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Hogy megváltoztak az id�k! A környezet-
védelmileg felel�sségteljes hozzáállás 
a nyomdai gyártáshoz, amelyet valaha 
ügyes marketingfogásnak tekintettek 
megrendelések elnyeréséhez és egyedül-
álló értékesítési érvnek, ma a karcsúbb, 
nyereségesebb m�ködtetés alapvet� 
üzleti eszköze minden méret� cégnél, 
amint ez széles körben látható lesz 
a drupa 2012-ön.    

Végs� soron a környezeti fenntarthatóság célja 
az, hogy minimumra csökkentsük bármely cse-
lekedetünknek a környezetre gyakorolt hatását, 
egyidej�leg fi gyelembe véve a foglalkoztatást, 
a bevételt, a társadalmat és a helyi gazdaságot. 
Az energiaigényes nyomdaipar számára – amely 
a fa rostanyagainak használatára is támaszkodik –, 
ahhoz, hogy a félkész termékeket és a papírt oly 
módon állítsák el�, ami minimumra csökkenti a 
negatív környezeti hatást, fi gyelembe kell venni 
a teljes gyártási folyamat vízfogyasztását, a ke-
letkez� szilárd hulladékokat, az energiafogyasz-
tást és a hozzájuk kapcsolódó károsanyag-kibo-
csátást és leveg�szennyezést. A cégeknek arról is 
gondoskodniuk kell, hogy egy átfogó hulladék-
kezelési lánc hatékonyan kezeljen és ártalmatla-
nítson minden olyan hulladékot, amelyet nem 
lehet újból felhasználni vagy újra hasznosítani.  

EGYSZER� LÉPÉSEK

A nyomdák számára a pozitívabb környeze-
ti hatás irányába tett lépések olyan egyszer�ek 
lehetnek, mint a papír házon belüli újrahasz-
nosítása, a megfelel� papír, festék és ragasztó ki-
választása az újrahasznosítás el�segítése érdeké-
ben, a szállítási intézkedések felülvizsgálata és a 
munkatársak megnevelése, hogy a lámpákat és 
a számítógépeket kapcsolják ki a m�szak végén. 
Vagy lehetnek összetettebbek is, mint részvétel 
tanúsítási rendszerekben, mint például a Kör-
nyezetkezelési és Auditálási Rendszerben (Eco-
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Management and Audit Scheme, EMAS). Ez egy 
vezet�i eszköz cégek és más szervezetek számára 
környezetvédelmi teljesítményük kiértékelésé-
hez, beszámolók készítéséhez és a teljesítmény 
további javításához. Vagy az ISO  14001-ben, 
amely a környezetkezelés különböz� szempont-
jaival foglalkozik, elemezve nyomógéptermi és 
kötészeti berendezések energiafogyasztását be-
szerzés el�tt vagy miel�tt megújítható energia-
forrásokból történ� energianyerésbe invesztál-
nának. Davide Biancorosso ipari tanácsadó azt 
mondja, hogy egyes olasz vállalkozók cégüknél 
napfénypaneleket helyeztek üzembe saját elekt-
romos energiaszükségletük ellátására, és eseten-
ként több energiát fejlesztenek, mint amennyire 
szükségük van, úgyhogy a fölösleget értékesí-
teni tudják az országos energiahálózatnak. Az 
ausztráliai Vega Press más megközelítést al-
kalmazott, és ezzel elnyerte a Heidelberg Eco 
Award környezetvédelmi kitüntetést, amelyet 
a fenntartható innovatív megoldásokért ítél-
nek oda. A nyomda épületének a tetejét speciá-
lis fényvisszaver� anyaggal vonták be, amely 
nem engedi át a napsugarakat. Az épület nagy 
hatékonyságú szigetelésével kombinálva, ez 
csökkentette a klimatizálás költségeit, az áram-
fogyasztást, és így a káros üvegházi gázokat is.  
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AZ ÖSZTÖNZ�K MEGÉRTÉSE

A Trucost (=  valódi költségek) nev� szervezet 
(amely ügyfeleinek abban segít, hogy megértsék, 
melyek a tevékenységük valódi költségei, hogy 
az er�forrásokat hatékonyabban alkalmazzák 
valamennyi m�veletükben, beszállítási láncuk-
ban és beruházási portfóliójukban) kutatásai-
nak eredményeként arról számolt be, hogy a 
világ legnagyobb cégei 2,2 trillió dolláros kör-
nyezeti károsodást okoznak üvegházi gázok ki-
bocsátásával, amely az egyik legf�bb tényez�. 
A nyomdaipar f� környezeti hatásait az üveghá-
zi gázok1 jelentik a hulladékokkal együtt (ame-
lyek depóniára kerülnek, elégetik �ket vagy újra 
felhasználják és újra hasznosítják), és az illékony 
szerves vegyületek (nem-metán VOC) kibocsátása.  

