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Nyomdászportrék – Tóth György 
AMIT TÓTH GYÖRGY A KÖNYVKÖTÉSZETRŐL ÉS A FELDOLGOZÁSRÓL NEM TUD, 
AZ NEM IS LÉTEZIK

Dr. Garáné Bardóczy Irén

Tóth György, a Pénzjegynyomda Rt. könyvkötészeti
művezetője 1967-ben – érettségi után – családi
példát követve választotta a nyomdászmesterséget.
1969-ben a Ságvári Endre Nyomdaipari Szak-
munkásképző Intézetben kitűnő eredménnyel
könyvkötő szakmunkásvizsgát tett. Ezt követően
három évig az Akadémiai Nyomdában dolgozott
könyvkötő szakmunkásként. 

Annak ellenére, hogy lelkiismeretes, jó munkájával
felettesei figyelmét felkeltette, elismerését kivívta,
s munkahelyén vezetői munkakör betöltésére ka-
pott ajánlatot, nem ezt választotta, hanem tovább
lépett. A Szakmunkásképző Intézet igazgatójának
felkérését fogadta el. 1972-től a  Ságvári Endre
Nyomdaipari Szakmunkásképző Intézetben könyv-
kötő oktatóként és szaktanárként dolgozott.

Eközben folyamatosan képezte tovább magát:
1974-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen műsza-
ki oktatói oklevelet szerzett, 1978-ban elvégezte
a Könnyűipari Műszaki Főiskolát, nyomdaipari
üzemmérnök képesítést kapott, majd 1982-ben
ugyancsak a BME-en tanári oklevelet szerzett.

1983-ban a Szakmunkásképző Intézet igazgatója
műszaki igazgatóhelyettessé nevezte ki. Részt vett
a nyomdaipari szakközépiskolai képzés feltételei-
nek megteremtésében, majd irányította a nappali
és esti tagozatos technikusképzés bevezetését. Ez a
tevékenység magában foglalta a tantervek kidol-
gozását, az iskolatípusnak megfelelő tankönyvek
elkészítését, illetve szakmailag az ipari technoló-
giákhoz való igazítását, a hazai nyomdaipari igé-
nyeknek megfelelően.

1996-tól ismét váltás következett be szakmai pá-
lyafutásában, a Pénzjegynyomda Rt. könyvkötő
üzemének vezetője lett. 

Pályamódosítása jó döntés volt. Olyan munka-
helyen dolgozhat, ahol szakmailag teljes önálló-
ságot biztosítanak számára, munkatársait maga
választhatta ki, közülük több korábbi tanítványa.
Jövőre vonatkozó tervei között kiemelt helyen
szerepel a Pénzjegynyomda Rt. útlevélgyártás kor-
szerűsítését biztosító könyvkötészeti fejlesztésének

sikeres megvalósítása. További célként tűzte ki ma-
ga elé a számítógéppel való kompatibilis termék-
előállítást, amely a nyomathordozó és az alkalma-
zott technológia közötti összhang megteremtésével,
a precíziós gyártás folyamatos minőség-ellenőrzé-
sével teszi lehetővé a hatékonyság és a termelé-
kenység növelését.

Tóth György több éven keresztül vezette a MTESZ
Nyomdaipari Oktatási Bizottságát. A szakmai ok-
tatáshoz pályamódosítását követően sem vált hűt-
lenné, 1996-ban könyvkötő-, illetve szakoktatási
szakértőként is tevékenykedett. Jelenleg a Rejtő
S. Könnyűipari Mérnök Főiskola óraadó tanára,
a könyvkötőszakmában vizsgabizottság-elnöki fel-
adatokat lát el, a Tótfalusi Alapítvány kuratóriu-
mának tagja, az Oktatási Minisztériumhoz tartozó
NSZI Nyomdaipari Bizottságának tagja.

Munkája elismeréseként több ízben részesült
kitüntetésben: 1979-ben, 1985-ben, 1989-ben a Mű-
velődési Miniszter Kiváló Munkáért kitüntetésben
részesítette, 1990-ben a Könyvkötő Kisiparosok
Országos Szervezetétől aranyfokozat-kitüntetést
kapott, a szakma 1991-ben és 2004-ben Lengyel
Lajos-díjjal tüntette ki.

Tóth György a szakmai oktatás kiváló ismerője
és gyakorló szakmai vezető, mind a képzés, mind
a foglalkoztatás oldaláról széles körű tapasztalatok-
kal rendelkezik. Nem titkolja – és ezeket a nagyon
fontos információkat megosztja olvasóinkkal –
azon megállapítását, miszerint hiányzik a koráb-
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ban megszüntetett szakközépiskolai oktatás. Gép-
mester- és könyvkötőszakmában az utánpótlás
minimális, a fennálló igényeket nem elégíti ki.
A jelenlegi képzési forma keretében a tizedik osz-
tály elvégzése után egy év gyakorlati szakmai kép-
zéssel megszerezhető segédkönyvkötő bizonyít-
vány a szakterület betanított munkás szintű szak-
emberrel való ellátását biztosítja. Az érettségizett
fiatalok kétéves képzéssel könyvkötő szakmunkás
bizonyítványt szerezhetnek, illetve további két év
képzéssel könyvkötő technikus szintet érhetnek
el. Az üzemekben három-négy hónapos helyi
képzéssel jól foglalkoztathatók gépkezelőként. 

