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TISZTELT OLVASÓINK!

M inõség: a dolgok lényegét jellemzõ tulajdonságok összessége mint filozófiai
kategória – ez az elsõ jelentése a szónak a Magyar Értelmezõ Kéziszótár

szerint. Ha az iparban használt fogalomhoz közelebb akarunk jutni, olvassunk tovább: valaminek ér-
tékelést is magában foglaló jellege („Jó minõség; ez már minõség!”). Van még olyan jelentése e szó-
nak, mint a vállalati szférában használt hatás- és feladatkör („hivatalos minõségben jött”), illetve a
sportban, egészen pontosan a sakkban a futó vagy a huszár és a bástya közötti értékkülönbséget ille-
tik így: „minõséget áldoz”.

Hogy melyik cég mennyit áldoz termékei, szolgáltatásai minõségére, az ma sem lehet a válságkör-
nyezet függvénye: inkább belsõ igényesség táplálja és az üzleti felismerés, hogy a vevõk továbbra is
egyre nagyobb követelményeket támasztanak megrendeléseik során. Aki tehát most önmagával és be-
szállítóival szemben enged a szigorú minõségi elvárásokból, az a fellendülés szakaszában ugyanúgy
hoppon marad, mint azok, akik marketingtevékenységüket hanyagolják a válság apropóján.

E számban akár mindegyik cikkünket besorolhatnánk a minõségüggyel, szabványokkal foglalkozó
PapírSzûrõ rovatunkba, hiszen a minõségszemlélet áthatja mindennapjainkat a családtól, lakókörnye-
zettõl a munkahelyig. Ez világlik ki két hazai és egy külföldi tanácskozás beszámolójából, a Csepel-
rõl Dunaújvárosba „költözõ” csomagoló-alappapír gyártás indokából, egy régi papíros szakember visz-
szaemlékezésébõl, a munkahelyi stresszrõl szóló elemzésbõl, a rostanyagok fajlagos felületének vizsgá-
latából a tudományos cikkben, valamint a több száz éves díszdobozokat elnézve, amilyet a címlapon is
bemutatunk. Bárhol járunk, bármit csinálunk, azt csináljuk legjobb szándékunk és tudásunk szerint…

Tartalmas böngészést!

fõszerkesztõ



A Mosonpack Kft. üzemében Pankotainé
Lux Margit ügyvezetõ és csapata fogadta

a látogatókat. A különleges konstrukciókat, kis
sorozatokat kínáló hullámlemez-feldolgozó
üzem szervezettségével, tisztaságával éppúgy
lenyûgözte a jelenlévõket, mint sokoldalúságá-
val és rugalmasságával. A minden elemében
hullámlemezbõl készült raklap, a hat méter kite-

rített hosszig feldolgozni képes dobozgyártó
gép éppúgy tetszést aratott, mint a hagyomá-
nyos berendezésekkel gyártott különféle szállí-
tói és fogyasztói csomagolások.

A következõ állomáshelyen, a Mosburger
GmbH bécsi üzemében azok is elcsodálkoz-
hattak, akik a legutóbbi alkalommal már láto-
gatók voltak. A délutáni mûszakban majd’ min-
den gép üzemelt. A nagysebességû lemezgé-
pen a hagyományos hullámprofilok és azok
kombinációit gyártják, növekvõ hányadban a
mikrohullámmal. Új kiegészítõ berendezéssel
akár kétoldalasan ragasztózott feltépõszalagot
is felhelyezhetnek. Két új feldolgozógépük (egy
Martin 924 NT és egy BOBST-Masterline gép-
sor) akár 4-6 színes autotípia-nyomással is el-
látja a dobozt, köszönhetõen a gyorsan cserél-
hetõ raszterhengereiknek és a nyomómûvek
közötti szárítóegységeiknek. Számos kiegészí-
tõ berendezésük segítségével az osztrák piac
egyik vezetõ piaci hányaddal üzemelõ cégévé
fejlõdött fel.

PapírSárkány 2009. JÚNIUS

MENEKÜLÉS ELÕRE:
MOSONPACK, MOSBURGER, MOSONMAGYARÓVÁR

� Szõke András

A hagyományos Papírfeldolgozó
Napokat a PNYME Mosonmagya-
róváron rendezte április végén.
Az elsõ napon a közel hetven
résztvevõ üzemeket látogatott
meg a határon innen és túl. Más-
nap a gazdasági és szakmai elõ-
adások arattak sikert körükben.
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A „Móvárra” való visszatérés után a vacsora-
vendégek nemcsak a város barátságos utcái-
ról, házairól kaphattak ízelítõ képet, hanem fi-
nom ételekkel-italokkal tarkított beszélgetésen
vettek részt.

A péntek reggeli elõadások méltán viselték a
„Menekülés elõre” gyûjtõnevet. Rózsa András,
az ISOFORUM elnöke saját példákon mutatta
be, hogy a minõségbiztosítás akkor hatékony,
ha megfelelõen magas szintû elkötelezettség-
gel mûködik. Míg az európai mentalitás szerint
a minõségbiztosítás pénzbe került, a jó minõ-
ségbiztosítás sokba, addig a japán felfogás
szerint a minõség pénzt takarít meg, a jó minõ-
ség pedig sok pénzt. Ez a vezetõk, a folyama-
tok, a személyi és a termékszolgáltatás minõsé-
gi szintjén realizálódik. Egészségügyi, gyógy-
szer-, csomagoló- és kerámiaipari termék-
gyártói rendszerek mûködésének jellemzõit be-
mutatva nemcsak a ISOFORUM szerepét vázol-
ta fel, hanem a rendszerek fejlesztésének lép-
csõit és a minõségbiztosítás leépítésének ve-
szélyeit is ismertette.

László Csaba, a KPMG vezetõ tanácsadója a
gazdasági-pénzügyi válság kialakulásának kö-
rülményeirõl, annak magyar hatásairól beszélt.
Az alapvetõ okok között az érdekeltségek és a
rizikóelosztási rendszerek ellentmondásait so-
rolta. Elõadásában összehasonlította a külön-
bözõ pénzügyi központokban lezajlott és zajló
folyamatokat. Egyre többen ismerik fel a krízis
egyik induló oka kiküszöbölési irányának azt a
tényt, hogy a helyes kockázatvállalás határa a
saját ítélõképességen múlik. Ezért van egyre
kevesebb likvid pénz a piacon. A helyzet felol-
dásához a pénzfolyamatok ismeretére és jobb
szabályozására van szükség. Ezek biztonságos
és átlátható mûködésekor van értelme és lehe-
tõsége a vagyon védelmének, gyarapításának,
a gazdaság finanszírozásának, az adóelkerülés
csökkentésének. Rávilágított, hogy a magyaror-
szági feladatok és befolyásolási helyzet nem
térhet el a világban folyó folyamatoktól. Ugyan-

akkor a rendelkezésre álló eszközök mások. Ez
részben a bizalom, a kockázat nehéz megbe-
csülhetõsége miatti árfolyamkockázat alapján
tér el attól, amit gazdasági helyzetünk, struktú-
ránk indokolna. A költségvetési egyensúly rová-
sára veszélyes a szükséges, indokolt és ha-
laszthatatlan strukturális változások és adó-
csökkentés felgyorsítása és megvalósítása,
ezért ilyen változó és sokrétû a javaslatok csok-
ra a továbblépéshez. Igyekezni kell azonban,
mert az idõ sürget, és az egyes intézkedések
hatása eltérõ idõtávlatban jelentkezik.

A közvetlen szakmai elõadások sorát
Antonio Fortis nyitotta meg a Chimigraf cégtõl.
A nagy felületek, hullámdobozok digitális
nyomtatásának eddig több korlátja létezett. A
fúvókák nem voltak alkalmasak a termelés biz-
tonságos fenntartására, a nyomtatás stabilitása
alacsony volt, és az igényes felbontásnál a költ-
ségek magasak voltak. Mára három cég együtt-
mûködésével (SH Printek a nyomtatófejjel,
Chimigraf Iberica a festékfejlesztéssel és Karajet
az elemek integrálásával) 1200–2000 mm ívmé-
retig akár 100 m/perc sebességet elérõ beren-
dezést fejlesztettek ki. A különbözõ finomságú
nyomtatási mód, a 60 kW-os szárítás, a változ-
tatható festék-kilövellési sebesség tízezer darab
alatt versenyképes alternatívát adhat. Különö-
sen hasznos lehet kis sorozat és a hagyomá-
nyosnál könnyebb lemezek és nedvszívó felüle-
tek, de magas esztétikai igényt támasztó grafi-
kák esetében.