A kulcsfontosságú ösztönz�k az ezeket a ha-
tásokat csökkent� fenntartható gyakorlat alkal-
mazására: a jogalkotás, a végfelhasználók és a 
gazdaságosság, valamint az elkötelezett cégtulaj-
donosok. Miriádnyi nemzetközi egyezmény, kö-
telezettségvállalás és jogszabály létezik, amelyek 

hatással vannak az ipar m�ködésére, mint pél-
dául a Kiotói Jegyz�könyv, a Nemzetközi Szab-
ványügyi Szervezet (International Organisation 
for Standardisation, ISO), a Karboncsökkentési 
Kötelezettségvállalás (Carbon Reduction Com-
mit ment), a Veszélyes Hulladékokra Vonat-
kozó Szabályok (Hazardous Waste Regulations), 
az Integrált Szennyezésmegel�zés és Ellen�rzés 
(In  teg rated Pollution Prevention and Control, 
IPPC), a Helyi Légszennyezés Megel�zése és 
Ellen�rzése (Local Air Pollution Prevention and 

Control, LAPPC), a vegyszerekre vonatkozó 
euró pai REACH szabályzat és az Elektromos és 
Elektronikus Berendezések Hulladéka (Waste 
Elect rical and Electronic Equipment, WEEE).  
Azonban a jogszabályok vagy nemzetközi egyez-
mények betartása nem elegend�, amikor arról 
van szó, hogy jelent�sen csökkenteni kell egy 
cég m�ködésének a környezetre gyakorolt hatá-
sát. Ezért fordulnak a cégek az olyan tanúsítási 
eljárásokhoz, mint az ISO 9001, a min�ségirá-
nyítási rendszer, amely arra lett kialakítva, hogy 
segítsen a szervezeteknek, hogy megfeleljenek 
az ügyfelek és más érdekeltek igényeinek, meg 
a strukturáltabb és a végfelhasználók által el-
ismertebb hozzáállás számára az ISO 14001 és 
az EMAS. Mindezek megkövetelik az összes fo-
lyamat és elvégzett m�velet alapos rögzítését és 
számbavételét, valamint folyamatos elkötele-
zettséget évr�l évre. 

A SZABVÁNYOK BETARTÁSA

Alex Jahanbani, az ME Printer (=  Közel-keleti 
Nyomdász) f�szerkeszt�je rámutat, hogy a meg-
rendel�knek a nemzetközi szabványoknak való 
megfelelésre vonatkozó követelése a közel-keleti 
cégeket arra kényszeríti, hogy környezetvédelmi 
tanúsíttatást végeztessenek. Megállapítja, hogy 
bár nem kötelez�ek a környezetvédelmi rend-
szerek, a jöv�ben a nyomdák kénytelenek lesz-
nek környezetvédelmi politika és jogszabályok 
bevezetésére a nyomdai tevékenység szabályo-
zása céljából, és a fenntarthatóság bevezetésére 
annak érdekében, hogy a végfelhasználóknak se-
gítsenek azok beszámolhatóságának és elszámol-
hatóságának javításában. Davide Biancorosso 
felhívja a fi gyelmet arra, hogy Olaszország elfo-
gadta a környezet büntet�jogi védelmér�l szóló 
2008/99/EC irányelvet. Szerinte ennek az a cél-
ja, hogy „Több céget, különösen azokat, amelyek 
a ‘nagy ügyfeleket’ szolgálják ki, ösztönözzön 
egy környezetvédelmi rendszer bevezetésére, le-
gyen az az ISO 14 001 tanúsítás vagy az EMAS-
regisztráció”.

