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Megérkezett a Ricoh legújabb nyomdagépének soro
zata, a Ricoh Pro™ 8100S feketefehér digitális 
nyomdagépcsalád, mely kiemelkedõ képminõséget, 
strapabíró kialakítást, kiváló papírkezelést, magas 
megbízhatóságot és minimális állásidõt nyújt. 

A Ricoh folyamatosan fejleszti megoldásait, hogy a 
digitális nyomdagépeik az új generációk elvárásainak 
is maradéktalanul megfeleljenek. 

Legyen az Ön nyomdája is részese a Ricoh Pro™ 
8100S sorozat által biztosított nagyobb produktivi
tásnak és bevételnövelõ lehetõségeknek.

Ricoh Hungary Kft. 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Tel.: +3623 806 800 • Fax: +3623 806 801 
Web: www.ricoh.hu • Email: info@ricoh.hu 
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Víz.
túl értékes ahhoz, 
hogy elpazaroljuk.

Életünk legfontosabb alapanyaga. Mégis, míg életünk fenntartásához
mindössze napi két liter vízre van szükségünk, egyetlen négyzetméter
hagyományos CtP lemez elôhívásánál kb. 5 litert pazarolunk el. Már több 
mint 2500 elégedett felhasználó tudja, hogy az Azura vegyszermentes 
lemezek nap mint nap segítenek értékes vizünket literszámra megtakarítani. 
Most két, még érzékenyebb Azura lemezt mutatunk be, hogy
az ibolya- és termállézer felhasználók számára az eddiginél nagyobb
levilágítási teljesítményt tudjunk biztosítani. A lemezréteg erôs kontrasztjá-
nak köszönhetôen pedig Azura lemezeink emelik a hatékonyságot segítve
a minôségellenôrzést. Tehát amíg segít legértékesebb alapanyagunkkal,
a vízzel takarékoskodni, munkája eredményességét is emelheti.

:Azura. A vezetô vegyszermentes lemez.

www.agfagraphics.com
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A színpompás �sz is illeszkedik a Magyar Grafi ka tematikájához, mert 
szeptemberi számunk a színekre fókuszál. Els�ként az angliai Caven-
dish kiadóvállalat elemz� tanulmányának kivonatát ajánljuk, ami a 
színes digitális technológia globális terjedési folyamatával, természe-
tével, el�nyeivel, az általa gerjesztett kihívásokkal és a tennivalókkal 
foglalkozik.

Kiemelem még a Canon Insight kiadványsorozat szélesformátumú
nyomtatás lehet�ségeivel foglalkozó tanulmányát.

Hasábjainkat olvasva megismertetjük az X-Rite újgenerációs szín-
mér� spektrofotométerével. Majd az új Munken Works Kollekció a 
papír varázslatosságát szemlélteti, miközben a natúrpapírt a dizájn
tárgyává teszi.

Amikor a nyomda inspirálja a kreatívokat címmel a Xerox Color 570
nyomdagépével csodálatos inspiráló technikai lehet�ségekkel ad új 
ötleteket a felhasználóknak.

Papír, Postpress és Ink Academy sorozatunk újabb hasznos és érté-
kes tájékoztatással látja el a szakma igényes és információkra nyitott
képvisel�it. A Ricoh újdonságai után Debrecenbe, a könyves városba 
látogatunk kivitelez�nk, az Alföldi Nyomda jóvoltából. A hazai nagy
szakmai összefogás a PPFest és a keretében megvalósuló PPDExpo
mellett a londoni FESPA is fi gyelmet érdemel.

A Marzek Kner Packaging gyarapodásáról és épületrekonstrukció-
járól adhatunk hírt, majd a frissdiplomások bemutatkozása után be-
számolunk a Pro Typographia ez évi nyertes termékeir�l.

Folytatjuk a Budai Krónika rejtélyes történetét a Széchényi 
Könyvtár gazdag kínálatából, és olvasóink fi gyelmébe ajánljuk a 
Rejtélyes vízjelek – TEPLIC papírmalom 400 éves öröksége címmel –
megrendezett kiállítást, ami tárlatvezetéssel is megtekinthet�. Ott
a helyünk!

Tisztelettel:

 f�szerkeszt�

Kedves Olvasónk!
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Az angliai Cavendish kiadóvállalat 
720 oldalas CD-ROM kiadványa 
a színes digitális technológia megállítha-
tatlan globális terjedési folyamatának 
a természetével, el�nyeivel, az általa 
gerjesztett kihívásokkal és a tennivalók-
kal foglalkozik. Az elemz� tanulmány 
a világ meghatározó kutató, fejleszt�, 
digitális el�készít�-, másoló-, nyomtató-
eszköz-gyártó és jöv�kutató vállalatainak 
tapasztalatait, tanácsait, elemzéseit és 
statisztikáit is tartalmazza. A kiadványt 
a fenti cím� cikk szerz�je, a Cavendish
egyetem tanára és tucatnyi fejleszt�,
jöv�kutató szervezet szakért�je ismerteti. 

Sok éve már, hogy a nyomdaiparban bekövetke-
z� gyors változásokról cikkeket írunk és vitatko-
zunk. A digitális technológiára történ� átállásról 
számos kutatási beszámoló is megjelent. Az ipar 
átalakulási folyamatát egyesek „fenyegetésként”
élik meg, mások pedig lehet�ségnek tekintik, és 
felismerik, hogy a digitális fejl�dés fé   lútján nem 
állhatunk meg, mert minden perc újabb esélyt
jelenthet számunkra.

Az elmúlt húsz évben a digitális színes máso-
ló, el�készít� és nyomtató berendezéseket – el-
fogadva létjogosultságukat és tudomásul véve 
nagymérv� terjedésüket – széles körben hasz-
náljuk. Hát itt tartunk most! Érzékeljük, hogy
ezek eddig soha nem látott jelent�s változásokat
idéznek el�. Szélesítik az új termékek választékát, 
el�nyös árképzéssel kedvez� piaci változásokat
eredményeznek. El�re tekintve érzékeljük azt is, 
hogy miatta – globális méretekben is – igen je-
lent�s növekedésre számíthatunk.

A „digitális szín” korábbi hiányokat pótol, ed-
dig egymástól távol álló módszerek között teremt
�rtölt� közeledést, egybeolvadást (konvergen-
ciát) el�idéz� kapcsolatokat, és most jutottunk 
el a – képletesen szólva – „tornádószer�” fázis-
ba. Ezt Geoffrey Moore az 1995. évi bestseller ki-e
adású, A tornádó belsejében cím� könyvében a

A digitális, színes jöv� sikeréért
Colin Thompson
Fordította: Eiler Emil

következ�képpen defi niálja: „Olyan id�szak ez,
amelyben az új technológia a könnyen adaptál-
ható fázisból a folyamatokat meghatározó fázis-
ba (Mainstream adoptation phase)((  lép át.” 

Rengeteg tanulmány bizonyítja azt is, hogy
ma már szükségtelen gy�zködni a nyomdaipari
szolgáltatókat a színes digitális eljárás el�nyeir�l,
szükségességér�l. A világ érintett többsége hisz
abban, hogy az elmúlt évek jelent�s változáso-
kat hoztak a termel� és üzleti életükben. A tech-
nológia terjedésének „tornádósebesség� színes
konszolidációs szakaszában” minden keresked�
tisztában van az új (digitális) színes eljárás által
biztosított el�nyökkel.

Iparunk – e tekintetben – egy konszolidá-
ciós szakaszba lépett, de akadnak köztünk olyan 
nyomdaipari szolgáltatók is, amelyek üzleti for-
galmukat évi 30 százalékkal is képesek növelni,
azaz �k a digitális színesnyomtatvány-piac ki-
emelked�en sikeres résztvev�i.

A digitális sikertörténet azonban nem csak a
digitális nyomtatásra vonatkozik. Megértésé-
hez az egész üzleti tevékenységüket szükséges
áttekinteni, ahhoz hogy képbe kerülve felfog-
hassuk, mit�l lett hatékonyabb a tevékenységük,
hogyan sikerült elérniük az eredményeiket, ho-
gyan lettek képesek csökkenteni az összköltsége-
ket. A kérdésre a választ a Vállalati (Vállalkozási)
Üzleti Modell alapján kaphatjuk meg. (Lásd
a www.cavendish-mr.org.uk honlap k Enterprise
Business Model címszava alatt.)l

 A nyomdaipari szolgáltatók a kétszámjegy� 
növekedést csak a digitális technológiának az 
egész szervezetre kiterjed� alkalmazásával érhet-e
ték el, de úgy, hogy üzleti partnereik számára
is lehet�vé tették a széles kör� piaci növekedést.
Ehhez nem elegend� a legkorszer�bb digitális
nyomtatóeljárás birtoklása, hanem az is szüksé-
ges, hogy ennek megfelel�en változtassák meg
saját üzleti modelljüket, valamint a termékfel-t
használóik, üzleti partnereik is rendelkezzenek 
a megváltozott körülményeknek megfelel� ér-
tékszemlélettel.
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A fentebb említett és az interneten elérhet� 
Vállalati Üzleti Modell az alkalmazásba vétel
napjától kezd�d�en átfogó eszközként nyújt ha-
tékony segítséget a forgalom növeléséhez, a költ-
ségek csökkentéséhez és az általános színvonal
emeléséhez. 

A szóban forgó célok megvalósítása szempont-
jából az ofszetr�l a digitális eljárásra áttérés ön-
magában, képletesen szólva, még csak a „jéghegy 
csúcsa”. A jelent�s költség- és megtérülésiid�-
csökkentés szempontjából a digitális techno-
lógiát a gyártó-, az üzleti és a kereskedelmi fo-
lyamatok mindegyikére, az ellátólánc egészére
kiterjesztve kell alkalmazni. Ha megtesszük, ta-
pasztalhatjuk majd, milyen elégedettek lesznek 
t�le a felhasználóink. 

Kit�n� példa az a nyomdaipari szolgálta-
tó, amely innovatív digitális üzleti tevékenysé-
gének tudatos építése során rájön, milyen el�-
nyökkel jár, ha az értéknövelt színes nyomtatási
modelljét az ismétl�d� (és emiatt fenntartható) 
változóadat-nyomtatás alkalmazásával valósí-
totta meg.  

Geoffrey Moore könyvében a piacot hatfázisú-e
nak min�sítve, egy görbén ábrázolta, hogy ilyen
módon létrehozható egy jellegzetes technológiai 
életciklus modell. Olvasva a szerz� könyvét, vilá-
gossá válik, hogy hol és hogyan jelennek meg az
életciklusgörbén az egyes termékek technológiái, és
ezek fentebb jellemzett adaptációja milyen kor-
látozottan valósul meg. Bizonyos (kiváló) termé-
kek átlépik a küszöböt, és belépnek a Moore által
fentebb tornádóciklusnak defi niált periódusba.    k

Ez a „f�” folyamat (angolul mainstream) tartm
a legtovább, miközben a különféle terméktípu-
sok csatlakoznak a többiekhez. Életciklusgörbék 
jellegzetes módon érnek véget, átadva helyüket
az utána következ� generációs technológiáknak. 
Moore szerint a csúcstechnológiák (High Tech) 
többsége nem lép be a piaci események gyors
fejl�dését kifejez� tornádószakaszba. Ezek tö-
megtermékként, rejtetten vannak jelen a piacon,
vagy el�bb-utóbb megsz�nnek. Moore azért ne-
vezi tornádónak ezt a szakaszt, mert ennek dest-
ruktív romboló hatása van az iparra: újabb fel-
használói igények kielégítésére törekedve, de az
újabb igények hamar kigolyózzák a piacról a „ré-
gi” szabványokon alapuló termékeket.

A tornádófázisban a cégek piacvezet� pozícióra 
helyezkedve, igyekeznek rávenni más kereske-
delmi szerepl�ket, hogy játszanak kiegyenlít� 
szerepet. A tornádó fellépésekor senki nem akar 

lemaradni. Az alapvet�en romboló hatású tor-
nádónak van kreatív következménye is: koráb-
ban nem létez� b�séget, új típusú gazdaságot ge-
nerál. (Érdemes kipróbálni!)

A tornádók olyan er�k, amelyeket nem lehet fi -
gyelmen kívül hagyni, részben mert hirtelen kö-
vetkeznek be, romboló hatásúak és mert a gyors 
változások színterén – a piacon – vagyunk, tehát 
együtt élünk velük vagy meghalunk. A techno-
lógiát alkalmazó cégek többsége nem képes át-
lépni a folyamatok tornádófázisába. A folyama-
tokat segít� faktorok típusai közül akad olyan is,
amelyik ott ragad a tornádót megel�z� átmeneti
fázis egyik oldalán, egy másik típusa a korábbi-
tól alapvet�en eltér� értékesítési eszközöket igé-
nyel. B�vebben lásd a www.cavendish-mr.org.
uk honlapon, ahol számos tanács és modell segít k
eligazodni a változások területén.

Kétféle piaci szerepl�vel találkozhatunk: az
egyik a saját elképzeléseire, megérzéseire tá-
maszkodó (visionary), a másik a gyakorlatias, a té-
nyeket fi gyelembe vev� (pragmatic) típus.
El�bbi  intuitív, amely a korábbi piacainak vál-i

tozatlan megtartásával alkalmazza az új tech-
nológiát. Ösztöneire hagyatkozó, saját elkép-
zelésekre alapozó, kockázatvállaló típus.

Az utóbbi viszont analitikus, a folyamatokat i
elemz�, a kollégáival egyeztet� típus, amely 
jól kezeli a kockázatokat. Ez, miel�tt belevág-
na az új technológia alkalmazásába, bizonyí-
tékokat keres, hogy tisztázza annak megbízha-
tóságát, és csak utána fogadja el az új módszert.

Könny� elképzelni, hányféle (eltér�!) kihívás-
sal találja magát szemben mindkét technológia-
alkalmazó és különböz� értékrendeket tisztel�
típus. Ezért ha velük konzultálunk, tapasztalni
fogjuk, hogy teljesen eltér� értékekre alapozott
javaslatokkal állnak el�.

A továbbiakban azt elemezzük, hogy a Moore-
féle görbén a különböz� gyártástechnológiák 
hol helyezkednek el és, hogy ma (ezen a görbe ál-
tal képviselt id�vonalon) éppen hol tartunk.

Fontos tudni, hogy a technológia-életgörbe
különböz� szakaszain, fázisról fázisra mozog-
va, alapvet�en eltér� üzleti stratégiára van szük-
ségünk. A változóadat-nyomtatási technológia 
például még csak most lépte át a tornádósza-
kaszt megel�z� átmeneti fázist. A digitális színes
nyomtatás technológia a korábbi kezdet� növe-
kedési fázisában jár, ami a gyártott nyomtatvá-
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nyok fokozatosan növekv� mennyiségét idézi
el�. Az irodai színes nyomtatás az utóbbi öt év-
ben már a tornádószakaszában, a fekete-fehér 
nyomtatás pedig a megállapodott, a már bejára-
tott szakaszában van. 

A Moore-féle technológiai életciklusgörbe az 
igények fokozatos növekedését, az árak csök-
kenését és a rivalizálás mérsékel�dését fejezi ki. 
Fontos megjegyezni, hogy az igények csökke-
nése egyúttal az ipar konszolidációját is ered-
ményezi. Természetesen minden technológia-
típusnak ez a végkimenetele, ha az életciklus 
görbéjének a vége felé következik be. Ilyenkor az 
igények és a termékárak is csökkennek.

Ezek után ismét váltsunk témát, és foglalkoz-
zunk azzal a koncepcióval, amit a Moore-féle 
életciklusgörbe sugall a nyomdászoknak a tor-
nádószakaszt megel�z� fázisra nézve. Utóbbi
Moore- tól származó – magyarul nehezen értel-
mezhet� – angol elnevezése Bowling Alley Marke-
ting. Ez az olyan célkit�zéseknek felel meg, ame-
lyek a piac�rkitöltésre törekv�e vertikális piacok 
fenntartását, esetleg újabbak megszerzését céloz-
zák meg. Utóbbiból minél többet sikerül megva-
lósítanunk, természetesen annál jobban járunk. 
A Moore-féle  Bowling Alley Marketing technika g
célja a piaci hiánytermék pótlása terén elért si-
kerek sorozatos megismétlésével addig növelni a 
gyártott termékek kritikus tömegét, míg ki nem 
váltjuk a tornádófolyamat beindulását.

Foglalkozzunk most a digitális színes nyom-
tatás technológia tornádószakaszban fellép� ko-
rábban vázolt „romboló” természetével. A torná-
dószakaszba lépve a nyomtatott színes oldalak 
mennyisége jelent�sen n�, és akár kétszámjegy�
is lehet, ennek megfelel�en n�het a vállalat be-
vétele. 

A következ� öt év folyamán remélhet�leg foly-
tatódik ez a tendencia, csökkennek a termel�-
berendezés-árak, és egy színes nyomatoldalt ol-
csóbban adhatunk megrendel�inknek. Ett�l
alaposan megugrik a digitális színes nyomtató-
eljárással id�egység alatt gyártott oldalak meny-
nyisége. Belépünk a szolgáltató nyomdák gyor-
suló technológiai fázisába, és ezek a termékek a 
nagyvállalatok irodáiban egyre gyakrabban for-
dulnak el�.

Az új technológiáknak ellenálló vagy az eljárá-
sokat késéssel átvev� digitális színestermék-szol-
gáltató nyomdák számára a digitális színes tor-
nádó fokozottabb kockázatot jelent. A fentebb 
vázolt Moore-féle marketingmódszer a céges 

sokszorosító/másolóüzemek esetében különféle
szoftveralkalmazások használatát igényli, hogy
kielégíthessék a kifejezetten profi tszerzés érde-
kében végzett nyomtatással szemben felmerül�
speciális igényeket.

De honnan is származnak ezek az új típusú
digitális színes oldalak? Létük a színes torná-
dónak köszönhet�. Ebben szerepe van a csök-
ken� – még az ofszeteljárással készült nagyobb
példányszámúaknál is alacsonyabb – áraknak.
Egy nemrég készült, a digitális színes nyomta-
tással foglalkozó tanulmány szerint – például
2004-ben – tízmilliárd nyomat került át az of-
szett�l a digitális színes nyomtatóüzemekhez.
S�t, azt is feltételezik, hogy 2015-re már 48 milli-
árdra emelkedik az ilyen nyomatok mennyisége.
Az el�rejelzések szerint a korábban fekete-fehér
nyomatoldalak is átvándorolnak a színes digitá-
lis eljárás és a direktszínnel (Spot Colour) törté-
n� nyomtatás piacára. Amiatt, hogy a digitális
színes nyomtatás árai drámaian csökkennek, a 
piaci partnerek egyre inkább hajlanak a digitá-
lis színes termékek megrendelésére. Ráadásul az
új alkalmazás korábban nem létez� új alkalma-
zásokat is létrehoz. Jó példa erre a perszonalizált 
postai reklám (Direct Mail, DM) ún. Transpromo
változata, amely ugyanabban a dokumentum-
ban egyaránt tartalmaz tranzakciós, promóciós
információkat és digitális fotó alkalmazásokat. 

Az irodai digitális színes nyomtatás két évvel
ezel�tt jutott a tornádó fázisába. Tavaly kutatási
program segítette az intenzívebb irodai alkalma-
zást, a felmérések szerint több mint ezer újabb
berendezéssel. Az Egyesült Államok és Európa
döntéshozói szorgalmazták a fekete-fehér iro-
dai másolóberendezések színesre cserélését, ami
a színesnyomat-mennyiség növekedését von-
ta maga után. Az alkalmazásfejleszt�k az irodai
színes digitális nyomtatás jöv�jét illet�en opti-
misták. Az említett tanulmány szerint a doku-
mentumtulajdonosok 30–50 százaléka áll át az
el�nyöket jelent� színesre. Az el�rejelzések sze-
rint, az irodai körülmények között, a már most
aktív tornádóra vonatkozó sarokszámokat a szí-
nes tornádó követi majd.

Az értéknövelt nyomtatvány (Value Added 
Print) gyártás. Az alternatív médiával szemben
valóban versenyképes papírnyomatgyártás ér-
dekében parancsolóan megkövetelhet� a befek-
tetések gyors megtérülése. Amikor és ahol csak 
lehet, a papír alapanyagnak alkalmasnak kell
lennie az értéknövelt nyomdatermék el�állítás-
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ra. A nyomdásztól elvárható, hogy minden eset-
ben törekedjék az értéknövelés lehet�ségének 
kihasználására. Megfelel� id�pontban kell biz-
tosítania a megrendel� (átvev�, felhasználó) szá-
mára a termékkel szembeni elvárásainak megfe-
lel� követelmények (például a nyomathordozó
alapszín) teljesíthet�ségét.

A felel�s gondolkodású szolgáltató nyomdá-
nak tisztában kell lennie azzal, hogy ma már a 
megfelel� nyomatmin�ség, termék- és szolgál-
tatási ár nem elegend� a sikerhez. A felhaszná-
ló számára biztosított értéktöbbleten kívül min-
den szükséges információt is szolgáltatnia kell. 
Például azt, hogy miképpen lehet hatékonyabb 
az el�állítás, és hogyan lehet még eredménye-
sebb a termék által közvetített információ. To-
vábbá még azt is, hogy a felhasználó hogyan te-
heti a saját dokumentumalkalmazáson alapuló
üzleti folyamatait jobbá. 

Az értéknövel� nyomdatermék-gyártó tech-
nológiák némelyike igény szerinti (Print On De-
mand, POD) eljárást, színes digitális nyomtatást,
változóadat-nyomtatást (VIP) és hálózati kap-
csolatokat igénybe vev� módszereket, eszközö-
ket és szolgáltatások alkalmazását is igényelheti. 
Mindezek kombinációival teljesen új üzleti mo-
dellt lehet teremteni magunk, a szolgáltatók és
ezek felhasználói számára is.

A fejlettebb szolgáltató nyomdák – a digitális 
színes nyomtatással elérhet� bevétel növelése ér-
dekében – különféle kiegészít� digitális eszközö-
ket is beszereznek. A szóban forgó színes digitális
nyomdatermék-gyártás továbbfejlesztése érde-
kében a következ� két évben a szolgáltatók több
mint fele tervezi további színes nyomatot el�ál-
lító gyártóberendezések beszerzését. 

A digitális nyomtatással el�állított értéknövelt
termékek által biztosítható haszonrés jelent�sen
(egy tanulmány megállapítása szerint 17 száza-
lékkal) nagyobb az ofszeteljárásénál, s�t a piacon
tapasztalható ofszetnyomtatási túlzott kapaci-
tás miatt az ofszeté rohamosan tovább csökken. 

A nyomtatási megrendelések ofszett�l a digi-
tális gyártás felé vándorlását (offset to digital 
migration) el�idéz� okok. A digitális eljárással
el�állított színes nyomatoldalak árai az elmúlt
öt év folyamán gyorsan csökkentek. Ennek ha-
tásaival számos tanulmány foglalkozik. Kimu-
tatják, hogy a kiskereskedelmi árak csökkené-
se mindig jelent�s munkamennyiséget irányít
át a digitális gyártás piacára. A változásokat jól
jellemzi például, hogy egy adott id�szakban

52% többszínnyomtatású oldal és 47% speciális
színnyomatú került át ofszett�l a digitális nyom-
tatókhoz, a fekete-fehér nyomatok 37%-át pedig
már többszínnyomtatásban rendelik meg a ve-
v�k. A vonatkozó kutatások bizonyítják, hogy 
a monokróm és a többszínes közötti jelentékte-
len nyomatárkülönbség hatására a megrendel�k 
inkább a többszínnyomat mellett döntenek. Az
uralkodó trend a piacot a piaci termékcsoport-
szám   és termékmennyiség növekedése irányá-
ba tereli. A színes és a fekete-fehér nyomdater-
mékárak egyaránt széles skálán mozoghatnak. 

Az új univerzális színes nyomtatók színesben 
és fekete-fehérben egyaránt másolnak, ezért
ezek egy új piaci termékcsoportot (light producti-
on = könny� termékcsoport) képviselnek. A UCP
például egy olyan multifunkcionális termék,
amely a csak fekete-fehérben nyomtató és má-
soló készülékekhez viszonyítva rendkívül mini-
mális árkülönbözettel készíti a többszínes máso-
latokat.

A nagyteljesítmény� inkjet nyomtatóberen-
dezések a következ� öt évben szintén új pia-
ci termékcsoportot hoznak létre, ezért a színes
nyomatok oldalankénti ára tovább csökken és a
dekád végére további 10%-os árcsökkenés lehet
a végeredmény.

Végül (ha már a trendekr�l beszélünk) a vál-
tozóadat-tartalom nyomtatás termékvolumene
is n� (2013 folyamán például mintegy 40%-kal).
A következ� öt évre vonatkozó el�rejelzések sze-
rint az igény szerinti (Print-On-Demand, POD)
nyomtatvány kiskereskedelmi forgalma az USA-
ban 2013-tól 2015 végéig 38 milliárd $-ról 66 mil-
liárd $-ra n� (ami átlagosan évi 11%-os emelke-
dést jelent). Ennek a piaci szegmensnek a színes
nyomtatás a leggyorsabban növekv� termékcso-
portja. A színes másoló/nyomtató berendezé sek kel
megvalósított percenként 14 oldalas teljesítmény
44%-os növekedést jelentett. A fekete-fehér má-
solók/nyomtatók teljesítménynövekedése sem
elhanyagolható. Az európai növekedési adatok 
is hasonlóak.   

Jelenleg a piacon még a fekete-fehér POD nyo-
matmennyiség vezet, de a következ� öt évben,
az el�rejelzések szerint, a kis- és nagykereskedel-
mi forgalomra is a színes másolat mennyiség-
növekedése lesz a jellemz�, így a színes digitális
nyomat oldalszám-növekedése a következ� tíz
év alatt évi 30%-os is lehet.

Cikkeztünk a digitális hardverr�l is, de a si-
keres vállalat nyomtatóberendezéseit irányító
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nyomtatvány-el�állítási szoftverek is fontos té-
nyez�k. Ha visszatérünk a Moore-féle marke-
tingmodellhez, láthatjuk, hogy a rácsfeldolgo-
zó (Raster Image Processing, RIP) és a digitális 
workfl ow eszközök szerepének jelent�sége a cég 
sikeres m�ködése szempontjából szintén kulcs-
fontosságú tényez�.

Nyomtatványpiaci szempontból a hálózat-
ról történ� közvetlen nyomtatás (Web-To-Print,
WTP) is kritikus, értéknövel� hatású eszköz. A 
felsorolt tényez�k a változóadat-tartalom nyom-
tatással együtt el�bb teszik lehet�vé a a torná-
dófázisba való átlépést. A szuperhatékonyság 
teljesen új kategóriája a hibrid (ofszet/digitális)
nyomtatóeljárás-kombináció is. A Moore-görbén
ez a korai marketingfázisban található. 

A RIP és a közel húsz éve létez� egyéb gyártó-
folyamat-szabályozó eszközök is mind alapve-
t� elemei a POD hardverm�ködésnek. E téren a 
növekedés évi mértéke várhatóan 5% körüli. Az 
évtized végére ezek forgalmának kétszeres növe-
kedésére számíthatunk. A gyártási és az üzleti fo-
lyamatok hatékonyságát növel� változóadat-tar-
talom kezelés és a hálózatról történ� közvetlen
nyomtatás a nyomtatvány értéknövelése szem-
pontjából szintén kulcsfontosságú eszközeink.

  
Az üzleti forgalom évi 30% körüli növeléséhez a 
következ�kre van szükség:
A digitális nyomtató üzletágban a folyamatok 

felgyorsítása érdekében jelent�s beruházáso-
kat kell végrehajtani. Használjuk ki a torná-
dóeffektus el�nyeit a piacaink fellendítésére. 
De ne feledjük: a piacfellendít� célú beruhá-
zás önmagában nem lesz eredményes, ha csak 
abban merül ki, hogy megvásárolunk valami-
lyen hardvert.