A BOBST Group újdonságairól Szabadics
László számolt be. Bár az azóta május közepén
bemutatott újgenerációs Masterfoldról nem
mindent tudtunk meg, de a termékenységnöve-
lõ, költségcsökkentõ fejlesztések széles körét
mutatta be. A berakási ütemen belüli változó
hevedersebesség pontosabb, selejtmentes il-
lesztést eredményez, a raszterhengerek külsõ
és belsõ tárolása gyorsabb állítást, a festékle-
mosás korszerûsítése kisebb környezeti terhe-
lést, a gépek MIS rendszerekbe való bekapcso-
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lása pedig gyorsabb, hatékonyabb ellenõrzést
és hibaelhárítást biztosít.

Ugyancsak nyomtatással kapcsolatos volt
Ben Hezeman elõadása a FELCO és Logipack
cégek által kínált tekercses elõnyomtatás elõ-
nyeinek bemutatásával. Bár a korszerû direkt
hullámlemeznyomtatás minõségi fejlõdése óri-
ási az elmúlt években, számos érv szól a fedõ-
réteg lemezgyártás elõtti nyomtatása mellett.
Adott esetben (teljes felület nyomtatásakor, lak-
kozásakor vagy különleges kezelésekor stb.)

olcsóbb, számos esetben pedig (színek száma,
tapétaminta-nyomás, a hullámhengerek látha-
tóságának zavara, alacsonyabb grammsúlyú
fedõréteg használata, maximális reprodukálha-
tóság során) a tekercsrõl tekercsre nyomtatás
kizárólagos megoldása az igény kielégítésé-
nek. Nagy példányszám esetében, visszatérõ
megrendelésnél ez a technológia költségtaka-
rékosabb is lehet a veszteségidõk csökkentése,
a feldolgozási sebesség növelése miatt.

Paulik János a Hamburger Hungária Kft. ke-
retein belül Dunaújvárosban folyó beruházás ál-
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lásáról és technikai újdonságairól számolt be. A
mintegy 200 millió eurós költséggel felépülõ új
hullámalappapír-gyártó üzem régiónk, Kelet-
Közép-Európa legkorszerûbb technológiájával
a kontinens legmodernebb alapanyagait gyárt-
ja a harmadik negyedévtõl. A nemzetközi minõ-
séget biztosító barna hullámalappapírok nem-
csak a csomagolóanyagok, hullámtermékek
fejlesztéséhez adnak lehetõséget, de biztosítják
a magyar csomagolási papírhulladékok teljes
hazai felhasználhatóságát is.

Arató Gábor bemutatta a Manuli Stretch Ma-
gyarország Kft. által forgalmazott csomag-ra-
katburkoló csomagolás elõnyeit. Az általáno-
san elterjedt másodlagos (a kész rakat által biz-
tosított) feszítés-nyújtás nem optimális megol-
dás. A fóliát a körbetekerés elõtt elsõdleges fe-
szítéssel lehet kedvezõbben alakítani. Ehhez
többrétegû korszerû (például poliolefin alapú,

akár ötrétegû) fóliák állnak rendelkezésre. Fel-
használásuk rakatra számítva akár 20%-kal ol-
csóbb és biztosabb a hagyományos fóliánál.
Kisebb volumenük miatt, tetszetõsebb megjele-
nésük mellett további ökológiai elõrelépést
eredményeznek.

Várhegyi Kornél bemutatta, hogy a funkcio-
nálisan optimalizált Hyster-targoncák egysze-
rûbbek, így üzembiztosabbak versenytársaik-
nál. Sokoldalúságuk, modulos felépítésük és
ergonómiai tervezésük tetszetõs. Ezt kiterjedt
szervizhálózat, mobil javítógárda támogatja a
Zeppelin-Kõrös-Spedit Kft. keretein belül. Az
üzemi feltételeknek megfelelõ (kézi, elektro-
mos, dízel, gázüzemû) típust 180 alaptípusból
lehet kiválasztani.

(Az elõadások anyagai a PNYME titkárságán
beszerezhetõk.)

PapírSárkány 2009. JÚNIUS

Manuli Stretch
Magyarország Kft.

1087 Budapest,
Könyves

Kálmán krt. 76.
Tel.:

+36-1-477-70-60,
477-70-61,
477-70-62

„Manuli Stretch: a környezet- és költségkímélõ
csomagolási megoldások szakértõje.”
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MEGKÉRDEZTÜK
A konferencia tapasztalatairól két érdeklõdõt kaptunk mikrofonvégre. Apa és lánya
együtt vettek részt a fórumon, de míg egyikük gyakori látogatója a szakosztályi ren-
dezvényeknek, addig a másik elõször ment el a Papírfeldolgozó Napokra.

Papíripar (PI): – Gyakran jelentkeznek PNYME-programokra? Mi volt, ami most ehhez vonzotta
önöket?

Dénes István (DI): – Amikor van lehetõségem, mindig megragadom az alkalmat, hogy részt ve-
gyek a szakosztály szakmai rendezvényein. Ilyenkor van lehetõség arra, hogy az idõközi fejlõdése-
ket, fejlesztéseket megnézzem. Különösen azokat, amelyekrõl már a tájékoztatókból értesültem,
mert lehetõség van közvetlenül érdeklõdni az ottani kezelõktõl, az üzemlátogatások során össze-
hasonlítást tenni a saját gépparkunk és termelésünk között.

Dénes Judit (DJ): – Most elõször vettem részt ezen a fórumon, de nekem nagyon tetszett az
egész, különösen, mert még nem jártam ezelõtt a Mosburgernél.

PI: – Csalódtak, vagy érte önöket kellemes meglepetés akár az üzemlátogatások, akár az elõadá-
sok kapcsán?

DI: – A gyárlátogatások során kellemes volt, hogy mindkét helyszínen szívélyesen fogadtak ben-
nünket, és az idõ rövidsége ellenére igyekeztek mindenrõl tájékoztatni bennünket.

DJ: – Amikor a Mosburgerhez értünk, tényleg egy kis késésben voltunk, így nem jutott annyi idõ
a látogatásra, mint amennyit eredetileg terveztek, de azért így is végigvittek minket az egész üze-
men. Az egyik legérdekesebb a hat szín nyomtatására képes BOBST-gép volt, a másik elképesztõ
dolog a több emelet magas kimetszõszerszám-tároló volt. A Mosonpacknál jártam korábban, de ez
az üzem azért érdekesebb számomra, mert hasonlít a Logipack Kft.-hez, ahol én is dolgozom. Ta-
nulságos látni és összevetni, milyen módszerekkel dolgoznak ott és nálunk, és akár még haszno-
sítani is lehet, ha egy jó ötletet látunk.

PI: – A „vegyes” elõadási tematikát támogatja a további rendezvényeinken?
DI: – Az elõadások érdekesek voltak, jó ötlet, hogy nem csak szorosan a szakmával kapcsola-

tosat hallottunk, ezt továbbra is támogatom.
DJ: – Személy szerint László Csaba volt pénzügyminiszterünk kissé hosszúra nyúlt elõadását ta-

láltam a legérdekesebbnek, de a szakmához jobban kapcsolódó elõadások is rendkívül hasznosak
voltak számomra. Annál is inkább, mert nem sokszor van rá lehetõségem, hogy az újításokról ilyen
módon szerezzek ismereteket.

PI: – Hiányolt valakit a hallgatóságban vagy az elõadásokban?
DI: – A korábbi rendezvényekhez képest a résztvevõk létszámát kevésnek tartottam, és különö-

sen meglepett, hogy a végére szinte csak dunapackosok maradtak.
DJ: – Ami legkevésbé tetszett, az az volt, hogy a létszám csökkent az utolsó elõadásokra. Re-

mélem, ezzel nem sértek meg senkit, de nagyon hiányoltam a fiatalokat, az utánpótlást!

PI: – Hogyan érezték magukat a kiegészítõ rendezvényeken? Elégedettek-e a szervezéssel?
DI: – Talán a lebonyolításban voltak fennakadások, amit szerintem a helyszínt biztosítók okoztak.
DJ: – Az ebédnél kellett sokat várni a kiszolgálásra, de összességében rendben volt a helyszín.

Az ebédek során valahogy mindig úgy jött ki a lépés, hogy dunaújvárosi kollegák mellé kerültem.
Ez jó alkalom volt arra, hogy személyesen is megismerkedjem velük, hiszen volt, akivel ez idá-
ig csak telefonos kapcsolatom volt, vagy csak hallomásból ismertem, és nem tudtam archoz kötni
a neveket. A kapcsolatoknál a személyes ismeretség egy pluszt ad; ha legközelebb beszélek vala-
melyik kollegával, akit mostantól személyesen is ismerek, gördülékenyebben fog menni az ügyin-
tézés, ebben biztos vagyok.

PI: – Milyen helyszínt választanának legközelebb?
DI: – Következõre talán érdemes lenne a konkurencia valamelyik területét meglátogatni.

Lejegyezte: Sz. A.



A szakmai mûhely megnyitóját dr. Endrédy
Ildikó tartotta, aki a BMF RKK MTI igazga-

tójaként bemutatta a Médiatechnológiai Inté-
zetet (MTI), a kiemelt kutatási területekrõl is
beszámolt, valamint a széles körû külkapcso-
lataikat is ismertette. Ezt követõen Szõke And-
rás, a PNYME Papíripari Szakosztályának el-
nöke említett néhány fontos gondolatot a cso-
magolóanyagokról, az anyagfajták felhaszná-
lásának változásáról a 2000–2008-as éveket
felölelõen.

Újabb elõadóként a CSAOSZ képviseleté-
ben Nagy Miklós szervezõtitkár ismertette az
idén elsõ ízben meghirdetett Diákok Csomago-
lástervezési Versenyét, a „Hungaropack
Student Csomagolástervezési Diákversenyt”,
amely szervesen kapcsolódik a Csomagolási
Világszövetség által szervezett WORLD STAR
STUDENT világversenyhez. A hazai díjazott ne-
vezések részt vehetnek a nemzetközi rendezvé-
nyen is, az ott meghatározott feltételek szerint.
Az értékelésnél kiemelkedõ szempont a pre-
zentáció színvonala. Külföldi viszonylatban ki-
magasló eredménynek számít az a tény, hogy
2007-ben 8 országból 66 nevezés történt, 2008-
ra már majdnem kétszer annyi (15) országból
197 nevezés volt.

A következõ elõadást dr. Kertész Béla, a
CSAOSZ fõtitkára tartotta, aki lenyûgözõen iga-
zodott el és igyekezett a résztvevõket is eligazí-
tani a termékdíjtételek számításában, annak
változásaiban. Az 1995. évi LVI. Törvény a kör-
nyezetvédelmi termékdíjról már több módosítá-
son esett át. 2008. január 1-jétõl a Vám- és
Pénzügyõrség vette át a csomagolási termék-
díjjal kapcsolatos behajtói tevékenységet.
2009-tõl a termékdíjtétel (TD) a hasznosítási díj-
ból (H) és egységesített díjtételekbõl áll
(E1+E2). TD=H+E1+E2, amibõl a gyártó a
H+E1 értéket fizeti meg, a kereskedõ pedig az
E2-t. 2009-ben ezek számszerûsítve: E1= 1,8
Ft/db, E2=3,5 Ft/db. A törvényben a tárgyi ha-
tályt kiterjesztették, és a vámtarifaszámos meg-
határozáskor azonos kategóriába sorolták a be-
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MÛHELY KÉT SZAKMÁNAK
� dr. Kovácsné Szabó Andrea

okl. csomagolástechnológus mérnök

Egy év kihagyás után idén meg-
újulva és szakmailag kibõvítve
rendezték meg a Csomagolás-
technológus és Papíros Szakmai
Napot a Budapesti Mûszaki Fõis-
kolán (BMF). A rendezvény elõd-
jének számító szakmai napot
egészen 2007-ig minden évben a
fõiskola és a Papír-Press Egyesü-
lés szervezte, amely tavaly az
egyesülés feloszlatása miatt saj-
nos elmaradt. Jó hír azonban,
hogy a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület (PNYME) át-
vette a stafétabotot, és újjáé-
lesztette e hagyományt, kibõvít-
ve a papíripar érdekeltjeivel. A
két szakma képviselõi számos
érdekes elõadással színesítették
a programot.
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vásárló-reklám táskákat a hajlékonyfalú mû-
anyag tasakokkal, zacskókkal és zsákokkal. Ez-
által egy olyan helyzetet teremtettek, hogy a
csomagolóanyag kereskedelmi felhasználása
során az értékét többszörösen meghaladó mér-
tékû, darab alapú termékdíjat kell megfizetni, je-
lentõs árnövekedést okozva a pékáruk, húsfé-
lék, gyümölcsök és a többi termék esetén. Na-
gyon nagy felháborodást keltett ez, aminek ha-
tására kivonták a törvény tárgyi hatálya alól
ezen csomagolóeszközt. Június 1-jétõl csak tö-
megalapú termékdíjat kell fizetni a termékek el-
sõdleges fogyasztói csomagolására szolgáló
mûanyag tasakok, zacskók, poharak után. A
mûanyag (bevásárló-reklám) táskák mentessé-
gi feltételeit is módosították. E szerint felmen-
tést kap az E2 termékdíjtétel fizetése alól az a
kötelezett, aki az általa kibocsátott csomagoló-
eszköz legalább 25%-át környezetbarát véd-
jeggyel hozza forgalomba. A CSAOSZ vélemé-
nye szerint a termékdíjtörvény jelen formájában
nem tartható fenn, azt el kellene törölni. A szak-
tárca Stratégiai Munkabizottságot alakított a ter-
mékdíjtörvény teljes felülvizsgálatára, céljuk az
átfogó változtatások elõkészítése. Egyelõre a
módosításokkal 2012-ig tervezi a zöld tárca a
törvény fenntartását. (A további szabályozások-
ról lásd írásunkat a 32. oldalon! – A szerk.)

Következõ elõadóként Szabó Zoltán a
Dunacell Kft. képviseletében számolt be a kor-
szerû technológiai elemekrõl a cellulózgyártás-
ban. Rövid történeti áttekintést hallhattunk:
megtudtuk, hogy 1962-ben alapították a duna-
újvárosi cellulózgyárat, ahol 1986-ban teljes re-
konstrukciót hajtottak végre. Az elõadás során
a gyroclean örvényosztályozó berendezéssel
mûködõ klór-dioxidos fehérítési technológia
pontos felépítését tanulmányozhattuk.

Környezetvédelmi szempontokat szem elõtt
tartva kiemelt jelentõségû az a kutatás, amelyet
Halász Katalin PhD hallgató végez a Nyugat-
Magyarországi Egyetem és az Omnipack
együttmûködésével. Munkája során a politejsav

(PLA) biopolimer fóliák hazai fejlesztésével fog-
lalkozik. Apró részletekre is kiterjedõ beszámo-
lót hallhattunk a biomûanyagokról, amelyek ké-
pesek lebomlani, kímélik a fosszilis energiahor-
dozókat, továbbá csökkentik az azoktól való
függést. Sajnos, ezek egyelõre drágábbak, és
záró, termikus, mechanikai tulajdonságaikban
hagynak kivánnivalót maguk után hagyomá-
nyos társaikhoz képest. A hátrányos tulajdonsá-
gaik kiküszöbölésére nanométeres tartományba
esõ erõsítõanyagokat alkalmaznak, elõállítva
politejsav alapú nanokompozitokat. A jelenlegi
kutatás arra irányul, hogy cellulóz nanorostot
használjanak nano-erõsítõanyagként. Az elõadó
részletezte a biomûanyagok elterjedésének fel-
tételeit: elsõsorban a versenyképes árat, a ha-
gyományos mûanyag-feldolgozó berendezé-
sekhez való igazodást és a termékeknek a mû-
anyagokhoz hasonló tulajdonságait.

A folytatásban Isépy Andor vette át a szót, õ a
Dunafin Kft. képviseletében a release címkéket
hordozó papírok gyártásáról mutatott be színes
elõadást. Ezeket a nyomásra tapadó címkéket
60%-ban az élelmiszeripar, az autóalkatrész-
gyártás, a vonalkódtechnika és a csomagoló-
ipar használja fel. Számtalan követelmény sorol-
ható fel a gyártott anyaggal kapcsolatban, a tel-
jesség igénye nélkül: tisztaság, vastagság, po-
rozitás, mérettartósság. A termék kiszállítását
csak tekercses formában végzik. A technológia
környezetvédelmi szempontból nem dicséren-
dõ, ugyanis faalapú cellulózt használnak fel.

A gyógyszercsomagolás aktuális teendõirõl
számolt be Machácsné Halász Tünde (Richter
Gedeon Nyrt.). Beszámolójában részletezte a
kiemelten kezelendõ csomagolási funkciókat
(termékvédelem, egyértelmû-könnyû azonosít-
hatóság, a környezet kímélete, biztonság),
amelyektõl a tervezés során nem lehet eltérni.
Nagyon fontos szempont a gazdaságosság. Bi-
zonyos határok között változtathatók az alábbi
funkciók: adagolás, zárás, szolgáltatások, kor-
szerû technológia. Aktuális feladat a hamisítás
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elleni védelem kidolgozása, olyan egyedi do-
bozazonosítás a csomagoláson, mint az autóal-
katrészeknél. Az utóbbi idõk személyes teendõ-
jeként említette, hogy 50 g/m2 négyzetmétertö-
megû recycling papír beszerzésén munkálko-
dik, amelyre a betegtájékoztató litániáit lehet
nyomtatni, de hazánkban eddig még nem talál-
ta meg a gyártó partnert.

Az ebéd elõtti utolsó beszámolót Varga Violet-
ta, lapunk fõszerkesztõje tartotta. Igyekezett a
hallgatóságot aktivitásra bírni a közös gondol-
kodás reményében, visszacsatolásokat várva az
olvasóktól. De az éhségnek vagy annak köszön-

hetõen, hogy új számainkat még nem olvasták a
fórum résztvevõi, nem sokan szóltak hozzá.

A délutáni etapban aktív figyelemmel követ-
hettük Szabadics László elõadását a BOBST
Group-tól, aki a Braille-írás készítését ismertette
a dobozokon. A világ számos táján az ENSZ
becslése szerint 650 millió vak vagy gyengén-
látó ember él, minden tizedik olvas. Az életüket
megkönnyítendõ, önállósághoz és független-
séghez segítendõ használják a Braille-írást. A
Braille-szöveg dombornyomása az AccuBraille
modul segítségével a ragasztógépen történik.
Az elõnyök: a ragasztógépbe integrált modul
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forogva mûködik, nem úgy, ahogy a stancagép-
be épített nyomó- és vágóeszközök, valamint
sokkal pontosabban lehet összeszerelni. Ezért
az AccuBraille segítségével készített dombor-
nyomás jóval pontosabb. Ennek az eljárásnak
kiemelkedõ jelentõsége van, mert az európai
uniós használatra gyártott gyógyszeripari cso-
magolóanyagokon 2010-re az információkat
Braille-írással is fel kell tüntetni.

A szakmai nap utolsó elõadását Tóth Zoltán
(STI Petõfi Nyomda Kft.) tartotta. A nyomda be-
mutatását követõen a fõbb tevékenységüket, a
jellemzõ termékféleségeket ismertette, valamint

ismertette egy komplex fejlesztési projekt lebo-
nyolítását az STI Exchange integrált rendszer
segítségével. Hallhattuk ennek elõnyeit a ha-
gyományos fejlesztési folyamatokkal szemben.
Új termékkonstrukció virtuális bemutatására is
sor került az Artiosban készített CAD terv segít-
ségével. A 3D modellek és szemléltetõ animáci-
ók a megrendelõk számára igen hasznosak. Az
integrált termékfejlesztési folyamatok célja,
hogy minél gyorsabban reagáljanak a piac vál-
tozásaira, igényeire.

Végül kötetlen szakmai megbeszélések zár-
ták a szakmai mûhely programját.
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A Cepiprint igazgatója, Boma Emanuela, a
PRIMA elnöke köszöntõjét a házigazda, a

BURGO csoport vezérigazgatója, Girolamo
Marchi követte. Elmondta: nem jó jel az európai
16%-os, az USA 26%-os volumencsökkenése a
grafikai papírok szegmensében. Ez csak az idei
elsõ negyedévben 6,8 millió tonna csökkenést
eredményezett. A piaci telitettségtõl függõ esés
eltérõ mértékû, és nem jellemezhetõ a nemzeti
össztermék változásával. A legkedvezõbb elõ-
rejelzések következtében túlkapacitások kelet-
keztek. Bele kell nyugodni, hogy a válság utáni
egyensúlyi helyzet Európában csak egy alacso-
nyabb szinten tud és fog helyreállni. Ezért bel-
sõ elemzések kellenek a kapacitás- és költség-
csökkentés megvalósításához. A papíripar mint

alapanyaggyártó, új struktúrák, a vevõigény ke-
resése, kielégítése mellett tudja erõsségeit ki-
használni: energiaforrása 25%-ban megújuló-
ból származik; a papír komposztálható és Euró-
pában a legnagyobb hányadban újrahasznosí-
tott anyag; termelésében 50%-ban újrahaszno-
sított rostot használ, a többi is megújuló forrás-
ból jön; a növekedés ellenére környezetvédelmi
terhelése csökken.

Az oxfordi egyetem professzora, D. A.
Coleman a demográfiai kilátásokról szólt. Eddig
minden népességprognózis tévedett, csak mér-
tékükben különböztek. Az elõadó öt jó érvet so-
rolt fel a jövõ népességnövekedésérõl: mintegy
3 milliárd fõvel nõ a világ népessége 2050-ig; a
harmadik világban realizálódik a majdnem tel-
jes növekedés; a növekedés majdnem teljesen
a városokra koncentrálódik; mindenütt csökken
vagy kevéssé nõ a szaporulat; majd’ minden te-
rületen növekszik az életkor. A papíriparnak
mérlegelnie kell céljait a fenti társadalmi válto-
zások tükrében. A nyugati világ fogyasztása
nem globalizálódhat, ezért társadalmi és kör-
nyezeti, migrációs, kétoldali asszimilációs el-
lentmondások terjedhetnek el.

Elsõsorban a gondolatátvivõ papírokat érintõ
kérdést taglalt Hohol Roman amerikai tanács-
adó, amikor az elemezte, hogy megtörik-e az új
média fejlõdési görbéje. Annak ellenére, hogy a
szélessávú internethasználat – különösen az
újgenerációs 3G mobiltelefonok terjedésével –
még óriási kihívást jelent, a papírnak e szektor-
ban is elõnye van, melyet tudatosan hangsú-
lyozva lassíthatja saját térvesztését. Nem té-
veszthetjük szem elõl, hogy ötször annyi mobil-
telefonos van (mintegy 3 milliárd), mint újságol-
vasó. De a papír eltûnésrõl szó sem lehet.

Az elsõ szekció „A változás szele – a papír-
iparban paradigmaváltás elõtt” címet viselte.
Latham Bob, a PaperlinX Europe fenntartható-
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PAPÍRIPARI PARADIGMAVÁLTÁS ELÕTT
� Szõke András

Az ünnepi, 40. PRIMA konferen-
cián Torinóban mintegy százöt-
ven, elsõsorban európai orszá-
gokból jött vendég volt jelen. Iz-
galmas volt még a cím is: ,,Papír
– helyének keresése közben’’. És
minden elõadás, minden kérdés,
beszélgetés azt mérlegelte, hogy
lesz-e, mikor és hol trendfordu-
ló. Bár az elõadók és a jelenlévõk
elsõsorban az árucellulóz, az író-
nyomó- és az újságpapír szektor-
ból jöttek, a gazdaságra, társa-
dalomra, pénzügyekre és gazda-
ságosságra vonatkozó megállapí-
tások nem hatástalanok a többi
papírfajta jövõje szempontjából
sem.
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sági igazgatója a paradigmaváltás perspektívá-
jának természetét és hatásait elemezte. Ráte-
kinthetünk a földre a www. breathingearth.net
honlapon, és számtalan hely tényadatait láthat-
juk gazdasági és demográfiai vetületben. Ebbõl
látható, hogy a világon egyre többen lesznek,
akik fogyasztani szeretnének. Vagyis csak az
erõforrásokról és azok újraelosztásáról van szó
naponta a társadalom három szintjén: a kormá-
nyok, a szervezetek és az egyének szintjén. Ki-
emelte, hogy 500 globális szervezet 80%-ban
felel a klimatikus helyzetért. Ha az író-nyomó
papír szektor hagyományosan gondolkodik,
csökkenõ fogyasztással számolhat a takarékos-
sági ösztönzõk következtében. Tehát csakis az
erõforrásmérleg javítása lehet a reakció. Nem
elhanyagolható, hogy például (bár sokcélú, de)
egyetlen desktop és monitora csak a felhaszná-
lás helyén 874 kWh fogyasztást jelent, ami egy
személygépkocsi 1300 km-es útjának energia-
felhasználásával egyenlõ. A papírgyártás folya-
matának, technológiájának egyre több alkotóját
kell auditálni; a rostforrások után jöjjön a víz, a
szén, a nyomtatás, az eldobás mint az életcik-
lus részei. A nem kormányzati, civil szerveze-
tekre támaszkodva széles véleményintegrálás,
kihívásokat is fogadva a tekintély kivívása, a vál-
tozás támogatása és a megértés szélesítése az
út elõttünk.

Ford Jim, a Climate For Ideas igazgatója
másként látja a papír szavahihetõségét a kör-
nyezetvédelmi vitában. Számításaik szerint az
európai papírfelhasználás a kibocsátás 7,4%-
áért felel. Ez 300 millió tonna szén-dioxidot je-
lent. (A papíripari szakértõk kb. 40 millió tonna
szén-dioxidot számítottak ki tudományos nem-
zetközi módszerrel.) Az erdõ tartós kezelése, a
tanúsított erdõgazdálkodás is alacsonyabb
szén-dioxid-elnyelést eredményez a vadon ha-
gyott önfenntartásnál, hisz kevesebb szén van
az erdõben és több szén-dioxid a levegõben. A
papírgyártók szavahihetõsége a példamutatás-
sal és a közös vízióval nõ: kevesebb primer
rost, társadalmi felelõsség biztosítása, a rostfor-

rásért felelõsségvállalás, tiszta termelési feltéte-
lek és a papírfogyasztás csökkentése szüksé-
gesek. Ehhez számos szervezet segítségét
lehet igénybe venni, mint például a
Pulpwatch.org, Paper Planet Blog, shrinkpa-
per.org, paper steps, amelyek a cellulóz- és pa-
píriparra szakosodtak. Az iparági vitákban fel-
merült kérdésekre a fórumon a hallgatóság
csak olyan megnyugtatást kapott, hogy „ezek-
rõl érdemes beszélni, hogy a megértés növe-
kedjen”. A számszerû eltérések tisztázására a
plénum nem tudott sort keríteni.

Az ellátásban jelentkezõ paradigmaváltozás-
ról Wilson Robert, a Pöyry Forest Industry
Consulting elnöke beszélt. A papír értékképzõ
láncában igen eltérõ feltételekkel mûködõ sze-
replõk vannak. Nemcsak nyerõk, vesztõk, de az
EBIT/forgalom, a forgalom/lekötött tõke, a tõke-
megtérülési mutató jelentõsen eltérnek a papír-
gyártás beszállítói és a papír felhasználói (nem
fogyasztói) között. Ezért különbözõ stratégiák
léteznek: többletértéket kell teremteni és/vagy
azt elosztani. Ma az erõforrások két fõ területén
merül fel a birtoklás vagy együttmûködés kér-
dése: az energiaellátásnál és a hulladékkeze-
lésnél. A hagyományos erdõtulajdonlás kivált-
sága, mint a rostforrás biztosítása, nem elegen-
dõ ezen változások közepette. A fenntartható-
ságot mindkét új területen meg kell õrizni. Ezért
– bár földrajzilag eltérõ mélységben és sebes-
séggel – nem gazdasági, hanem rendeleti sza-
bályozás van kialakulóban. Az elõadó több mo-
dellen mutatta be, hogy a tevékeny együttmû-
ködés és a tulajdonlás más és más viselkedés-
módot, tõkeallokációt igényel. A közép-európai
modell a hulladék értékét állítja központba, míg
a nyertesek között a hulladékgazdálkodók, a
bioenergiatulajdonosok és a szervizbeszállítók
találhatóak.

A délutáni elõadások sorát Torinó Kereske-
delmi Kamarájának elnöke nyitotta meg. Bemu-
tatta, hogy a város nemcsak az autógyártás
központja, hanem régi királyvárosként a borter-
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melés és a mogyorótermelés kultúrájával és
környékével együtt turisztikai célpont.

A hazai papírgyártás szempontjából érdekes
volt a Stora Enso elnökhelyettesének, a biofi-
nomítási és bioenergia részlegvezetõjének,
Jääskeläinen Anttinak elõadása. Rámutatott a
biotrendnek mint hajtóerõnek és a faipar erõs-
ségeinek mint forrásoknak az összefüggéseire.
Felvázolt egy modellt (1. ábra), amely ezen új
iparág beépítési lehetõségeit foglalja keretbe a
hagyományos, de váltásra kényszerítõ erdõ- és
fagazdasággal. A biofinomítás (biorefinery) már
nemcsak a hagyományos anyagokra támasz-
kodik, hanem az erdõgazdálkodás eselékeire, a
hulladékra, egyéb biomasszára. És ezekbõl a
hagyományos termékeken kívül egyre széle-
sebb körben termelnek és hasznosítanak bio-
hajtóanyagokat, biogázt, biovegyszereket,
biopolimereket. Ez utóbbiak a hajtóanyagoknál
magasabb hozzáadott értéket képviselnek. Az
NSE Biofuels egy közös vállalata a Stora
Ensonak és a Neste Oil-nak. A kísérleti üzem a
gázosításon alapszik, amely minden olyan
anyagot hasznosít, amely a fotoszintézis ered-

ménye. A gazdaságosságot az alapanyag és
logisztikája, versenyképes felhasználása és a
fenntarthatóság eredményezi. Az áru piaca pe-
dig ugyancsak döntõ, az iparban azonban
adott ez is. E kísérletek és félüzemi eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a fafrakciók egyik leg-
rosszabb hasznosulása az égetés, az értéket
egyéb hasznosítással lehet növelni.

Az ünnepi estének megfelelõ programról is
gondoskodtak a szervezõk: az elmúlt negyven év
elnökei közül hatnak sikerült Torinóban is megje-
lenni. Õk külön emléket kaptak: egy-egy gyönyö-
rû kivitelû könyvet. És a papírmûvészet egyik Eu-
rópa szerte fellépõ pártolója és mûvelõje, Ennio
Marchetto showmûsorában zenei hírességeket
utánozva, papíröltözetét a nézõk elõtti zenélése
közben átalakításokkal változtatva bizonyította,
hogy a szórakoztatóipar is papírigényes.

A konferencia második napján a Deutsche
Bank Csoport vezetõ gazdaság elemzõje foglal-
ta össze véleményét a globális gazdasági hely-
zetrõl. Walter Norbert professzor rámutatott arra,
hogy a helyzet és a lehetõségek országonként

PapírVilág 2009. JÚNIUS
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nagyon eltérõek. Általánosan jellemzõ volt min-
denütt, hogy a gazdaság és a fogyasztás növe-
kedése tõkeszerzési lehetõségek csökkenésé-
be váltott, ennek elsõdleges és másodlagos ha-
tásával rontva a pénzügyek, majd a reálszféra
helyzetét. Elõször a vendégmunkások elbocsá-

tása, majd a kereskedelem, a logisztika vissza-
esése, az alapanyagár emelésétõl való félelem,
felvásárlás miatti hiány következett. Számos for-
gatókönyv megvalósítása indult el. Igazi fellen-
dülés csak a kapacitás-kihasználások tartós nö-
vekedésekor várható. Ez 2010-re lesz érzékelhe-
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tõ, de ez a fellendülés sem lesz a korábbi szin-
tû, hanem az alatt marad 2-3%-kal. A társadalmi
reakció nem teljesen kiszámítható, hisz teret
nyerhet a populizmus, és hiányzik a hosszú tá-
vú hit mint hajtóerõ. A magyar helyzetre utalva
megemlítette, hogy a magas kamat, az újra-
strukturálás elodázhatatlansága tovább nehezíti
a gazdaság helyzetét. Néhány fiskális és mone-
táris intézkedési modellt vázolt fel, melyben egy
harmadik élénkítõ lépés szükségességét sem
zárta ki. Elõadását a tartalékvalutákkal kapcso-
latban ismert, a dollárszkeptikusoknak szóló,
egy amerikai elnöktõl eredõ mondással zárta:
„A dollár a mi pénzünk, és a ti gondotok.”

Suckling Cleve, a PWC angol részlegének
erdészeti, papír- és csomagolóipari vezetõje
részletesen tárgyalta a kialakult helyzetet, a fo-
lyó intézkedéseket. Zárógondolatként megfo-
galmazta, hogy a hitelválság nagyon gyorsan
megzavarta a reálgazdaság reakcióit. Mind a fi-
nanciális mutatók, mind a finanszírozási lehetõ-
ségek meredeken estek a vállalkozásoknál. A
rövid távú túlélésre összpontosítottak a legtöb-
ben, a cash generálása lett az abszolút priori-
tás. Bár elindultak intézkedések, két-három év
is kellhet a biztos talpra álláshoz. A recesszió
vezethet a papírfogyasztás csökkenõ trendjé-
hez. Mind Amerikában, mind a fejlett Európá-
ban a korábbi növekedési modelleket el kell fe-
lejteni, új hozzáállás és stratégia kell. A jövõre
orientálódó társaságok – melyek figyelembe ve-
szik egyes üzemeik mûködési feltételeinek kü-
lönbözõségét – átalakítják üzleti modelljeiket. A
megszerezhetõ tõkebefektetések a legjobb he-
lyet keresik. Jelen feltételekkel nem eléggé von-
zó a klasszikus cellulóz- és papíripar.

A hazánkban és régiónkban terjeszkedõ vál-
lalat, az SCA Packaging belgiumi központjából
érkezett a tanácskozásra Dalling John, aki a pa-
píralapú csomagolóanyagok helyzetét elemez-
te. A globális csomagolóanyag-piacon belül
mintegy 30 milliárd euróra tehetõ a szállítói cso-
magolás és 70 milliárd euróra a fogyasztói célú

csomagolás. Átlagosan ennek 40%-a papírala-
pú. Szállítói csomagolásban ez közel 50%,
amelynek döntõ hányada hullámtermék. A fo-
gyasztói papíralapú csomagolásban dominál a
karton. A végfelhasználók szempontjából az
ipari alkalmazás 30%-ra, az élelmiszeripari
40%-ra tehetõ (2. ábra). A jelenlegi hullámalap-
papír piacot jellemzi, hogy a PMI az elsõ ne-
gyedévi 34-35 pontról felfelé indult, de 50 pont
alatt nincs lehetõség új kapacitásbõvítõ növe-
kedésre. A hullámpapírárak akár 40%-os ár-
esést is elszenvedtek, magas készletállomány-
nál. Nyolc új gép építése folyik vagy indul, kö-
zülük néhány csúszik a piaci helyzet miatt, mert
e beruházásokat a mostaninál sokkal kedve-
zõbb helyzetben döntötték el. Összesen mint-
egy 10%-os, kétmillió tonnás növekedést ered-
ményeznek 2009–2012 között, a kedvezõtlen
gazdasági környezetben. Ugyanakkor az EU az
egyik keleti (német) projekthez 30-40 millió
eurós támogatást engedélyezett számos cég
aggálya ellenére. A részvények esése a nagy
papíralapú cégeknél nem ennek, illetve a cso-
magolóanyag-válságnak köszönhetõ. Sokan
(közöttük jelentõsebben az Egyesült Királyság-
ban, Olaszországban és Magyarországon)
gépleállításokat hajtanak végre ugyanebben az
idõszakban. A csökkentés eredménye kevés. A
túlzott dekoncentráció azonban nem tesz lehe-
tõvé további, összehangolt lépéseket (3. ábra).

A rövid távú kilátások tekintetében erre az év-
re még nem optimista a kép. A csomagolóipar
erõsen függ a gazdasági trendektõl, és az euró-
pai ipari termelés 14%-os visszaesését a kelet-
közép-európai térség sem tudja jelentõsen ellen-
súlyozni. A papírárak csökkenése a dobozárak
eséséhez képest vezet, az ár/nyereség lefele me-
nõ spiráljában el kell kerülni a korábbi ciklusok
hibáit. Termelési struktúrájának módosítására
szorul az iparág, koncentrációra, termékmegúju-
lásra és kapacitáscsökkentésre van szükség.

(Az elõadások kivonata a Papíripari Kutatóin-
tézet Kft. könyvtárában megtalálható.)
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PAPÍRHULLADÉK-ELSZÁLLÍTÁS INGYEN?!
� Ferentzi Tünde

– Amikor felmerült az ötlet, hogy egy ilyen kezdeményezést indítunk, leültünk egy papírhulla-
dék-hasznosítás területén tevékenykedõ szentendrei céggel – amellyel már korábban is kap-
csolatban álltunk –, hogy miként lenne megoldható az elképzelésünk. Az ügyfeleink hulladé-
kának elszállítását eddig is biztosítottuk, de úgy gondoltuk, ezt a szolgáltatást mindenki szá-
mára ingyenesen elérhetõvé tesszük. A cégen belül ez igényelt némi átszervezést, bele kellett
integrálni a napi ügymenetbe, de nem volt olyan nehéz.

– Mivel kezdõdik a folyamat?
– Ha egy cég felveszi velünk a kapcsolatot, elõször is telefonon vagy személyesen felmér-

jük, milyen jellegû és mekkora mennyiségû a hulladék. A szelektálás miatt fontos, hogy karton
vagy felületkezelt papírról van-e szó. Lényeges továbbá az is, hogy szennyezett-e (például
olajjal) vagy került-e bele fém, mert így nem tudjuk átvenni. Ezt követõen beépítjük a rendszer-
be, valamint az útvonaltervbe, és a nyomdai készterméket szállító autó visszafelé felveszi eze-
ket, és rögtön a hulladékkezelõ cég telepére szállítja.

– Mitõl „zöld” ez a kampány?
– Egyrészt attól, hogy az elszállított papír válogatva újrafelhasználásra kerül, másrészt a te-

herautóink nem jönnek vissza üresen, ezért a környezetet ezáltal is kíméljük.

– Kik kérik, illetve kérhetik ezt a szolgáltatást?
– A kampány meghirdetése óta sok belvárosi bank, illetve könyvelõi iroda keresett meg

minket, mivel a kipakolás mellett akár a bizalmi dokumentumok zárt és ellenõrzött kezelését is
meg tudjuk oldani, amellyel több cég is él. Például lejárt kampányanyagokat vagy banki papí-
rokat is az igényeknek megfelelõen tudunk kezelni, s lehetõség van helyszíni jelenlétre bezú-
záskor, valamint megsemmisítési jegyzõkönyv bekérésére. Mivel cégünk Budapesten mûkö-
dik, ezért csak fõvárosi és Budapest melletti cégek esetében tudjuk az elszállítást vállalni.

– Meddig tervezik ezt a kampányt?
– Ameddig megéri. Ha a papírhulladék ára drasztikus mértékben lecsökken, már nem tud-

juk vállalni, hogy ingyen elvisszük.

– Az internetes meghirdetés óta hány cég kereste meg önöket?
– Eddig nyolc, és sok vállalat van egyeztetés alatt, hetente négy-öt új érdeklõdõ kér infor-

mációt vagy felmérést. Úgy gondolom, életképes ez az akció, és van rá kereslet.

Igen. Egy rákospalotai nyomdaipari cég úgy döntött: a környezet vé-
delme megér egy kis átszervezést. Ezért április elsejétõl meghirdet-
te ,,Legyél zöld! Elvisszük helyetted!’’ kampányukat. Miklovicz Ber-
told, a vállalat kereskedelmi és marketingvezetõje a megvalósítás
folyamatát részletezte.



Galli Miklós, aki a cég elnöke volt hosszú
évekig, így emlékszik a gyár sorsát meg-

pecsételõ határozatra: „Csepelen azt céloztuk,
hogy – a telephely adottságaihoz mérten – egy
nagyobb (középkategóriájú, évi 250 ezer tonna
termelésû) géppel váltjuk ki a két kisebb gépet,
megduplázva azok összteljesítményét. A kor-
szerûsítésben sajnos nem sok támogatást kap-
tunk a környezetünktõl. Döntõ részben azon-
ban nem is annyira az aktuális önkormányzaton
múlt a fejlesztés elutasítása, mint inkább még a
’60-as, ’70-es éveken, amikor törvényellenesen
engedélyezték, hogy a lakótelepek ráépüljenek
a Csepeli Papírgyárra: például tízemeletes lakó-
tömb épülhetett 50 méterre a savtornyunktól…
Ez minden szempontból (környezetvédelmileg,
közlekedésileg) teljesen ésszerûtlen döntés
volt, az eredmény pedig: a gyár körbeépült, be-
zárult. Ha nem lennék része a többéves folya-
matnak, és madártávlatból tekintenék Csepel
42 hektáros papírgyári telephelyére, igazság
szerint eszembe sem jutna, hogy Budapest kö-
zepén papírgyár létesüljön.”

Orosz Ferenc, a csepeli önkormányzat alpol-
gármestere is felidézte lapunknak a körülmé-

PapírTigris 2009. JÚNIUS

MEGSZÛNIK EGY RÉSZE, DE NEM ZÁR BE
� Varga Violetta

A csepeli papírgyárról van szó,
amelynek közel fél évszázados,
korszerûtlen, csomagolóanyagot
(azaz alappapírt) gyártó gépei a
közelmúltban álltak le: az éppen
fél évszázadot megélõ osztrák
(Voith) 4. gép április 4-én, a fia-
talabb, ,,mindössze’’ 43 éves,
finn (Tampella) 6. papírgép má-
jus 29-én. Ezzel 86 év után meg-
szûnt a papírgyártás Csepelen. A
gyár hullámtermékgyártó (fel-
dolgozó) üzeme egyelõre a tele-
pen mûködik tovább, Dunaújvá-
rosban pedig új papírgyárat épít
a Prinzhorn-cégcsoport. A mér-
földkõ kapcsán megjelent gyár-
történeti kiadványból, a Csepeli
Krónikából idézünk.
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nyeket: „Szerintem az önkormányzat legnehezebb döntése
volt egy több évtizedes múlttal rendelkezõ, közülünk is szá-
mos ember kötõdését meghatározó ipari kultúrára kimonda-
ni, hogy Csepelen nincs jövõje. A tudatos iparfejlesztés és a
kerület városiasodása – ahogyan egyre jobban beékelõdött
a telephely – azonban nem fértek össze. Pedig mind az álla-
mi, mind a magánvállalati idõkben a társaság igyekezett ele-
get tenni a környezetvédelmi elvárásoknak és elébe menni
a lakossági panaszoknak (ld. keretben! – A szerk.). Csak-
hogy ez kevésnek bizonyult, és nem csak a lakossági nyo-
más miatt: mivel a területnek nincs meg a vasúti összekötte-
tése, ezen infrastruktúra hiánya miatt a közúti terhelés to-
vábbi növekedését is meg kellett gátolnunk a papírgyár és
környékére végül elfogadott kerületi szabályozási tervvel.”

És hogy hogyan tovább? Panyi László vezérigazgató ek-
képp foglalta össze: „A papírgyártás a teljes területünk mint-
egy kétharmadát foglalja el, így a leállás után felszabaduló
területek, épületek jelentõs részt képviselnek az egészbõl.
Ezek idõleges hasznosítására törekszünk majd. Fontos
hangsúlyozni, hogy a hullámtermékgyárunk mûködésére
semmilyen hatással nincs a leállás, az zavartalanul üzemel
a továbbiakban is, a számára szabott infrastruktúrával. Eh-
hez át kell alakítani a víz-, gáz-, elektromos és csatornarend-
szert, többek között új kazánházat építettünk az önálló hõel-
látás érdekében.”
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ÚJJÁSZÜLETÉS
1957 végén a korabeli lapok a következõ rövidhírben számoltak be az új 4. géprõl: „A Csepe-
li Papírgyárban nagy lendülettel folynak a 4. papírgép alapozásának és toldaléképületének
munkálatai. A gépegységek már megérkeztek, szerelésüket elõreláthatóan márciusban meg-
kezdik.” A következõ év elején a St. Pölten-i Voith gyár leszállította a teljes gépet. Közép-Eu-
rópa akkor egyik legkorszerûbb papírgépének üzembe állításán az osztrák és a magyar szak-
emberek együtt dolgoztak. 1959. május 9-én forogni kezdtek a hengerek.

Amint egy ajtó bezárul, nyílik egy másik, tartja a mondás; olyan ez, mint egy valódi újjászü-
letés. Kísérteties a hasonlóság e fél évszázad elteltével: Dunaújvárosban immár véghajrájához
érkezett a 7. papírgép építése a cégcsoport hullámalappapír divíziójához tartozó Hamburger
Hungária Kft. zászlaja alatt. Július elsején megindul a termelés a térség legmodernebb papír-
gyártó gépsorán, amelynek létesítésében számos hazai és külföldi szakember vett részt erõ-
teljes válságkezelõ tevékenységeik mellett. A projekt célja azonban most sem egyéb, mint év-
tizedekkel ezelõtt: megfelelni a piaci elvárásoknak, a lehetõ legteljesebb mértékben korszerû-
en, gazdaságosan kiszolgálva a vevõi igényeket.

A HOLT

BERUHÁZÁS
Miközben a kerületi önkor-
mányzat eldöntötte, hogy
Csepelen nem enged jelentõs
volumennövekedéssel járó
papírgépi beruházást, a kör-
nyezetvédelmi hatóság mégis
elõírta a gyár számára egy bi-
ológiai szennyvíztisztító meg-
építését. A létesítmény iskola-
példája lett a holt beruházá-
soknak – mintegy egymilliárd
forintból! –, mivel csak néhány
hónapig, a papírtermelés
fenntartásáig, idén május 29-
éig mûködhetett. Korszerû
tisztítási technológia ide vagy
oda, az építéshez kapcsolódó
jókora környezeti terhelésrõl
és a lebontásával járó károkról
már nem szól a fáma…



– Köszönöm szépen, jól vagyok. Most éppen
Balatonfûzfõ papírgyári vonatkozású monográ-
fiáján dolgozom, és ezzel a munkával termé-
szetesen sok más elfoglaltság is együtt jár, mint
például könyvtári, levéltári kutatás és egyéb,
idõigényes múltfeltáró technikák „bevetése”.

– Ez nagyon izgalmas lehet, különösen ilyen
erõsen fûzfõi kötõdéssel. Hogyan kezdõdött?

– 1934-ben születtem a Szolnokhoz közeli
Törökszentmiklóson. Édesapám fuvaros, édes-
anyám mûvirágkészítõ volt. Az általános iskolát
és a Móricz Zsigmond Gimnázium elsõ osztá-
lyát szülõvárosomban fejeztem be, amikor
nagybátyámtól – aki a balatonfûzfõi Nitrokémiá-
nál dolgozott – számomra igen fontos dolgot
tudtam meg.

– A Fûzfõi Papírgyár hirdetett felvételt?
– Igen. Ipari tanulókat toboroztak éppen. Je-

lentkeztem, és felvettek.

