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A PNYME, az Óbudai Egyetem  és a Xerox 
Magyarország karolta fel a hazánkban els�-
ként a Nyomdavilág szaklap által szervezett 
Nyomdavilág Zöld Díj versenyt. November 
8-án, az Óbudai Egyetemen került sor ünne-
pélyes keretek között a Nyomdavilág Zöld 
Díj átadására. Összesen hat cég, 4 nyomda 
és 2 papírkeresked� nyert a pályázaton 
díjat: Antalis Hungary, Állami Nyomda, 
Budapest Papír, Folprint Zöldnyomda, 
Gelbert ECOprint, STI Pet�fi  Nyomda.

Nyomdavilág Zöld Díj 
GREEN PRINT WORLD AWARD

Dr. Patkó István, az Óbudai Egyetem dékánja és 
a GPwA f�védnöke, dr. Schulz Péter és dr. Endrédy 
Ildikó, a verseny kiírói és szervez�i, Schuck István 
és Bánáti László, a GPwA védnökei nevében kö-
szöntötték a díjátadás résztvev�it. 

GREEN PRINTWORLD AWARD 

A papír- és nyomdaipari környezettudatos gondol-
kodás, a környezetvédelem területén végzett ki-
emelked� technológiai, valamint környezet-

Díjátadás: Antalis Hungary Díjátadás: Állami Nyomda

Díjátadás: Budapest Papír, Folprint Zöldnyomda, Gelbert ECOprint, STI Pet�fi Nyomda
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központú vállalatirányítási tevékenység, a papír- 
és nyomdaipar környezettudatosságának fejlesz-
tése területén végzett tudatformáló, példamutató 
eredmények elismerése. 

Kategóriák
Az Év Zöld Papírkeresked�je 
– magyarországi papírkeresked� cégek számára

Az Év Zöld Nyomdája
magyarországi telephely� kis nyomdák,
magyarországi telephely� közepes nyomdák és
magyarországi telephely� nagy nyomdák 

kategóriákban.

Az elbírálás f�bb szempontjai
A díj min�sítési rendszerében alapvet�en olyan 
elvárásokat fogalmaztak meg és pontoznak, 
melyek megléte dokumentálható, ellen�rizhe-
t�. Az értékelés a következ� f�bb szempontokat 
veszi fi gyelembe: környezeti célok, programok, 

környezetkímél� anyagok, berendezések és zöld 
technológiák alkalmazása, az anyagokkal, er�-
forrásokkal való takarékoskodás, a szervezetnek 
a fenntartható fejl�dés érdekében tett er�feszí-
tései, a környezettudatosság bels� és küls� kom-
munikálása, ISO 14001, FSC/PEFC rendszerek 
m�ködtetése, társadalmi felel�sségvállalás.

A GPwA f�védnökei
a Papír- és Nyomdaipari M�szaki Egyesület, 
az Óbudai Egyetem, Környezetmérnöki Intézet és 
a Xerox Magyarország Kft.

A GPwA védnökei
dr. Egyed Béla, dr. Kardos György, Schuck István

A GPwA szervez�je
a Mérnök és Nyomdász M�szaki és Szolgáltató Kft.

A GPwA médiatámogatói 
a Nyomdavilág és a Magyar Grafi ka. 

Új értelmet nyer a klímaneutrális nyomtatás az 
észak-németországi Quint nyomda (Pronstorf) 
esetében. Nem azért, mert újrahasznosított pa-
pírra nyomnak biofestékkel, hanem azért, mert 
a teljes gyártást saját széler�m�vével el�állított 
árammal m�ködteti. S�t, a Quint tájékoztatása 
szerint, a megtermelt áram több mint 30%-át be-
táplálja a villamos hálózatba. 

A cég saját tulajdonú szélturbinája már 1994 
óta látja el az üzemet árammal. A nyomda fenn-
tarthatósági koncepciója nem csak az áramellá-
tásra terjed ki: 1998 óta geotermikus energiával 
f�tik az üzemi helyiségeket, a melegvízellátásról 
napkollektorok gondoskodnak, biológiai tisztí-
tóberendezéssel kezelik újrafelhasználás céljából 
az üzemi vizet, 2011 januárja óta pedig leveg�–
víz h�cserél�t alkalmaznak a h�visszanyerés op-
timalizálásához.

A nyomda megérdemelten használhatja az 
ötletes „Quint Druckt mit Wind” (Quint széllel 
nyomtat) szlogent.

 (Forrás: print.de) 

Saját széler�m�vel m�ködteti gépeit a Quint Nyomda

POZIT ÍV ENERGIAMÉRLEG A NYOMTATÁSBAN