Ezt követ�en segíteni kell kereskedelmi part-
nereinket abban, hogy üzleti kommuniká-
ciójukat hatékonyabbá tehessék.  Keressük a 
módját annak, hogy a kereskedelmi értéktöbb-
let-teremtés eszközeinek segítségével szintén
versenyképes üzleti környezetet teremthesse-
nek maguknak. A versenyalapú piaci környe-
zetben differenciált módszereket kell alkal-
mazni a fogyasztói elégedettség kiváltására és
új vev�k vonzására.

Harmadszor pedig: összpontosítsunk saját üz-
leti tevékenységünkre, gyártási módszereink 
fejlesztésére és a digitális gyártási eljárás fo-
kozottabb alkalmazására. Használjuk fel a 
fentebb említett Vállalati Üzleti Modellt (En-

terprise Business Model) a tevékenységünk 
színvonalának emelésére. 

A digitális diszpléj (adatközl�, fontos ismerete-
ket, új tudnivalókat közl�) nyomtatványgyár-
tás. A mai legf�bb kihívások, amelyekkel a gyár-
tóvállalatok szembesülnek: a nyomtatóeljárások 
és a digitális nyomdatechnika gyors változásai,
valamint ezek hatása a globális GDP-re. A ma-
gazin-, a TV-, a rádió- és a hagyományos reklám-
bevételek terén er�teljes visszaesés tapasztalható.
Ezzel szemben a következ� tíz év alatt a cso-
magolóanyag- és a kis példányszámú digitális
nyomtatás, továbbá a perszonalizált és a diszpléj
nyomtatás piacai igen jelent�s mértékben növe-
kednek. E feltételezések alapjául az eddigi növe-
kedési ütem szolgál. A következ� tíz év folyamán
a növekedés százalékos értéke a f�bb nyomtató-e
eljárások esetében az alábbiak szerint alakulhat:

2000 2005 2010 2015*
62 57 46 ?
22 21 19 ?
9 13 20 ?

* A jöv�kutatók a szita-, a fl exó- és más magasnyomó eljárások 
esetében 7 és 6, illetve 4% közötti növekedést prognosztizál-
nak. Az egyes piaci szektorokra vonatkozó el�rejelzések tehát
itt eltér�ek, de ezek is követik a táblázatban érzékeltetett ge-
nerális trendeket.

A digitális nyomtatás piaci részvétele más nyom-
tatóeljárások (gyártási) költségeinek az alakulá-
sától függ�en változik. Els�sorban a litho/ofszet 
eljárás befolyása lesz a meghatározó, de újabb al-
kalmazások és új típusú nyomathordozó anya-
gok megjelenése is szóba jöhet, amelyek több-
féle digitális formátumban, nem várt, izgalmas

„durranást” idézhetnek el� a piacon. A hagyomá-
nyos hirdetési módszerek terén is lehet elmozdu-
lás, például a fentebb említett nyomtatott digitá-
lis diszpléj termékek megjelenése következtében.

A jöv� nagymértékben függ a globális GDP
alakulásától. A jelenleg prognosztizált értéke évi
+3,5%, de a csökkenése sem kizárt. Európa eseté-
ben a következ� tíz év alatt legfeljebb csak 2,6%-
os GDP-növekedést feltételeznek. (A cikkíró sze-
rint alacsonyabb lesz.) 

Történelmileg Európa nyomdaiparaiban er�-
teljes korreláció tapasztalható, amelyben két té-
nyez� – az adott ország gazdasági állapota és a sze-
rencse együttes hatása – a meghatározó tényez�. e
A rövid távú fl uktuációkat rendszerint a GDP év-
r�l évre folyton változó lokális mértéke idézi el�.
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Ha a dolgok a gazdaságban éppen jól mennek,
akkor a hirdetések mennyisége – az értékesített
nyomatmennyiség, a promóciók és az egyéb ösz-
tönzések hatására – is n�. Ez azt jelenti, hogy a 
megjelen� újságok és a magazinok, brosúrák, a 
digitálisan el�állított nyomtatott diszpléjek, a 
postai úton terjesztett (Direct Mail, DM) reklá-
mok és promóciós nyomatok mennyisége n�, és
n�nek a csomagolóanyag-tervezésekb�l szárma-
zó bevételek is. A jöv�ben digitális nyomtatás-
ra a jelenleginél többféle nyomathordozót hasz-
nálnak fel.

És mivel a globális GDP (természetesen a min-
denkori helyi és globális viszonyoktól, feszült-
ségekt�l függ�en!) n�, ennek megfelel�en  a vi-
lág nyomtatványigénye is eszerint változik. A
láthatáron azonban vannak sötét felh�k is! Az 
USA-ban érzékelhet� jelei vannak annak, hogy 

– a kollektív bölcsességnek ellentmondóan – en-
nek a trendnek éppen a fordítottja érvényesül.  
Ez lehet egy olyan világméret� változás kezde-
te, amely a cégek sokaságának kikerülését jelent-
heti az üzleti világból. A történtekért az elekt-
ronikus média és a nyomtatott médiák közötti
piaci versenyt teszik felel�ssé. Ez olyan általános
trend, amely tovább terjedhet a különféle álla-
mokban. A változatos digitális formákban meg-
jelen� új típusú nyomathordozók a fogyasztói
igényváltozás hatása alatt gyorsan módosíthat-
ják a mai el�rejelzéseket.

A különféle piaci szektorok reklámköltségeinek 
alakulása. Ez a témakör a nyomdaipar szem-
pontjából rendkívül fontos, mert világszerte
a nyomtatott termékek 50-60%-a közvetlenül
vagy indirekt módon a reklámbevételekt�l füg-
g�en érintett. Így aztán az e téren tapasztalható
minden változás komolyan képes befolyásolni
a nyomtatott termékek volumenét és költségve-
tését. Számos, kétségbeesésükben pánikba esett
vállalat aktuális pénzügyi viszonyait kedvez�t-
lenül befolyásolhatják.

A digitális effektusok többsége gazdasági, szo-
ciális és technológiai jelleg�, ezek többsége ked-
vez�en érintheti a digitális nyomtatás piaci for-
galmát, ami a hagyományos nyomtatóeljárások 
számára kedvez�. Éppúgy, mint a digitális el-
járás gyorsabb megtérülésér�l, nyomtatási el�-
nyeir�l, a befektetések gyorsabb megtérülésér�l,
a vásárlói igényekhez igazításról (to customise),
a perszonalizációról és a minimális hulladék-
veszteségr�l vagy a diszpléjek/digitális nyomta-
tással történ� el�állításáról vitatkozók, a nyom-

tatási költségek csökkenésér�l szóló hírek. Ezek 
a témák mindig nagy érdekl�dést váltanak ki.
Így aztán nem meglep�, hogy a jöv�kutatások a
technológiának a következ� ciklusára gyors (kb
20%-os) digitális nyomtatás alapú növekedést 
feltételeznek. Ez meghatározza majd a fejl�dés
irányát és a digitális fejlesztés várható költségeit is.

A digitális nyomtatás globális hatása. A leg-
nagyobb potenciálja a promóciós piaci szek-
tornak van, mert ez rendelkezik leginkább a
perszonalizációhoz és a vásárlói igényhez han-
goló képességekkel. Így van leginkább esély arra,
hogy e téren a promóciós és a digitális diszpléj
nyomtató gépek – 2015-ig – mintegy 15%-os nö-
vekedést produkáljanak az irodai vagy otthoni 
asztali számítógépes (desktop) el�készítés� bro-
súrák és más promóciós nyomdatermékek gyár-
tása területén.

A magazinok sok hirdetést veszítenek az inter-
net és a digitális diszpléj alkalmazás hatására. Pénz-
ügyi bázisaik egyensúlya egyre bonyolultabbá vá-
lik, mert a gyártási költségek további csökkentése
korlátozott, és a bekerülési költségek növekedése
pedig elfogadhatatlan mérték�vé válhat.

A nem digitális könyvgyártáshoz hasonlóan 
egyre nagyobb problémát jelent az ellátólánc
mentén fellép� veszteség. A gyártott magazinok 
közel 40%-át nem tudják értékesíteni, ezért be-
zúzzák �ket. A gyártási hulladékveszteséggel
együtt ez elérheti a 10%-ot. Ami azt jelenti, hogy
így a kiadók magazingyártásra használt összes
papírjának mintegy 50%-a megy veszteségbe.

Úgy t�nik, hogy az ebb�l ered� környezetvé-
delmi gond és az általa el�idézett pénzügyi nyo-
más miatt a problémát hamarosan meg kell ol-
dani. Ez a folyamat – a feltevések szerint – fejlett
értékesítési el�rejelzés formájában valósul meg,
az ún. POS adatgy�jtési módszer alkalmazásával,
amely növeli majd a megrendelésen alapuló for-
galmazást.

Az uralkodó trendek alábbi típusai ismertek:
A meghatározó ellátók által kifejlesztett digitá-

lis rendszerek és az újgenerációs inkjet nyom-
tatók kiváló min�ség� és alacsony árú nyoma-
tainak er�söd� dominanciája.

A digitális nyomat iránti igények alakulása 
szerint a termék-végfelhasználók piacot befo-
lyásoló magatartása, amely az említett válto-
zásokra adott kommunikációs reagálás. 

A felhasználók a digitális nyomtatást a követke-
z�k miatt fogadják el és alkalmazzák: 
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a jobb min�ség, az alacsonyabb ár és a gyor-
sabb megtérülés,

új módon való kommunikáció a fogyasztóikkal,
az árcsökkenés és
a piacra jutási id� csökkentése.

A piac részér�l a presszió elég komoly. A nyom-
dászok komoly összegeket fektettek be az új tech-
nológiába, hogy csökkenthessék a gyártási költ-
ségeket, a befektetések megtérülési idejét. Sok 
esetben a helyzetjavító célú további befektetés 
nem árhatékony, ezért kicsi a remény a nyomta-
tási folyamatban a termelékenység jelent�s nö-
velésére. A nyomdász egyszer�en képtelen az el-
járási költségeket csökkenteni. Együttm�ködve 
a klienseivel, � és partnerei az üzletmenet újra-
szervezésével az összköltség csökkentését céloz-
zák meg.

Az ellátóláncban, a legtöbb nyomtatott ter-
mék el�állítása során, a következ� tíz év alatt 
jelent�s változások következnek be. Ezeket 
az internet és az elektronikus kereskedelem 
(e-commerce) gyors fejl�dése generálja. Jelen-
t�s tényez� lehet, amelyeket a az említett vál-
tozások, a reklámozás /hirdetés mikéntje és a 
digitális diszpléj alkalmazásmódja, megjele-
nése, részvétele befolyásolja. 

2015-re újabb nagy változások várhatóak, at-
tól függ�en, hogy a piaci szerepl�k hogyan hasz-
nálják ki a digitális nyomtatórendszereket. Ez 
nemcsak a specialista nyomdászok környezetére 
nézve igaz, az ellátólánc többi szerepl�i is részt 
vesznek benne a fogyasztóik részére biztosított 
fejlettebb szerviztevékenység révén.

Egy 2015-re vonatkozó forgatókönyv szerint a 
szóban forgó változások várható hatásai:
el�nyben részesülnek a kis példányszámok és 

az utolsó pillanatban (just-in-time) megren-
delt tételek gyártói;

csökkenhet a szakmai ismeretek elvárt színvo-
nala;

új üzleti lehet�ségek teremt�dnek;
fokozódik a verseny, mivel a nyomdaipari gyár-

tóberendezések számos, a nyomdaipartól kívül-
álló cégeknél is alkalmazásra kerülnek.

A jöv� kihívásai és lehet�ségei. A digitális nyom-
tatás ma a nyomtatványpiac integrált része, a 
nyomdaipar által használt egyik kulcsfontossá-
gú technológia. Különféle el�rejelzések egybe-
hangzó véleménye szerint (a technológiai fej-
l�dés sebességét�l függ� lépésben) 2015-re az 

összes nyomtatvány kb. 25%-át, az elmúlt 15 év-
hez viszonyítva, digitális eljárással nyomtatják.
A jöv�ben ez az érték – a technológiák fejlettsé-
gét�l és a digitális eljárás elterjedtségét�l függ�-
en – akár magasabb is lehet. Ez azt jelenti, hogy a
hagyományos technológiát alkalmazó nyomda-
iparban, az elmúlt 15 évhez képest, ugrásszer� és
radikális változás következhet be, olyan, amely
alapvet�en változtatja meg a nyomdaipar mai
jellegét.

Az új technológiák még fokozottabban kom-
puteralapúak lesznek, amelyek fokozatosan 
megváltoztatják a meglév� képfeldolgozó rend-
szereket is.  Az új technológiai m�veletek a fel-
használói követelményekre válaszként új tí-
pusú termékek és szolgáltatások megjelenését 
teszik lehet�vé.

A piaci befolyás kétféle módja tapasztalható:
általános követelménnyé válik a nyomta-

tási id� csökkentése, a gazdaságos és a magas 
színvonalú termék gyártása, továbbá

követelmény lesz az is, hogy a nyomat a meg-
rendel�i igényekhez alkalmazkodó (angolul
customised), egyedivé formált és megszemélye-
sített (personalized( ) legyen.

Fontossá válik még, hogy a piacokon megjelen� di-
gitális nyomatnak (az el�állításmód típusától füg-
g�en) karakteresnek, jellegzetesnek kell lennie.

A nyomdatermékek világpiaca – a nyomtatott 
termékek rendeltetése, funkciója alapján katego-
rizálva – az alábbi négy szektorból épül fel:
a csomagolóanyag, címke- és termékdekoráció 

célú nyomtatványok piaca;
a profi torientált kiadás termékei: az újságok, 

könyvek, magazinok, napilapok, hírlevelek és 
térképek piaca;

a promóciós rendeltetés� nyomdatermékek: bro-
súrák, eladási/átadási/beszerezhet�ségi/rendel-
kezési helyen kapható vagy eladott termékhez 
tartozó, azokhoz csatolt (point of sale) nyoma-
tok,k  a postai úton terjesztett reklám (Direct 
Mail, DM), kézikönyv, használati utasítás, gép-
könyv (manual), árlisták, menük, árfolyam-
tájékoztató (quotation) és/vagy adatlap (data-
sheet) nyomdatermékek piaca;t

a tranzakciós célú nyomatok (Transactional prints): ss
jegyek, közlemények, tanúsítványok (certifi -((
cates), szóló- és hajtogatott �rlapok, levélpapír- s
és borítéktermékek, menük stb. piaci szektora.



Egyetlen olyan nyomattípus és ennek megfele-
l� piaci szektor létezik, amely a fentiek egyikébe 
sem sorolható be: ez a Digitális Diszpléj Nyom-
tatás, amely bármikor, bármilyen nyomathordo-
zóra, bármilyen id�pontban és célból alkalmaz-
ható. Ebbe a következ� nyomatok sorolhatóak 
be: reklám, reklám célú csomagolóanyag; csík-
és szalaghirdetés (banner), weboldalon hosszú,
keskeny sáv formájában.

A fejlesztésekr�l, bármely szektor fejl�désé-
r�l, a trendekr�l szóló híreink, megállapításaink 
eljárástól és id�ponttól függetlenül mind érvé-
nyesek a digitális diszpléj nyomtatásra, nyom-
tatóeszközökre és digitális gyártókra is. Éppen
ezért, bármely digitális nyomtatási feladattípus
esetében – szükség esetén – viszonylag egyszer� 
számukra nyomattípus-/piaci szektor kódot ge-
nerálni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ma a digitális nyomtatás piaca, mint az élet min-
den más területe is – mondhatjuk, olyan „digitá-
lis módon” – megváltozott, más lett, mint ami-
lyen akár csak egy évvel ezel�tt is volt. A piacok 
és az eszközök konvergenciájára vonatkozó hosz-
szú távú korábbi el�rejelzések most valósulnak 
meg. A min�ségi folyamatok gyorsabbak, átfogó 
terjedésének az irama is alaposan megváltozott. 

A robosztus méret� nyomógépeket kisebb ver-
zióik követik. Fokozódott a kisebb alapterület� 
és a változóadat-tartalom nyomtató (VIP) gépek 

elfogadottsága. A kisebbfajta digitális nyomta-
tók is jobban igazodnak a ma jellemz� kisebb
példányszámokhoz és a gyorsan változó meg-
rendel�i igényekhez. N�nek és egyre zsúfoltab-
bakká válnak a nyomtatványpiacok is.

CD-ROM KIADVÁNY

„Ez a digitális jöv�” (It’s a Digital Future.) Az
angliai Cavendish kiadó CD ROM-on rögzí-
tett, 720 oldalas angol nyelv� tanulmányának 
fontosabb témakörei: a nyomdaipar el�tt álló
kihívások és a különféle üzleti modellek ha-
tása; átfogó elemzések a várható jöv�r�l, a kü-
lönféle digitális kereskedelmi nyomtatványok 
példányszámváltozásairól, a digitális kereske-
delmi nyomdaipar és a kiadók el�tt álló pers-
pektívákról és kreatív lehet�ségekr�l, a vál-
tozóadat-nyomtatás és a tervezhet� forgalom
kilátásaitól a piac különféle szegmenseiben.
Vizsgálja és elemzi a múltat, a jelent és a jöv�t,
az igény szerinti nyomtatás (Print On Demnad,
POD), a digitális nyomtatás és dokumentum-
kezelés, továbbá a kilencvenes évek óta létez�
elektronikus nyomtatás és kiadás helyzetét is.
A meghatározó fejleszt�, nyomtató és beszállító
vállalatok mindegyike részletesen kifejti ben-
ne a véleményét, elemzéseket és el�rejelzéseket
ad. A CD-ROM kiadvány beszerzési ára 119 Ł,
de korlátozott mennyiségben térítésmentes pél-
dányt is lehet kapni a kiadótól. B�vebben lásd a
www.cavendish-mr.org.uk honlapon.k

HAJSZÁLPONTOSAN VÁGUNK!
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A NYOMTATÁS FEJL�DÉSE

A felmérés adatai arra utalnak, hogy a nyomta-
tás használatának az elmúlt néhány évben észlelt 
csökkenése folytatódni fog. A válaszadók mint-
egy kétötöde azt mondja, hogy a professzionális 
nyomtatásnak általuk történ� igénybevétele az 
utóbbi két évben csökkent, és hasonló azoknak az 
aránya, akik további csökkenést látnak a jöv�ben. 

Ennek ellenére a cégek/szervezetek többsége 
úgy látta, hogy a nyomtatás igénybevétele náluk 
nem csökkent és nem is fog a jöv�ben sem csök-
kenni. Valójában van a nyomdai szolgáltatások 
piacának egy szegmense (a felmérésben részt 

Nyomtatás a megrendel�k szemszögéb�l
A 2012-ES CANON INSIGHT REPORT RÉSZLETE

Fordította: Vida Gellért

vev�k 16%-a), akik növelni akarják a nyomta-
tás használatát. Ezek tipikusan olyan szerveze-
tek, akik számára a nyomtatás dönt� fontosságú,
akiknek képekben gazdag dokumentációkat kell
produkálniuk, és akik úgy hiszik, hogy a nyom-
tatás a leghatékonyabb – vagy az egyedüli – mé-
dium, amellyel el tudják érni ügyfeleiket. Ezek 
legvalószín�bben az egészségügy, nevelés/okta-
tás és a közm�szektor szervezetei.

A NYOMTATÁS
HASZNÁLATÁNAK NÖVEKEDÉSE

Annak a kérdésnek a nyomán, hogy mi ösztönzi
a nyomtatás a megkérdezettek általi használatá-
nak jöv�beni várt növekedését, négy f� tényez�
rajzolódik ki (lásd 2. ábra).

Ezt a négy tényez�t nagyjából egyenl� arányban
említik, bár azok, akik az általános üzleti növe-
kedésre hivatkoznak, amikor azt mondják, hogy
több nyomtatást fognak használni, azt mondják,
hogy szerény növekedésre számítanak. Dinami-
kusabb nyomtatáshasználat-növekedés fog szár-
mazni abból, hogy a nyomtatást online kam-
pányok támogatására használják, amelyeknél
bizonyos célcsoportokat (mint id�sebb ügyfele-
ket vagy olyanokat, akiknek megfogható, látha-
tó stimulusra van szükségük) csak nyomtatással
lehet hatékonyan elérni. Miután meg lehet bizo-
nyosodni a nyomtatás megtérülési arányáról és

Mind a profi  nyomtatás, mind a házon belül nyomtatás 
növekv� alkalmazása

Az online médiák és crossmédiák
növekv� használata

A nyomtatás támogató mechanizmusként való
növekv� használata 

A nyomtatás bizonyított hatékonysága A nyomtatás a kommunikációs büdzsé korábbi használat
során nagyobb részét kapja

Különbözésre és prémiumpozícióra való törekvés Magas min�ség�, személyre szóló nyomtatás hangsúlyozza 
a min�séget és pozícionál a versenytársakkal szemben

2. ábra. A nyomtatás jöv�beni növekedésének mozgatói

1. ábra. A nyomtatott anyagok használatának
érzékelt növekedése vagy csökkenése









Csökkent: sökkent: 
39%%

Csökken:Csökken: 
41%

Növekedett:Növekedett:
28%

Növekszik: Növeksz
16%

Maradt:
33%

: Marad
43%

A nyomtatott anyagok
Ön általi összes 

használata növekedett 
vagy csökkent 

az utóbbi két évben?

A nyomtatott
anyagok Ön általi 

használata növekedni 
vagy csökkenni fog

a jöv�ben?
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igazolni lehet a többletkiadást, a nyomdai meg-
rendel�k er�s motivációval rendelkeznek, hogy 
növeljék a nyomtatásra fordított összegeket. Kö-
vetkezésképpen ezek közül a tényez�k közül a 
nyomdai szolgáltatók számára abban van a legna-
gyobb lehet�ség, ha segítenek a nyomdai megren-
del�knek a nyomtatás hatékonyságának bebizo-
nyításában, és bemutatnak nekik olyan módokat,
amelyekkel a nyomtatást a min�ség és a prémium
benyomás er�sítésére lehet használni.

Maroknyi számú cég a hosszú távú növekedés 
lehet�ségét abban látja, ha a nyomtatást a „digitá-
lis fáradtság” eredményeként használják. Úgy gon-
dolják, ahogy elkopik a digitális médiák újdonság-
volta, úgy kopik meg az érzékelt hatékonyságuk is. 
E   nnek következtében a nyomtatás jelent�sége nö-
vekedni fog a kommunikációs mixen belül, vala-
mint a megrendelt nyomtatás mennyisége is. 

„Lehetséges a nyomtatás újjászületése azáltal,
hogy az emberek valami megfoghatót és tapint-
hatót akarnak.”

Menedzser, nagykereskedelmi szektor, 
Németország

„A kommunikáció az üzleti fejl�dés kulcsa. Az ügy-
feleink mindig eltehetik a nyomtatott brosúrá-
kat és bármikor el�vehetik �ket... A jó min�ség� 
nyomtatás arra készteti az ügyfeleinket, hogy meg-
nézzék az ajánlatunkat. Márkatudatosságot épít.”

Értékesítési és marketingmenedzser, 
jogi szektor, Lengyelország

A NYOMTATÁS CSÖKKENÉSE

Annak a 41%-nak a számára, akik arra számíta-
nak, hogy a jöv�ben kevesebb nyomtatást fog-
nak használni, ennek négy oka rajzolódik ki,
bár messze a leggyakoribb azzal a szükséglet-
tel vagy kívánsággal kapcsolatos, hogy a virtuá-

lis médiákra fókuszáljanak, a nyomtatás terhére.
Sok cég/szervezet azt mondja, hogy az elektro-
nikus média, különösen a közösségi médiák és
az internettartalmak, jelent�sége növekszik az �
marketing- és kommunikációs funkcióikban. Az
elektronikus médiák el�nyben részesítését azon-
ban legalább annyira mozgatja az az érzés, hogy
az illet� cégnek szolgálatára kell fognia az online
kommunikáció érzékelt lehet�ségeit, és nem
annyira az, hogy kézzel fogható eredményeket
látnak a virtuális média részér�l. Több nyom-
dai megrendel� elmondta, hogy leginkább attól
félnek, valamit kihagynak, ha egy versenytárs
gyorsabban alkalmazkodik, és jelent�s haszna
származik a webhelyeken, e-mailen és közössé-
gi hálózatokon keresztüli kommunikáció által.
Ezekre a médiákra fókuszálva a kommuniká-
cióra költött források elterel�dnek a nyomtatás-
tól, ezek felé az új, feljöv�ben lev� csatornák felé.

Azonban sok esetben ez a virtuális médiákra
irányuló megnövekedett fókusz valójában új le-
het�ségeket teremt a nyomtatás számára, mivel
a cégek/szervezetek nyomtatott anyagokat hasz-
nálnak, hogy felhívják a fi gyelmet az online tar-
talmak létezésére és arra, hogy webhelyeik és
közösségimédia-alkalmazásaik nagyobb használa-
tára ösztönözzenek.

A közösségi médiák azok, amelyek azt az érzést 
keltik, hogy a nyomtatás használata hosszú távon
csökkenni fog. Sokan úgy érzik, hogy a fi atalabb
ügyfelek – különösen a 30 alattiak – sokkal er�-
sebben reagálnak a virtuális médiára és sokkal va-
lószín�bb, hogy válaszolnak a közösségi média-
helyeken keresztül eljuttatott üzenetekre, mint
a nyomtatott anyagokra. Ezenfelül a nyomtatás-
hoz képest sokkal olcsóbb és gyorsabb ezeknek az
ügyfeleknek a közösségi médián vagy a neten ke-
resztül való elérése, és ahogy ez a népességcsoport
növekszik, ezeknek a csatornáknak a jelent�sége
is növekedni fog a nyomtatással szemben.

használatának szükségessége
A kommunikációs költségvetések el�nyben részesítik 
a virtuális médiát a nyomtatás terhére

A virtuális média gyorsabb és olcsóbb A nyomtatás túl drága vagy gyengébb a megtérülése,
mint az online-é 

Változó demográfi a – egyre inkább 
a 30 alattiakat kell megcélozni

A fi atalabb ügyfelek és megcélzottak kevésbe reagálnak
a nyomtatásra

Zöldebb, papírmentes szervezetre törekvés Csupán másodlagos mozgató, da hatással van 
a nem markatinggel kapcsolatos nyomtatás csökkenésére

3. ábra. A nyomtatás jöv�beni használatcsökkentésének mozgatói
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A piaci igényekhez rugalmasan
alkalmazkodó könyvgyártás és -értékesítés 
technológiájának kifejlesztését célzó
kutatás-fejlesztési program.

A Stanctechnik Stancoló Ipari és Kereskedel-
mi Kft. 52 286 730 forint uniós támogatást
nyert el a „Vállalatok komplex technológiai
innovációjának/Akkreditált klaszter tagvál-
lalatok komplex technológiai innovációjá-
nak támogatása” cím� pályázati kiíráson az
Új Széchenyi Terv keretében. A 236 046 151 fo-
rint összköltségvetés� beruházásból K+F pro-
jekt valósul meg.

A projekt megvalósítása során a támogató a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,
Wesselényi u. 22.) www.nfu.hu, a közrem�köd�
a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (1139
Budapest, Váci út 83.) www.magzrt.hu

A Stanctechnik Kft. által tervezett projekt célja
egy olyan új és egyedi nyomdaipari technológia,
valamint az ehhez tartozó gépsor kialakítása,
amely a meglév� kötészeti gépekkel együtt lehe-
t�vé teszi a digitálisan nyomtatott kis és közepes
példányszámú szériák költséghatékony el�állítá-
sát és értékesítését a kiadványgyártás területén.  

A projekt öt egymásra épül� részb�l áll. En-
nek során meghatározásra kerül a gyártási tech-
nológia, beszerzésre és beüzemelésre kerülnek a
nyomtató és kötészeti gépek, a próbagyártások,
és a szükséges módosítások után kialakításra ke-
rül a végleges gyártási technológia, valamint pár-
huzamosan lebonyolításra kerül a piaci beveze-
tést el�segít� marketingkampány.

