R (évj.: 1978)
■ TRÄNKLEIN ívkötegprés (évj.: 1983)
❖ POLYGRAPH írkafûzô, típ.: 735/1-KT-771 (évj.: 1977)
■ OSAKO írkafûzô, típ.: 368 (évj.: 1992)
❖ PURLUX írkafûzô, típ.: Europa QD8E (évj.: 2000)
■ MERLIN fóliázó (évj.: 1989)
❖ PERFECTA háromkéses vágó, típ.: SDY-EZ  (évj.: 1984)
■ PERFECTA egyenesvágó, típ.: SEYPA 132 (évj.: 1975)
❖ KDO flexónyomógép, típ.: Flexo Seltec 7C 10G (évj.: 2000)
■ RIMA keresztkirakó, típ.: RS 3110 SL (évj.: 2001)
❖ GÄMMERLER keresztkirakó, típ.: KL 513/1 (évj.: 1998)
■ GÄMMERLER keresztkirakó, típ.: KL 511/1 (évj.: 1997)
❖ PAKO filmhívó, típ.: 26 SL (évj.: 1990)
■ KALLE lemezmásoló (évj.: 1977)
❖ KRAUSE lemezhívó, típ.: PEM 1050 (évj.: 1990)
■ NDK-s másolóráma (évj.: 1975)
❖ POLIMERO kimosó, típ.: Nylonprint (évj.: 1993)

Érdeklôdni lehet: 06 27 537-873,
kaposvari.edina@prosystem.hu

KAEV-TEK egyfejes tûzôgépet,
papírfúrógépet, zsugorfóliázót

KERESÜNK.KERESÜNK.
Ajánlatokat várjuk:

hermann@krennnaptar.hu, 06-20/943-7503
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bel- és külföldön is.bel- és külföldön is.
06-30/941-5242, 1 2300-300

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770,  30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Szerszámkészítés
Kézi kötészet

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen
www.dpdstancuzem.hu

E-mail: info@konyvkotokft.hu Weboldal: www.konyvkotokft.hu
KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,

akire Ön mindig számíthat.
HAHATÁRIDÔBENTÁRIDÔBEN és MINÔSÉGBEN,MINÔSÉGBEN,

keménytáblás könyvkötésben (hajtogatástól a cérnafûzésen
át a zsugorfóliázott csomagolásig); ragasztókötésben

(cérnafûzve is); lapozós és leporellós mesekönyv
készítésében; épített és bígelt borított dobozok

készítésében; valódi, illetve mûbôrös, gerincbordázással
készülô, aranyozott, exklúzív könyv készítésében; 

kis példányszámú, egyedi iktatókönyvek
1+0 színben történô nyomásában, kötésében.

1106 Bp., Jászberényi út 47/D
Tel./fax: 3422 340, 352-1001, Mob.: +36 20 423 8636

• •

••

Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés
GUBEK Kft. 1106. Fehér út 10. 30/9445-847, e-mail: gubek314@t-email.hu

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal

TTeelleeffoonnooss  bbeejjeelleennttkkeezzééss
ÖÖNNÁÁTTÍÍRRÓÓ  PPAAPPÍÍRROOKK

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu

Tel./fax: 061-264-3819

Kállai Kállai TTechnik Bt.echnik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,

perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami aminden, ami a
stancszerszám-stancszerszám-

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.

Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

www.kallaitechnik.hu
E-mail:

kallaitechnik@t-online.hu

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

PlakátnyomtatásPlakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523

www.rcontact.hu

MMeelleeggffóólliiáázzááss
UUVV--llaakkkkoozzááss

SSttaannccoollááss
GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss
BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss

SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss
KKéézzii  kkööttéésszzeett

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa
––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPON-MIX Kft.
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CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

↔

A névjegytôl a B1B1 --es ívig
– automata üzemmódban,

teljes felületen  –
fogadjuk megrendeléseiket.

AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   AA RR AA NN YY OO ZZ ÁÁ SS   
DD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SSDD OO MM BB OO RR NN YY OO MM ÁÁ SS

KKiivváállóó  mmiinnôôsséégg,,  ggyyoorrss  ááttffuuttáássii  iiddôô!!
KKlliisséékkéésszzííttééss::KKlliisséékkéésszzííttééss:: 0066--3300//221122--66445577
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.

T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 12 400 partner-
rel világszerte! 

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

2012-ben még: június 6.,
július 1., szeptember 11.,
október 3., október 26.,

november 19., december 13.

E R Ô S S É G Ü N K  A  M I N Ô S É G !

Filmlevilágítás B/1-es méretigCTP lemezlevilágítás B/1-es méretig
G y o r s a n ,  k e d v e z ô  á r o n

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu




