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2010-ben immár harmadik alkalommal
írta ki Digitális Könyvnyomtatási Pályáza-
tát az Océ-Hungária Kft. A pályázat célja
továbbra is a magyar könyvpiacra jellemző
egyre kisebb példányszámú címek, illetve 
a fiatal vagy pályakezdő szerzők műveinek
megjelenési lehetősége volt. Ennek megfe-
lelően 12 könyv, címenként 250 példányos
megjelenését tette lehetővé a pályázat 
kiírója.

Újdonságot jelentett a korábbiakhoz képest,
hogy a 2010-es pályázat Nógrádi Gábor író véd-
nökségével zajlott. A tartalmi szempontból leg-
jobbnak ítélt 12 mű került kinyomtatásra. Ezen
alkotások indulhattak az Océ Digitális Könyv-
nyomtatási Pályázatának „Legszebb könyv” dí-

jáért, melynek eredményéről egy független,
öttagú bírálóbizottság döntött a 2011. március
24-ei Könyvértékelő Napon. A szakmai bíráló-
bizottság tagjai dr. Endrédy Ildikó, az Óbudai
Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környe-
zetmérnöki Kar, Médiatechnológiai Intézeté-
nek nyugalmazott intézetigazgatója és tanára,
Nyomda- és Médiaipari Szakcsoport vezetője,
Vágó Magdolna, a Dabasi Nyomda vezérigazga-
tója, Pesti Sándor, a PNYME ügyvezető igazga-

tója, Münnich Dénes, a Lupe magazin főszer-
kesztője és Kiss Gábor, a Tinta Kiadó ügyvezető
igazgatója voltak.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosz-
tó ünnepségére 2011. március 31-én került sor.
Németh György, az Océ-Hungária Kft. ügyveze-
tő igazgatója megnyitó előadásával üdvözölte
a vendégeket (pályázók, művek szerzői, nyom-
dák, kiadók), és bemutatta a 130 éves múltra
visszatekintő Océ-t, mely nyomtatók, másolók
gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. A hol-
landiai központú cég 80 országban van jelen
világszerte. 2010. március eleje óta, a Canon
erőivel egyesülve, különálló divízióként folytat-
ja színvonalas tevékenységét. A könyvpályá-
zat a mecénási szerepvállaláson kívül gyakorlati
és valós példát kívánt mutatni a könyvszakma
képviselői számára a kis példányszámú digitá-
lis könyvnyomtatás jövedelmezőségére. 

Németh György, az Océ-Hungária Kft. ügyvezető igazgatója

Szalai István, az Océ-Hungária Kft. üzletág-igazgatója

Erdély Zsolt, a Budapest Papír Kft. ügyvezető igazgatója

Digitális Könyvnyomtatási Pályázat 
– Océ-Hungária Kft.
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Az igazgató úr előadását Szalai István, az Océ-
Hungária Kft. üzletág-igazgatójának prezentációja
követte. Képet kaphattunk a digitális könyvgyár-
tás üzleti lehetőségeiről és az ehhez kapcsolódó
Océ-megoldásokról. Felhívta a figyelmet az
Océ környezettudatos törekvéseire, így a be-
rendezések minimális ózon- és károsanyag-ki-
bocsátására, az alacsony energiafelhasználás-
ra, valamint az alkatrészek és kellékanyagok
újrahasznosítási lehetőségeire, mely által mi-
nimálisra csökkenhet a hulladékképzés. 

Az Océ Digitális Könyvnyomtatási Pályázatá-
nak fő támogatója, a korábbi évekhez hasonló-
an is, a Budapest Papír Kft. volt. Erdély Zsolt,
ügyvezető igazgató megismertette hallgatósá-
gát cégükkel és az általuk forgalmazott papír-
termékekkel. Digitális papírjaik kiválóan illesz-
kednek az Océ VP6250 Ultra típusú berendezés
Gemini technológiájához is. A sikeres együtt-
működés tanúbizonysága az elkészült köny-
vekből látható.

Erdély Zsolt előadását követően Németh
György megköszönte Nógrádi Gábor egy évig
tartó védnöki tevékenységét. Az író szerint ko-
moly kihívást jelent a pályázat, melynél a kihí-
vó fél a pályázat kiírója, a kihívást elfogadó fél
pedig a pályázó maga. Örömét fejezte ki, hogy
a pályázók többségében szépirodalmi művek-
kel jelentkeztek, hiszen a szépirodalom rend-
szeres olvasásával jelentősen fejleszthető az ifjú-
ság szövegértési képessége, ami az élet minden
egyéb területén fontos.

Pesti Sándor feltárta a bírálóbizottság döntésé-
ben szerepet játszó szempontokat, melyek a mű-
vek technikai kivitelére vonatkoztak. Így a könyv
méretét, formáját, betűtípusát, választott papír-
ját, borítóját, kötési módját vizsgálták, ill. azt,
hogy ezek mennyire felelnek meg az adott mű-
fajnak. Emellett még a műről kialakult általános
benyomás is döntő fontossággal bírt. 

Pesti Sándor összefoglalója után Németh
György kihirdette a 2010-es Digitális Könyv-
nyomtatási Pályázat eredményét, és átadta a
díjakat. Első helyen az Aposztróf Kiadó végzett
Kormos Franciska: Magánkeringő c. művével.
A díjat, amely egy kétszemélyes wellness hétvége
volt, Hetyei László, az Aposztróf Kiadó ügyve-
zető igazgatója vette át.

A második helyezést a Dogdream Kft. érte el
Bernáth Éva: Kutyasorsok kutyaszemmel c. no-
velláskötetével, a harmadikat pedig Szilágyi Fe-
renc: Magyar Athenas II. c. verseskötete nyerte el.

Az eredményhirdetést követően Németh
György bejelentette: az Océ Digitális Könyv-
nyomtatási Pályázata 2011-ben is folytatódik,
ezúttal a Canonnal egyesített erőkkel. 

A részletes kiírás hamarosan olvasható lesz az
Océ-Hungária Kft. honlapján. 2011-ben a pá-
lyázatnak új védnöke lesz Kocsis András szemé-
lyében, aki a Kossuth Kiadó ügyvezető igazgató-
ja, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesületének elnökhelyettese, és akinek szob-
raival és festményeivel is találkozhatunk. 

A rendezvényt egy állófogadás zárta, ahol a
résztvevők megtekinthették az elkészült pálya-
műveket, és lehetőségük volt a bírálóbizottság
tagjainak személyes értékelését is meghallgatni.

Pesti Sándor, a bírálóbizottság elnöke Nógrádi Gábor író, a pályázat 2010-es védnöke

Kocsis András, a Kossuth Kiadó ügyvezető igazgatója, 
a pályázat 2011-es védnöke