A projekt megvalósításához saját K+F tevékeny-
ség, anyagköltség, eszközbeszerzés és marketing-
akció szükséges.

A projekt hozzájárul új korszer� termelési kul-
túra és termékstruktúra kialakításához, s ezzel a
társaság piaci pozíciójának és versenyképességé-
nek javításához.
A pályázat azonosító száma:
KMOP-1.1.4-11/A-2012-0060
A projekt megvalósítási helye: 
1047 Budapest, Baross u. 11–15. hrsz 73909/1

Stanctechnik Kft.
Cím: 1037 Bp., Folyondár u. 13/C. 2. em. 5.
Kapcsolattartó: Hermann Tibor Károly
Honlap: www.stanctechnik.hu
e-mail: info@stanctechnik.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Sajtóközlemény
2013. AUGUSZTUS 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.



A Leipa papírjainak magyarországi forgalmazója: Papyrus Kft.
www.papyruskft.hu, www.paperisto.com
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A Canon tanulmányt rendelt meg a független
RS Consulting piackutató cégt�l, amelynek célja 
a 2012-ben közzétett Bigger Picture-kutatás ki-
egészítése. Ez a tanulmány a széles formátumú
nyomtatás megrendel�ire; azok felhasználási
igényeire, a nyomdai szolgáltatókkal kapcsola-
tos elvárásaira, valamint az iparági trendekre és 
lehet�ségekre összpontosít.
Az összes interjú telefonon történt 2013 ápri-

lisában.
Az összes válaszadó részt vett a 2012-es Bigger 

Picture-kutatásban. 
Mindegyik válaszadó marketing-, kommu-

nikációs vagy értékesítési területen dolgozik,
olyan vállalkozásnál, amelynek legalább 10 al-
kalmazottja van.

Mindegyik régebb óta m�köd� vagy nemrég
alakult felhasználó a széles formátumú nyom-
tatás területén, akiket harmadik fél vagy a saját
bels� kutatási részleg ajánlott.

Megjegyzés: a kis mintaméret miatt az ered-
mény indikatív, az alárendelt csoportok elem-
zése statisztikailag nem szignifi káns.

Habár a tanulmány a Canon megbízásából ké-
szült, a Canon hangsúlyozza a riport teljes füg-
getlenségét és semlegességét.

Az öt legfontosabb megállapítás:
1. Versenyképes ár, szállítási határid�, nyomatmi-
n�ség – ez a három legfontosabb tényez� a széles
formátumú nyomatok megrendel�i számára.
2. Egyre változatosabb hordozókra rendelik meg a
széles formátumú nyomatok vásárlói a munkákat.
3. Sokkal hitelesebbnek tekintik azt a nyomdai 
szolgáltatót, aki mintákat és portfóliót küld, ver-
senyképes árat ad, rendelkezik ajánlólevéllel és
gyorsan szállít.
4. A nyomdai megrendel�k nagy része úgy érzi, 
hogy a szolgáltató nem értesíti �ket rendszere-
sen az új szolgáltatásokról és nyomtatási mód-
szerekr�l.
5. Megnövekedett, illetve megváltozott a széles
formátumú nyomtatás iránti igény az elmúlt két
évben. A válaszadók szerint ennek két oka rész-
ben üzleti, részben technológiai eredet�.

1. Versenyképes ár, szállítási határid�, 
nyomatmin�ség – ez a három legfontosabb 
tényez� a széles formátumú nyomatok 
megrendel�i számára

Lehet, hogy nem meglepetés, de a kutatás azt
mutatta, hogy a lehetséges nyomtatási szolgálta-
tó kiválasztása során, legyen az akár bels�, akár
küls� forrás, a megrendel� a megfelel� ár/érték 
arányra fi gyel, és nem a lehet� legolcsóbb árra.
Habár az ár egyértelm�en fontos, annak olyan-
nak kell lennie, amit a min�ség és az átfutási id�
megindokol. A válaszadók kiemelték, hogy a
gyártási id� magában foglalja a reagálási id�t is.
A nyomdai megrendel�k nem csak azzal tör�d-
nek, hogy milyen gyorsan készül el a megrendelt
termék, arra is fi gyelnek, milyen hatékonysággal
osztja meg a szállító a szükséges információkat,
és hogyan reagál a megrendel�i igényekre vagy
aggodalmakra.

Széles formátum 
CANON – THE B IGGER PICTURE – INSIGHT REPORT
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Hasonlóképpen, ha a min�ségr�l beszélünk,
minél inkább tisztában van a megrendel� a pro-
fesszionális szabványos nyomtatással, annál in-
kább fi gyel a munka általános min�ségi megje-
lenésén túl olyan technikai részletekre, mint a 
felhasznált festék és hordozó min�sége.

Idézetek a válaszadóktól:
„A vev�i kiszolgálás, a válaszadás gyorsasága 
ugyanolyan fontos, mint a szállítási határid� és
a végtermék min�sége.”
„Egy másik trend az árak csökkentése, így bí-
zom abban, hogy ugyanazt a típusú hordozót
olcsóbban is megkaphatom. Már érzékelem is. 
Ugyanazért a szolgáltatásért kevesebbet fi zetek,
mint két évvel ezel�tt.”
„Rendkívül fontos a min�ség akkor, ha a pla-
kát vagy a tábla sokáig lóg kint. Ilyenkor különö-
sen fi gyelünk arra, hogy minden olyan legyen,
amilyennek lennie kell. Ha viszont a plakát csak 
egy egyszeri alkalom rövid idej� reklámozásá-
hoz kell, akkor a min�ség nem annyira fontos. 
A közönségszolgálati részlegen vannak olyan
embereink, akik gondoskodnak arról, hogy mi-
n�séget kapjunk, ha szükséges.”
„Általában specifi kus anyagokat keresünk, pél-
dául jelz�táblákhoz. A szállítónak rendelkeznie 
kell megfelel� min�ség� és kedvez� árú termékkel. 
Egyre gyakrabban keresünk beszállítót az inter-
neten, annak ellenére, hogy kapcsolatban állunk 
két-három helyi nyomdai beszállítóval. A min�-
ség ellen�rzése céljából gyakran kérünk mintákat
vagy tesztmunkákat. Nagyon fontosak számunkra 
a beszállítóknál szerzett tapasztalatok.”
„Külön részlegünk foglalkozik az ilyen típusú 
tenderekkel: ez értékeli a szállítási határid�t, az
árat és a min�séget. Ez min�síti a beszállítót, an-
nak munkáját, a felhasznált festék min�ségét.”
„Ha alacsonyabb árat ajánlanak vagy hama-
rabb készül el a munka, amivel id�t spórolnak 
meg nekünk, akkor nyitottak vagyunk az aján-
lat elfogadására.”

2. Egyre változatosabb hordozókra
rendelik meg a széles formátumú 
nyomatok vásárlói a munkákat 

A visszajelzések szerint a széles formátumú nyo-
matok megrendel�i egyre növekv� mértékben
gyártatnak munkákat újfajta anyagokra és hor-
dozókra. Kilencvenhét százalékuk válaszolta azt,
hogy a papíron és a kartonon kívül már más hor-

dozóra is rendelt meg munkát. A technológia
már széles alkalmazási területet enged meg

– s�t, a lehet�ségek korlátlanok – és a megrende-
l�k újabb és újabb kreatív ötletet keresnek.

Fontos, hogy a nyomdai beszállítók egy lépés-
sel el�bbre gondolkozzanak, és olyan techno-
lógiákat alkalmazzanak, amelyek nagyobb sza-
badságot és termelékenységet biztosítanak (nagy
volumen� megrendelések esetén), tehát a meg-
rendel�i elvárások változása szerint módosítani
kell az üzleti modellt is.

Elvárt hordozófajták:
Dibond, Corex, zászlók, vinil, szövetek, TNT,
fóliák, jelz�táblák, bannerek, fémek, m�szá-
las anyagok, Foamex, vitorlavászon, alumíni-
um, gumi, m�anyagok, fa, gépjárm�bevonó
fólia, fotóvászon, öntapadó címke, aludibond,
tapéta.

3. Sokkal hitelesebbnek tekintik azt 
a nyomdai szolgáltatót, aki mintákat 
és portfóliót küld, versenyképes árat ad,
rendelkezik ajánlólevéllel, és gyorsan 
szállít

Arra a kérdésre, hogy mit kell nyújtania egy po-
tenciális új nyomdai szolgáltatónak a megren-
del� számára ahhoz, hogy az komolyan vegye,
illetve, hogy sikerüljön elcsábítani a korábbi be-
szállítótól, érdekes módon nem az olcsó ár volt a 
legels� válasz, hanem az, hogy a szállító be tudja
mutatni, mire képes.

A leggyakoribb válasz az volt, be kell tudni mu-
tatni a mintakollekciót. Ez azt mutatja, hogy a
nyomdai szolgáltató a munka min�ségén és krea-
tivitásán keresztül tudja magát leginkább elad-
ni. Fontos tényez� az ár is, a válaszadók 40%-a
utalt is rá, de, ha a beszállító azt szeretné, hogy
komolyan vegyék, akkor a korábbi munkák és
a minták bemutatása legalább olyan fontos, ha
nem fontosabb, mint a legolcsóbb ajánlat. Nem
lehet eléggé hangsúlyozni, legyen szó akár meg-
lév�, akár jöv�beli beszállítóról, hogy a kapcso-
latok építésének és megtartásának kulcsa a kom-
munikáció.

Idézetek a válaszadóktól:
„Példákat kellene látnunk: kreatív, eltér� és érde-
kes dolgokat, mint például más ügyfelek részé-
re készített kampányok és/vagy magvalósítások,
tehát látni, hogy mire képesek.”



18 MAGYAR GR AFIK A 2013/4

„Látni szeretnénk egy termékismertet�t és a 
szolgáltatás-portfóliót, kíváncsiak vagyunk ar-
ra, hogy milyen min�ség� papírt használnak (pl. 
milyen vastagságot stb.). 
„Szeretném látni a szolgáltatási portfóliójukat,
az árakat, referenciákat, a kapcsolattartás részle-
teit, hogyan lehet elérni �ket, és szeretnék kapni
néhány mintát.”
„Ezekben a válságos id�kben fontos az ár.”
„Kedvez� árat várok el, tehát, ha egy stan-
dard nyomdáról van szó, akkor kérek két-három
nyomtatási árat, és azt választom, amelyik a leg-
jobb árat és szolgáltatást tartalmazza.”
„Elvárom az ügyfél-ajánlólevelet, amit hiteles 
visszajelzésnek tekinthetek.”
„Olyan helyi szolgáltatót kell választani, aki
ingyen szállítja ki a terméket, és gyors átfutási
id�t vállal.”
„Fontos az elismert gyártási min�ség és a gyors 
szállítási határid�.”

4. A nyomdai megrendel�k nagy része 
úgy érzi, hogy a szolgáltató nem értesíti 
�ket rendszeresen az új szolgáltatásokról 
és nyomtatási módszerekr�l

A válaszadók 83%-a szerint a beszállítók nem ke-
resik fel �ket rendszeresen, 30%-uk pedig nem is 
hallott róluk. A mai piacon, különösen a nyom-
tatás világában tapasztalható új lehet�ségek ide-
jén, ez könnyen vezethet üzletvesztéshez vagy 
ahhoz, hogy a megrendel� más beszállítóhoz 
fordul. Nem szabad arra várni, hogy a vev� je-
lentkezzen; a beszállítónak kell felkeresnie az 
ügyfelet, és proaktívan, közvetlenül kell bemu-
tatnia a portfóliót, vev�i esettanulmányokat,
mintákat (vagy legalábbis rendszeresen küldeni
e-maileket és reklámleveleket) annak érdekében,
hogy a vev� megismerhesse az új szolgáltatáso-
kat és lehet�ségeket. A lehet�ségek kommuniká-
lása felkeltheti az ügyfelek képzel�erejét, és ez az,
amihez új és kreatív ötletek által szeretne a Canon
segítséget nyújtani a nyomdai szállítóknak.

5. Megnövekedett, illetve megváltozott 
a széles formátumú nyomtatás iránti 
igény az elmúlt két évben. A válaszadók 
szerint ennek két oka részben üzleti, 
részben technológiai eredet�

Jelent�sen megnövekedett a széles formátu-
mú nyomtatás az elmúlt két évben. A válaszadó
megrendel�k szerint ennek két oka van: a tech-
nológia és az üzleti lehet�ségek változása (vagy a
növekv� alkalmazási portfóliók).

Idézetek a válaszadóktól:
„Egyre sokrét�bbek és változatosabbak a mé-
diák és a hirdetési lehet�ségek.”
„Sokkal több hely alkalmas nagyméret� rek-
lámhordozók elhelyezésére, például felújítás
alatt álló épületeken, házhelyeken és így tovább.”
„Lehet�ség van különböz� kemény felületek-
re történ� közvetlen nyomtatásra. Javult, fi no-
mult a bannerek min�sége. Most már szöveteket
és tekercses felületeket is használunk.”

A Canon tanácsai

Ha a nyomdai megrendel� nem ismeri a lehet�sé-
geket, akkor a szolgáltató hívja fel rá a fi gyelmét.

Miközben a nyomdai szolgáltató új eljárások 
alkalmazására fókuszálva új ajtókat próbál nyit-
ni a megrendel�i felé, elfelejti kinyitni az ajtókat
maga el�tt, üzleti értelemben. Másképpen kife-
jezve, a szolgáltató inkább legyen proaktív, mint
reaktív. Sok potenciális vásárló nem ismeri azo-
kat a lehet�ségeket, amelyekkel a szolgáltató ren-
delkezik.

Alapvet� fontosságú, hogy a szolgáltató vizs-
gálja felül saját képességeit, értse meg, hogy mire
is alkalmas valóban a technológia, és gondolat-
ébreszt� ötleteivel váljon megrendel�jének va-
lódi partnerévé. Ha nap mint nap ugyanarra a
célra használja a gépeket, akkor tulajdonképpen 
korlátok közé szorítja a beruházás igazi értékét,
csökkenti a bevételt.

Összefoglalva: küldjön mintákat és portfóliót, 
gondoskodjon ajánlólevélr�l, adjon lehet�séget
az ellen�rzésre, javítson a reakció- és szállítási
határid�kön, legyen proaktív az ügyfelek felé a
meglév� szolgáltatások vonatkozásában, alakít-
son ki kreatív partneri viszonyt a megrendel�-
vel, mindenekel�tt keressen olyan lehet�ségeket, 
amelyek mind a szolgáltatónak, mind a megren-
del�nek el�nyösek.
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A globalizáció hatására az elmúlt évtizedekben
a nyomdaiparban is elengedhetetlenné vált a 
színmérés, mely mára behálózta az összes ele-
mét   – a grafi kai tervezést�l a nyomtatás közbeni
ellen�rzésen át – a végs� min�ség-ellen�rzésig.  
A színmérés a  nyomtatáshatékonyság növelé-
sében, papír- és festékmegtakarításban élenjáró 
szerepet tölt be, melyben az X-Rite Pantone esz-
közei, m�szerei segítik a felhasználót a maximá-
lis eredmény elérésében.

Az utód megérkezett, elérkezett a korszakváltás 
ideje. A nyomdaiparban kvázi „standard” szín-
mér� m�szernek számító SpectroEye spektrofo-
tométer életpályájának végéhez ért és felváltja 
egy új, korszer�bb, a mai kor méréstechnikájának 
maximálisan megfelel� utódja, az X-Rite eXact. 

Az eXact a SpectroEye m�szerrel ellentétben
egy billen�fejes mérési metódust követ, mely 
konstrukció már bizonyított hatékonyságával,
gyorsaságával a múltban az X-Rite palettáján. 
A színmér� m�szereknél kompromisszumot je-
lentett az apertúra méret (mérési felület nagy-
sága), amely korlát most megsz�nt és négyféle 
méret (1.5, 2, 4, 6 mm) közül választhat a felhasz-
náló a technológiájának megfelel�en.

A m�szer els� olyan kézi hordozható spek tro-
den zitométer a nyomdaipar számára, amely il-
leszkedik az ISO 13655:2009 szabványban rög-
zített ún. M-sorozatú mérésekhez, melyek közül
az M0, M2, M3 egyidej� mérését valósítja meg.

X-Rite eXact 
ÚJGENER ÁCIÓS SZÍNMÉR� SPEKTROFOTOMÉTER 

M0:  2856 K szính�mérséklet� „A” típusú sugár-
záseloszlásnak megfelel� megvilágítás.

M1:  A megvilágításra 5000 K - D50 sugárzásel-
oszlás.

M2:  A megvilágító fényforrás UV-tartalmának 
kizárását valósítja meg.

M3:  A polársz�r�vel történ� mérés, és megköve-
teli az M2 szerinti UV-kizárását. (A polár-
sz�r�k használatával ki lehet venni a mé-
résb�l a felületi refl exiót, ami a nedves és 
a száraz nyomatok mérési eredményeinek 
összehasonlíthatóságát teszi lehet�vé.)

A 45a mérési geometria biztosítja, hogy a méren-
d� minta felületének struktúrája nem befolyá-
solja a mérési eredményeket.

A m�szer továbbá a jelenlegi kornak megfele-
l�en érint�képerny�vel, Bluetooth-kapcsolattal
és robosztus felépítéssel is rendelkezik.

Az eXact spektrofotométer háromféle felsze-
reltséggel érhet� el, így igazodva minden fel-
használási körülményhez és technológiához:
eXact Advanced 
eXact Standard
eXact Desitometer

Mind a három változat fi zikai felépítésében meg-
egyezik, de funkcionalitásban eltérnek egymás-
tól, ezzel lehet�vé téve a felhasználóknak a m�-
szerek közötti átjárhatóságot.



21MAGYAR GR AFIK A 2013/4

A csomagolóanyag-ipar 
számára már jól ismert di-
gitális Pantone skála leg-
újabb, kiegészített verziói
is megtalálhatóak a m�-
szerben, melyek a Pantone 
színek kvázi standardként
való kezelését teszik lehe-
t�vé a nyomtatott skálák-
kal ellentétben.

Szintén a tavalyi évben
debütáló és azóta több mul-
tinacionális cég (Heinz, Che-
sapeake és legfrissebbként a 
P&G) által sikeresen beveze-
tett PantoneLive felh� alapú
szolgáltatáshoz is közvetlen
kapcsolattal rendelkezik a m�-
szer, mely jelenleg nyolc hordo-
zóra nyomtatott Pantone skála di-
gitális adatait tartalmazza.

Az online adatbázisban helyet
kapnak a Pantone skálák mellett
egyedi digitális márkaszínek, melyekhez csak 
a márkatulajdonosok és a hozzájuk tartozó be-
szállítói lánc összes felhasználási területei fér-
hetnek hozzá.  Ez az új színkommunikációs 
eljárás – a terméktervezést�l a késztermékig 
bezárólag – teljesen precíz színkommuniká-

ciót biztosít a márkatulajdono-
sok számára. 

A legújabb, kifejezetten az
eXact m�szerhez optimalizált
iQC min�ség-ellen�rz� szoftver
már bizonyított más felhaszná-
lási területen és most a nyomda-
ipar számára is elérhet�vé vált. A
szoftver segítségével a felhasz-
náló egy adatbázisba gy�jtheti a
mérési adatokat, melyeket kiérté-

kelés után jegyz�könyv formá-
jában a munkatáska mellé

csatolhat a min�ség-ellen-
�rzés vagy a megrendel� 

részére.
A m�szer támogat-

ja a már jól ismert
internetes NetProfi -

ler ellen�rzési rend-
szert, amely lehet� te-

szi a m�szer folyamatos
ellen�rzését és a gyári beállítá-

soknak megfelel� optimalizálását a hitelesíté-
si id�szak alatt is. Továbbá több m�szer eseté-
ben a rendszer biztosítja a felhasználót a
mérési egyez�ségr�l a különböz� felhaszná-
lási körülményeknél használt m�szerek ese-
tében.
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A Munken Works Kollekció a natúrpapírt 
a dizájn tárgyává teszi.

Minél múlandóbb a világ, annál értékesebbek 
azok a dolgok, amelyek meg�rzik varázsukat, és 
ámulatba ejtenek! A Munken Pure Natural Paper
(Munken Tiszta Natúrpapír(( ) ezeknek a varázsla-rr
tos dolgoknak az egyike. 2013 �szén a Munken
Works nev� kollekció exkluzív kiadásban megje-
lenik a Steidl Verlag kiadónál, és be fogja mutat-
ni a Munken Pure Natural Paper-t öt különböz�
méretben, mint ihletébreszt� dizájnobjektumo-
kat. Tiszta, csodaszép, ihletkelt�. A m�vészek, a
papír szerelmesei és a szellem nomádjai számára.

A digitális világban a papírral való tudatos bá-
nás állásfoglalássá válik. „Az e-mailek olyanok, 
mint az olcsó ruhák. Egy kézzel írott levél vagy
egy rajz a végs� luxus: haute couture!”, mondja
Gerhard Steidl kiadó és nyomdász a tollak és a jó 
papír iránti szeretetér�l. Nem csoda, hogy rögtön
lelkesen fogadta az ötletet, hogy a Munken Works 
Kollekciót felvegye kiadójának a programjába. 

Most mindenki megajándékozhat másokat
vagy saját magát ezzel az szépséggel. A Munken
Works Kollekció öt különböz� méretb�l áll, a ki-
csit�l (7 × 12 cm, három 50 lapos blokk) az XXL-
ig (33 × 33 cm, 180 lap). Alkalmas az irodába, 

„menet közbenre”, otthonra vagy a m�terembe.
Kapható minden jó könyvkereskedésben és 

válogatott írószerboltokban. Részletes informá-
ció a www.steidl.de címen található.

A kollekció indításával egy id�ben több száz
nemzetközi m�vész közül kiválasztott ösztön-
díjasok dolgoznak a natúrpapírra Berlinben, a
Munken Works ösztöndíjas program keretében.
M�vészeti tevékenységük eredményeit rendszere-
sen bemutatjuk a www.munkenworks.com címen.m

További információkat szintén a www.mun-
kenworks.com címen találnak. 

Arctic Paper S. A.    – Az Arctic Paper S. A. az egyik –
vezet� európai gyártója a volumen-könyvpapír-
nak és a grafi kai fi nompapíroknak. A cégcsoport

Papír mint haute couture
Fordította: Vida Gellért

http://hu.wikipedia.org/wiki/Haute_couture

magas min�ség� mázolt, mázolatlan famentes
és mázolatlan fatartalmú papírokat gyárt. A cso-
port termékportfóliója az Amber, Arctic, G-Print,
Munken, Pamo és L-Print márkákat tartalmaz-
za. A gyártás az Arctic Paper Kostrzynnál Len-
gyelországban, az Arctic Paper Munkedals és
Arctic Paper Grycksbonál Svédországban és az
Arctic Paper Mochenwangennél Németország-
ban történik. A csoport négy papírgyárának 
teljes évi gyártókapacitása 815 000 tonna. A cso-
port jelenleg 1600 f�t foglalkoztat egész Euró-
pában és értékesítési irodái vannak 15 európai
országban. Az Arctic Paper Groupot 2009 ok-
tóbere óta jegyzik a varsói t�zsdén és 2012 de-
cembere óta a stockholmi NASDAQ OMX-en.
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Munken – A Munken sok éve vezet a mázolatlan–
papír mint a kreatív munka tökéletes hordozója 
terén. A Munken Design termékcsalád Munke-
dalban, egy Göteborgtól mintegy 100 kilométer-
re, északra fekv� faluban készül. Az Arctic Paper
Munkedals Svédország nyugati tengerpartján,
az Örekil folyó partján van. Ez a folyó a lazacban
leggazdagabbak közé tartozik, és az ország egyet-
len küszöbfjordjába, a Gullmarnba ömlik. Mind 
a folyó, mind a fjord természetvédelmi terület. 
A papírgyár, amelyet 1871-ben alapítottak, ma a 
világ egyik legkörnyezetbarátabb papírgyára.

Steidl – Gerhard Steidl 1967-ben, 17 éves ko-
rában kezdett el grafi kai tervez�ként és nyom-
dászként dolgozni. Az ezt követ� évben Köln-
ben megrendezett Andy Warhol-kiállításon
Steidl felvette a kapcsolatot a m�vésszel. Warhol
m�vei nek er�teljességét�l és telt színeit�l elb�-
völten, Steidl a m�vészt kikérdezte annak szita-
nyomó technikájáról. Szédülten tért haza Göt-
tingenbe, Frankfurttól kétórányira északra, és 
berendezte els� nyomtató m�termét. A gyakor-
latban tanulás alapelvét követve.

Steidl m�vészeti kiállítások plakátjainak nyom-
tatásával kezdte, és nem telt sok id�be, amíg ügy-

felei között volt Joseph Beuys, Klaus Staeck és
más m�vészek. És pár éven belül Steidl felismer-
te, hogy számára a nyomtatás nem csupán egy
gépies eljárás, hanem szenvedélyévé és önmagá-
ban véve is m�vészetté vált. „Az elhunyt Joseph 
Beuys sok értelemben a tanárom volt. 1972-t�l a
haláláig én csináltam legtöbb többpéldányosát
és nyomatát. Segített engem a szokatlan anyagok 
iránti fogékonyságom fejlesztésében és abban,
hogy megragadó m�alkotásokat hozzak létre, ha
a munkámat aprólékos gondossággal és a részle-
tekre odafi gyelve végeztem. Azóta is keresem a
nem hagyományos anyagokkal és technikákkal
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végzett munka kihívását és izgalmát, hogy meg-
haladjam a puszta tömeggyártás területét.”

A Steidl Verlag irodalmi kiadói tevékenységé-
vel 2 Nobel-díjas, Günter Grass és Halldór Laxness 
munkásságát gondozza, becsvágyó és sikeres 
programot ad ki a német irodalom m�veib�l, az 
angolszász és francia nyelvterületr�l ered� fordí-
tásokból, ismeretterjeszt� könyvek neves kiadója-
ként, valamint az egész világon nagyra becsülik,
mint fotókönyvek kiadóját. Fotósok és a magas 
min�ség� nyomtatás m�vészetének barátai köré-
ben a Steidl Verlag nemzetközi hírnévnek örvend.

Ezt a struktúrájának is köszönheti. Valameny-
nyi gyártási m�veletet egy fedél alatt egyesít 

– kezdve a program-összeállítástól a képfeldol-–
gozáson, grafi kán és gyártástervezésen keresz-
tül egészen a marketingig és a cég saját nyom-
dájában való nyomtatásig. Ez biztosítja, hogy a 
könyvek el�állításának valamennyi területén
megvan a szükséges szaktudás és a maximális 
rugalmasság. A Steidl Kiadó gyártási folyamatá-
ban egyedülálló, hogy a fotósokat és m�vészeket 
valamennyi m�veletbe szorosan be lehet vonni.

A Steidl Kiadót 1968-ban alapította Göttin-
genben Gerhard Steidl, aki máig a tulajdonosa,
vezet�je és meghatározó munkatársa. Plakátok 

és többpéldányosok (Klaus Staeck, Joseph Beuys)
nyomtatásával kezdte; 1972-ben jelent meg az
els� ismeretterjeszt� könyv, a nyolcvanas évek 
elején jött az irodalom, valamint a válogatott
m�vészeti és fotókönyvek. A kilencvenes évek 
végén Gerhard Steidl elkezdte saját fotókönyv-
program létrehozását, amely néhány éven belül
a világszerte legnagyobb fényképészetre szako-
sodott programmá fejl�dött.

A Steidl Verlag fotókönyvprogramjának egy ré-
sze a nagy m�vészeti és fotómúzeumokkal, galé-
riákkal és intézményekkel (Museum of Modern
Art, New York, Fondation Henri Cartier-Bresson,
Paris, Fotomuseum Winterthur) együttm�köd-
ve történik, részben már évek óta fennálló part-
nerkapcsolatban, mint az esseni Folkwang Mú-
zeummal és a stockholmi Moderna Museettel.