A másik legnagyobb befolyásoló a végfelhasz-
náló. Végs� soron azok a cégek, amelyek nem fe-
lelnek meg a kiírási feltételeknek, nem nyerik el a 
megrendelést. A papír beszerzési forrásáért való 
felel�sség el�kel� helyen szerepel a kiírási doku-
mentumokban és gyakran megkövetelik a Felel�s 
Erd�gazdálkodási Tanács (Forest Stewardship 
Council, FSC) és az Erd�tanúsítást El�mozdító 
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Program (Program for Endorsement of Forest 
Certifi cation, PEFC) tanúsítású papírfajtákat. 
Az a helyzet, hogy Olaszországban a tanúsított 
nyomdák száma 2009-r�l 2010-re megduplázó-
dott és úgy t�nik, hogy ez a trend folytatódni fog. 
Az FSC-tanúsítás most több mint 125 millió hek-
tárra vonatkozik, több mint 80 országban. Több 
mint 226 millió hektár lett PEFC-auditálva 30 or-
szágban.    

BESZERZÉSI POLITIKÁK

A végfelhasználók igényei arra ösztönzik a cé-
geket, hogy új beszerzési politikát és irányítást 
vezessenek be, állapítja meg Biancorosso, és 
hozzáteszi: „Olaszország tele van olyan nyom-
dákkal, amelyek el�bb tettek lépéseket a fenn-
tarthatóság irányába, aztán az elvégzett mun-
kát életciklus-elemzéssel (Life Cycle Analysis), 
néhány esetben címkézéssel érvényesítették.” 
Azt is hozzáteszi, hogy az Autocarta papírgyár-
tó szövetség keményen dolgozott, hogy meg-
magyarázza a fogyasztóknak, a hagyományos 
nyomtatásnak kevesebb negatív hatása van a 
környezetre, mint azt az emberek gondolják. 
Arra törekedett, hogy meger�sítse a nyomta-
tás értékét, és mind nemzeti, mind nemzetkö-
zi együttm�ködéssel eloszlassa azokat a míto-
szokat, amelyek az iparágat erd�pusztítóként 
és nagy környezetszennyez�ként láttatják. Ko-
rábbi évekkel összevetve er�sen növekedett a 
felügyeletilánc-tanúsítások száma, amelyet ke-
vesebb, de növekv� számú ISO 14001 és EMAS-
regisztráció kísért. Ami a beruházásokat illeti, 
a fókusz a fenntarthatóbb technológiákon és 
olyan segédanyagok és egyéb vegyszerek alkal-
mazásán volt, amelyeknek kisebb a környeze-
ti hatása. Az ausztráliai nyomdaipar is nagyon 
sikeres volt, és felmérések kimutatták, hogy az 

utóbbi húsz évben a környezetre gyakorolt ha-
tását költségcsökkent� intézkedésekkel 97%-kal 
csökkentette. 

Az igényesebb tulajdonságú FSC- és PEFC-
papírfajták mellékhatása az újrahasznosított 
opciók iránti növekv� kereslet. Ennek eredmé-
nyeként b�vült a választék is, úgy hogy ma a 
nyomdák gyakorlatilag választhatnak, hogy 
mennyi els� felhasználású vagy újrahasznosí-
tott rostot szeretnének a papírban, hogy meg-
feleljenek a munka vagy a megrendel� köve-
telményeinek.  

KARBONSZEMPONTOK

A karbonsemleges papírfajták iránti érdekl�dés is 
növekv�ben van, amelyeknél a gyártók a papír 
el�állítása során keletkez� szén-dioxid-kibocsá-
tást kompenzálják. CO2 akkor keletkezik, amikor 
a papírgépen a papír megszárításához szüksé-
ges g�z és az elektromos energia el�állítására 
f�t�anyagot égetnek el. A kompenzálása úgy 
történhet, hogy egyenérték� karbonkrediteket 
vásárolnak olyan projektekt�l, amelyek szén-
dioxidot takarítottak meg. 

Ha egy cég csökkenteni akarja gyártó tevé-
kenységének a hatását, akkor támogathat más 
helyszíneken folyó meg újítható ener gia-/kör-
nye   zet védelmi projekteket azzal, hogy kar-
bon kompenzációs krediteket vásárol, ezzel 
kar bon sem leges állapotot létrehozva. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy ez deregulált piac, 
és nem mindig világos, hogy a kompenzáció 
csökkenti-e az összhatást. És az is igaz, hogy 
legjobb, ha el� ször is csökkentjük a káros-
anyag-kibocsátást, ahelyett, hogy egyszer�en 
fi zetünk a már megtörténtért.  Sok cég árusít 
krediteket, míg a vásárlók és eladók a kereske-
désre t�zsdei platformot is igénybe vehetnek, 
mint például a Karbonkereskedelmi T�zsdét 
(Carbon Trade Exchange). A karbonkreditek 
legnagyobb azonnali piaca az Európai Klíma-
t�zsde (European Climate Exchange, ECX), 
ezt követi az USA-ban a Chicagói Klímat�zsde 
(Chicago Climate Exchange, CCX).  

A KARBONHATÁS FELBECSLÉSE

Jelenleg nincsen nemzetközi szabvány nyom-
dák számára a karbonhatás csökkenté sé r�l, de a 
készül� ISO 16759 várhatóan foglalkozni fog ezzel. 
Össze fogja vonni a világon a nyomdaiparban 
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használatos különféle karbonkalkulátorokat a 
nemzetközi elszámolhatóság és átláthatóság ér-
dekében. Sok nyomda rendelkezik ISO 14001 ta-
núsítvánnyal, de ez a vezetési szabvány minden-
féle üzleti tevékenység segítésére készült, nem 
csak a nyomdaipar részére, azzal a céllal, hogy 
csökkentsék a környezetre gyakorolt hatást, és 
nem az egyes termékek karbonlábnyomának 
mérésére. A 16759 hivatalos rendszere, amely-
hez hozzá lehet majd mérni a nyomdatermé-
keket, és az eredményeket tanúsítani lehet, 
lehet�vé teszi majd a nyomdáknak, hogy meg-
rendel�ik számára meger�sítsék, az általuk 
el�állított nyomdatermékek karbonlábnyoma 
megfelel egy nemzetközi szabványnak. És a 
nyomdatermékek vásárlói biztosítékot akar-
nak arról, hogy a nyomda számításai átlátha-
tóak, világosak és szektorok és régiók között 
összehasonlíthatóak. Remélhet�, hogy az ISO 
16759 arra fogja ösztönözni a médiavásárlókat 
és -fogyasztókat, hogy gondosabban megfon-
tolják, miként invesztálnak a médiákba és ho-
gyan használják azokat.  

A szabvány úgy van kialakítva, hogy olyan 
adatokat szolgáltasson, amelyek lehet�vé te-
szik különböz� nyomtatott médiatermékek 
karbonlábnyomának az összehasonlítását. Azon-
ban úgy van strukturálva, hogy különböz� 
médiatermékek összehasonlítására is lehet-
ne használni, ami alapot adhat a nyomda-
ipar számára érvényes és összevethet� média-
lábnyom-összehasonlításokhoz, beleértve az 
elektronikus médiát is. 

Míg jók és rendben lev�k az er�s ösztönz�k a 
cégek számára, hogy felülvizsgálják médialáb nyo-
mukat, Ausztráliában növekv� aggályok vannak 
egy ellentmondásos karbonadó-javaslattal kap-
csolatosan. Wayne Robinson, az Australian Prin-
ter (= Ausztrál Nyomdász) szerkeszt�je fi gyelmez-
tet: „A nyomdaiparban sokan úgy gondolják, 
hogy ennek hatására a nyomtatás külföldre fog 
kerülni, ha az ausztrál nyomdáknak adót kell fi -
zetniük a nyomdatermékek után, míg a külföl-
di nyomdáknak nem, bár Ausztráliába adnak el 
termékeket. Ez el�nytelen helyzetbe juttatja a 
helyi beszállítókat.” 

NYOMÓS KEZDEMÉNYEZÉSEK

A fenntartható intézkedéseket a mindennapi 
tevékenység részévé lehet tenni, mint például 
egy energiahatékony nyomógép üzembe he-
lyezését. Erre az utóbbira fókuszálja kutatását 
és fejlesztését sok nyomógépgyártó. A KBA ki-
fejlesztett olyan nyomógépeket, amelyek akár 
40%-kal kevesebb energiát használnak, mint ha-
sonló méret� társaik, míg VariDry Blue szárítási 
technoló giája az energiafogyasztást akár 50%-kal 
csökkenti. A japán nyomdászok számára a kér-
dés élesen fókuszba került a 2011. márciusi föld-
rengéssel. Namba Toshiyuki, az Insatsu Joho f�-
szerkeszt�je a Printing & Publishing Intézetben, 
azt mondja, hogy Tokióban a nagy cégeknek 
jogszabály írja el�, hogy elektromosenergia-
fogyasztásukat 15%-kal csökkentsék, míg a kis 
és középméret� nyomdák megpróbálják ezt ön-
ként megtenni.  