A technológiai fejlesztések új, magasabb szintre
emelt követelményeket támasztanak a könyvkötő
szakmunkásokkal szemben. A nagy teljesítményű,
számítógéppel vezérelt gépek, amelyek széles körű
alkalmazása a korszerű könyvkötészetekben szinte
törvényszerű, megköveteli, hogy a kezelőszemélyzet
minimum középfokú végzettségű vagy technikus
legyen. Szükség van a könyvkötészetekben számí-
tástechnikusokra, informatikusokra. Elengedhetet-
len legalább egy idegen nyelv (német, angol) szakmai
nyelvezetének ismerete. A könyvkötőknek a szakmai
ismereteken túlmenően rendelkezniük kell nyomda-
ipari technológiai ismeretekkel, anyagismerettel és
felhasználói szinten számítástechnikai ismeretekkel.

Égetően hiányzik azonban a könyvkötő mester-
vizsgáztatás, amelynek megoldását a Könyvkötő
Kisiparosok és az Ipar- és Kereskedelmi Kamara is
sürgeti. Nem megoldott a minőségi szortiment
könyvkötészeti képzés, mivel az ipar nem, csak
a lakosság igényli.

Hiányoznak a jelenlegi technológiákat ismerte-
tő, korszerű, naprakész képzést biztosító szakmai
tankönyvek, illetőleg a technológiai-technikai
fejlesztésekről megfelelő szinten és folyamatosan
tájékoztató szakmai folyóiratok.

Tóth György könyvkötő-, illetve a mai tevékeny-
ségnek és terminológiának jobban megfelelő nyom-
tatványfeldolgozó szakma iránti elhivatottságát
mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy jelenleg is
tevőlegesen foglalkozik a szakmai képzés korszerű-
sítésével. Az NSZI-től a könyvkötőszakma kompe-
tenciaprofiljának kidolgozására kapott megbízást.

Tóth György szakmai és tanári karrierje magá-
ért beszél. Tevékenységét szakközépiskolát és fő-
iskolát végzett tanítványok ezrei fémjelzik. Nevét
a nyomdaipar történetébe szerzőként vagy társ-
szerzőként megjelent könyveivel, publikációival
is beírta. A jövőre vonatkozó tervei, célkitűzései
megvalósításához sok sikert kívánunk.

OECD a fájlcserélők legalizálása 

mellett  

Egyre inkább terjednek a fájlcserélő rendsze-
rek és felhasználói körük az Organisation for
Economic Co-Operation and Development
(OECD) legújabb tanulmánya szerint. 
Az internet-felhasználók egyharmada töltött
már le filmeket, zenéket, szoftvereket P2P
rendszereken keresztül. Az illegális, jogsértő
letöltések ellen a fájlcserélő rendszerek 
legalizálása lehet a megoldás.

Főként az európaiak használják a fájlcserélő
rendszereket, amiken keresztül egyszerű letöl-
teni olyan nagyméretű fájlokat, mint például
a filmek vagy a szoftverek. Egy tavaly októberi
felmérés szerint a népszerű peer-to-peer (P2P)
fájlcserélő rendszereket megközelítőleg tízmil-
lióan használták egyidejűleg az OECD orszá-
gokban.

Az új OECD-tanulmány beszámol arról is,
hogy a fájlcserélő rendszerek által okozott
szerzői jogsértések egyre inkább érintik a film-
ipart. Kimutatták, hogy 2003 óta az OECD-or-
szágokban élők több filmet, képet és játékot
töltenek le, mint zenét. 2002-ben még a zenei
letöltések aránya volt nagyobb (62,5 %) ezek-
ben az országokban, míg 2003-ra megfordult
az arány, és a film, kép és játékok letöltése tette
ki a letöltések 51,3 %-át.

Az OECD szerint a kalózkodás elleni megoldás
az lehet, ha sikerül az engedélyezett fájlmeg-
osztó rendszereket egy új üzleti modellként
elfogadtatni, amin keresztül törvényes keres-
kedelmi úton hozzá lehet jutni a szerzői joggal
védett szellemi termékekhez.

Kálmán András, az ASVA igazgatója az OECD
tanulmányával kapcsolatban egyetértését fe-
jezte ki: „Az illegális szerzői jogi letöltéseket
igazán akkor lehetne Magyarországon is csök-
kenteni, ha megteremtenénk a jogi alapjait a le-
gális letöltéseknek a fájlcserélő rendszereken
keresztül, és új kereskedelmi csatornaként
fogadnánk el az új módszert. Ez egy olyan
technológia, ami sok lehetőséget hordoz ma-
gában, amit ki kell használni legális keretek kö-
zött.”

Forrás: www.oecd.org