A könyvek nem csak Németországban, Auszt-
riában és Svájcban kaphatók, hanem a saját ter-
jeszt�i hálózaton keresztül az egész világon.
Németországban egyetlen másik kiadó sem ren-
delkezik hasonló nemzetközi terjeszt� hálózat-
tal. A Steidl cég ezenfelül jelenleg tíz olyan köny-
vesboltot m�ködtet a világ nagyvárosaiban, 
amelyek kizárólag vagy els�sorban Steidl-köny-
veket kínálnak. 
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A kreatívok ritkán látogatnak el a pro-
dukciós cégekhez, de a Xerox legújabb 
berendezésével dolgozó nyomdákkal 
alighanem érdemes lesz kivételt tenniük.
A Xerox Color 570 nyomdagép ugyanis 
olyan lehet�ségeket rejt magában, 
amellyel vétek lenne nem élniük.

A Color 570-et választó nyomdák rengeteg, a be-
lép�szint� kategóriában eddig elérhetetlen szol-
gáltatáscsomaggal gazdagíthatják kínálatukat. 
A 2400×2400 dpi felbontású, részletgazdag, 
élénk szín� nyomatok el�állítására képes Color 
570-nel a nyomdák a legkülönfélébb felületekre 

– a rugalmas vagy lágy esés� poliésztervásznak-
tól kezdve a tartós szabadtéri textileken át a kü-
lönleges igénybevételnek kitett kiadványokig –
nyomtathatnak.

Amikor a nyomda inspirálja a kreatívokat
Iván Balázs

A brosúrák, megállító táblák vagy menük el�-
állítására egyaránt alkalmas berendezés a Xerox
egyedülálló emulzióaggregációs technológiáját
használja, így a Color 570-et alkalmazó nyom-
dák kedvez� áron kínálhatnak kiváló min�ség�
nyomatokat.  A változatos kiadványok készítését
garantálja – a széles kör� médiahasználat mel-
lett – a változóadat-nyomtatás lehet�sége, illetve
számos, rendelkezésre álló munkabefejez� m�-
velet, például t�zés, lyukasztás, hajtogatás vagy 
körbevágás. A Color 570 nyomtatási sebessége
színesben percenként 70, fekete-fehérben 75 oldal.

A Xerox Confi dent Colour megoldás- és támo-
gatáscsomaggal a Xerox digitális nyomdagépei-
hez, így a Color 570-hez is komplex színkezelé-
si támogatást nyújt, melynek köszönhet�en a 
nyomdák magabiztosabban, gyorsabban szol-
gálhatják ki ügyfeleiket, miközben költségei-
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ket csökkentik. A csomag egyik legfontosabb 
eleme az azonos színbeállításokat különböz� 
nyomdagépeken automatikusan érvényesít� 
Xerox Automated Colour Quality Suite, mely 

Emulzióaggregációs festék (EA festék)
A nyomdák a Xerox – nanotechnológián alapuló –
emulzióaggregációs (EA) technológiájának haszná-
latával kedvez�bb árú, ugyanakkor jobb min�ség�,
ofszetszer� nyomatokat kínálhatnak ügyfeleiknek. Az
alacsony olvadáspontú EA tonerrel a nyomdák rövid
bemelegedési id� mellett, a kevésbé korszer� tone-
rekhez képest akár 40-50%-kal kevesebb festék fel-
használásával, alacsonyabb teljes élettartamköltséggel
és kevesebb hulladék termelésével nyomtathatnak.

Testreszabott nyomdagéppel a legnagyobb üzleti 
hatékonyságért
Tegyen egy virtuális túrát a Xerox digitális nyomdai
berendezéseinek világában, és építse fel a vállalkozá-
sa számára optimális nyomdagépet! A vállalat „Build
Your Own Xerox” oldalán – www.buildyourownxe 
rox.com – egy egyszer�en használható termékkon-
fi gurátor segítségével, modulárisan építheti fel az 
üzletfejlesztési céljainak leginkább megfelel� beren-
dezést a kívánt adagolók, munkabefejez� egységek,
adatbeviteli és munkafolyamat-kezel� opciók, nyom-
tató szerverek vagy éppen telepített alkalmazások ki-
választásával. Az összeállított konfi gurációról minden
technológiai részletet megtudhat a kinyomtatható
termékismertet�b�l.

egyenletes színmin�séget garantál minden
egyes munkában, minden alkalommal. A kö-
vetkezetes színkezelést segíti el� az az egyedül-
álló Xerox-technológia is, mely a szín beállítási
folyamat mindhárom f� lépését – a kalibrálást, a
profi lozást és a direkt színek beállítását – auto-
matikusan elvégzi.
„Bármilyen kiadványról legyen is szó, ahhoz,

hogy megragadhassuk legalább pár pillanatra a
célcsoportunk tagjainak fi gyelmét, mindennek

– a kreatív tartalomnak, az ötletnek és a kiadvány
kivitelének egyaránt – koherensnek és jó min�-
ség�nek kell lennie. Ahhoz pedig, hogy egy ki-
csit több fi gyelmet kapjon kiadványunk, kell va-
lami plusz. Amit egy nyomdagép hozzátehet egy
kiadvány sikeréhez, azt a Color 570 megadja” – 
mondta el Lipták Zalán, a Xerox Magyarország
indirekt kereskedelmi igazgatója.
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A papír természetes anyag. Két környezeti szem-
pontból is kivételes és egyedülálló. El�ször is meg-
újuló nyersanyagból állítják el�. Másodszor pedig 
több ízben újrahasznosítható. A papír újrahasz-
nosítás- és újrafeldolgozás-technológiája hatal-
mas fejl�dést mutatott ez elmúlt években. Rég el-
múltak azok az id�k, amikor az újrahasznosított 
papírt silányabbnak vagy ingadozó min�ség�nek 
ítélték meg. M�szaki és esztétikai szempontból a 
magas min�ség� újrahasznosított papír felveszi
a versenyt az els�dleges rostból készül� papírral

– míg meg�rzi egyedülálló karakterét.
Az újrahasznosított rostokból készül� anya-

gok, mint a papír, számos környezetvédelmi
pozitívummal rendelkeznek. Nem csak azért,
mert kevesebb els�dleges er�forrást igényel, 
gazdaságossági szempontból is el�nyös a ter-
mékek újrafeldolgozása, különösen, ha ez meg 
is ismételhet�. Eredetileg, mint az egyik kulcs-
fontosságú anyag, részben a papír inspirálta a 

Papír Akadémia
ÚJR A- ÉS ÚJR A- ÉS ÚJR AHASZNOSÍTÁS

bor-multi_MagyarGrafika-hirdetes_165x235.indd   1 2/13/13   10:35 AM
„cradle-to-cradle” (bölcs�t�l bölcs�ig) fi lozó-
fi át. A cradle-to-cradle termékek hátterében az
anyagok biológiai vagy m�szaki folyamatok 
segítségével történ� 100%-os újrafelhasználá-
sának elgondolása húzódik.

A PAPÍR ÚJRAHASZNOSÍTÁSA EGYRE
KÖRNYEZETKÍMÉL�BB?

Elmondhatjuk, hogy a papír újrafeldolgozása új
papíralapanyaggá jelent�sen kevesebb energiát 
és vizet igényel, mint a papír els�dleges rostból
történ� el�állítása. Gyakran kevesebb szállítást
igényel – például a papírgy�jt� helyekt�l a pa-
pírgyárakig –, már ez is környezetbaráttá teszi.
Ennek ellenére nem kiálthatjuk ki az újrahasz-
nosított papírt az els�dleges rostokból el�állított
papír környezetbarát helyettesít�jének, hiszen 
az újrahasznosított papír nem is jöhet létre el-
s�dleges rostokból el�állított papír nélkül.
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A GYÁRTÁSRÓL DIÓHÉJBAN

Ahhoz, hogy az újrahasznosítás m�ködhessen,
megfelel� infrastruktúra szükséges. El�ször is 
hulladékpapír-gy�jt�helyekre van szükség. Eb-
b�l lesz a nyersanyag, „másodlagos rost” formá-
jában. A hulladékpapírt ezután min�ség szerint
osztályozzák. A magas min�ség� hulladékpapír
általában hibás nyomtatásból vagy irodai hul-
ladékból származik. Ezt a háztartási hulladék-
papírtól külön kezelik. Valamint a kartont is
különválasztják a normál papírtól. A világ veze-
t� papír-újrahasznosítói Svájc, Németország és
Ausztria, ahol a papír háromnegyedét összegy�j-
tik és újrahasznosítják. Az EU papírgy�jtési átla-
ga kb. 65% (2008, ERPC).

ELS�DLEGES ROST NÉLKÜL NINCS
ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍR

Az újrahasznosítás feltétele az els�dleges rostok-
hoz való folyamatos hozzáférés. Sajnos a papírt
nem lehet a végtelenségig újrahasznosítani, a 
hulladékpapír-gy�jtésre és a gyártási folyamatok 
modernizálására irányuló befektetések és törek-
vések ellenére sem. A papírrostok hozzávet�le-
gesen öt-hat ízben újrafelhasználhatók. Ezután
csökken a min�ségük és már nem alkalmazha-
tók a papírgyártásban. Valamint, jelent�s meny-
nyiség� hulladékpapír – akár 25% – egyszer�en
elvész az újrafeldolgozás során. Például, a túl rö-
vid rostokat ki kell vonni, mert ezek alkalmatla-
nok a papírgyártáshoz.

A HELYES ÚT: ÚJRAHASZNOSÍTÁS
SZ�Z ROST HOZZÁADÁSÁVAL

Ha az átfogó képet nézzük – ami végül is a leg-
lényegesebb –, akkor nem mondhatjuk, hogy az 
egyik megoldás biztosan jobb, mint a másik. Ha-
bár azt elmondhatjuk, hogy az els�dleges rost
használata az újrahasznosított papírral vegyítve

– ahol és amikor szükséges – lesz a helyes út el�-
re. Az újrahasznosított rostok haszna vitathatat-
lan, különösen a rövid életciklusú termékeknél
vagy ahol az újrahasznosítás nem lehetséges (pl. 
higiéniai papírtermékeknél). Tehát az els�dleges
rostokból el�állított papír teljes kizárása kissé 
sz�k látókör� elgondolás, míg az újrafelhasznált
papírok használatának el�mozdítása is ésszer�. 
Úgy, mint az els�dleges rostokból el�állított pa-
pír esetén, az újrahasznosított papírnál is számí-

tásba kell venni a nyersanyag forrását, valamint
a gyártási módszereket. Ha a nyersanyagokat a
fél világon át kell utaztatni vagy a feldolgozásuk 
kezdetleges technológián alapszik és túl energia-
igényes, akkor környezetvédelmi szempontból
nem éri meg a fáradságot. Szerencsére a helyzet
Európában másképp fest, mivel a legtöbb hulla-
dékpapír az azonos régióban újrafeldolgozásra
kerül. Valójában az Európában begy�jtött pa-
pír több mint 83%-át szintén Európában dol-
gozzák fel újra (2008, ERPC). Ha már a témánál
vagyunk: napjainkban sokféle hibridpapírral is 
találkozhatunk, melyeket els�dleges és újrahasz-
nosított rostokból vegyesen állítanak el�.

SZÉNLÁBNYOM

Az utóbbi id�kben a klímakérdés megvitatása-
kor a papír gyakran volt napirenden. Ez telje-
sen érthet�: az egyensúly fenntartása érdekében 

– mint pl. a kibocsátás szabályozása – nem csak a
szén-dioxid-kibocsátást kell drasztikusan csök-
kentenünk, hanem az erdeinket is ápolnunk kell.
Ökológiai szempontból két dolog miatt egye-
dülálló a papír, és mindkett� központi témája a
környezetvédelmi vitáknak. Els�, hogy a papír
fából készül, ami megújuló forrás. Tehát, ha az
erd�ket fenntartható módon és felel�sséggel ke-
zeljük, akkor érintetlenek maradnak generáció-
kon át. A második, hogy a papír újrafelhasznál-
ható – ismételten. Amikor az életciklusa végére
ér, még mindig alkalmas energiatermelésre. Így
hát, mint minden környezetvédelmi vitában, itt
is az átfogó képet kell nézni. Az olyan szalagcí-
mek, mint „A papír megmenti az erd�ket” vagy

„A papír az erd�k kimerítésének f� okozója”, csak 
zavart idéznek el�.

NÉHÁNY FONTOS TÉNYEZ�

Amikor szénalapú anyagokat – mint az olaj vagy
a fa – égetnek, szén-dioxid keletkezik. Természe-
tes folyamatként, amikor a fák n�nek, a leveg�-
ben található szén-dioxidot felhasználva oxigént 
termelnek (mely mindannyiunk légzéséhez el-
engedhetetlen). A fosszilis tüzel�anyagok, mint
a k�olaj vagy a k�szén intenzív használata az el-
múlt évtizedekben a természetes gázok egyen-
súlyának megbomlásához vezetett – az erd�k 
nem képesek többé a megnövekedett CO2-szin-
tet lekötni. Ennek közvetlen eredménye a klí-
maváltozás, melyet érzékelünk. A Papyrus- nál
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fontosnak tartjuk, hogy minden t�lünk telhet�t 
megtegyünk a Föld erd�inek megóvása érdeké-
ben. Ezért támogatjuk aktívan a felel�s erd�gaz-
dálkodásból származó termékeket, melyek közül
egyre több tanúsítvánnyal rendelkezik. A magas 
min�ség� újrahasznosított papírok gyártásával
segítjük csökkenteni a további CO2-kibocsátást, 
és megel�zni a Föld él�világának pusztulását.

SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS ÉS
A PAPÍRGYÁRTÁS

Bár a felel�s erd�gazdálkodásból beszerzett 
nyersanyagok szén-dioxid-semlegesnek mond-
hatók, ami a fával utána történik, az eredményez 
szén-dioxid-kibocsátást, különösen a cellulózfel-
dolgozás, mely rendkívül energiaigényes. A fel-
dolgozóüzemek energiahatékonysága az elmúlt 
években állandó téma volt, és számos fejlesztést 
eredményezett a magas energiaköltségek csök-
kentése érdekében. A Kyoto-i Egyezmény újabb 
követelményeket állított, mely a szén- diox id-
kibocsátás jelent�s csökkenéséhez vezetett.

A Papyrus is támogatja ezeket a fejlesztéseket. 
A Papyrus valójában minden stratégiai beszál-
lítóját felszólította, hogy szerezzék meg az ISO 
14001 tanúsítványt. Sokuknak a szigorú euró pai
EMAS szabványnak is meg kell felelniük. 1990 
óta az európai papírgyárak tonnánkénti szén-
dioxid-kibocsátása 42%-kal csökkent. Igaz az is,
hogy az emberek azóta több papírt használnak,
így a csökkenés összességében csak 8% (CEPI, 
2008).

A PAPÍR SZÉNLÁBNYOMA

A „szénlábnyom” kifejezés az összes, környezet-
re gyakorolt hatásra utal. Szén-dioxidban (CO2)
és olyan gázokban fejezhet� ki, melyek képesek 
az üvegházhatást felgyorsítani (GHG-k), és ezzel
a klímaváltozást befolyásolni. A szénlábnyom 
mértékegysége a kilogramm CO2 – vagy pon-
tosabban „a CO2-vel megegyez� kilogramm” –,
mivel egyéb üvegházhatást kiváltó gázokat (pl. 
metán) a CO2-vel megegyez� hatásuk alapján
fejezünk ki. A papír szénlábnyoma tehát magá-
ba foglalja az életciklusának összes állomását, az 
erd�t�l a gyártásig, végig az egész értékláncon,
beleértve a felhasználást, az újrahasznosítást és 
a végs� megsemmisítést. Emiatt a szénlábnyom 
alapos számítása meglehet�sen komplex. Ebb�l
következik, hogy egyesek másként értelmezik 

a szénlábnyomot, az alapvet� feltevésekt�l és
a rendszer korlátaitól függ�en. Ahhoz, hogy az
adatoknak valós jelentésük legyen, és az üveg-
házhatást okozó gázok mérése egyes papírtermé-
kekre hiteles legyen, szükséges pontosan meg-
határozni, mit kell, és mit nem kell fi gyelembe
venni a szénlábnyom kapcsán – különösen, ha 
összehasonlítási alapként szeretnénk felhasznál-
ni. Jelenleg nincs érvényes szabvány a CO2-kibo-
csátás számítására. Így hát nincs is megbízható

2

mód a különböz� papírok szénlábnyomának 
összehasonlítására. Azért alapvet�en elmond-
ható, hogy minél kevesebb a szállítás, annál jobb.
A szállítás mindazonáltal csekély töredékét teszi
ki az összkibocsátásnak. A feldolgozási láncban
elhelyezked� gyártóegységeket is annyira ener-
giahatékonnyá kell tenni, amennyire lehetséges.
Ahol csak lehet, a fosszilis tüzel�anyagot meg-
újuló tüzel�anyaggal kell helyettesíteni (biogén 
üzemanyag). Európa papírgyárai jelenleg az el-
s�dleges energiájuk több mint 50%-át környe-
zetbarát forrásból, a majdnem szén-dioxid-sem-
leges biomasszából biztosítják (2008, CEPI). Ez
a Papyrus-nál rendkívül fontos, ezért a környe-
zetvédelmi irányelvünk is kiemelten foglalkozik 
a biomassza használatával. Tudjuk mindemel-
lett, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csak egyike
a tényez�knek, ha környezetbarát papírról be-
szélünk. Ezért aktívan támogatjuk a felel�s er-
d�gazdálkodásból származó nyersanyagok hasz-
nálatát, mint a klímaváltozás megállításának 
egyik f� eszközét.

SZÉN-DIOXID-SEMLEGES PAPÍR

Egy terméket vagy szolgáltatást szén-dioxid-sem-
legesnek mondhatunk, ha a CO2-kibocsátást 
máshol ellensúlyozni lehet. Az ellensúlyozandó
kibocsátás mértékének kiszámolására a szénláb-
nyomot használjuk. A kibocsátás ellensúlyozása
azért lehetséges, mert az üvegházhatást kiváltó
gázok (GHG-k) globálisan m�ködnek. Nem szá-
mít, hol keletkezik a kibocsátás, ahogy az sem,
hogy hol küszöbölik ki vagy csökkentik azt. A
szén-dioxid-ellensúlyozás elismert klímavédel-
mi programokba történ� befektetéssel érhet� el.
Ezek forrásokat juttatnak energiatakarékossági
projektekhez. A szén-dioxid-ellensúlyozás ön-
kéntes, és a Kyoto-i Protokoll mechanizmusán
alapszik. A szén-dioxid-ellensúlyozási projektek 
támogatása által a környezet önkéntes segítése
nem csak a jótékony hatása miatt elismert – hosz-
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szú távon el�nyös, feltéve, ha a projekt tisztes célt
szolgál. Az ellensúlyozási programok nem feltét-
lenül jelentenek megoldást a jelenlegi klíma-
problémákra, de lehet�vé teszik, hogy a vállala-
tok tegyenek valamit a szén-dioxid-kibocsátásuk 
ellen. Csak azért, mert egy termék vagy szolgál-
tatás szén-dioxid-semleges, nem jelenti, hogy 
nem okoz kibocsátást – csak egyszer�en ellensú-
lyozzák. Csakúgy, mint a CO2-számításnál az ér-
vényes szabvány hiánya, a szén-dioxid-semleges
termék meghatározása sem egyértelm�. Nehéz
így különbséget tenni a jó hír� és a kétes termé-
kek között. Van többféle számítási módszer is, és
amelyek léteznek, azok sem mindig átláthatók. 
Igen gyakran a felhasznált adatokat nem is el-
len�rzi független szerv, így gyakorlatilag lehetet-
len érdemi összehasonlítást végezni az ellensú-
lyozott kibocsátásról különböz� papírok esetén. 
Így a környezetre gyakorolt tényleges hatásukat
szinte nem is érdemes megpróbálni megérteni. 
Ezért elengedhetetlen a szén-dioxid-semleges-
nek mondott termékek vagy szolgáltatások állí-
tásának átfogó és átlátható információval törté-
n� alátámasztása.

A LEGJOBB MEGKÖZELÍTÉS: 
MEGVIZSGÁLNI, CSÖKKENTENI,
ELLENSÚLYOZNI

A környezetvédelem legjobb módja az alapvet� 
megel�zésre való összpontosítás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése. A termelést rendszere-
sen vizsgálni és optimalizálni kell, mint ahogy a 

gyártás egészét és az ellátási láncot is. Ez az egyet-
len módja annak, hogy lefektessük a kibocsátás
csökkentésének alapjait és érdemi változást ér-
jünk el – különösen olyan területeken, ahol a ha-
tás a legnagyobb lenne. A klímaváltozás egyik 
alapszabálya, hogy el�ször megel�zünk, aztán
csökkentünk és végül ellensúlyozunk bármi
olyan kibocsátást, ami nem kiküszöbölhet�.

EGY DICSÉRETES ÚJÍTÁS: 
SZÉN-DIOXID-SEMLEGES NYOMTATOTT
ANYAGOK

A nyomdai és grafi kai ipar leleményessége a kör-
nyezetvédelem el�segítése érdekében dicséret-
re méltó. Egyre több nyomda kínál ügyfeleinek 
szén-dioxid-semleges termékeket. Vannak vál-
lalkozások, melyek teljesen szén-dioxid-sem-
legessé váltak. A megközelítésük egyszer�, ám
hatékony. Ahelyett, hogy hatalmas pénzt és
id�t áldoznának minden egyes termék életcik-
lusának kiszámolására, egyszer�en számítják ki
az összkibocsátást a gyártási lánc végén. Ezt in-
gyenesen hozzáférhet� adatok alapján teszik. A
nyomdák úgy is mutathatják a környezetvédele-
mért tett er�feszítéseiket, hogy hangsúlyozzák:
egyre több nyomott anyaguk ellensúlyozza az
üvegházhatású gázokat.

A Papyrus inkább a szén-dioxid-semleges
nyomdai folyamatokra helyezné a hangsúlyt,
mint a szén-dioxid-semleges papírra – végtére
is a szén-dioxid-semleges papír használata ön-
magában nem jelenti, hogy a kínált termék is
szén-dioxid-semleges. Ehhez a nyomtatási és be-
fejez� m�veleteket is számításba kellene vennie.

INKÁBB SZIGORÚAN KÖRNYEZETBARÁT, 
MINT SZÉN-DIOXID-SEMLEGES

Termékeink és szolgáltatásaink szénlábnyomá-
nak csökkentését nagyon szigorúan vesszük, fo-
lyamatos és szoros kapcsolatot ápolunk beszál-
lítóinkkal, ügyfeleinkkel és más érintettekkel.
Az egységes szabványok létrejöttéig a Papyrus
a szén-dioxid-semleges papírjainak népszer�sí-
tését részesíti el�nyben, ám szívesen hívja fel a
fi gyelmet a szén-dioxid-semleges nyomdai fo-
lyamatok összességének tágabb megközelítésére.
Semmiképp sem szeretnénk bizonytalanságot 
kelteni. Fontosabb számunkra, hogy olyan ter-
mékeket forgalmazzunk, melyek szigorúan kör-
nyezetbarátok és átláthatók.
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A selejt kisz�rése, valamint a selejtképz�-
dés megakadályozása a termelés során
mindig is fontos tényez� volt, azonban 
napjainkra, ha lehet, még hangsúlyosab-
bá vált. Az ellen�rzés már a gépteremben,
a nyomtatás során elkezd�dik (színmérés,
passzerpontosság ellen�rzése, hibák ki-
sz�rése a nyomaton stb.) és a kötészeten,
a továbbfeldolgozásban folytatódik: 
ma már szinte minden postpress gépet 
gyártó cég kínál különféle ellen�rzési 
lehet�ségeket, melyekkel – az állóid�-
és a makulatúra-csökkentés által – jelen-
t�s költségmegtakarítás érhet� el.

ÖSSZEHORDÓ GÉPEK – KOLBUS
Kolbus ívfelismer� rendszer

A nyomtatott ívek összehordása során fontos,
hogy a megfelel� ívek megfelel� sorrendben ke-
rüljenek a könyvtestbe a ragasztókötés el�tt. 
A Kolbus saját fejlesztés� LED-es megvilágítású 
kamerás ívfelismer� rendszerével, mely szöve-
gek, képek vagy akár vonalkódok ellen�rzését is 
képes elvégezni, az összehordás folyamata során
biztosítható a megfelel� sorrend. A rendszer a 
Kolbus saját CoPilot kezel�felületén keresztül ve-
zérelhet�, és itt történik az esetleges hibák táro-
lása is (max. 500 kép). A kamerarendszer kereszt-
ben a teljes ívmagasságra, az ívlehúzás irányában
állítható. Az egyes összehordó állomásokon kü-
lön ellen�rz� modulok vannak, amelyek csatla-
koznak a központi vezérl�egységhez.

A betanulási folyamathoz automatikus üzem-
módban elegend� mindössze 4 ív (ekkor a rend-
szer saját maga jelöli ki az ellen�rzend� felületet),
manuális üzemmódban ez 3 ívvel történik és a 
kezel� maga választja ki az ellen�rzend� terü-
letet (vonalkód esetén a kezel�nek manuálisan
kell megadnia a vonalkód pozícióját). A rend-
szerérzékenység a kezel� által beállítható.

A hibafelismerésnél az aktuális beállításoknak 
megfelel�en a gép megáll, vagy amennyiben az 

Min�ség-ellen�rzés a kötészeten
POSTPRESS ACADEMY

Kiss Nóra

összehordó gép selejtkidobóval felszerelt, a hibás
ívek ezen kirakásra kerülnek anélkül, hogy a ter-
melést meg kellene szakítani.

CÉRNAF�Z� GÉPEK – MECCANOTECNICA
GigaLynx rendszer

Az új GigaLynx egy Meccanotecnica által kifej-
lesztett ívsorrend-ellen�rz� rendszer, mely köz-
vetlenül a felrakó után helyezkedik el, hogy lehe-
t�vé tegye az azonnali hibafelismerést, és ezáltal
annak korrekcióját. Egy gyakorlati alapú számí-
tógépes algoritmus segíti a GigaLynx-et a hibás
riasztások és az ebb�l fakadó termelésmegszakí-
tások elkerülésében. Ennek az algoritmusnak kö-
szönhet�en a GigaLynx képes kisz�rni minden 
zavart, amelynek a papír általában ki van téve a
termelés során, úgymint gyorsulás, forgás, felü-
lettorzulás és hullámosodás.

A rendszer egyaránt képes képek és vonalkó-
dok ellen�rzésére, és ezáltal ideális olyan fel-
használók részére, akik maximális fl exibilitást és
megbízhatóságot igényelnek a min�ség-ellen�r-
zésben. Az azonosítás legbiztosabb módja a vo-
nalkód, amelyet az ívre nyomtatnak. A rendszer
képes felismerni és dekódolni a leggyakoribb vo-
nalkódokat, amelyeket kötészetekben alkalmaz-
nak. A vonalkódok elhelyezése az íven vertikáli-
san és horizontálisan egyaránt történhet.
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A készülék könnyen áthelyezhet�; ez a tulaj-
donság különösen hasznos, amikor olyan íveket
kell ellen�rizni, amelyek csak egy korlátolt terü-
leten térnek el egymástól, mint pl. a naptárak.

A GigaLynx egy gyors VGA SONY CCD kame-
rából áll, amely fel van szerelve integrált és ultra-
fényes LED-megvilágítással. A felrakóból törté-
n� lehúzás során a készülék az új „mesterséges
látás” technológiát használja, mely alkalmas a 
nagyfelbontású kép szkennelésre, még abban az
esetben is, ha az íven csak szöveg van. Már egyet-
len könyv is elég az automatikus öntanulási fá-
zishoz. A gép a memorizált értékt�l való eltérés-
nél azonnal megáll.

A rendszer cérnaf�z�- és összehordó gépeken
történ� alkalmazáshoz egyaránt alkalmas.

