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Zöld nyomdának lenni nemcsak elhiva-
tottság, hanem egyben életforma és  
szakmai kihívás is. A Gelbert Eco Print Kft. 
dolgozói többségében családos emberek, 
akik felelősen példát mutatnak a következő 
generációnak. Gellér Róbert ügyvezetővel 
és Szamosi Dénes ügyvezető-helyettessel 
beszélgettünk.

„A szó szoros és átvitt értelmében is gyerme-
keink jövőjéért dolgozunk. Nem véletlen hát, 
hogy folyamatosan arra törekszünk, hogy a 
legmodernebb technológia mellett a legújabb 
környezetvédelmi megoldásokat alkalmazzuk. 
Ökoüzemünkben környezetbarát nyomtatási 
technológiát vezettünk be, drasztikusan csök-
kentve ezzel az ózonképződésben szerepet játszó 
illékony szerves vegyület (VOC) kibocsátását. 
Megfelelünk az ISO 14001 Környezet Irányítási 
Rendszer követelményeinek, amely kiegészíti szi-
gorú belső minőség-ellenőrzési rendszerünk, az 
ISO 9001 szabvány előírásait” – fogalmazta meg 
Gellér Róbert a cég egyik legfontosabb küldetését. 

Mikor kezdődött a Gelbert ECO Print  
környezettudatos gondolkodása?
Hat éve, amikor a céghez kerültem a zöld kon-
cepció már javában futott – emlékezett vissza 
Szamosi Dénes. A Heidelberg-megoldásokat vá-
lasztva egészen két évvel ezelőttig alkoholmen-
tesen nyomtattunk. Az uniós előírások változá-
sával visszatértünk az alkoholos nedvesítéshez, 
de az alkoholkoncentrációt, a technológia hatá-
rait feszegetve a végletekig csökkentettük. A leg-
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apróbb részletre is odafigyelünk, még az irodai 
hulladékkosárba sem kerülhet egyéb, csak papír, 
minden más hulladékot szelektíven gyűjtünk. 
Többletenergiát és -figyelmet kell fordítani min-
den munkafolyamatra, hogy a környezettuda-
tosság érvényre kerüljön. Nagyobb technoló- 
giai fegyelmet igényel a csökkentett károsanyag- 
kibocsátással történő termelés, a dolgozókon áll 
vagy bukik, hogy a nagyobb odafigyelést igény-
lő folyamatok sikeresen működjenek – tudtuk 
meg Gellér Róberttől.
 
Mitől „zöld” a Gelbert ECO Print nyomda?
Jellemzően a hagyományos termékek környe-
zetbarát módon történő előállítása és az alap-
anyagok, segédanyagok tudatos kiválasztása 
teszi zölddé a nyomdát, de vannak ügyfeleink, 
akikkel már a tervezés fázisában is együtt gon-
dolkodunk. Előnyben részesítjük a különleges 
formátumot és a lakkok és fóliák helyett a struk-
turált felületű, natúr szépségű nyomathordozó-
kat, amelyek már érintésükkel, tapintásukkal a 
környezetbarát gondolkodás üzenetét hordoz-
zák. Saját grafikusunk segíti megrendelőinket a 
letisztult, finom, elegáns megjelenésű kiadvá-
nyok létrehozásában.

Szakmai megmérettetéseken is részt veszünk, 
több díjat is elnyertünk a GPwA és Pro Typo- 
graphia versenyen is. A nyomtatáshoz növényi 
alapú festékeket használunk, illetve rendelke-
zünk az Erdőgondnoksági Tanács (FSC®) tanú-
sítványával is. 

Központi festékezőrendszerünk lehetővé teszi, 
hogy nyomdagépeinkbe csőrendszer segítségé-
vel adagoljuk a festéket. Ennek és colormanage-
ment rendszerünknek köszönhetően jelentősen 
csökkent festék- és energiafelhasználásunk, töre-
dékére zsugorodott a beálló ívek mennyisége, így 
kevesebb hulladék keletkezik.

Korszerű és megbízható berendezéseink révén 
képesek vagyunk kiváló minőségű nyomatok 
előállítására mind ofszet-, mind digitális tech-
nológiával. Üzemünkben az ofszetnyomtatás 
főszereplői a Heidelberg Speedmaster nyomógé-
peink, amelyek a legmodernebb technológia al-
kalmazásával gondoskodnak a színhelyes, gyö-
nyörű nyomatokról, B3-tól B1 méretig.

Ez évtől Ricoh és Canon digitális nyomógépek 
is erősítik a gépparkunkat, amelyek nemcsak a 
kis példányszámok gazdaságos nyomtatását te-
szik lehetősé, hanem a perszonalizált kiadvá-
nyok kivitelezését is.

Nyomtatási kapacitásunkat hatékony köté-
szeti gépparkunk teszi teljessé, melynek segítsé-
gével a legegyszerűbb szórólaptól a PUR-kötésű 
könyvekig, a nyomdatermékek széles palettája 
kerülhet nálunk kivitelezésre.

Mit jelent a Gelbert nyomda prospektusán 
az ECOprint+ megjelölés?
A válasz a gépezetet működtető emberekben rej-
lik. Egész pontosan a szakemberekben. Ez az a 
PLUSZ, aminek köszönhetően szolgáltatásaink 
túlmutatnak a kinyomtatott anyagokon. A nyom-
tatás köré épített ügyfélközpontú rendszer ga-
rantálja a legjobb ár-érték arányt, mely kiegészít-
ve környezetközpontú szemléletünket biztosítja, 
hogy ügyfeleink hosszú távon minket válasszanak. 

Miben nyilvánul meg a Gelbert nyomda 
társadalmi felelősségvállalása?
Úgy gondoljuk, hogy a környezetvédelem szer-
ves részét képezi a társadalmi felelősségvállalás 
is, mely filozófiánkat kerületünkben igyekszünk 
tettekkel is kifejezni. Ilyen törekvés például a 

„Rászoruló gyerekek reggeliztetése” program tá-
mogatása. Egy hónapon át a Gelbert nyomda 
biztosítja azt, hogy egyetlen óbudai gyerek se in-
duljon éhesen iskolába.

Tudjuk, hogy ipari termelő üzemként a hatósá-
gi regulációkon és termékdíjakon túl is felelősek 
vagyunk a tevékenységünkből adódó ökológiai 
lábnyomért, melynek csökkentéséért és az elke-
rülhetetlen környezeti hatásunk ellensúlyozásá-
ért aktívan teszünk. Munkáltatóként belső kör-
nyezetünkért, munkavállalóinkért és a minket, 
telephelyünket befogadó közösség iránt is fele-
lősséggel tartozunk.


