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Schmidt Dániel

Els� el�adóként a házigazda 
Paksi Atomer�m� Zrt. képvise-
letében Pécsi Zsolt „Környe-
zetbarát elektromos energia 
atomer�m�b�l az iparnak” 
címmel tartott el�adást.
Ezt követ�en Szebeni Már-
ton, a CYEB Energetic Solutions 
Ltd. Hungary részér�l a „Költ-
ségcsökkentés és környezet-
védelem energiahatékonyság-
növeléssel” cím� el�adást 
prezentálta.
Majd dr. Schulz Péter, 
a P&E Kft. képviseletében 
„Szénlábnyom – Környezet-
barát papír, kontra multi-
média” tartott el�adást és 
tájékoztatást adott a Nyom-
davilág szakmai magazin 
GPwA pályázatáról. 

Az els� el�adásblokk záró 
el�adásaként Erdély Zsolt, 
a Budapest Papír Kft. színei-
ben a „Környezetvédelem 
papíros szemszögb�l” cím� 
el�adását hallgathatták 
meg a résztvev�k. Ebéd után 
az üzemlátogatások követ-
keztek, a rendezvény részte-
v�i megtekinthették az 
atomer�m�vet, majd 
a Szekszárdi Nyomda látta 
vendégül a szakmai 
érdekl�d�ket.

A rendezvény második napján 
a nyomtatás témakörében 
hangzottak el el�adások 
Tengelicen.

Az els� el�adó Balogh Gábor 
volt, a Béta-Roll Hengergumizó 
Zrt. képviseletében – „Az ehet� 
nyomat” cím� el�adással.

A Beta-Roll Zrt. el�adása 
a gazdaságos (m�veletkiha-
gyás) és biztonságos csomago-
lóanyag-gyártással szemben 
támasztott követelményeket 
tekintette át, összehasonlítva 
az általános csomagolás, 
az élelmiszer-csomagolás és 
az els�dleges élelmiszer-
csomagolás követelményeit. 

Megismertük a jelenleg ér-
vényben lev� és a rövid id�n 
belül életbe lép� nagyon szigo-
rú, élelmiszer-csomagolásra 
vonatkozó EU-s, EP-s és svájci 
jogszabályokat. E jogszabályok 
keretet szabnak minden a 
gyártásban felhasználható 
anyagra. A kész nyomda-
termékeknek összességében 
kell ezeket az el�írásokat 
teljesíteniük.

Élelmiszer-csomagolásra 
szagszegény és migrációsze-
gény festékeket kell használni, 
els�dleges élelmiszer-csoma-
golásra csak migráció-problé-

mamentes festéket lehet alkal-
mazni. Jelenleg az els�dleges 
élelmiszer-ipari csomagoló-
anyag-gyártásnál a papíralapú 
nyomathordozó mindkét ol-
dalát lakkal zárjuk le, hogy 
a migrációt a lehet� legalacso-
nyabbra csökkenthessük. 

Idén a környezetvédelmi és a nyomtató szimpóziumot 
a kapcsolódó, egymásra épül� témák miatt együtt szer-
veztük, de lehet�ség volt akár külön-külön is részt venni 
a programokon. Üzemlátogatás a Szekszárdi Nyomdában 
és a Paksi Atomer�m�ben volt. A szakmai el�adások 
az atomer�m� konferenciatermében hangzottak el 
Schmidt Dániel szakosztályelnök nyitóbeszéde után.
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A Beta-Roll Zrt. által ajánlott 
festék alkalmazásakor a hátol-
dal lakkozása, lakkozási m�ve-
let megtakarítható. Az Epple 
festékgyár által szabadalmaz-
tatott BoFood MU (német–
angol mozaikszó: jelentése 
élelmiszerhez migráció problé-
mamentes) festékek minden-
ben teljesítik az el�írásokat. 
Az Epple által élelmiszer-cso-
magolásra ajánlott és gyártott 
festéke élelmiszer-azonos ter-
mészetes összetev�kb�l áll. 
Így a legnagyobb jogi és törvé-
nyi biztonságot nyújtja mind 
a nyomda, mind a márka ter-

mékgyártó és ezáltal a fogyasz-
tó részére. A festék beütéssel 
szárad, gyors tovább-feldolgoz-
hatósági és kiváló nyomtatha-
tósági tulajdonságokkal 
rendelkezik.

A Canon Hungária Kft. képvi-
seletében Winkler Gábor és 
Varga Tamás, a Proffesional 
Print terület kiemelt ügyfelek 
kapcsolattartói bemutatták 
a cég környezetvédelmi politi-
káját és a cégcsoport legújabb 
fejlesztését.