HAJTOGATÓ GÉPEK ÉS MAILING
RENDSZEREK – HERZOG & HEYMANN

A Herzog & Heymann gépekre, a felhasználói kí-
vánalmaknak és az alkalmazásnak megfelel�en,
többféle rendszer is integrálható; a teljesség igé-
nye nélkül ezek közül a két legfontosabb rend-
szert mutatjuk be röviden a következ�kben.

Baumer hhs
Ragasztás, ragasztó-ellen�rzés
és kódolvasás     

A Baumer hhs min�ségbiztosítási komponen-
seit optimálisan igazították a piaci igényekhez.
Mindegy, hogy ragasztó-ellen�rzésr�l, kódolva-
sásról vagy a hibás termékek kidobásáról van szó.

A komponensek minden, gyakorlatban fel-
merül� igénynek megfelelnek. A QS-rendsze-
rek központi kezeléssel egyesítik magukban a
ragasztófelhordást (vonal, pont, felület stb.), a
ragasztó-ellen�rzést (Gluescan) és a kódolvasást.

A hibás nyomtatás, ill. a keveredések különö-
sen a gyógyszeripari és kozmetikai tájékoztatók 
gyártása során okozhatnak végzetes problémát.
A rendszerkonfi gurációk sokoldalúsága szüksé-
ges lehet a termelés során a min�ségi követelmé-
nyek betartásához:
üres ívek kisz�rése,
minta-összehasonlítás,
kódolvasás.
Mindezeket a Baumer hhs egyetlen rendszerben 
összefoglalta. A kamerás ellen�rzés integráltan
a ragasztással vagy a vizes bígeléssel (waterscor-
ing) együtt történhet és központilag kezelhet�. 

A következ� funkciókat az integrált rendszer
szintén tartalmazza:
data-mátrix kódfelismerés,
selejtkidobó vezérlése.

A rendszer egy kétfokozatú hibajelz� rendszerrel
van felszerelve: az els� lépés egy optikai riasztás 
a hibás termékeknél, igény szerint selejtkidobás-
sal vagy megjelöléssel az állomás végén. Ameny-
nyiben több hiba lépne fel, abban az esetben
megtörténhet a berakó megállása.

Az új és könnyen átlátható érint�képerny�s
kezel�felület lehet�vé teszi a teljes rendszer köz-
ponti kezelését. A rendszer gyorsan és egyszer�-
en beállítható; a munkák tárolhatóak és ismétlés
esetén újra el�hívhatóak.

Balsfulland elektronika

Ez többféle rendszert foglal magába, amelyek-
kel postai irányítószám alapján történ� ve-
zérlés valósítható meg. A rendszer protokoll
fájlokat tud készíteni, amelyekkel az ügyfél
kimutatást kap, hogy a munka 100%-ban tel-
jesítve lett és a példányok 5%-a nem lett se-
lejtként kidobva. A beolvasott címek össze-



34 MAGYAR GR AFIK A 2013/4

egyeztetése egy szám, egy kód (3D kód) vagy 
akár a cím alapján történhet. Ezáltal biztosí-
tani lehet, hogy pl. valóban az adott levélhez 
tartozó perszonalizált kártya (vagy hasonló 
termék) lett-e felragasztva vagy csatolva a le-
vélhez. Amennyiben a kártya nem a megfelel�, 
a gépsor leállva marad, mivel lehetséges, hogy 
a következ� kártyák is rossz sorrendben van-

nak. Ezeket a rendszereket igen gyakran alkal-
mazzák a H+H hajtogató gépsorokon, mivel
m�ködésük biztos és könnyen kezelhet�ek.

ART WORKSHOP – MUNKEN ÚTMUTATÓ 
BEVONAT NÉLKÜLI PAPÍROKHOZ

Szeretné mesterien megjeleníteni a színeket be-
vonat nélküli papírra készül� nyomdatermékein?
Rendeljen egy példányt a M�vészeti M�hely gon-
dozásában megjelen� új és frissített Munken útmu-
tatóból, most! Ebb�l megtanulhat mindent, amit
tudni kell a bevonat nélküli papírok nyomtatásá-
ról. Elérhet� angol, lengyel, francia, holland és spa-
nyol nyelven. Limitált kiadás!
Ára: 19 € (Ingyenes házhoz szállítás Európában!)

MUNKEN – TIZENÖT M�VÉSZI NYOMAT, 
EXKLUZÍV DOBOZBAN

Els� kézb�l érintheti az új Munken design karton-
jait! A csodálatos m�vészi nyomatsorozat a svéd
Jens Andersson fotóit eleveníti meg. A doboz tizen-
öt különböz� m�vészeti nyomatot tartalmaz A3
formátumban.
Ára: 11 €+ szállítási költség
http://shop.arcticpaper.com/
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A nyomdaipar minden területén tapasztalhat-
juk a jogszabályok egyre szigorodó követelmé-
nyeit, melynek oka egyrészt a folyamatos m�-
szaki fejl�dés, másrészt az emberi egészségre és
a környezetre ártalmas összetev�k kutatásának 
eredményei. E folyamatból a gyermekjátékok 
nem maradtak ki.

A játékok biztonságáról szóló korábbi 88/378/
EGK irányelvet az alkalmazása alatt eltelt évek 
tapasztalatai, illetve az 1988 óta eltelt id�szak-
ban megváltozott gyártási tényez�k és fogyasz-
tói szokások módosításra késztették. E változások 
hatására lett szükséges egy új irányelv kidolgozá-
sa, melyet a Bizottság 2009-ben el is fogadott. Ez
a 2009/48/EK irányelv.

A nyomdaipart a 2009-es változások még nem
érintették jelent�sen, viszont az ez év július 20-án 
életbe lépett vegyi oldalról történt szabályozás

ÚJ, NYOMDÁKR A IS VONATKOZÓ 
KÖVETELMÉNYEK 2013. JÚL IUS 20 -ÁTÓL!

Németh Nikoletta

már alapjaiban. Alapjaiban, mivel e rész a gyer-
mekjátékok és azok tartozékainak (sok esetben
azok csomagolásainak) kémiai összetételét hatá-
rozza meg. Itt is el�térbe kerül a migráció, az ösz-
szetev�k kioldódása. 2013. 07. 20-ától csak olyan 
játék helyezhet� forgalomba, mely megfelel az irány-
elv kémia biztonsági részének is. A hagyományos 
nyomdafestékek ennek nem tesznek eleget.

Mit jelent a forgalomba hozatal a rendelet ér-
telmében?
„»forgalomba hozatal«: a játéknak a közösségi

piacon els� alkalommal történ� forgalmazása;”
Mi tartozik a rendelet hatálya alá?
A 14 év alatti gyermekek részére, kizárólag

vagy nem kizárólag játék céljára tervezett vagy 
szánt termékek.

A mondat eleje és vége könnyen érthet�, a kö-
zéps� része pedig annyit foglal magában, hogy



36 MAGYAR GR AFIK A 2013/4

meglehet, egy adott terméket nem kizárólago-
san játéknak gyártottak, más funkciókkal is ren-
delkezik, de ha játszani is lehet vele, akkor az ide 
tartozik. Az irányelvhez a Bizottság által kiadott 
útmutató a következ� példákat sorolja fel: ajtó-
díszek, puha bélés� állat formájú pénztárcák 
vagy hátizsákok stb.

Bár egy gyermek mindennel képes játszani,
megijedni nem kell, a rendeletalkotók az éssze-
r�ségre fektették a hangsúlyt. A gyártónak kell
nyilatkoznia arról, hogy pontosan milyen célra 
szánta a terméket. De mivel a hangsúly az éssze-
r�ségen van, így ha egy játéknak látszó és e célra 
alkalmazott tárgyról állítja a gyártója, hogy azt 
nem játék céljára szánták, s ezzel keres kibúvót a 
rendelet hatálya alól, ki fog lógni a lóláb.

A gyártónak olyan mérlegelési kritériumok 
segítenek a döntésben, hogy mi számít játék-
nak és mi nem, mint például az eladás helye (a 
gyermekjátékok leggyakrabban külön üzlet-
ben találhatók, vagy egy üzlet külön részlegé-
ben), a csomagolás, illetve reklámozás milyen-
sége (gyermeket szólít meg vagy feln�tteket), ár 
(a gyermekeknek szánt játékok ára általában ala-
csonyabb, mint például a feln�tteknek, gy�jt�k-
nek szánt termékek). Az olyan játékok esetében,
ahol az is védhet� álláspont, hogy nem gyerme-
keknek készült, de az is, hogy igen, mindig a szi-
gorúbb megoldást kell választani, és be kell tar-
tani az említett irányelv feltételeit. Például nem 
kifejezetten gyermekeknek szánt játékkártyák,
mint a magyar kártya    – de tudjuk, hogy 14 év
alattiak is szeretnek játszani vele –, vagy évek-
kel ezel�tt egy nyomda adott ügyfeleinek mar-
ketingcélokból helyes kis karácsonyi télapós 
memóriakártyát. Már ez is ide tartozna. Fontos 
tudni azt is, hogy az irányelv különbséget tesz 
3 év alatti gyermeknek szánt játék és 3 év feletti
gyermeknek szánt játék között.

Nyomdai szempontból az irányelv hatálya alá 
tartozhatnak a már említett játékkártyák, me-
móriakártyák, gyermekkönyvek, kifest� füze-
tek, a puzzle (kivéve a több mint 500 darabból
állót), illetve játékok csomagolása és a használati
útmutató is többek között. Viszont nem tartoz-
nak ide a hagyományosan olvasásra szánt, illet-
ve az oktatási célú könyvek, tankönyvek, de nem
tartoznak ide azok a mesekönyvek sem, melyek-
b�l nem a kisgyerekek olvasnak maguk, hanem 
a szüleik olvasnak fel nekik. Ezek jellemz�en a 
vékony papírra nyomtatott, vastag meseköny-
vek, kevés képpel.

A csomagolásoknál sem mondható ki egyértel-
m�en, hogy minden csomagolás esetében alkal-
mazkodni kell a 2009/48/EK irányelvhez, illetve
az sem, hogy nem, bár a szabályozás hatálya játé-
kokról szól. De ez sem ennyire egyszer�, és itt is
szem el�tt kell tartani a valós funkciót és az ész-
szer� használatot. Annál a csomagolásnál, mely
egyértelm�en csak a kibontásig borítja a játék-
szert, majd utána eldobásra kerül, nem kell alkal-
mazkodni a fenti irányelv szabályaihoz. De egy
olyan csomagolás esetében, mely plusz tulajdon-
ságokkal is rendelkezik, esetleg plusz tulajdonsá-
gokat kölcsönöz a játéknak, vagy önmaga is játék,
illetve egy társasjáték esetében, ahogy a játékot
vissza kell pakolni a dobozba, ott már igen, mi-
vel ezt a játék részeként kell tekinteni. Ha jól bele-
gondolunk a lehetséges használatba, illetve abba,
hogy ha a mi gyermekünk kezdené el rágcsálni
a terméket, örülnénk-e neki, ha az egészségére
esetleg káros anyag kerülne a szervezetébe, úgy
a biztonságra törekedve azért meg lehet hozni a
megfelel� és biztonságos döntést.

Teljes bizonytalanság esetén viszont a gyártó
segítségért fordulhat az illetékes nemzeti ható-
sághoz, aki nálunk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hivatal.

De továbblépve a besoroláson, mi a gond a ha-
gyományos festékekkel?

Nem erre a célra készültek. Az irányelv értel-
mében „A játékokat úgy kell megtervezni és kivi-
telezni, hogy ha a játékot a 10. cikk (2) bekezdésé-
nek els� albekezdésében meghatározott módon
használják, az �ket alkotó vagy bennük meg-
található vegyi anyagoknak vagy keverékek-
nek való kitettségnek ne legyen káros hatása az
emberi egészségre.” Tehát rendeltetésszer� vagy
el�re látható használat mellett ne legyen káros.
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El�re látható használatba tartozik az is, ami-
kor biztosra vehet�, hogy a kisgyermek ráharap,
amint a kezébe kerül az adott játék – pl. néhány 
oldalas kemény kartonból készült egy-egy képes
könyvecskék, tipikusan kicsiknek –, vagy ilyen a 
kártya, ami hosszasan érintkezik a b�rrel.

Az élelmiszer-csomagolásra ajánlott alacsony 
migrációjú olaj-, víz- és oldószerbázisú vagy UV 
kikeményedés� festékek, lakkok feltétel nélkül
alkalmazhatók e célra. A további szériáknak pe-
dig némely összetev�ket nélkülözniük kell, hogy 
az el�írt migrációs szintet teljesíteni tudják. E
migrációs követelmények, ugyanúgy, mint az
élelmiszer-csomagolások esetében, a készter-
mékre vonatkoznak, nem festékre vagy lakk-
ra! Az irányelv részletes felsorolást ad ezekr�l és 
mennyiségükr�l. 

A legismertebb közülük és a leggyakrabban al-
kalmazott hagyományos ofszetfestékben a ko-
balt. Illetve ennek sói. A száradást segítik. 

Akik járatosabbak a nyomdai anyagok kémiai
összetételében, azok e szó hallatán felkaphat-
ják a fejüket, hiszen a kobalt mint szárító, a víz-
adalékokból már évekkel ezel�tt ki�zésre került. 
Ennek oka, hogy belélegezve bizonyítottan ár-
talmas az egészségre, illetve több tanulmány sze-
rint lehetséges rákkelt� is. Viszont ezek a vízben
oldódó kobalt sók nem összekeverend�k a víz-
ben nem oldódó, olajban oldott fajtákkal. Ezek 
más fi zikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkez-
nek, és a vonatkozó szabályozások értelmében
jelenleg nem tartoznak semmilyen speciális je-
lölési vagy osztályozási kritérium alá, s nem je-
lentenek veszélyt a felhasználókra. De ennek 
ellenére gyermekjátékokhoz és kapcsolódó ter-
mékeikhez használt festékekben nem alkalmaz-
hatók.

További néhány ismertebb festék-/lakkössze-
tev� a metál színek esetében alkalmazott alumí-k
nium, ón, cink és réz is a migrációs küszöb alá
került. Illetve a réz és az ón által a bronz is. Így a
bronz- és alumíniumpigmentb�l készült arany
és ezüst festékek nem javasoltak az irányelv hatá-
lya alá tartozó termékek nyomtatására.

Az irányelv egyéb szempontjait most nem ve-
szem sorra, ezek már évek óta érvényben vannak,
így valószín�leg beépültek az érintettek gyártási
szokásaiba. De két lényeges követelményre én is
felhívom a fi gyelmet:

1. EK megfelel�ségi nyilatkozat kiállítása: a gyártó:
felel�ssége, forgalomba hozatalkor kell kiállítani.
Az EK megfelel�ségi nyilatkozat megállapítja, hogy
a játék megfelel a játékok biztonságáról szóló irány-
elvben rögzített követelményeknek, s ezért a gyár-
tó teljes felel�sséget vállal. A játék forgalomba hoza-
talától számított 10 éven át meg�rizend�.

2. M�szaki dokumentáció: összeállítása a gyártó
feladata; minden olyan információt tartalmaz-
nia kell, mely igazolja, hogy a termék megfelel
a rá vonatkozó követelményeknek. A játék for-
galomba hozatalától számított 10 évig meg�ri-
zend� ez is. E kollekcióba tartozik az igazolása
annak, hogy egy nyomdai termék el�állításá-
hoz a megfelel� festéket és lakkot használta-e
fel a nyomda. Az erre vonatkozó igazolásokat a
festék/lakk beszállítója meg tudja adni a játék-
nyomtatás céljára ajánlott termékekhez. Emiatt
is lényeges annak a követelménynek a betartása,
hogy a nyomtatott termék gyártójának a festék-
és lakkbeszállítót tájékoztatni kell arról, hogy a
készülend� termék gyermekjáték lesz.  (Ugyan-
ez vonatkozik a csomagolásra és az egyéb nyom-
tatott termékre, ha az a játék részét képezi – pl. a
játékra ragasztott öntapadó matrica.)

Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság nem
látja egyértelm�nek, hogy az adott játék megfe-
lel az irányelvben rá vonatkozó követelmények-
nek, úgy a gyártó köteles a megfelel�ségi doku-
mentációt bemutatni, s ezzel igazolni állítását.

Az egyes nemzeti hatóságok itt is együttm�-
ködnek, ugyanúgy, mint az élelmiszerek eseté-
ben. Bármely EU tagállamban bejelentett és ve-
szélyesnek nyilvánított termékr�l a Közösségi
Gyors Tájékoztatási Rendszeren keresztül infor-
málják egymást, s így megkezd�dhet az adott
termék felkutatása az EU minden országában.

Az irányelv és az útmutatók megtalálhatók az
Európai Bizottság honlapján: http://ec.europa.
eu/enterprise/sectors/toys/index_hu.htm.
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A digitális nyomtatás hazai piacához vi-
szonylag kés�n csatlakozott, mindössze öt 
éve jelent meg a nyomdai piacon rendsze-
reivel a Ricoh, így egy már meglehet�sen
fedett piacon kellett megvetnie a lábát. 
A Ricoh képviseletében egy régi ismer�ssel, 
Mühl Balázs nyomdai üzletágvezet�vel 
beszélgettünk a cégcsoport újdonságairól 
és fejlesztéseir�l. Az újonnan birtokba 
vett budaörsi bemutatóteremben a Ricoh 
teljes termékpalettája megtekinthet�. 

„A koncepciónk az, hogy a projektoroktól kezd-
ve az irodatechnikán át a professzionális nyom-
tatókig minden m�ködés közben legyen látható,
kipróbálható az irodánkban.

A fekete-fehér gépek tekintetében az extrém
alacsony grammsúlyok kezelésében kiemelke-
d�en jók a Ricoh-berendezések. A kis és közepes
színes gépek tekintetében a borítéknyomtatás az
új beégetési rendszer használatával a kreatív pa-
pírok felhasználhatósága miatt vált teljesebbé.
A borítéknyomtatás viszonylag alacsony, 120 °C-os
beégetési h�mérsékleten oldható meg, ami szin-
tén unikum a piacon. Az 57 f�s cégb�l 5 f�s

Ricoh-újdonságok

mérnökszoftveres és kereskedelmi stáb csapat-
munkájával biztosítjuk, hogy rendkívül költség-
hatékonyan és rugalmasan szolgáljuk nyomdai
ügyfeleink érdekeit” – nyilatkozta Mühl Balázs.–

A monokróm alkalmazások számára fontos
képmin�séget (pl. könyvek, tréninganyagok, m�-
szaki kézikönyvek és számlák esetében) a Ricoh
által újonn an fejlesztett porlasztott festék biz-
tosítja kiváló min�ségben. Ennek a festéknek 
kisebb, méretazonos részecskéi egyenletesebb
képmin�séget eredményeznek. A Ricoh VCSEL
(Vertical Cavity Surface Emitting Laser) techno-
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lógiája 1200 × 4800 dpi felbontást tesz lehet�vé,
40 sugárnyalábú lézersugártól a jobb regisztráció
és a még pontosabb telítettség érdekében, ami
élesebb szöveget és homogén nyomatokat ered-
ményez.

A Ricoh Pro™ 8100S, Pro™ 8110S és a Pro™
8120S modellek kimeneti sebességének maxi-
mális értéke 95, 110, illetve 135 oldal/perc, vala-
mint a havi terhelésük maximális értéke három-
millió oldal.

A cégek szeretnék digitalizálni is a fontos üzle-
ti dokumentumaikat, ezért a Pro™ 8100S, Pro™
8110S és a Pro™ 8120S modellek szintén rendel-
keznek az egy beolvasással kétoldalas szkenne-
lésre képes automatikus lapadagolóval, színes
és fekete-fehér szkenneléshez egyaránt, mellyel
percenként maximálisan 220 A4-es oldal szken-
nelhet�.

Ezt az új monokróm eszközt oly módon fejlesz-
tették ki, hogy rendelkezzen a már bevált speciális
funkciókkal, mely a Ricoh Pro™ C901 Graphic
Arts + színes berendezést�l „örökölt”, amely már
bizonyított a termel�berendezések piacán, bi-

zonyos nyugat-európai országokban (pl. Né-
metország) a piacvezet� státuszával. Ezen ta-
pasztalatokat felhasználva, kiváló papírkezelést,
rugalmasságot és nyomdai min�séget nyújt a fe-
kete nyomatok el�állításához, a lehet� legver-
senyképesebb ár mellett. Ezek közé tartozik pél-
dául a Ricoh Papírtár funkciója. A felhasználók 
számára ez a jelenlegi forgalomban kapható
nyomdai papírok el�re meghatározott m�szaki
tulajdonságait veszi fi gyelembe a nyomtatás so-
rán, a lehet� legpontosabb regisztráció és a leg-
jobb nyomatmin�ség érdekében. 

Ezenkívül a Ricoh indirekt képtovábbító egy-
sége (Indirect Image Transfer Unit) még jobb
képmin�séget és árnyalatosságot eredményez
szürkeárnyalatos nyomtatás esetén. Kizárólag a
Pro™ 8100S, Pro™ 8110S és a Pro™ 8120S mo-
dellek számára fejlesztette tovább a mechanikus
regisztrációt a még pontosabb elüls� és hátsó ol-
dal regisztrációjához, kompenzálva ezzel bár-
mely papírtorzulásból fakadó pontatlanságot, és
a kétoldalas feldolgozás közbeni kontrakciót. Ez
fontos a névjegykártyák, képeslapok, prospektu-
sok, illetve más, regisztráció szempontjából kri-
tikus, kétoldalas nyomdai termék esetében.

Az olyan termékek befejez� m�veleteit, mint
például a könyvek vagy útmutató esetén, a fel-
használónak nem kell manuálisan, offl ine vé-
gigcsinálnia, mivel a Pro™ 8100S sorozat tá-
mogatja a sokoldalú inline befejez� funkciókat,
mint például a füzetkészítés, a spirálozás és a
könyvkötés m�veleteit. Ezek a berendezések ren-
delkeznek a GBC StreamPunch és a Plockmatic
Bookletmaker funkcióval/egységgel, ami a haté-
kony és egyénre szabható inline befejez� m�ve-
letek elvégzéséhez kiválóan alkalmas – tudtuk –
meg Mühl Balázstól.
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Magyarország legnagyobb könyvnyomdá-
ja évi 16-18 millió könyvet gyárt, aminek 
húsz százaléka exportra készül. A legtöbb
külföldre gyártott könyvet Németország-
ba szállítják, míg az Oroszországból érke-
z� megrendelések száma er�teljesen le-
csökkent az utóbbi évekhez képest. A 330 
embert két-három m�szakban foglalkoz-
tató nyomda a Gutenberg-galaxis elköte-
lezett helytartója. Nemcsak méretében,
termelési volumenben, de szakmai tapasz-
talatban, kultúrában és elkötelezettség-
ben is élen jár. A nyomda vezet�sége és 
képvisel�i minden alkalmat megragadnak 
a könyv és az olvasás népszer�sítésére, 
a szakmai tradíciók, emlékek és nem utol-
sósorban a fortélyok ápolására és meg�r-
zésére. A szakma iránti alázatot és a mes-
terség minden csínját-bínját éppúgy 
beleplántálják a most pályakezd�kbe,
mint Huszár Gál követ�i anno. Technoló-
giák és generációk váltják egymást, de a 
könyv szeretete, a mívesség, a felhalmozó-
dott tudás és a múlt ereklyéi féltve �rzött 
értékek, amit nem lehet másképp, csak 
benne élve, megörökölve birtokolni.
Az Alföldi Nyomda dolgozóinak átlagélet-
kora 43 év. A rutinos, tapasztalt szakem-
berek mellé folyamatosan vesznek fel fris-
sen végzett nyomdászokat, az utóbbi 
id�ben a kötészetben fiatalodott a gárda 
er�sen. A válság ellenére a beruházások 
folytatódtak, a következ� nagy lépés 
a nyomókapacitás b�vítése lesz. Legutóbb 
a formakészítésük b�vült, az AGFA ezüst 
alapú CtP mellett már egy korszer�bb, 
thermal rendszer� CtP is üzembe helyezésre 
került, miközben folyamatosan csökken 
a filmen �rzött archívum, lassan minden
kiadó áttér a digitális adattárolásra. György 
Géza vezérigazgató és Fegyveres Imre ke-
reskedelmi osztályvezet� látott vendégül,
nem sokkal a nagy tankönyvhajrá után.

REKORDID� ALATT TELJESÍTETTEK

Több mint négymillió könyv hagyta el az Alföl-
di Nyomdát a tankönyvekkel együtt a nyár de-
rekán, amikor a tankönyvgyártási hajrá volt. Ezt
a teljesítményt akár egész évben tudnánk hozni
igény esetén. Technikai és humán adottságaink 
mellett az alapanyag és el�készítés szempontjá-

ból felkészültek voltunk. Szerencsére a kiadók 
is fegyelmezetten tartották a tervezett anyag-
leadási ütemet. Gyakorlatilag a határid� el�tt
két héttel már leszállítottuk a tankönyvek zö-
mét. Az eddig kihasználatlannak t�n� új köté-
szeti beruházásaink most nagyon jól jöttek. Ha
öt-hat ilyen hónapunk lenne évente, mint ez a
tankönyves szezon, maradéktalanul elégedettek 
lehetnénk – tréfálkozott György Géza.

MODERN VAGY NEHÉZ ID�K?

Amit az internet és a modern médiák elvihettek 
a hagyományos könyvpiacról, azt már elvitték,

Debrecen, a könyves város
L ÁTOGATÁS AZ ALFÖLDI NYOMDÁBAN

Faludi Viktória

György Géza vezérigazgató
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ilyenek a szótárak, telefonkönyvek, lexikonok.
Az e-book olvasók között nagyon sokan vannak,
akik párhuzamosan papírkönyvet is olvasnak,
egyel�re nem az e-book rontja a piaci lehet�sé-
geket, hanem a fi zet�képes kereslet hiánya. Na-
gyon hiányzik a könyvpiacról azoknak a m�velt
és kultúrára szomjas olvasóknak, pedagógusok-
nak, diákoknak, kispénz� értelmiségieknek és
közalkalmazottaknak a vásárlóereje, akik szeret-
nék megvenni a könyveket, de az anyagi körül-
ményeik korlátozzák a lehet�ségeiket.

HA A MEGRENDEL� AZ ÁRHOZ H�SÉGES…

A nyomdai kapacitások és a piac letisztulásával
visszakerülnek a megrendelések a professzioná-
lis gyártókapacitással rendelkez� nyomdákhoz.

A jellemz�en nem könyvpiaci szerepl�k irreális ár-
politikával – például a reklám- és magazinpiacból
él� nyomdák – szabad kapacitásaikat könyvpia-
ci megrendelések megszerzésével nyomott áron
igyekeztek lekötni. Szerencsére a kiadók a számuk-
ra kedvez�nek t�n� lehet�ség kipróbálása és követ-
kezményeinek megtapasztalása után el�bb-utóbb
valamilyen okból visszatérnek hozzánk.

A KÖNYVGYÁRTÁS ZÁSZLÓSHAJÓJA

A 2008-as válság óta mi is nagyot zuhantunk, de
megtartottuk korábbi piacvezet� pozíciónkat,
még úgy is, hogy meg�riztük függetlenségün-

ket a kiadói és keresked�i körökt�l. A nyomda
pozíciója nagyon er�s a tankönyvgyártásban, az
idei tankönyvgyártás összmennyiségének leg-
alább negyede az Alföldi Nyomdában készült.
Nem azért vagyunk er�sek a piacon, mert a ki-

Fegyveres Imre kereskedelmi osztályvezet�
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adók kitüntetetten szeretnek bennünket, vagy
ha szeretnek, akkor azért szeretnek, mert ha mi
ráállunk a tankönyvgyártásra, akkor minden fi -
gyelmünket az adott termékre összpontosíthat-
juk, nincsenek olyan periodikáink, amik miatt
a tankönyvgyártást meg kellene szakítanunk 
vagy késleltetnünk; gyorsan, megbízhatóan és
pontosan kivitelezünk és szállítunk – tudtuk 
meg a vezérigazgatótól.