A károsanyag-kibocsátás is kulcskérdés, és a 
manroland 900 XXL 7B nyomógépe megkap-
ta a „károsanyag-kibocsátásra bevizsgálva” mi-
n�sítést a BG Druck und Papiert�l (a [német] 
nyomda- és papírfeldolgozó-ipar munkaadói 
felel�sségbiztosítási szövetségét�l), a Komori 
nyomó gépei pedig megkapták a „BG CE káros-
anyag-kibocsátásra bevizsgálva” tanúsítványt. 
Az alkoholmentes nyomtatásra is léteznek kö-
zös törekvések, hogy kevesebb káros vegyszerre 
legyen szükség, és történnek befektetések a víz 
nélküli nyomtatásba. A víz nélküli nyomtatás 
egyedülálló értékesítési érvet ad a cégek kezé-
be, mivel egyesíti a csúcsmin�ség�, színállan-
dó nyomtatást a fenntarthatóság melletti kiál-
lással, környezetvédelmi szándékot hoz létre, és 
lehet�vé teszi a nyomdáknak hozzáadott érték 
létrehozását. 
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A Fogra nyomdaipari kutatóintézet, amely a 
kutatás és fejlesztés terén támogatja a nyomta-
tási m�szaki tudományokat és a jöv�be muta-
tó technológiákat, elkötelezett amellett, hogy 
a nyomtatás során használt vegyi termékek 
(azaz a gépmosó oldószerek, nedvesít� folyadé-
kok) környezetbarátok legyenek, megfeleljenek 
az egészségvédelmi és biztonsági el�írásoknak. 
Azt mondja, hogy növekv�ben vannak a nyom-
tatáshoz használt vegyi termékekkel szembeni 
követelmények, és így az intézet tanúsítványai 
iránti érdekl�dés is. A Fogra szóviv�je, Rainer 
Pietzsch azt mondja: „A Fogra fenntartható ter-
mékeket bevizsgáló és tanúsító rendszere jól 
ismert és elfogadott. Amikor plusz követelmé-
nyek merülnek fel a piacon, a tesztelési és tanúsí-
tási szempontokat módosítjuk.”

A DIGITÁLIS EFFEKTUS

A fenntarthatóság melletti érvelésnek nagyon 
is a központjában van a digitális nyomtatás az-
zal a képességével, hogy személyre szabott és kis 
példányszámokat gyártson, plusz példányok 
szükségessége nélkül, biztosítva, hogy csak azt 
gyártsák le, amire szükség van. A gyártás a fel-
használás helyének közelében is történhet. Ezért 
vannak elkötelezve az olyan gyártók, mint a HP, 
Ricoh, Xerox, Canon és Kodak, a felhasznált 
nyersanyagok csökkentése, az újrahasznosítha-
tóság és az összetev�k életciklusának tökéletesí-
tése mellett. Vannak átfogó újrahasznosítási/
újra használási kezdeményezéseik is.  

Az ofszet és digitális nyomógépek gyártói oda-
fi gyelnek, hogy a szoftverek továbbfejlesztésével 
hogyan lehet tökéletesíteni a gyártástervezést, cso-
portosítani a munkákat. Ez optimálja a gyártás 

programozását úgy, hogy a leghatékonyabb se-
bességet és teljesítményt lehet elérni, csökken a 
költséges állásid� és hatékonyabbá válik a festék és 
papír felhasználása. A számítógépes „próbanyo-
mat”-tal (softproofi ng) is id�t és szállítási költ-
séget lehet megtakarítani, közben csökkentve a 
munka karbonlábnyomát. Egyre összetettebb 
vezetési tájékoztatási rendszerek elemezni tud-
ják a gyártás minden szakaszát annak érdekében, 
hogy jobb módját találják meg a selejt/hulladék 
és az energia kezelésének. Jahanbani hozzáteszi, 
hogy az energiahatékonyság a jöv�ben a nyom-
dák számára nem csupán karbonlábnyomuk 
csökkentését fogja jelenteni, hanem digitális láb-
nyomuk csökkentését is. Kijelenti, a költséghaté-
konyságot és az igény szerinti nyomtatást a leg-
több nyomda alkalmazni fogja, hogy csökkentse 
a rendelkezésre álló er�források pazarlását.  