A Canon alapfi lozófi ája, 
a Kyosei, melynek jelentése: 
„Üzleti növekedés és fejl�dés, 
miközben cégünk hozzájárul 
a világ jólétéhez és az emberi-
ség boldogulásához”. Ez meg-
mutatkozik a vállalat környe-
zeti fi lozófi ájában is, melynek 
f� célja az er�források hatéko-
nyabb kihasználása és a fenn-
tartható fejl�dés biztosítása.

A Canon és az Océ, a vállala-
tok egyesülésekor, közös kör-
nyezetvédelmi alapelveket 
határoztak meg, melyek az 
üzleti tevékenységek és 
a környezeti hatások harmo-
nizálására, valamint a környe-
zetterhelés csökkentésére irá-
nyulnak. Így az értékesítés, 

telepítés és a használat során 
fellép� elektronikus berende-
zésekhez kapcsolódó, például 
a szállításból adódó energiafel-
használás és légszennyezés, 
valamint a hulladékképz�dés 
és a használat során fellép� 
környezeti hatások csökkenté-
sére. Ennek érdekében 
a Canon–Océ elindította 
a „Fordított gyártás” progra-
mot, melynek része például 
az újraértékesítés közvetlen 
csatornán, a felújítás és újra-
gyártás, valamint évente 
több mint hárommillió festék-
kazetta visszagy�jtése.

Az innováció és a közös fej-
lesztések els� eredménye 
az Océ VarioPrint DP Line 
berendezés, amely egy fekete-
fehér, íves digitális nyomdagép, 
DirectPress® technológiával. 
Az új berendezés fejlesztésekor 
a Canon–Océ számos szem-
pontot fi gyelembe vett a kör-
nyezettudatosság érdekében. 
Az alacsony fi xálási h�mérsék-
let és a HeatXchange® techno-
lógia kevesebb energiafelhasz-
nálást eredményez, mivel a 
fi xáláskor felmelegedett papír 
h�jét visszaadja a bemen� 
papírnak. Így minimális a 
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papíralak-változás, és az el�-
melegített papíron jobb lesz 
a nyomatkép. A berendezés 
továbbá gyorsan rendelkezésre 
áll az els� nyomat elkészítése-
kor, nincs ózonkibocsátás és 
használt toner, valamint mini-
mális a zajterhelés.

A Canon–Océ közösen fej-
lesztett megoldásaival így 
a jöv�ben új lehet�ségek nyíl-
nak meg a nyomdaipar el�tt, 
melyekkel a káros környezeti 
hatások is hatékonyan csök-
kenthet�ek.

Szendrei Szabolcs sales igaz-
gató bemutatta, hogy egy Web 
to Print felületen milyen mó-
don rendelhetünk meg brosú-
rát, névjegykártyát és más 
marketinganyagokat. Ezután 
a Print to Web megoldásokban 
rejl� lehet�ségeket prezentálta. 
A QR-kód alkalmazása után 
a DocuMobi, Print to Web 
szoftver m�ködését láthattuk. 
A DocuMobi lehet�vé teszi, 
hogy látszólag minden jelölés 
nélkül egy újsághirdetéshez, 
névjegy kártyához, képeslap-
hoz hozzácsatoljuk bemutat-
kozó videónkat. A reklám-
anyagot, okos telefonnal 
lefotózva, megtekinthetjük, 
az internet segítségével meg-
nézhetjük a tájékoztató videót.  
A fenti innovatív megoldások-
kal új lehet�ségek nyílnak meg 
a nyomdaipar el�tt, melyek 
újabb munkát generálhatnak.

Majd Orgován Katalin, 
a M�szaki Könyvkiadó ügy-
vezet�je a „Könyvpiaci tren-
dek, hazai helyzetkép” cím� 
el�adásával osztott meg hasz-
nos és értékes információkat 
a hallgatósággal. Gangl 
Gábor, Tánczos Lajos, az IC 
Hungária Kft. részér�l „Aktu-
alitások a min�ségtanúsítás-
ban, ISO helyzetkép” 
címmel prezentált.

Végül, de talán a legizgalma-
sabb el�adásként Sztruhár 
Imre, a Green Tax Consulting/
Öko-Hungária Nonprofi t Kft. 
képviseletében „Amit az új 
termékdíj törvényr�l tudni 

lehet” címmel adott tájékozta-
tást a termékdíjjal kapcsolatos 
tudnivalókról. E témával kap-
csolatban a kés�bbiekben 
a CSAOSZ és a NYPSZ is szer-
vez tájékoztató rendezvényt.