KÖNYVGYÁRTÁSI DIVATOK

Magyarországon még mindig a keménytáblás
kötés a legnépszer�bb, a kétezres évek elejét�l di-
vatba jött trend töretlenül dívik. Emellett egyre
több fülesfedéllel kötött könyv is kerül a köny-
vespolcokra, ami az eredeti m� külföldön meg-
jelent változatát következetesen másolva jelenik 
meg, aminek el�állítása aránytalanul drágább a
sima kartonált kötéshez képest.

A könyvgyártáshoz szükséges minden techno-
lógiával rendelkezünk, a keménytáblától a fl exi-
bilis táblán át a kartonált könyvekig, egészen
az egyedi, kézi m�veleteket igényl� különleges-
ségig. Ilyen kuriózum például a vízilabdab�rbe
kötött 2021-es világbajnokság keménykötés� pá-
lyázata, de a Kossuth Kiadó gondozásában, az

Országos Széchényi Könyvtár kincseib�l a ha-
sonmás kiadványok míves kötetei készültek ké-
zi munkával nálunk. Különlegességünk, hogy a
kézi m�veletekben sem tud zavarba hozni ben-
nünket egy viszonylag nagyobb példányszám
sem, az itt dolgozó szakemberek még birtokában
vannak a kézi m�veletek fortélyainak – nyilat-
kozta Fegyveres Imre.

TRADÍCIÓ ÉS ELHIVATOTTSÁG

Nemcsak beszélnek és állást foglalnak a nyom-
dászat, a könyvgyártás elhivatott képvisel�i, de
tetteikkel is példaérték� szakmaszeretetr�l és
szakmai alázatról tesznek tanúbizonyságot a

nyomdászattörténeti emlékek és hagyományok 
ápolásával. A nyomda mára már múzeummá
fejlesztett gy�jteménye nemcsak a debreceni
nyomdászhagyományok mementója, az ország-
ban kallódó, szakmatörténeti kincseknek is
otthont adó kiállítássá b�vült. Így került ide a
szombathelyi nyomda csodálatos gépmatuzsále-
meket tartalmazó kollekciója, amit a nyomda ét-
termében és folyosóján is megcsodálhatnak nap
mint nap a dolgozók és a vendégek. Ez is a hely
szellemér�l tanúskodik…
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ISO 9001:2008, 14001:2004
FSC–STD–40–004 V2–1

Szolgáltatások
Könyv-, folyóirat-, hetilap-,
prospektusgyártás
a tipográ  ai tervezéstôl
a csomagolásig
egy helyen,
egy kapcsolat keretében

Formakészítés
Hagyományos kéziratok,
képeredetik, PostScript-
és Pdf-fájlok feldolgozása,
proofok, oldal- és ív-
levilágítás, montírozás,
analóg- és CTP-lemezkészítés

Nyomtatás
Íves és tekercs ofszetnyomás,
1+1-tôl 5+5 színig,
B/1, illetve A/1 méretig,
lakkozás.
Digitális nyomtatás – fekete
és színes – A/3 méretig

Kötészet
Irka- és cérnaf zés,
ragasztókötés, karton-,
 exibilis és keménykötés,
táblakészítés, vaknyomás,
aranyozás, domborítás,
fóliázás

Minden részm velet külön is
megrendelhetô
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NYOMDA
ALFÖLDI
ZÁRTKÖR  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4027 Debrecen, Böszörményi út 6. Tel.: (52) 515-715
Fax: (52) 325-227 · E-mail: info@anyrt.hu · www.anyrt.hu
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Sok éve hallgatjuk a kritikus véleményeket a 
szakmai kiállításokról, amelyek pedig az utób-
bi id�ben már kísér�programokkal is kiegészül-
tek. A konklúzió végezetül általában mégis az 
lett, hogy sokba került, de nekünk azért érdemes 
volt megjelenni. Ahogy a kamaszok is, ha rákér-
dezünk: milyen volt a legutóbbi buli? Áááá, hát 
az vacak! És te hogy érezted magad? Ja, hát én
jól! A kérdés az: hogy érezné magát, ha nem len-
ne buli? A fi atalok tudják, hogy „a buli, az kell” 
mert ha buli van, akkor minden van! És ha nincs 
buli, akkor nincs semmi. 

A nyomtatás ugyan már túljutott a kamaszko-
ron, de eddig sikerült meg�riznie fi atalosságát,
frissességét. S�t! Az elmúlt évtizedek egy totális 
fi atalítókúrát jelentettek.

Itt van hát az alkalom, hogy kibulizza – bocsánat,
konszolidáltabb módon fesztiválozza magát! 

PRINT & PACKAGING FEST – PPDEXPO
((www.ppdexpo.hu és www.ppfest.hu)

Egy olyan össz-szakmai esemény, amely nem
csak kiállítás, nem csak konferencia, nem csak 
partnertalálkozó, nem csak díjátadó, nem csak 
verseny, nem csak kellemes és hasznos beszél-
getésekre alkalmas lehet�ség, hanem mindezek 
együtt! Mindazoknak, akik a képet és szöveget 
kézbe vehet� formában, papírra, fóliára és sok 
más hordozóra álmodják és varázsolják.

Felmerül a kérdés, mit�l lesz más a PPDexpo,
mint a korábbi hazai szakmai kiállítások, hisz 
azok is egyre több kísér�programmal egészültek 
ki. Nos, hát azért, mert ezeket a programokat a 
szakmai szervezetek javasolták és szervezték. A
megvalósítás pedig olyan lett, amilyen. Els�dle-
gesen nem a szakmai, hanem – természetes mó-
don – a kiállításszervez�k szempontjai érvénye-
sültek. Ez az, ami most egész másképpen lesz!

Mindezek után jogosan vet�dik fel a kérdés: 
mindez mibe kerül? A szakmai látogatók szem-
pontjából valójában semmibe, hisz a belépés 
el�zetes internetes szakmai regisztrációval in-

gyenes. A kiállítóknak pedig mondhatni „jelké-
pes”. (Kaptak is eleget a szervez�k, hogy ezekkel
az árakkal tönkretesszük a kiállítási piacot, mert
üzleti alapon ennyiért képtelenség kiállítást ren-
dezni. Megértjük érveiket, hisz a nyomdaipar is
ismeri az ár alatt vállalók piacromboló tevékeny-
ségét, de azokat nem a jó szándék motiválja!)

És azért olyan mesterségesen alacsonyak az
árak, hogy ne legyenek pénzügyi akadályai a
részvételnek! A kicsiknek sem, a nyomdáknak 
sem! A megrendezést vállaló szervezeteknek 
ez nem üzleti vállalkozás, hanem a szakma kö-
zös érdekében felvállalt szolgálat. És hatalmas
kockázat!

Kockázat, mert nem tudhatjuk – majd most
derül ki –, hogy a korábbi kiállításoktól távol ma-
radók érvei kiállják-e a valóság próbáját?

Ahogy a címben megfogalmazódik: a szakma
most válaszúton! Ha most nem áll ki a megvaló-
sítás mellett, akkor egyik oldalról azt demonstrál-
ja, hogy korábban is mondhattak akármit, eddig
sem a költségek miatt maradtak távol a szakmai
kiállításoktól, rendezvényekt�l!

Másik oldalról pedig azt, hogy nincs is szükség 
színvonalas közös szakmai és üzleti fórumokra.
Egyedül, Open house-rendezvényekkel, céges
partikkal minden megoldható. Persze ezzel a ha-
zai kiállítások jöv�jének is annyi, mert a kés�b-
biekben biztos nem akad olyan �rült, aki ilyenbe
belevágjon! Anyagilag nem éri meg, nonprofi t 
alapon pedig ki lenne?

És még valami: szakmáink érdekérvényesít�
képessége nem is oly rég még kiemelked� volt.
Jórészt azért, mert jól ismerte egymást – de leg-
alábbis beszél� viszonyban volt egymással – a

„szakma krémje”. Ez onnan eredt, hogy voltak al-
kalmak az oldottabb beszélgetésekre, együttgon-
dolkodásra, amivel mindig éltek is. Az alkalmak 
még megvannak. Még! A szervezetek sokat tesz-
nek ezért. Most például a PPDexpo és a Print&-
Packaging Fesztivál! Aki ebb�l (is) kivonja magát,
az akarva akaratlan, de egyben az ágazat érdek-
érvényesít� képességét is tovább rombolja!

Válaszúton a szakmai vállalkozások
Pesti Sándor
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A 2013. évi díjak átadására június 26-án került
sor a FESPA kiállításon Londonban. A most hete-
dik évében járó Európai Digitális Sajtószövetség
(European Digital Press Association) folyamato-
san er�södött, és ma húsz magazinjával 23 orszá-
got fed le Európában, ami több mint egymillió
olvasót jelent. Az EDP szövetség minden évben
összeül, hogy megvitassa, megbeszélje és díjazza
a digitális nyomtatás piacának legjobb innovatív 
technológiáját.

A Technikai Bizottság általi el�zetes kiválasz-
tást követ�en a végs� szó a díjak odaítélésében
a benevezett termékek számára az EDP közgy�-
léséé, amely minden egyes európai publikáció
egy-egy képvisel�jéb�l áll. Ennek következtében
az EDP-díjak és elismert kék logójuk bármelyik 
gyártó számára a legtekintélyesebb és legtöbbre
értékelt elismerést jelentik, az olvasókat pedig
ajánlásukkal megnyugtatják.

Rudolf Messer, az EDP elnöke, kijelentette: „A 
23 nagyon érdemes nyertes bemutatta, hogy a
befektetéseknek a kutatásba és fejlesztésbe való
összpontosításával továbbra is innovatív termé-
keket tudnak a piacra hozni, amelyek valóban
sokat jelentenek vev�ik üzleti tevékenységében.
Nagy örömmel m�ködünk együtt házigazdánk-
kal, a FESPA-val 2013-ban, és gratulálunk összes
díjazottainknak és benevezett dönt�seinknek.”

Neil Felton, a FESPA Szövetség ügyvezet� igaz-
gatója, az EDP díjátadó ünnepség házigazdája-

FESPA, London
ÉS A NYERTESEK ...  23 LEGJOBB DIGITÁLIS NYOMTATÓ- ÉS KÉPALKOTÓ ESZKÖZ, 
AMELYEK MEGK APTÁK AZ EDP 2013. ÉV I DÍ JA IT

Fordította: Vida Gellért

ként köszönt�jében hangsúlyozta a szakmaga-
zinok fontosságát és azt a szerepet, amelyet a
beszállítók és a felhasználók közti kommuniká-
cióban játszanak.

A 2013. ÉVI EDP-DÍJAK NYERTESEI

Szoftver
Legjobb web to print/netr�l nyomtatásra
megoldás: Agfa Graphics :Apogee StoreFront
Legjobb speciális alkalmazás megoldás:
Hewlett Packard WallArt Solution
Legjobb workfl ow-kezelési megoldás:
Zünd Cut Center 2.0
Legjobb személyre szóló/változó adatok 
szoftver: ColorGate VDP Creator
Technikai bizottság által díjazott szoftver:
Adobe Creative Cloud
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Festékek és nyomathordozók
Legjobb toneralapú festéktechnológia:
Kyocera BIOMASS Toner
Legjobb új generációs oldószeres festéktech-
nológia: Roland DG Eco-Sol MAX 2
Legjobb környezetbarát nyomathordozó
3M Envision Wrap Films 480Cv3

Nyomtatórendszerek
Legjobb széles formátumú tekercsr�l 
tekercsre 1,6 m-ig: Epson SureColor SC-F 70600 
felirat-/plakátnyomó
Legjobb széles formátumú tekercsr�l 
tekercsre nyomtató 1,6 m+: EFI R3225
Legjobb UV festékrögzítés� síkágyas
nyomtató 200 ezerig: Mimaki JFX500-2131
Legjobb UV síkágyas nyomtató 200 ezer 
euróig: Screen Truepress Jet 1632 UV
Legjobb hibrid UV nyomtató 200 ezer euró
fölött: Durst Rho P10 250
Legjobb széles formátumú textilnyomtató:
Mutoh ValueJet 1638 W
Legjobb többfunkciós nyomtató:
Xerox D95/D110/D125 másoló/nyomtató
Legjobb termelési tekercsnyomtató:
Impika iPrint Compact

Legjobb termelési vágott íves nyomtató    –
kis gyártási terhelés: Ricoh C901/C901S 
Graphic Arts+
Legjobb termelési vágott íves nyomtató –
nagy gyártási terhelés: Konica Minolta bizhub
PRESS 1250 series
Legjobb B2-es nyomtató: Hewlett Packard 
Indigo 10000
Legjobb ipari különleges alkalmazás nyom-
tatási megoldás: Palis SP750
Legjobb benyomó hagyományos nyomó-
gépre: Industrial InkJet Digital Label Module

„i“ Series
Legjobb digitális integráció szitanyomás-
hoz: Kornit Paradigm

KIKÉSZÍT� RENDSZEREK

Legjobb termelési nyomtatás, kikészítés
Highcon Euclid
Legjobb kikészít� síkágyas rendszer
Zünd G3 Move-it

(A nyertesekr�l további információ áll rendelke-
zésre a www.edp-awards.org címen.)g

A kedvezmény a Printexpótól a PPDExpóig érvényesíthető a kupon  csatolásával!

50% kedvezmény 

komplett ADAST 

hengerekre

20% kedvezmény 

Epple festékek 

listaárából

15% kedvezmény 

gumikendő és ofszet-

lemez listaárából

10% kedvezmény 

egyéb gumi-

hengerekre

Honlap:  www.gumihenger.hu
Telefon: +36 84/527-900
E-mail: beta-roll@beta-roll.hu
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Lascelle Barrow-t 2013. június 27-én, csütörtö-
kön, a FESPA 2013. évi díszvacsoráján iktatták be 
a FESPA 15. elnökeként. Ezt a tisztséget a távozó 
elnökt�l, Kovács Györgyt�l vette át.

Barrow elnöki munkáját Yaşar Güvenen al-
elnök támogatja. Lascelle Barrow elnökségének 
kezdete egybeesett a FESPA 50. évfordulójával,
amikor a szervezet világszerte elkezdte b�víte-
ni tevékenységét új, a FESPA nevével fémjelzett
rendezvényekkel Brazíliában, Törökországban,
Kínában és Afrikában, sikeres európai kiállítási
portfólióján felül.

Az elnök szerepe az, hogy felügyelje a FESPA
mint a nemzeti szövetségek föderációjának tevé-
kenységét, továbbá a FESPA igazgatótanácsában és 
közgy�lésén elnököljön, szorosan együttm�köd-
jön a FESPA ügyvezet� igazgatójával és végrehajtó 
csapatával annak biztosítására, hogy a FESPA ren-
dezvényei és tevékenysége megfeleljenek a FESPA 
37 tagszövetsége igényeinek és elvárásai nak, vala-
mint hogy felügyelje a források újbóli befektetését
a Profi t for Purpose/Célt a Profi tnak program kereté-
ben a FESPA globális nyomdászközössége javára.

Ez Lascelle Barrow második periódusa a FESPA
elnökeként, miután már betöltötte ezt a tisztsé-
get 1992-t�l 1996-ig. Abban az id�szakban az 
� kezdeményezésére költözött a FESPA-kiállí-
tás els� önálló helyére Lyonba, ami átformálta 

Kovács György átadta a FESPA elnöki posztjátA
Lascelle Barrow-nak

a FESPA- nak a kiállítási ágazatból származó be-
vételeit. Folyamatosan a szervezet kereskedelmi 
sikerének el�mozdítására összpontosított, ki-
állt a FESPA Digital Event/Digitális rendezvény
mellett, és a FESPA globális b�vülési stratégiájá-
nak motorja volt, felismerve annak pontosságát,
hogy er�s pozíciókat kell kiépíteni a kulcsfontos-
ságú, feljöv�ben lev� piacokon.

Kovács György, a Magyar Szitanyomók Szövetségé-yy
nek elnöke 2010-t�l mostanáig a FESPA elnöki poszt-
ját is betöltötte. Ezt megel�z�en alelnökként vett részt 
a nemzetközi szervezet életében, melynek a magyar 
szövetség 1993 óta tagja. Kovács György a hazánkban 
több mint két évtizede m�köd� MSZSZ alapító tagja, 
és nagyon sokat tett a szövetség sikeres m�ködéséért. 
Az éppen ötvenedik jubileumát ünnepl� FESPA a lon-
doni kiállításának gálaestjén ünnepélyes díjátadások 
mellett a három sikeres évet záró Kovács György el-
nöki tisztségét Lascelle Barrow úrnak adta át. Kovács 
György elnöksége alatt számos jelent�s eredményt ért 
el a nemzetközi szervezet, a népszer� FESPA-tanulmá-
nyok megjelentetése mellett már Amerikára is kiter-
jesztette tevékenységi körét a FESPA. Az NYPSZ Kovács 
György szakmai tevékenységét „A Magyar Nyomdá-
szatért” életm�díjjal jutalmazta.
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A Marzek Kner Packaging Kft. irodaépülete 1969. 
október 4-ét�l 1971. április 30-áig épült. A ki-
lencemeletes irodaház és közel 10 000 négyzet-
méteres üzemépület jelenleg 230 f�nek ad mun-
kát. Rekonstrukciós munkálatokat utoljára a 
kilencvenes évek közepén végeztek az épületen. 

Marzek Kner Packaging Kft.
IRODA- ÉS ÜZEMÉPÜLET KÜLS� ÉS BELS� REKONSTRUKCIÓJA

A mostani felújítás oka a Marzek Kner Packaging
Kft. jelent�s fejl�dése, a belföldi és exportpia-
cok vev�i el�tt való modernebb küls� és bels�
megjelenés. A küls� megújításra a vállalat pályá-
zatot írt ki 2012-ben a Moholy-Nagy M�vésze-
ti Egyetem iparm�vész szakos hallgatói számá-
ra. Az Egyetem rektorhelyettese dr. Zsótér László
és Kállai Júlia grafi kusm�vész közrem�ködésé-
vel összeállított bírálóbizottság    – melynek tag-
jai között voltak Békéscsaba város képvisel�i és
a nyomda dolgozói – 2012 nyarán három pálya-
m�vet díjazott a beérkezett m�alkotások közül.
A második helyezett alkotói Ferth Tímea és T�-
rös Ágnes „Schwung” cím� munkáját valósítot-
ta meg a pályázatkiíró. Az indoklásban az szere-
pelt, hogy ez az alkotás tükrözi leginkább a cég
fi lozófi áját: a dinamizmust, letisztultságot és az
er�t. A bels� építészeti terveket Ferth Tímea és
T�rös Ágnes ötlete alapján Hernádiné Bö� Ka-
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talin készítette. A rekonstrukció öt hónap alatt
valósult meg, 60 millió forintos összköltség-
gel. A városképvédelem alatt álló épület felújí-
tásához Békéscsaba Megyei Jogú Város 18 millió 
forintos támogatást nyújtott, a fennmaradó ösz-
szeget a Marzek Kner Packaging Kft. és az iroda-
épületet üzemeltet�, szintén a Marzek-csoport
tulajdonában lév� KnerBusiness Center Kft. kö-
zösen fi nanszírozta.

MARZEK KNER PACKAGING KFT.

Csupán a cégnév és a munkatársak szakmai el-
kötelezettsége jelentette a Marzek Kner Packa-
ging Kft. újkori történetének kezdetéhez az ala-
pokat. A korábbi tulajdonos Mondi Packaging 
által kivéreztetett cég életében kritikusnak bi-
zonyult a 2005-ös év. A cégvezetésnek döntenie 
kellett: vagy új tulajdonosi körrel megalapozza a 
vállalat fejl�dését, vagy az akkor rendelkezésre 
álló er�forrásokkal és tulajdonosi körrel dolgo-
zik tovább és a fokozódó technológiai hátrányok 
miatt lassú kimúlásra ítéli a céget. Szerencsés 
egybeesés következtében az el�bbi alternatíva 
valósult meg. Az osztrák illet�ség� Marzek Eti-
ketten GmbH 2005 októberében megvásárolta a 
békéscsabai Kner Nyomdát. Az átvételt követ�-
en elkötelezettségét fejezte ki az új tulajdonos a 
vállalat hosszú távú, szakmai fejlesztése mellett. 
Az 1879 óta létez� Marzek Ausztria legnagyobb 
címkegyártója. A cégcsoport az éves értékesíté-
sének 50%-át exportálja, termékei f�képpen a 

közép-európai piacokon ismertek, leányvállala-
tai Magyarországon és Ukrajnában m�ködnek.

A magyarországi vállalkozás a Marzek-csopor-
ton belül az íves nyomdaipari technológiai köz-
pont szerepét kapta meg. Els�dleges és azonna-
li feladat volt a nyomda általános technológiai
szintjének javítása. Ennek keretében els�sorban 
a korábban is fontos szerepet betölt� kartondo-
bozgyártás újraindítását határozták meg f� cél-
ként. A 2000 és 2003 között tiltott tevékenység
alapvet� know-how-ja megvolt Békéscsabán, hi-
szen nyomdásznemzedékek gyártották dobozok 
tízmillióit a 2000-es COFINEC-tulajdonosváltá-
sig, amikor a technológia átkerült Kecskemétre,
a viharsarki vállalkozás pedig az er�sen korlá-
tozott fejl�dési lehet�ségekkel kecsegtet� íves-
címke-gyártással foglalkozhatott tovább. Az els�
fejlesztési szakaszban, 2005 és 2009 között 1,5
milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre. En-
nek keretében a GOP-2.1.1/C-2007 programmal
176 millió forint érték�, vissza nem térítend� 
támogatás hívtak le. Els�sorban a vezérkapa-

Megnevezés 2005. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év terv

Értékesítés nettó árbevétele 2 594 000 eFt 4 582 000 eFt 5 019 000 eFt 5 540 000 eFt 6 400 000 eFt

Átlagos statisztikai létszám 121 f� 185 f� 202 f� 220 f� 250 f�

A Marzek Kner Packaging Kft. tevékenysége számokban
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lultabb hajtásainak megoldását. A fi nanszírozá-
si források összeállításakor ismételten európai
uniós források igénybevételére esett a választás,
a GOP-2.1.1-09/C-2009-0036 program keretén
belül 301 627 818 forint összeg� támogatásra ad-
tak be sikeres pályázatot. A fejlesztési programot
2011 nyarán zárta le a nyomda. A munkatársak 
számát a kezdeti 125 f�r�l 2011-re 202 f�re emel-
te, és az eredményét öt év alatt közel megnégy-
szerezte, árbevétele 2011-ben elérte az ötmilli-
árd forintot. F� megrendel�i köre természetesen
a gyógyszeripar, közel 40%-ot képvisel. De ha-
sonlóan nagy részarányt képviselnek a vegyipari
cégek megrendelései, illetve az élelmiszeripar és
édesipar számára gyártott csomagolóanyagok is.
Az export közel 25%-os részarányt képvisel, f�-
képpen a hasonló tulajdonosi körrel nem rendel-
kez� konkurenciának bevehetetlen osztrák pia-
con értek el szép sikereket. Mi a siker békéscsabai
receptje? Els�sorban a munkatársak szakmai
felkészültsége és elkötelezettsége. Fontos a ma-
gas szolgáltatási színvonal megtartása és meg-

felel� kommunikációs platformok kidolgozása
a partnerekkel. A jöv�beni fejlesztések iránya
nem els�sorban a technológiában rejl� specia-
litások kiaknázása lesz, hanem a még szorosabb
együttm�ködés a megrendel�kkel együtt alko-
tott logisztikai láncban. A cég alkalmassá tette a
vállalatirányítási rendszerét a partnerekkel való 
online kapcsolatra, amivel jelent�s terhet vesz át 
a készletezési feladatokat tekintve: konkrét meg-
rendelések nélkül képes biztosítani több száz kü-
lönböz� csomagolóanyag id�ben történ� szállí-
tását a megrendel� vállalatok gépsorai mellé. Ez
a szolgáltatás pénzben megjeleníthet� el�nyö-
ket rejt, hiszen automatizálni képes a korábban
jelent�s él�munkaigénnyel rendelkez� folyama-
tokat.

citások cseréje volt id�szer�, de speciálisan do-
bozgyártásra alkalmas berendezések is beüze-
melésre kerültek. Kizárólag a géppark fejlesztése 
azonban nem lett volna elegend� a sikerszéria 
kezdetéhez. Integrált vállalatirányítási rendszer
bevezetésével egységesebbé és gyorsabbá tették a 
bels� kommunikációt, a nemzetközi ipari gyár-
tási sztenderdek implementálásával pedig je-
lent�sen növelték a hatékonyságot. A 2005-ben
közel 2,5 milliárdos árbevétel kétszámjegy� nö-

vekedésnek indult. A piacok ismételten bizalmat
szavaztak a vállalatnak, a munkatársak számát
folyamatosan növelni kellett. Minden ipari vál-
lalkozás fontos feladata az utánpótlás biztosítá-
sa. Jó alapnak bizonyult a békéscsabai – korábban –
Tevan iskola, de a cég két nyomdamérnököt is
delegált a tanári karba, a legújabb ismeretek át-
adása céljából, és természetesen a lehetséges 
utánpótlás felkutatása érdekében. A szakmai
kapcsolat ma is kiváló az intézmény és a vállalat
között, az alkalmazott újonnan végzettek száma 
meghaladja a 10 f�t.

Az els� fejlesztési lépcs� lezárását követ�en – a 
világgazdasági válság kitörésekor – a céget irá-
nyítóknak ismételten dönteniük kellett, milyen
irányban folytatják tovább a tevékenységet. A
kedvez�tlen gazdasági környezet ellenére újabb,
immáron egymilliárd forint érték� fejleszté-
si programot hagytak jóvá. Ennek a program-
nak a specializáció volt a célja. A Marzek Kner
Packaging Kft. el�djei tapasztalatára hagyat-
kozva és az éppen kibontakozó gyógyszeripari
fejlesztések tükrében az egészségipar csomago-
lóanyag-igényének kiszolgálása mellett tette le a 
voksot. A fejlesztési program els�sorban az ipar-
ági specifi kációkat vette fi gyelembe: a nyomat-
min�ség folyamatos és dokumentálható ellen�r-
zését, a Braille-írás hatékony és pontos felvitelét
a dobozokra, a betegtájékoztatók egyre bonyo-



54 MAGYAR GR AFIK A 2013/4

Az Óbudai Egyetem Rejt� Sándor Könny�-
ipari és Környezetmérnöki Kar Médiatech-
nológia és Könny�ipari Intézetében 2013. 
július 2-án hat f� nyomda-média szakos, 
július 3-án pedig nyolc f� csomagolástech-
nológus szakos hallgató védte meg sikere-
sen a diplomáját, és szerezte meg a köny-
ny�ipari mérnöki oklevelét.