EMISSZIÓK MÍNUSZBAN

Nem meglep�, hogy magas illékony szerves 
vegyület (VOC) tartalmuk miatt a festékek a 
fenntarthatóság refl ektorfényébe kerültek. Sze-
rencsére ma már a 2016-ig szóló el�rejelzések a 
környezetileg kevésbé káros receptek és vegy-
szerek folyamatos bevezetését jósolják és a hang-
súly a folyékony festékek öko-oldószer- és víz-
alapú változatain lesz, amelyek kiváltják majd 
az aktívabb oldószeres rendszereket (amelyek a 
VOC-ért felel�sek). Azt is jósolják, hogy jelent�-
sen növekedni fog a sugárzásra rögz�d� festék-
rendszerek használata, amelyeknél az elektron-
nyaláb (electron beam, EB) társul az UV mellé. 
A széles formátumú nyomtatóknál növekv� trend 
tapasztalható öko-oldószeres nyomtatók alkal-
mazására, egy másik jelent�s változás a hagyo-
mányos fényforrásokról az energiahatékonyabb 
LED-ekre való átállás.  

Figyelembe kell venni a veszélyes leveg�szeny-
nyez�k (hazardous air pollutants, HAP) jelen-
létét is, amelyek a kereskedelemben tipikusan az 
oldószerbázisú festékekben kaphatók. Az átlát-
hatóság javítása érdekében az USA-beli Nyom-
dafestékgyártók Nemzeti Szövetsége (National 
Association of Printing Ink Manufacturers, NA-
PIM) rendelkezik egy festékbesorolási rendszer-
rel, amely a festékek megújítható tartalmán alap-
szik, amit Bioeredet� Megújítható Tartalomnak 
(Bio-derived Renewable Content, BRC) nevez-
nek. A NAPIM azt is mondja, hogy k�olajszár-
mazék anyagok helyett bioeredet� megújítható 
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anyagokat, mint például növényi és faolajokat 
lehet használni. A Stehlin Hostag Ink festékgyár 
Inkredible (= hihetetlen festék) íves ofszetfestékei 
tényleg környezetbarát anyagokon alapszanak. 
A digitális nyomtatás festékinnovációi között 
van a HP Indigo ElectroInk-je, amelynek az új ré-
szecske�rlési eljárása akár 40%-kal csökkenti az 
energiafelhasználást és a Xerox XPIS hotmelt fes-
tékei, amelyek fölöslegessé teszik a további rögzí-
tési vagy ráolvasztási kezelést. A Kodak szárazfes-
ték-technológiája segített a belgiumi Drukkerij 
De Bie nyomdának abban a döntésben, hogy 
egy sereg Kodak-megoldásba invesztáljon.  Öko-
lógiai hozzáállásuk következtében beruháztak 
napelemekbe és h�szivattyúkba is. Bart De Bie 
igazgató kommentálja: „Egy olyan környezettu-
datos szervezet számára, mint a miénk, a Kodak 
NexPress száraz festékei további nyomós érvet 
jelentettek amellett, hogy a Kodakot válasszuk.”