NYOMDA-MÉDIA SZAKIRÁNY

Andrási Anikó
andrasi.aniko@gmail.com
E-könyv a nyomdaiparban
Témavezet�: dr. Novotny Erzsébet

Fehér Gábor
fehgabor@hotmail.com
„Green marketing”, a környezetbarát nyomda imázs 
kialakításának módszerei
Témavezet�: dr. Horváth Csaba:

Kertai Edit
kertaiedit1@gmail.com
Gyakorlati feladatok és digitális oktatási segédanyag
kidolgozása az Adobe Photoshop Cs5 képfeldolgozó
programhoz
Témavezet�: dr. Borbély Ákos, Prokai Piroska:

Frissdiplomások 

Kramarics Tamás
kramaricstamas@gmail.com
A mélynyomtatás technológiai fejlesztése, a kapacitás
és a termelés b�vítése a Pakett 2005 Csomagolóanyag 
Gyártó Bt.-nél
Témavezet�: dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália:

Papp Szandra
papp.szandra@freemail.hu
Rotoman N típusú heat-set tekercsnyomógépen készült, 
nyomtatott termékek vizsgálata a Lajosmizsei Közlöny 
Nyomdában
Témavezet�: dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália:

Rakaczki Adrienn
ada.rakaczki@gmail.com
Matricagyártás szitanyomtatással a Hollóházi
Hungarikum Nonprofi t Kft.-nél
Témavezet�: dr. Endrédy Ildikó

CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS 
SZAKIRÁNY

Débics Dezs� Csaba
debics@freemail.hu
A kifutási sebesség beállításának hatása a hullám alappa-
pírok szilárdsági paramétereire, valamint a gyártás során 
felmerül� költségek csökkentésére
Témavezet�: Tamásné dr. Nyitrai E. Cecília:
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Kisbenedek Zoltán
kisbenedekz@gmail.com
Tejipari termékek gyártására használt m�anyag gyártás-
technológiája és nyomtatása
Témavezet�: dr. Koltai László:

Kováts Zsófi a
szofi .kovats@gmail.com
Egységes színrendszer kialakítása polcra kész csomago-
lásokon az ALDI áruházak élelmiszer-részlege számára
Témavezet�: Tamásné dr. Nyitrai E. Cecília:

Moravcsik Anett
moravcsik.anett@gmail.com
A PDCA módszertan vizsgálata a Flying Setup
technológiai fejlesztés bemutatása által
Témavezet�: Tamásné dr. Nyitrai E. Cecília:

Nagy Enik� Anett
eniko.anett.nagy@gmail.com
Dobozgyártásnál használt lakkozó forma vizsgálatai
Témavezet�: dr. Koltai László:

Takács Tamás
taki880520@hotmail.com
A dobozkészítés technológiai folyamata, a hárompontos 
dobozragasztás menete, a gyártás során felmerül� prob-
lémák vizsgálata
Témavezet�: Tiefbrunner Anna

Vaskó Vivien
vaskovivi@freemail.hu
A színek és formák hatása a fogyasztók
termékválasztására
Témavezet�: Tamásné dr. Nyitrai E. Cecí lia, :
Orcsik Gézáné

Vincze Patrik
vincze.patrik@gmail.com
Display tervezése fenntartható halászatból származó 
élelmiszerek népszer�sítésére
Témavezet�: Tiefbrunner Anna:
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A budapesti BKF Alkalmazott M�vészeti 
Intézetének grafikai szakcsoportja 
az idei évben bocsátotta útjára els� 
diplomásait.

Az AMI tervez�grafi kai képzésének legfonto-
sabb célkit�zéseit, pedagógiai programját hosz-
szú szakmai beszélgetések, viták és elemzések 
el�zték meg. A m�vésztanárok (Ducki Krzysztof,
Eperjesi Ágnes, Gábor  Imre, Gallusz Gyöngyi,
Július Gyula, Kóthay Gábor, Nagy Alexandra, Te-
pes Ferenc, Rácmolnár Sándor, Sz�nyei György)
egyetértettek abban, hogy a hallgatókat fel kell
készíteni a m�vészetet is érint� cudar gazdasá-
gi helyzetre.

Olyan igényes tervez�kre van szükség, akik 
kihívásokat keresnek, s bár alkalmazkodni tud-
nak a megrendel�höz, és maximálisan tiszte-
letben tartják a célközönséget, egyúttal elvetik 
a szabványos, kommersz gondolatok írmagját
is. Egyéni hangvétel�, �szinte, a hiteles vizuális 

„Els� eresztés”
Ducki Krzysztof tervez�grafikus

kommunikáció eszközeivel felvértezett növen-
dékeket igyekszünk képezni.

 Óriási várakozással tekintettünk az els� dip-
lomamunkákra, vajon mennyire sikerült meg-
valósítani célkit�zéseinket. Vajon a munkák 
témaválasztása és kivitelezéseik mennyiben
funkcionálisak, azonnal kivitelezhet�, gyakor-
latban is helytálló ötletek? Megvalósult-e az a
nyilvánvaló cél, hogy új megközelítésb�l faka-
dó, ízlésformáló alkotást hozzanak létre, egyéni
nyelvezettel?

Tóth Lejla Gádorosi mesék munkája hangsúlyo-k
san egyedi. A hallgató gyökereihez fordult, azaz
szül�faluja sajátos történeteit dolgozta fel szar-
kasztikus népi humorral f�szerezett érzékeny
poézissal. A képek kivitelezése a gótikus kézírás,
iniciálék világát napjaink képregény-hangvéte-
lével ötvözi. A tervez�grafi ka public-art-tal határostt
területén fontos közösségi projektet valósított meg
egy lokális esemény keretében.
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Campean Harald Kevin az � Els�segély dobozával
nagyon nehéz feladatra vállalkozott. Ilyen meg-
bízás megvalósításához nem csak széles ismeret-
anyag, de sok tapasztalat is szükséges. A hallgató
a gépkocsi-felszerelések alapvet� tartozékát igye-
kezett ízlésesebbé, ugyanakkor praktikusabbá 
tenni. Célja az egyszer� szépség és funkcionali-
tás összehangolása volt, s ez egyben választ is ad 
arra, hogy ezt a két szempontot egyenrangúvá 
tenni egyáltalán nem egyszer�…

Csintalan Vilma NANE plakátsorozatot  ké szí -
tett, szokatlan módon próbálta felhívni a fi gyel-
met a n�kkel szembeni er�szakra. Diplomavé-
dését megtekintette, és igen pozitívan fogadta 
maga Wirth Judit, a NANE Egyesület aktivistája,
jogász szakért�je is!

Túri Krisztina: Hajdúszoboszló. Gyógyfürd�-
jér�l méltán híres helységet népszer�sít� kiad-
ványokat készített a pop art, a hatvanas évek 
magasnyomással kivitelezett tájékoztató kiadvá-

nyainak stílusában. A hajdúszoboszlói építészeti
„remekm�vek” a kommunizmus éveinek világát 
idézik, a kiadvány retro stílusában is ezt hang-
súlyozza.

Surman Barbara Talpas kávézó munkája bátor 
vállalkozás… Vakok számára tervezett olyan ká-
vézót, amelyben a látók is jól érezhetik magukat. 
Itt természetesen a funkcionalitáson volt a hang-
súly, a nemlátók biztonságáról. Ehhez a célhoz
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a szükséges hétköznapi információknak egészen 
más jelleg� köntöst kellett kapniuk…

Két diploma készült könyvtervezés témában: Béres 
Dóra Boris Vian Tajtékos napok, a illetve Halasi Ilona

Michael Ende Momo c.
regényét dolgozta fel.

Béres Dóra egyéni
illusztrációkkal, gyö-
nyör� rajzokkal és a ti-
pográfi ai megoldások 
grafi kai szintre emelé-
sével, azt az illusztrá-
ció egyenrangú része-
ként kezelve oldotta
meg a feladatot.

Halasi Ilona megol -
dásában ott a hangsúly,
hogy a fi ataloknak 
szánt alkotást – a célközönség érdekl�désének 
megfelel�en – nem csak a hagyományos, ha-
nem e-book változatban is elkészítette. Ebben a
változatban – a technika lehet�ségeit kihasznál-
va – az illusztrációk rövid, frappáns animációk-
ká váltak.

Erdei András Kártyapakli terve a kártyák vi-
lágát transzformálta saját, individuális for-
manyelvére. Munkája egy teljesen új, szokat-
lan megjelenítés� kártyapakli szabálytalan
grafi kákkal, egyszer�sített fi gurákkal, egyéni
hangnemben, ahol a hagyomány és a glitch
világa találkozik. 

Pergel Viktória Husky design stúdió munkájában ó
egy fi ktív design stúdió nem csak grafi kai, ha-
nem teljes bels�építészeti arculatát is megtervezte.
A hallgató nagyon nagy fi gyelmet fordított arra,
hogy a designt alárendelje a funkcionalitásnak.
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Kútvölgyi Olga Zsuzsanna: Kreuz. Fiktív vál-
lalkozás, olyan vitorlázóknak szánt üzletlánc 
designja, melyben egészen biztosan mindenki
megtalálhatja azt, amire szüksége lehet. Minden
apró lehet�séget megtalált, feldolgozott. Nyil-
vánvalóan óriási munka áll mögötte, ami min-
denképp megbecsülend�! 

Összefoglalva, minden diplomamunka vissza-
tükrözi kit�zött céljainkat, legfeljebb hangsúly-
eltolódásokat fi gyelhetünk meg. Karakteresen
fogalmazódik meg a társadalmi elkötelezettség,
szociális érzékenység, a környezettudatosság né-
mely munkában, és az a felel�sség, melyet alap-
vet�en fontosnak gondolunk a tervez�grafi ku-
si munkában. Észrevételem szerint, intézetünk 
inkább a soproni m�vészeti oktatás ideológiá-
jára rímel, mintsem bármelyik hasonló jelleg� 
f�városiéra. Megpróbáljuk kezünket a „magyar 
valóság pulzusán tartva”, de a világban zajló fo-
lyamatokra is fi gyelve, továbbra is az alapokig 

„visszaásva” feltárni és megfogalmazni felada-
taink lényegi elemeit, olyan társterületek be-
vonásával, mint például a kommunikációtudo-
mány, a szociológia, az érzékeléstudomány és a 

reklámpszichológia. Nem kész panelekre épül�
megoldásokra biztatjuk a hallgatókat, hanem az
egész tervezési folyamat, a tervezett tárgy funk-
ciójának, életciklusának teljes átgondolásával
készül�, a felhasználó számára élményt jelen-
t� egyéni, m�vészi megoldású grafi kai designt
szorgalmazunk. 

Diplomázott hallgatóink közül sokan folytat-
ják a BA képzés után a mesterszakokon tanulmá-
nyaikat, így az „els� eresztés” nem széled szét
teljesen. A BKF tervez�grafi ka MA szaka idén
indítja els� évfolyamát, melyen az alapképzés
eredményeit hasznosítva teljesíthetik ki majd
tudásukat a hallgatók. A tanári csapatot Brittnek 
Andrea és Maczó Péter tervez�grafi kusok, tipo-
gráfusok er�sítik pedagógiai tapasztalatukkal,
a meghívott el�adók rövidebb kurzusai mellett.
A nagyszámú jelentkezés bizonyítja a BKF Kom-
munikációs és M�vészeti Karán az Alkalmazott
M�vészeti Intézet tervez�grafi kusi képzésének 
sikerét, ami a gyakorlati tudást olyan szemlélet-
formáló elmélet keretében adja át a hallgatóknak,
mely felkészíti �ket arra, hogy a megrendel� igé-
nyei, a technikai lehet�ségek és a saját m�vészeti
hitvallás között megtalálják az optimális ösvé-
nyeket, és ha kell, pengeélen is tudjanak elegán-
san táncolni…

LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
WWW.MGONLINE.HU
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Grafika diploma 2013

Maczó Péter

Kell-e summázata legyen 
egy diplomának? És,
vajon az idô múlásával 
milyen tanulságokra 
találunk?

Minden diplomavédés több-
éves munka összegzése.
Pontosabban: egy teljes félév 
tervezési mukája, amelyhez
ma már egy komolyabb tartal-
mi elvárásokat visszaigazoló 
elméleti dolgozat is társul.
A hallgató – jól/rosszul – magaA
választ, és ebbe a tanszéki
tanárok csak kevéssé szólnak 
bele. A dolgot határozottan A
bonyolítja az az új rendszer,
amelyben témavezetô (mene-
dzser?) és mestermunka kon-
zulens (a korábbi témavezetô
feladatával) közös és össze-
hangolt munkában terelgeti a
hallgatót – már ha hagyja…
Bonyolítja a helyzetet, hogy
az elméleti szakdolgozat a
téma és a stílus irányát kéne 

Bárdy Anna Prizma modu-
láció – csend elemek címû 
mestermunkájához jól illett a fény 
20. és 21. századi installatív 
alkalmazását boncolgató inspiratív 
szakdolgozat, amely az elmélet l
síkján tárgyalta azt a – leginkább 
kísérleti jellegûnek mondható –, de 
a vállalt téma komolyságához illô, 
hang- és mozgáseffektusokra épülô 
látványt, amelyben alapvetô szín-
tani ismereteinket barátságos isme-
rôsként láthattuk viszont.
Tapasztalatait attraktív kötetben 
mutatta be a tervezô.

Grafi ka a Grafi kában
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Berinkey Katalin Grund
avagy sikeres márkaépítés a szub-
kultúrák közegében címû munkája 
szó szerint testhezálló választás, 
amit a tervezô saját kedvére, saját 
cégeként mutat be. Igényes szöveg-
kompozíciói tetkó és pólógrafikák.

Csordás Levente XI–XII.
– vizuális napló… két szemeszter 
élményei rajzokban elbeszélve.
A hossza kb. 42 méter, leporelló-
szerûen kiterítve, oda-vissza. 
Nemcsak azoknak érdekes összeg-gg
zés, akik magukra ismerhettek 
benne. Korunk modern feldolgo-
zását a tabletes keresôprogram
(info) alkalmazhatósága is jelzi.

Grafi ka a Grafi kában
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Egeresi Lilla Nyomhagyás 
– a vakság vizualitása. Különös
hangulatú köteteivel a vizualitás
hídjait alkotta meg. Elegáns, sôt 
dekoratív könyvei nemcsak a látók-
hoz szólnak, stancolt grafikái és
a szöveg is kitapintható. Racia oná-
lis, érzékeny és érzelmes vallomás.

Eisenberger Réka  Vizuális 
jelrendszere a táplálékallergiások
számára kínál segítséget. Tanul-
mánya, a piktogramok elemi részle-
teinek értô vizsgálata és az alkal-
mazás gyakorlati megoldásai köve-
tésre érdemes példát kínálnak.
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kövesse, segítse, mintegy elô-
tanulmányként szolgálja.
Ennek a komplex megvédése 
a masterdiploma. Hát mester 
legyen a talpán…
A védésen közremûködô bi-
zottság gondosan válogatott 
szakértôi gárda. Öten, ötféle 
szemlélettel, és (többnyire) 
szuverén akarattal vállalják fel
a megtiszteltetést,hogy értô 
ítészei lesznek a diplomának.
Minden diploma más, és min-
den védésnek vannak tanul-
ságai. Ezt azonban ne a minôsí-
tésben keressük, mert két szám 
átlaga a legritkább esetben 
adhat ideális választ.

Hasenstaub Lívia Közösségi
meezôgazdálkodás címû diplomá--
ja nenemcsak a tervezésben kínál 
               szemléletváltást: az életün-
                k ket szeretné boldogabbá
              tetenni! S a ôszinténnni! S ha az általa ôszint
vállalt életfor , bizo-tformát követjük, bizo
            nyáry a mi i t talá-mi is több örömet ta
                   lunk majd – legalábbis –majd legalábbi
                     a növénytermesztésben,
                 vallja a lelkes alkotó.
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Jekli Ágnes  Open doors – 
a vizuális kommunikáció szerepe,
mint interkulturális kapocs, ahogy 
a tervezô elméleti dolgozata már 
elôre jelzi, nem könnyû feladat! Ezt 
a cseppet sem csak látványfelada-
tot egy konkrét projekten keresztül 
próbálja ki, amikor migrációs
fiatalok számára a nyelvi és a kul-
turális sokféleség között teremt 
a pillanat ihletével érlelt, örömteli,
ám mulandó átjárhatóságot…

Klebercz Kriszta alias 
Gasztrokriszta (nomen est omen) 
mondhatni teljes mellszélességgel
vállalja önmagát, és az ihletet,
amelynek megvalósítására egy tel-
jes grafikai diplomát épített fel:
kisarculatot, csomagolást (minden 
részletével, a kalligrafikus szöveg 
kompozícióktól az alkotói recept-tt
füzetig sôt az internetig). És tovább:
a védésen nemcsak a látványból
kaptunk ízelítôt.
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Szabó Zsófia kis Hungarikum
határozók – sorozata, egy team-
munka eredménye. Könyvecskéiben
nekünk (és majd a külhoniaknak
is) friss, ízes és szórakoztató élmény: 
olvasni magunkról. A kötetek apró
szösszenetek, igen tipikusan, és a 
tervezô által igen találóan bemuta-
tott sziporkák, ahol a szöveg és az
illusztráció szerencsés egységet alkot.
A puha fedelû zsebbevalókat egy-
egy aktuális térkép egészíti ki. Gra-
fikai terve internet böngészést is kínál  
az érdeklôdôknek …

Erdélyi Otília  „Kertipad” 
– így idézôjelben, avagy rövidebben
K. A cím keveset árul el abból, amit 
a grafikus feladatául vállalt: egy 
flexibilisen alkalmazható új csoga-
molás (és szállítás) tervezését, illô 
arculattal, amelyben a fentebb emlí-
tett K blickfang és vivô jel egyszerre.
Munkája a csomagküldô szolgál-
tatás kevésbé hálás részleteit, forma-
nyomtatványait is bemutatja.
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Ulrich Sára  Kontextus 
függô tipográfia, avagy 
a szöveg befogadásának pszi-
chológiai vizsgálata a terve-
zô (és az olvasó) betûk iránti 
kalandvágyához kínál tág 
terepet. Italo Calvino (önként)
vállalt rangos alkotótársa lett 
ebben a témában. Mûve ol-
dalról oldalra meglepetéseket 
tartogató élvezetes irodalom 
és tipografikai élmény (is).
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Valicsek Éva Analóg inter-
aktivitás a kortárs könyvterve-
zésben – ami Dangerous liaisons
(a címe szerint), a valóságban pedig 
a Penguinnél megjelent Choderlos 
De Laclos híres levélregényének fel-
dolgozása. A tervezô alapos, a vesze-
delmes (és pikáns) irodalmi tarta-
lom szövegének látvány szerinti in-
terpretálásában, amely az intim kis 
könyv belsô, mikrotipográfiai igé-
nyességétôl a markáns élmetszés
inter/aktívan filozófikus summáza-
táig terjed: Yes / No… 
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Veréb Anikó  Népi hiedelmek
és hagyományok interpretálása
– egy friss bölcsész diploma szöve-
gének felhasználására vállalkozott 
a tervezô, amikor diplomáját elkészí-
tette. Kísérlete példamutató: a népi 
hagyományok világából ismert ikon 
és jelrendszer átfogalmazása egy új 
és a konzervatív szemléletet megha-
ladó képi világot teremt, amelyhez
az alkotó dekoratív iniciálékat, és a 
természetgyógyászatot bemutató
kártyasorozatot is készített.

Grafi ka a Grafi kában
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Vörös Judit A Nap elrablása –
l-amerikai mese vak gyermekeknek. dél
agyon erôs látvány (és újra) a téma Na
nti ôszinte elkötelezettség jellemziirá
t a munkát, amelynek manuálisezt
készítése bôven tartogatott örömöt elk
meglepetést is a tervezônek.és m
kötet harsány színei, egyszerû képiA kAA
ága és a grafikus részletek plaszvilá -
us megvalósítása ínyes munkával,ttik

thatóan jó szívvel készült.llátll

Grafi ka a Grafi kában
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2013. május 27–28-án
lezajlott a Nyomda- és 
Papíripari Szövetség által 
13 termék kategóriában
meghirdetett Pro Typog-
raphia verseny. A rangos 
szakmai megmérettetésre 
beküldött 88 pályam�vet 
a Szövetség által felkért 
zs�ri min�sítette, amely-
nek tagjai voltak: Balogh 
Ádám, Gyergyák György, 
Szikszay Olivér, Vágó
Magdolna, valamint 
a múlt évi Junior kategória 
gy�ztese Lisztes Nóra és 
szaktanára Kiss Zoltán,
a zs�rielnöki feladatokat 
dr. Garáné Bardóczy Irén
látta el.

Meghirdetett 
termékkategóriák:

11.  Kartonált könyv, 
fekete-fehér,

12.  Kartonált könyv, színes,
13.  Keménytáblás könyv,

fekete-fehér,
14.  Keménytáblás könyv,

színes,
15. Íves periodikák,
16. Rotációs periodikák,
17.  Akcidens és komplex

 nyomtatványok,
18.  Biztonsági nyomtatványok,

értékpapírok,
19. Különleges kiadványok,
10. Csomagolóanyagok,
11.  Digitális 

nyomtatványok,
12. Kézm�ves könyvkötészet,
13. Junior.

Pro Typographia verseny 2013
Dr. Gará   né Bardóczy Irén

A szakmai min�ségi versenyre 
29 pályázó 12 kategóriában 
88 pályam�vet küldött.
Egy kategóriában (Digitális 
nyomtatványok) nem érkezett
pályázati termék. Ebben az év-
ben is érkezett olyan pályam�, 
amely korosztályi egyedisége 
és igényes kivitelezése miatt
nagyon magával ragadó volt, 
különleges voltával kivívta
a zs�ri elismerését, ez a Feke-
te István Általános Iskola 3.B.
osztálya által Junior kategóriá-
ban beküldött pályam� volt.

A pályázók által beküldött
pályam�vek mind megfelel-
tek a Pro Typographia verseny 
versenyszabályzatában meg-
fogalmazott követelmények-
nek, melyek közül a leglénye-
gesebbek:
Nevezni a megjelölt kate-

góriákba sorolható olyan 
termékekkel lehet, amelyek 
legalább két technológiai lé-
pést (képfeldolgozás, szöveg-
feldolgozás, tördelés, nyom-
tatás, képátvitel hordozóra)
magukon hordoznak, illetve 
egyéb nyomdai továbbfel-
dolgozási folyamatok jel-
lemzik. Ilyenek pl. a felület-
nemesítés, hajtás, stancolás, 
f�zés, kötés, szortiment 
m�veletek, perszonalizálás, 

különleges díszek, más ipari
termékekkel kombinálás stb.

Nevezni az el�z� év január 1. 
és a nevezési határid�t meg-
el�z� hónap utolsó napja
között gyártott termékekkel
lehet. Egy terméket csak egy 
alkalommal lehet a verseny-
be benevezni.

Junior kategóriában bármely 
nyomdai úton el�állított ter-
mékkel lehet nevezni, mely-
nek minden nyomdai fázi-
sában a nevez�k (hallgatók, 
tanulók) részt vettek. A ne-
vezés ingyenes. Ebben a ka-
tegóriában a termék típusá-
tól függetlenül egy díj vagy
díjsor (arany, ezüst, bronz)
kerül kiadásra.

Minden pályam�vet három
zs�ritag egymástól függetle-
nül értékelt, az 1-t�l 10-ig ter-
jed� értékel� skálán pozício-
nált osztályzattal látott el. 
A három zs�ritag által egyazon 
nyomdatermékre adott osz-
tályzatok matematikai átlaga 
képezte egy konkrét termék 
értékelési szintjét, és sorolta be 
az adott kategóriában nevezett 
pályam�vek preferencia rang-
sorába.

Tekintettel arra, hogy a ka-
tegóriák többségében több,
egymáshoz közel azonos mi-
n�sítési szintet elért termék 
sorakozott fel, a zs�ri a Szövet-
ség vezet�ségével egyetértés-
ben úgy döntött, hogy szigorú 
értékrendet állít fel a magasan 
kvalifi kált díjak odaítélését 
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illet�en. Ennek értelmében a
9,8 min�sített átlagérték feletti
pályam�veket a zs�ri értékelé-
si rangsorba állította, ismétel-
ten átnézte a lényegi vizsgálati
szempontok összehasonlításá-
val, és nyílt szavazással ítélte
oda az arany, ezüst és bronz fo-
kozattal fémjelzett díjakat, és 
döntött arról, hogy mely díja-
zási szint kiadását nem javasol-
ja megfelel� indokok alapján 
az egyes kategóriákban.
A zs�ri javaslatot tett mind-
ezek után ugyanebb�l a min�-
sítési szint körb�l a különdí-
jakkal jutalmazott termékekre
vonatkozóan is:
CSAOSZ különdíjra a csoma-

golóanyagok kategóriából,

A CSAOSZ különdíja,A CSAOSZ különdíja
STI Pet�fi Nyomda Kft.

A Print & Publishing különdíja,A Print & Publishing különdíja
Crew Kft.

NYPSZ különdíj,NYPSZ külö díj
Somfalvai Krisztina

A PNYME különdíja,A PNYME külö díj
Codex Értékpapírnyomda Zrt.

A Printinfo különdíja,A Printinfo különdíja
Dürer Nyomda Kft.

A Nyomda- és Papíripari
Szövetség által adományo-
zott „Inspiráció” különdíjra,

A Papír- és Nyomdaipa-
ri M�szaki Egyesület által 
adományozott „Innováció” 
különdíjra a m�szaki újdon-
ságokat magukon hordozó
termékek köréb�l,

A Printinfo által adományo-
zott „Tradíció” különdíjra és

A Print & Publishing által 
adományozott „Harmónia” 
különdíjra.

A zs�ri javaslatot tett továb-
bá az el�z�ekben vázolt indo-
kok alapján arra is, hogy
a „Kiváló termék” elismerés-
ben a 9,5 min�sített átlagérték 

feletti pályam�vek részesül-
jenek.

Amint a több mint ötven-
éves versenymúltra vissza-
tekint� szempontrendszer 
és gyakorlat is igazolja, a Pro 
Typographia verseny els�-
sorban a szöveg- és képfeldol-
gozásra, formakészítésre sza-
kosodott stúdiók, nyomdák, 
feldolgozó- és könyvköt� m�-
helyek és más speciális termék-
típus gyártására létrehozott 
szakmai vállalkozások pro-
duktumainak a versenye, az 
értékelési szempontok között 
a szakmai, technológiai mi-
n�sítés élvez els�bbséget. Az 
esztétikai élmény, a harmónia, 
mint látvány, a fi gyelemfel-
keltés alapvet� eleme, az össz-
hatás megítélésében játszott 
szerepet, amely az értékelési
szempontok között a tech-
nológiai elemek mellett csak 

„egy” vizsgálati szempontként
kapott helyet, és csak ennek 
megfelel� mértékben befolyá-
solta a min�sítési szint kiala-
kulását.

A 2013. évi Pro Typographia 
verseny díjainak átadása 
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a Nyomda- és Papíripari Szö-
vetség és a Papír- és Nyomda-
ipari M�szaki Egyesület no-
vemberi közös rendezvényén 
megtartott ünnepség kereté-
ben valósul meg. A díjakat és
elismeréseket az arra érdeme-
sült pályázóknak ez évben is 
Horváth Csaba, a Nyomda- és 
Papíripari Szövetség elnöke
nyújtja át.

A versenyre beküldött pálya-
m�vek elemzése alapján 

a zs�ri az alábbi megállapításo-
kat tette:
Egyértelm�en bizonyítást 

nyert, hogy a hazai nyomda-

ipar technikai és technoló-
giai felszereltsége ma már az 
európai min�ségi követel-
ményszinten versenyképes
nyomdatermékek el�állítá-
sára képes. Érezhet�en ja-
vult a beküldött nyomda-
termékek min�sége, mind a 
nyomtatás, mind a kötészeti
feldolgozás technológiai fá-
zisban, különösen a színes 
nyomdatermékek kategóriái-
ban. Például a keménytáb-
lás színes termékek körében

Akcidens kategória, bronz Akcidens kategória bronz
Pauker Nyomdaipari Kft.

Csomagolás kategória, ezüstCsomagolás kategória ezüst
Keskeny és Társai 2001 Kft.

Biztonsági nyomtatványok, ezüstBiztonsági nyomtatványok, ezüst
Codex Értékpapírnyomda Zrt.

Junior kategória, arany Junior kategória, arany
Karasawa András Akira

Kézm�ves könyvkötészet, bronzKézm�ves könyvkötészet bronz
Prospektus Kft.

Junior kategória, bronzJunior kategória bronz
Varga Noémi

Könyv kartonált, ezüstKönyv kartonált ezüst
Gelbert Eco Print Kft.

Könyv kartonált, aranyKönyv kartonált arany
Keskeny és Társai 2001 Kft.

Csomagolás kategória, aranyCsomagolás kategória arany
Prospektus Kft.
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Különleges kiadványok, bronzKülönleges kiadványok, bronz
Prospektus Kft.

Keménytáblás könyv ff, ezüstKeménytáblás könyv ff ezüst
Dürer Nyomda Kft.