FESTÉKELTÁVOLÍTÁSI SIKER

Nem sokkal ezel�tt a digitálisan és tintasugárral 
nyomtatott papír többségét nem lehetett újra-
hasznosítani, mivel a festéket nem lehetett eltá-
volítani az ívekb�l – az ok a papír nyomtatha-
tóságot el�segít� bevonata volt. A deinkingnek 
is nevezett festékeltávolítás lehet�vé teszi a hid-
rofób (víztaszító) festékrészecskék elkülönítését 
a hidrofi l (vízben nedvesed�) rostoktól. Ez rend-
ben is megy az ofszet- és mélynyomtatásnál, de 
a vizes alapú festékeket, mint a tintasugaras és 
nem eltávolítható fl exófestékeket hagyományo-
san nem lehet így elválasztani. Megoldásokat 
keresnek olyan szervezetek, mint a Festékeltávo-
lító Ipar Nemzetközi Szövetsége (International 
Association of the Deinking Industry, INGEDE), 
amely támogatja a festékeltávolítás témájában 
folyó kutatásokat és együttm�ködik az újrahasz-
nosítás területének más szerepl�ivel is éppúgy, 
mint a nyomdafesték- és nyomógépgyártókkal, 
a papírkikészít� iparral és az adalékanyagok be-
szállítóival. A Digitális Nyomatok Festékeltávolí-
tási Szövetsége (Digital Print De-inking Alliance, 
DPDA) is közölte, hogy a nemrégen lefolyt pró-
bák során az általa tesztelt majdnem összes fes-
téksugaras nyomatot sikerült festékteleníteni.  

A HÁROM ALAPELEM BEVEZETÉSE

A fenntarthatóság létfontosságú eleme bármely 
sikeres üzleti fejlesztési tervnek, mivel a csök-

kentés, újrahasználás és újrahasznosítás beve-
zetése alapvet�en fontos a selejt/hulladék csök-
kentésében, a munkaszokások javításában, a 
jogszabályok nak való megfelelésben, az akkredi-
tálások megszerzésében, új megrendelések elnye-
résében, a részvényesek boldoggá tételében és még 
a munkatársak felvételében és megtartásában is. 
Ezenfelül hozzá tartozik minden egyes cégnek 
a piaca iránti felel�sségéhez. Egyedül a hulladék 
valódi költsége akár 25-ször akkora lehet, mint a 
hulladékkezelési költség, mondja a Karbon Tröszt 
(Carbon Trust), egy független nonprofi t cég, ame-
lyet az Egyesült Királyság kormánya hozott létre, 
és potenciálisan egy cég  forgalmának akár 4%-a 
is lehet. Az Egyesült Arab Emirátusokban a helyi 
önkormányzatok már tettek intézkedéseket en-
nek a leküzdésére, és ragaszkodnak hozzá, hogy 
a cégek újrahasznosítsák a hulladékukat és csök-
kentsék a CO2-jüket, mondja Jahanbani. A Dubai 
és Egyesült Arab Emirátusok Szabad Övezetekben 
bejegyezett cégeknek is be kell tartaniuk a szabad 
övezetek vezetése által meghatározott környezet-
védelmi el�írásokat.  

Alain Vermeire, a belgiumi Grafi sch Nieuws 
f�szerkeszt�je is azt mondja, hogy a nyomdák f� 
motivációja egyértelm�en gazdasági, a keletke-
z� zöld imázs csak másodlagos. Hozzátette, hogy 
bár a nyomdáknak fi gyelembe kell venniük a 
fenntarthatóságot bármely beruházásnál, és cél-
szer� tájékoztatniuk a megrendel�iket a fenn-
tartható gyakorlatról, lehet�leg egy fenntartha-
tósági beszámolóban, célszer� elkerülni, hogy 
mindent zöldre fessenek. „Ellentétes eredmény-
re vezethetne,” jegyzi meg. Arra is fi gyelmezte-
ti a nyomdákat, hogy ne csak a zöld kérdésekre 
fókuszáljanak, a rövid és hosszú távú életképes-
ség kárára: „A kihívás egy nyomda számára els�-
sorban az, hogy nyereségesen kielégítse megren-
del�i igényeit, másodsorban pedig fenntartható 
módon. Ha megfeledkezünk az els�r�l, a má-
sodik értelmetlenné válik. Például lehet, hogy 
a Chevalier International cég Hollandia legzöl-
debb nyomdája volt, de cs�dbe ment.”

Hogy a nyomdai gyártási láncolatban min-
den szempontból ilyen sok er�feszítés történik 
ezeknek a kérdéseknek a megoldására, az vilá-
gossá teszi, hogy mindenkinek a programjában 
kiemelt helyet kap a fenntarthatóság. Egy csomó 
kemény munka és pozitív cselekvés eredménye-
ként az iparág nagyon er�s pozitív üzenetet küld, 
és fontos, hogy mindenki hallassa a hangját és 
adja tovább ezt az üzenetet. 