Keménytáblás könyv színes, ezüstKeménytáblás könyv színes ezüst
Alföldi Nyomda Zrt.

Keménytáblás könyv színes, aranyKeménytáblás könyv színes arany
Alföldi Nyomda Zrt.

Kézm�ves könyvkötészet, ezüstKézm�ves könyvkötészet ezüst
Bíró Bertold

Különleges kiadványok, aranyKülönleges kiadványok arany
Keskeny és Társai 2001 Kft.

Keménytáblás könyv színes, bronzKeménytáblás könyv színes bronz
Alföldi Nyomda Zrt.

több olyan pályam� érke-
zett, amelyek az élmez�nybe
tartoztak, és közöttük „sok 
szemmel”, több menetben 
végzett vizsgálattal tudtuk 
felállítani a végleges díjazá-
si rendet.

A zs�ri örömmel nyugtáz-
ta, hogy a könyvkötészet 
eredményesen zárkózott fel
a nyomtatási min�séghez.
Számottev�en kevesebb haj-
togatási, f�zési, beakasztási 
hiányossággal találkoztunk.

A még fennálló könyvköté-
szeti negatívumok között
a szórványosan el�forduló 
gerincgömbölyítési bizony-
talanságokat, az oromszeg� 
nem tökéletes felrakását és 
rögzítését, illet�leg a f�z�-
cérna szín-variabilitásának 
hiányát említeném, olyan 
esetekben, ahol az ívközé-
pen átfutó, színes képek ezt
indokolttá tennék.

A szöveg- és képfeldolgozás, 
a tördelés, összességében 

a formakészítés min�ségi szín-
vonala továbbra sem stabil,
változó szakmai, esztétikai
szinten jelenik meg a külön-
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böz� nyomdatermékekben.
Ez a technológiai folyamat
továbbra sem a nyomdák ál-
tal végzett szakmai feladatok 
körébe tartozik, a nyomdák 
továbbra is hozott anyag-
ból dolgoznak, nem tudnak 
a szöveg- és képfeldolgozás 
min�ségére, az oldalak 
formai kialakítására hatni 
tev�legesen, de mint min-
den évben, 2013-ban is be-
folyásolták adott szinten az
egyes nyomdatermékek által
elérhet� min�sítést. 
A csúcsmin�ségt�l a nagyon
gyenge min�ségig minden
fokozat megjelent a pálya-
m�vekben. A tartalomhoz, 
formátumhoz, technológiai 
feldolgozáshoz maximálisan 
illeszked�, magas szakmai 
színvonalon végzett forma-
készítést�l az élvezhetetle-
nül ízléstelen, szakmai isme-
reteket nélkülöz�, a készít�
saját fantáziáját visszatük-
röz� megoldások váltották 
egymást. Azért talán már a 
múlt évek produktumaihoz 
képest nagyobb arányban 
jelentek meg az élvezhet�, 

gyönyörködtet�, harmó-
niát biztosító megoldá-
sok.

Érdekességként jegyezzük 
meg, hogy 2013-ban át-
lendült a mérleg nyelve a 
heatset rotációssal készült
nyomdatermékek felé, neve-
zetesen a színes periodikák 
körében jobb min�ségben 
jelentek meg a heatset rotációs 
nyomtatással készült termé-
kek, mint az íves nyomtatás-
sal el�állított periodikák. 

Általában nem a nyomdák 
kompetenciájába tartozik, 
de mint a nyomdatermék 
min�ségét, esztétikai meg-
jelenését meghatározó dön-
tés, a nyomathordozó papír 
kiválasztása nem minden 
esetben szolgálta a bekül-
dött pályam�vek körében 
a min�ség érdekeit. Nagy 
valószín�séggel a költség-
csökkentés jegyében szület-
tek a kevésbé jó min�séget 
biztosító nyomathordozók 
használatát eldönt� papírvá-
lasztások. Nem mindig volt 
el�nyös az egyébként ele-
gáns matt papír választása, 

ugyanis a matt volumenizált 
papírokon a színek vissza-
adása kevésbé sikeres, mint
pl. fényes vagy nem volume-
nizált matt papírok haszná-
lata esetén.

A Pro Typographia verseny
zs�rijében részt vev� munka-
társaim és a magam nevében 
megköszönöm a pályam�ve-
ket beküld�k munkáját, azt, 
hogy vállalkoztak a megmé-
rettetésre. Sajnos a pályam�-
vek közül nem lehet minden 
termék nyer�, de tanulságul 
szolgálhat az általunk végzett 
értékelés a pályam�ben esetle-
gesen fellelhet� hibák felisme-
résére és kiküszöbölésére.

Örömteli várakozással tekin-
tünk a jöv�beni pályam�vek 
értékelése elé, bízunk abban, 
hogy a Pro Typographia ver-
seny ítészeit minden eddiginél
nehezebb feladat elé állítják a 
pályázók beküldött pályam�-
veikkel, megnehezítve a sok 
kiváló nyomdatermék közül 
a legkiválóbbak kiválasztásá-
nak felel�sségét. 

Periodikák rotációs, ezüstPeriodikák rotációs ezüst
iPress Center Hungary Kft.

Periodikák rotációs, aranyPeriodikák rotációs arany
iPress Center Hungary Kft.

Periodikák rotációs, bronzPeriodikák rotációs bronz
Zrínyi Nyomda Zrt.
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Vízjel- és ipartörténeti kiállítás nyílik 
az Országos Széchényi Könyvtárban 
2013. szeptember 3-án, 16 órakor.
A kiállítást dr. Diószegi György Antal 
genealógus, a papírmalom alapítójának 
leszármazottja nyitja meg.

A Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társasággal
közös kiállításban a látogatók számos erede-
ti, teplici vízjeles irat, oklevél, az OSZK gy�j-
teményéb�l válogatott könyvritkaság mellett,
berendezett és m�köd� papírmalom makett,
kitapintható és világító vízjel segítségével is-
merkedhetnek meg TEPLIC papírmalom 400 
éves történetével, egykori tulajdonosaival,
bérl�ivel, papírkészít�ivel, technikai berende-
zéseivel és vízjelvilágával.

Mi a vízjel? Tulajdonképpen egy optikai kód, a 
papír azonosító jele. A vízjeles papíron, ha fény 
felé tartják, különféle alakzatok válnak látha-
tóvá, amelyek mesélnek: formaviláguk gazdag,
üzenetük kortalan, érdekes, megfejthet�, jelen-
tésük megismerhet�. A  kürtöl� angyal, tulipán,
rózsa, szív, kett�s kereszt, magyar címer és más
motívumok nem csak a magyar papírgyártás
félezer éves történetér�l, de a történelmünkr�l
is tudósítanak. A kiállításon együtt lesznek lát-
hatóak többek között kuruc kori levelek, a Mer-
curius Viridicus els� két száma, szomorú leve-
lek, azaz egykori gyászjelentések és sok más ritka 
dokumentum, a mellettük külön megjelenített,
bennük található vízjelekkel.

A különleges kiállítás 2013. szeptember 3-ától
november 16-áig tart nyitva, keddt�l szombatig,

Rejtélyes vízjelek
TEPLIC PAPÍRMALOM 400 ÉVES ÖRÖKSÉGE (1613 –2013)

2013. október 4., 11., 18., 25-én 17.30 órától a kiállítás szakvezetéssel tekinthet� meg. 

10 és 18 óra között a Budavári Palota F épületé-
ben, az Országos Széchényi Könyvtár Ereklye-
termében. 

A kiállításlátogatás a fenti napokon összekapcsol-
ható a Hogyan mosható a papír? – Könyvdoktor ren-
del! cím� programunkkal, amely 16 órakor kezd�dik, 
és restaurátorm�hely-látogatást, szakért�i tanács-
adást, hazavihet� kis könyv készítését is tartalmaz-
za a tárlatvezetés mellett.

CSATLAKOZZON 
A MAGYAR GRAFIKÁHOZ 

A FACEBOOKON IS!
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A Budai Krónika több önálló történeti m� ösz-
szeolvasztásából létrejött szövege 14–15. száza-
di kódexekb�l maradt ránk. A Chronica utolsó 
szakasza, melynek szerz�je ismeretlen, I. Lajos 
király halálától (1382) Mátyás király moldvai
hadjáratáig (1468) beszéli el nyolc évtized törté-
netét. Érdemes megjegyezni, hogy mindössze 
négy oldalról van szó, tehát a szerkeszt� igen-
csak összes�rítette a közelmúlt és saját korának 

– egyébként meglehet�sen izgalmas és fordula-
tos – eseményeit. Az aránytalanságok szembe-
ötl�ek, az alig két évig regnáló Habsburg Al-
bert nem kapott sokkal kevesebbet, mint a fél
évszázadig uralkodó Luxemburgi Zsigmond. 
Hunyadi Mátyásról mindössze egy rövid feje-
zetben esik szó: a koronázásáról (1458), Jajca 
visszavételér�l (1463), a Szent Korona vissza-
szerzésér�l (1464), s végül a moldvai hadjáratá-
ról (1468). A Chronica itt hirtelen befejez�dik, 
hiányzik az utolsó négy év (1469–1473) ma-
gyar történelme. Ez azzal magyarázható, hogy 
az igen kényes 1471–1472 közötti belpolitikai
események: az összeesküvés, a lengyel Kázmér 
betörése, Vitéz János fogsága és halála még na-
gyon frissek voltak. Így Hess erre az id�szakra 

– diplomatikusan – csak egy mondattal utalt a 
Chronica végén: „Bár a külföldiek, például a 
lengyelek és csehek és a szent koronának alá-
vetett más lakosok sokat ármánykodtak ellene, 
Mátyás szembeszállt velük, mint bátor és gy�z-
hetetlen oroszlán.” A már említett és feltétele-
zett kiadói program újabb apró jelét helyezte 
Hess András a krónika végére, amivel igyeke-
zett megmagyarázni a rövid Mátyás-fejezetet
s a hiányzó történelmi eseményeket: „Felséges 
és gy�zhetetlen urunknak, királyunknak töb-
bi nevezetes és emlékezetes tetteit, mivel oly 
sok van, és mivel ezeket röviden összefoglalni
nem lehet, más alkalomra kell halasztanunk, 
és részletesebben kell majd elbeszélnünk.” 
Vagyis Hess szándékában állt a kés�bbiekben
egy nagyobb terjedelm� m�vet kinyomtatni
Mátyásról. Ha ez volt a terve a tipográfusnak, 

A Budai Krónika rejtélyei
MÁSODIK RÉSZ

Farkas Gábor Farkas

akkor ismét felmerül a kérdés: Vitéz János bu-
kása után miért nem Mátyásnak ajánlotta a
Budai Krónikát?

Bár a Chronica fogadtatásáról nem maradtak 
fenn egykorú források, a megmaradt példányok 
provenienciája alapján úgy t�nik, hogy els�sor-
ban a közép-európai régióban terjedt el. A tíz
példány közül háromnak (Jankovich-példány,
Biccius-példány, Henrici-példány) története re-
konstruálható a legrészletesebben. A követke-
z�kben rövid összegzés olvasható az egyes pél-
dányok históriájáról.

1. A legkorábbi híradás a bécsi példányhoz kö-
t�dik. Az egykor domonkos kolostorban �rzött
példány nem a 18. század végi szekularizációval,
hanem már jóval el�tte, a 17. század közepén
kerülhetett a Hofbibliothek állományába Peter
Lambeck, a gy�jtemény vezet�je 1666-os diáriu-
ma szerint. A példány régi tulajdonosa alaposan

Mátyás megkoronázása 1458-ban (Budai Krónika, 
OSZK, 328.)
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kijegyzetelte a m�vet: minden jelent�sebb hely-
nevet vagy személyt megjegyzett a margón, több
esetben kiemelve a vonatkozó szövegrészt is.

2. A fennmaradt Chronicák közül kétségtelenül a 
lipcsei a legszebben – egyes vélemények szerint ma-
gyar kéz által – díszített példány, ám sajnos semmit
nem tudunk az el�z� tulajdonosairól. Ezek közül
az egyik részletes mutatókat készített a kötet végén,
s hozzácsatolta a magyar királyok névsorát is.

3. A római példány Niccolò Rossi, a neves Corsini-
család titkárának tulajdonában volt a 18. szá-
zad második felében. Halála után gy�jteménye
a Corsiniakhoz került, majd Tommaso Corsini
herceg 1883-ban az egészet odaajándékozta a ró-
mai Accademia dei Lincei könyvtárának. Egyko-
ri tulajdonosa kiemelte a margón Hess ajánlásá-
nál, hogy „óriási és sok napot igényl� munkát
vállaltam magamra”.

4. A korabeli barna b�rkötését visel� prágai pél-
dányban olvasható bejegyzés szerint a kötetet
1599-ben írták össze Jindřichův Hradec jezsuita 
kollégium könyvtárában. A rend 1773-as felosz-
latása után került a kötet a prágai Clementinum
bibliotékájába.

5. Franz Xaver Edler von Hildebrand orvos és
botanikus halála el�tt, 1843-ban elárvereztette
jeles gy�jteményét, melyben felbukkant a 
Chronica addig ismeretlen példánya is. A Nem-
zeti Múzeum könyvtára József nádor segítségé-
vel – a korban hatalmas összegért – közel 450 
forintért vásárolta meg a példányt. Ebben, a dí-
szítés során, az egyik oldalon keletkezett két vö-
rös tintapacát az ügyes rubrikáló egy üstökös és
egy madár képére rajzolta át. Egy valódi üstökös
is felt�nik a könyv végén. Egy korabeli hexame-
tert olvashatunk az 1456-ban, Hunyadi János
halálakor felbukkant Halley- üstökösr�l.

6. A másik, aukción felt�nt példány ma Párizs-
ban található. A Chronica korábbi kutatói, Frak-
nói Vilmos, Soltész Erzsébet és Borsa Gedeon
már korábban felhívták a fi gyelmet a 18. századi
b�rkötést visel� példány els� ismert tulajdono-
sára: Gregorius Biccius strassburgi jogászra, aki

– mint nemrég kiderült – magyar kapcsolatokkal
is rendelkezett. A Széchényi Könyvtár Kézirat-
tára �riz egy emlékkönyvet (album amicorum

– Stammbuch), mely Gottfried Graff wittenber-

gi egyetemista, soproni polgár tulajdona volt, s
benne számtalan bejegyzés olvasható mentorai-
tól, tanáraitól az 1645 és 1657 közötti id�szakból.
Szerepel közöttük a strassburgi jogász jelmon-
data is a 78. levél rektóján: „Qui tulit auxilium,
fertque, feretque Deus”, természetesen a nevé-
vel és a titulusaival együtt. Ugyanez olvasható 
a párizsi példány legelején: „Qui tulit auxilium,
fertque, feretque Deus. Georgius Biccius Budissi-
nus U(trius que) J(uris) D(octor) et Argent(orato)
Pand(ectarum) Pr(ofessor) Pub(licus) A(nn)o 1639.
m(ense) Octobr(is).” Vagyis a bautzeni születés�
tanár 1639 októberében szerezte meg a kötetet.
Az Istenhez szóló szép fohász egyébként meg-
található más 16–17. századi emlékkönyvben
is. Mindenesetre csábító az a feltételezés, hogy
ez a példány valamelyik – közelebbr�l még nem
ismert – magyar tanítványától került Biccius-
hoz. Sajnos Graff nem gyanúsítható meg ezzel,
ugyanis a Széchényi Könyvtárban �rzött kézirat-
ban a datálás 1657. május 11. (a jogász professzor
halálának az éve), vagyis a peregrinus diák akkor
járhatott Strassburgban, mikor a Chronicát már
majdnem két évtizede ott �rizték.

Nem tudni, hogy mi történhetett a jogász pro-
fesszor gazdag könyvtárával, alig néhány köny-
vét sikerült megtalálni az európai gy�jtemények-
ben (pl. egy régi orvosi kéziratot Stras bourgban,
illetve egy Boccaccio-�snyomtatványt Göttin-
genben). Van olyan feltételezés, hogy a könyvtár
nagy része a strassburgi jezsuitákhoz került, de
erre semmiféle forrás sincsen. A makacs legenda
jó száz éve, 1889 óta tartja magát, mikor egy skót
bibliofi l, Charles Hope, 1st Earl of Hopetoun kü-
lönleges ritkaságokkal b�velked� bibliotékáját
a londoni Sotheby’s elárverezte. A párizsi pél-
dány bels� tábláján meg is találhatjuk a Hope-
toun-család rézmetszetes ex librisét. Ekkor fura-
kodott be a köztudatba – Bernard Quaritch angol
antikvárius megjegyzése után –, hogy a lord még
a 18. század els� felében felvásárolta a strassbur-
gi jezsuita könyvtár értékes gy�jteményét, s így
kerülhetett a mi Chronicánk (a 42-soros main-
zi Gutenberg Biblia egy példányával együtt) az
Edinburgh-tól nyugatra fekv� hopetouni kas-
tély könyvtárába. Ám, ha nem is a jezsuitáktól
szerezte meg a 18. századi könyvgy�jt�, az szinte
biztosnak látszik, hogy a szóban forgó példány
a Rajna bal partján fekv� városból kerülhe-
tett Skóciába. Tény, hogy a kötetben semmi jel
nem utal arra, hogy valamelyik jezsuita kol-
légium könyvtárában �rizték volna, mivel a
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rend szabályzata szigorúan el�írta a tulajdoni
bejegyzést a megfelel� formulával a címlapon 
(vagy ennek hiányában az els� meglév� olda-
lon). Mivel a párizsi példány teljes, így a Ká-
rai Lászlónak szóló dedikáció felett kellene ke-
resnünk a latin nyelv� tulajdonosi bejegyzést
(hasonlóképpen a prágai példányban olvasha-
tó possessorhoz). De Biccius possessorán kívül
csak a párizsi Nemzeti Könyvtár tulajdonbé-
lyegz�i láthatók ezen az oldalon.

Borsa Gedeon számításai szerint a franciák vi-
szonylag olcsón jutottak a Chronicához – pl. a 
már említett mainzi Biblia árából 25 példányt is 
vehettek volna az els� magyar nyomtatott könyv-
b�l – a londoni Quaritch cégen keresztül: 87 fon-
tért üthették rá a Biccius-bejegyzést közrefogó tu-
lajdoni bélyegz�iket. A vásárlást nyilvánvalóan a 
presztízs is befolyásolta, a majdnem két évtizede,
1871-ben „elveszett” Strasbourg emlékét a francia 
kultúrában ilyen formában is meg kívánták �riz-
ni. Érdekes apró adalék, hogy könyvtárunk „má-
sodik” alapítója Apponyi Sándor gróf is vett olyan 
könyvet az 1889-es londoni aukción, melynek tu-
lajdonosa a fent említett lord Hopetoun volt, ám
elkerülte a fi gyelmét a Sotheby’s katalógusban 
meghirdetett Chronica példánya. Bosszankodva 
be is írta a kés�bb kiadott Hungarica-katalógusá-
ba: „elmentem 85 fontig!” Úgy gondolom, hogy 
az a két font különbség – franciák 87-et adtak 
érte – tényleg bosszantó lehetett.

A strassburgi – a Chronica megfelel� helyén,
mikor Attila megostromolta a várost, így írta a 
margóra: Strosburg – tulajdonos alaposan végig-
jegyzetelte könyvét, mintha egy el�tanulmányt
folytatott volna a magyar történelemmel kap-
csolatban. Különösképpen izgatta a hun-magyar 
eredetmítosz. Kiemelte az érdekesnek, fontos-
nak tartott személy- és földrajzi neveket. Olyan 
különlegességek, mint a Meotisz mocsarában 
felt�nt n�stény szarvas (cerva meotida), vagy a 
Szkítiában él� valóságos vagy mitikus szörnyek 
(kígyó, unikornis, bazilikusz, tigris, griff) mind 
a margóra kerültek kiemelés gyanánt. Nemcsak 
Biccius, hanem a Chronica másik, korábbi olva-
sója fi gyelmét is felkeltette a griff, a hegyi kris-
tályok között székel� meseállat. Fontosnak tar-
totta a hunok és a magyarok leszármazását, ezt
néha a rokoni fokok kiemelésével tette érzékle-
tessé (Noé és Nemroth fi ai). Szemmel láthatóan 
érdekelte Szkítia fekvése, felosztása, a környék 
népessége (pl. alánok, pruténok, beseny�k), s a 
folyók korabeli nevei: Don, Togata, Etül. Ezeket

nemcsak aláhúzta a szövegben, hanem emlékez-
tet�ül kiírta �ket a margóra. Hasonlóképpen a
magyar településeknél: Százhalombatta, Tárnok,
Óbuda Sz�ny vagy a már elpusztult, Érd mellett
fekv� Potentiana nevét is olvashatjuk a jegyze-
tekben. Biccius végigkövette Attila európai hó-
dításainak nevezetes eseményeit, állomásait, ki-
emelve a helyneveket és a szerepl�ket a margón.
Nem hagyta ki természetesen Szent Orsolya és
a tizenegyezer sz�z legendáját sem. De nemcsak 
a hun-magyar �störténet, hanem a magyar kö-
zépkor is foglalkoztatta a Chronica tulajdonosait.
Például Erdély esetében felsorolták az összes el-
nevezését: Erdeel, Transylvania, Sibenburg és
Septem castrum. Mint ahogyan a princetoni
példánynál majd látni fogjuk, els�sorban itt is a
magyar történelemben szerepet játszó németek 
nevei – a magyar királyoké és fejedelmeké mel-
lett – kerültek a margóra. Biccius utolsó bejegy-
zései Hunyadi Jánoshoz köt�dnek, a kormányzó
két fontos címének: Beszterce örökös grófjának 
(Comes Bistricensis) és Erdély vajdájának (Voy-
voda Transylvanus) a kiemelésével.

De más természet� bejegyzéseket is olvas-
hatunk a könyvben. Biccius például utalva a
Nagy Lajos királyunk halálát megel�z�en fel-
t�nt, a szakirodalomból és a forrásokból jól is-
mert 1382-es üstökösre, s megjegyezte a margón:

„mirabilis cometa”. A bábeli torony történetének 
olvasásakor pedig szellemesen odabiggyesztet-
te: „ember tervez, Isten végez” (homo proponit,
Deus disponit). Felfi gyelt a Csabához kapcsoló-
dó régi székely mondásra is: „Akkor térj vissza,
amikor Chaba Görögországból.” A gyászmagya-
rok története is lejegyzésre került a margóra: „He-
timagiar gyack” formában. Természetesen Lehel
vezér kürtje sem maradt említés nélkül, olvasója 
egy díszítéssel is kiemelte a történetet, majd leír-
ta és aláhúzta: miszerint a szkíták hite (fi des sciti-
corum), „hogy akiket életükben megöltek, azok 
nekik a másvilágon szolgálni tartoznak”. Látszik,
hogy Biccius szerethette a szójátékokat (Ungaria
ab angaria), mert megjegyezte a Péter király szá-
jába adott szófejtést is: „Ez a név: Magyarország,
ebb�l a szóból származik: Nyomorúság, ezért le-
gyen sorsuk a nyomorúság.” A pogánylázadások 
szerepl�i is felt�nnek a margón, Vata, fi a Janus és
Rasdi, aki a saját lábát felfalva pusztult el a bör-
tönben. Az érthet�ség kedvéért gyakran élt az-
zal a Chronica olvasója, hogy röviden felvázolta,
ki kinek volt a fi a, felesége. Vatánál és Janusnál
meg is jegyezte, hogy egyrészt visszaállították 
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a pogányságot és másrészt mind a ketten vérro-
konaikból választottak feleséget, párhuzamba 
állítva ezt Dáthán és Abiron ószövetségi törté-
netével. András királyunknál pedig azt tartotta 
fontosnak, hogy a két törvényes fi ú (Salamon és
Dávid) mellett volt egy törvénytelen is (György). 
Zách Felicián tragikus történetéhez hasonlóan a 
Chronica régi olvasóját megragadta az angyali
Szent Korona csodás históriája is, mikor Ottó el-
veszítette (Amissa Corona), majd meglelte a for-
galmas országút közepén: „Magyarország nem
veszítheti el angyal adta koronáját.”

De találunk érdekes bejegyzéseket egy korábbi
tulajdonostól is. Majd a princetoni példány kap-
csán részletesen kitérek a magyar Tolna és az oszt-
rák Tulln összekavarodására. A párizsi példány 
16. századi tulajdonosa a következ�t írta a mar-
góra a kérdéses helynél: „Tolna, ubi sanctus colo-
manus martirio coronatus est” vagyis Tolna, ahol
szent Kálmánt mártírrá koronázták. Egy pillanat-
ra azt gondolnánk, hogy a bejegyz� tévedett, hi-
szen Szent Kálmánt, az ír származású szerzetest
nem Tull an der Donaunál, hanem az alsó-auszt-
riai Stockeraunál gyilkolták meg. Ugyanakkor 
Anonymus Leobiensis 14. századi krónikája sze-
rint Tulln közelében tartóztatták fel a Szentföldre 
igyekv�, kémnek nézett szerzetest, s a két város: 
Tulln és Stockerau alig 20 km-re vannak egymás-
tól (igaz, köztük folyik a Duna). Ugyanezt olvas-
hatjuk egy évszázaddal kés�bb Thomas Ebendor-
fer históriájában is. Feltételezhetjük, hogy a fenti
szöveghagyomány alapján került össze Tulln
(Tolna) és Kálmán neve a margón.

7. A krakkói példány egykor Władysław Czarto-
ryski tulajdonában volt, s a kelet-lengyelországi
Puławy könyvtárában �rizték 1871-ben. A len-
gyel herceg öt évvel kés�bb a nagyanyja által
alapított Książąt Czartoryskich múzeumot újra 
megnyitotta Krakkóban, s akkor kerülhetett ide 
a példány. Sajnos a szépen díszített kötetben be-
jegyzés nem található.

8. 1925-ben vált ismerté, hogy a régi cári gy�jte-
ményben szintén megvolt a Budai Krónika egy 
kötete. A könyv elején olvasható bejegyzés sze-
rint a lembergi ferences monostorban �rizték a 
18. században, majd az állományt elárverezve
került a könyv Szentpétervárra. A példánynak 
még magyar tulajdonosa lehetett a 17. század-
ban, mivel az egyik oldal margóján a következ� 
megjegyzés olvasható: „gazdagsága Atillának”.

9. A budapesti Egyetemi Könyvtárban �rzött 
példány jól dokumentált, fordulatokban gaz-
dag története nemcsak a 18–19. századi magyar
bibliofília neves személyeihez, hanem különle-
ges módon régi kövekhez is kapcsolódik. Dessewffy
Tamás katonatiszt a lengyel határhoz közeli Ha-
nusfalván, a család bibliotékájában �rizte a Bu-
dai Krónikáját a 18. század közepén. Egyik be-
jegyzésében az 1051-ben Magyarországra betör�
németeken gúnyolódott ékes magyar nyelven:

„Lakial roß Nemet, mert majd meg halß Broth 
nelkül.” A különleges kincsre felfi gyelt a Des-
sewffy-birtokhoz közel lakó Fejérváry Károly
m�gy�jt� is, aki a 18. század végén megszerezte
a példányt, mely a legenda szerint Báthory Zsig-
mond erdélyi fejedelemé volt. Jankovich Miklós,
a korszak egyik legnagyobb magyar könyvgy�j-
t�je, kivárta míg meghal Fejérváry, s utána 1796-
ban megvásárolta a nyomtatványt az özvegyt�l.
Nem sokkal kés�bb Széchényi Ferenc bármi árat 
megadott volna azért, hogy ezt a példányt meg-
szerezze az alapítandó Nemzeti Könyvtára javá-
ra, ám nem járt sikerrel. Négy évtizeddel kés�bb,
1836-ban az eladósodott Jankovich Miklós 
gy�jteményét, benne a Chronicát a magyar or-
szággy�lés vásárolta meg a Nemzeti Múzeum és
könyvtára számára.

Attila portréja 1488-ból 
(Thuróczy: Chronica – OSZK, Inc. 1143.)
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