– Hol volt a képzés?
– Az elméleti tárgyakat Budapesten, a

Szinyei Merse Pál utcai iparitanuló iskolában
oktatták, a gyakorlati képzés pedig a Budafoki
Papírgyárban volt: három nap az iskolapadban,
három nap a papírgyári élet sûrûjében. Balaton-

fûzfõrõl 12-en voltunk. A tanév alatt a budai
Mányoki úti kollégiumban laktunk. Az õsfás
parkra máig emlékezem! A Budafoki Papírgyár-
ban Mányi Gyula és Manek Gyula volt a men-
torunk.

– 1951-ben, a szakmunkás oklevél kézhez-
vétele után hogyan kezdõdött el a fûzfõi mun-
kásélet?

– Sok helyen dolgoztam a papírgyárban: a
fatelepen, ahol megtanultam, hogy a papírfát
szállító vagonok mellett meghatározott ûrszel-
vényt kell hagyni, a klasszikus elõkészítõ helye-
ken, mint a hollandi vagy a görgõjárat, a papír-
gép mellett és a kiszerelõ üzemben is. Már
1951-ben jelentkeztem, és felvételt nyertem a
Dolgozók Vegyipari Technikumába, amit a mun-
ka mellett szerettem volna elvégezni. A gyár tá-
mogatott, állandó délelõttös beosztást kaptam.
Már eljutottam a technikum negyedik évéig,
amikor megkaptam a katonai behívót.

– Ez 1954-re esett. Mi történt ezután?
– Székesfehérvárra kerültem a repülõ alaku-

lathoz. A szolgálatnak 1956 vetett véget. A tech-
nikumot 1957-ben befejeztem. Egy kollégám-
mal közösen lakást kaptunk a gyártól, sõt, ami-
kor egy évvel késõbb megnõsültem, felesé-
gemmel a Fûzfõi Papírgyár jóvoltából egy még
nagyobb, két és fél szobás lakásba költözhet-
tünk. 1957-ben a laborba kerültem. Feladataim
közé tartozott a nyersanyagátvétel, a készter-
mékek vizsgálata és a szennyvízminõség ellen-
õrzése.

– Mikor kezdõdött az egyetemi élet?
– 1960-ban jelentkeztem a Veszprémi Vegy-

ipari Egyetemre. Kislányunk egyéves volt, ami-
kor az esti egyetemet elkezdhettem. Heti három
alkalommal kellett Veszprémbe járni. Szeren-
csémre a Nitrokémiától tizenketten kezdték el
ugyanakkor veszprémi egyetemi tanulmányai-
kat, és mivel õket a gyári busz hozta-vitte, csat-
lakozhattam hozzájuk.

– Munka és gyermek mellett nem könnyû a
tanulás…

– Nem bizony! 1962-ben a második kislá-
nyunk is megszületett. A feleségem segítsége
nélkül nehéz lett volna ezt végigcsinálni. A ve-
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HOGY VAN... TURÓCZI JÓZSEF?
� Kalmár Péter

Nem élhetünk eleink tudása és
megbecsülése nélkül. Új rova-
tunkban szeretett szakmánk
tisztelt nagyjait, elsõsorban a
visszavonultakat kérdezzük pá-
lyájukról és jelenlegi minden-
napjaikról. A ,,Hogy van...?’’ kér-
désre most Turóczi József, a Fûz-
fõi Papírgyár nyugalmazott fõ-
mérnöke válaszolt, akit ezúton is
köszöntünk 75. születésnapja al-
kalmából.
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gyészmérnöki oklevelet 1966-ban szereztem
meg. Szakdolgozatom témája a nátrium-alu-
minát használata volt a papírenyvezésnél. Kon-
zulenseim Alpár Lajos és Dróth Elemér voltak.
Az egyetemi évek alatt nagy változások résztve-
võje, sõt felelõs irányítója voltam a papírgyár-
ban. A budapesti ipar decentralizációjára vonat-
kozó államigazgatási határozat nyomán a
Papírnemûgyár Rózsa utcai részlegét Fûzfõre
kellett telepíteni. A papírfeldolgozó-ipari tevé-
kenység megismerésére nyaranta 20-25 em-
berrel Budapestre mentem dolgozni. A fõ profil
a füzetgyártás volt. A régi gépek áttelepítése
mellett új gépsorokat is vásároltunk, sõt, ezt
megelõzõen a géppark megfelelõ elhelyezésé-
hez épületfejlesztésbe is fogtunk. A papírgyár
idõközben (1963-ban) betagozódott a Papíripa-
ri Vállalatba, így a fejlesztések költségeit nem
önállóan kellett viselnünk. A feldolgozó üzem
vezetõjévé 1965-ben neveztek ki.

– Azután rövidesen jöttek az újabb felada-
tok…

– Méghozzá igencsak váratlanul. Az egye-
tem elvégzésének évében, 1966 õszén Fáy
András igazgató – munkatársainak leginkább
Bandi bácsi – hívatott magához. Ott ült nála a
Papíripari Vállalat teljes vezérkara. Azt a kérdést
tették fel nekem, hogy Alpár Lajos fõmérnök év
végére tervezett nyugállományba vonulása
után elvállalom-e a fõmérnöki beosztást. Felte-
hetõleg azért esett rám a választás, mert a fel-
dolgozó üzem letelepítése és beindítása sike-
res volt. Sok gondolkodási idõt nem kaptam…

– Az 1990. évi nyugdíjba vonulásig melyek
voltak a fõmérnöki évek legemlékezetesebb
eseményei?

– Ez alatt a három évtized alatt a gyár papír-
termelése megkétszerezõdött. Egyedül a folya-
matos üzemre való átállás 25%-kal növelte a
produktumot, de sokat lendítettek ezen a re-
konstrukciók is: mindkét papírgépünk kétszer is
megfiatalodott. A korszerûsítéseket egyrészt a
füzetgyártás papírigényének növekedése, a
könyvgyártás, az irodai és számítástechnikai
papírfelhasználás minõségi változásai, más-
részt az elavult géprészek, gépcsoportok cse-
réjének szükségessége indokolta. A legna-
gyobb izgalmakat a 2. sz. papírgép csarnoká-
nak elöregedése okozta. 1972-ben betondara-

bok kezdtek potyogni az épületrõl, elõtûntek a
betonvasak is, ezért haladéktalanul szakvéle-
ményt kértünk a Budapesti Mûszaki Egyetem
Építészmérnöki Karától. A vizsgálatok kimutat-
ták, hogy az épület bauxitbetonból készült. A
szakvélemény a következõ sommás megállapí-
tással zárult: a papírgépcsarnok állékonysága
nem igazolható. A helyzetrõl tájékoztattuk a vál-
lalat vezetõit, akik a feladat nehézsége ellenére
meg tudták gyõzni a KIPSZER-t, hogy vállalja el
a csarnok felújítását, méghozzá oly módon,
hogy a papírtermelésben kiesés ne legyen.
Eközben a TECHNOIMPEX révén kapcsolatba
kerültünk a BUDIMEX nevû lengyel építõipari
céggel, és a többi, 2. sz. papírgéphez kapcso-
lódó épületet, épületrészt sikerült velük meg-
építtetni (a lebontott bauxitbetonos épületek
helyett). A papírgépet a KIPSZER beburkoltatta
faállványzattal, ezután épített egy új csarnokot,
s a régi csarnokot csak a legvégén bontották le.
Ezt a beruházást sem tudtuk volna a vállalat se-
gítsége nélkül, saját erõbõl finanszírozni.

– Fáy Bandi bácsit 1982-ben Boza Imre kö-
vette az igazgatói székben.

– Szerencsére a fõnökeim mindig hagytak
dolgozni. Ez nemcsak a napi teendõkre igaz; ju-
tott némi erõm és idõm szakmai publikációkra a
Papíriparban a papír felületi színezése és a fü-
zetgyártás témakörökben vagy a Vizsolyi Biblia
kapcsán… A mai fiatalok talán nem is tudják,
hogy kulturális örökségünk ereklyéje hasonmás
kiadásához mi készítettük el a 400 éves eredeti
papírhoz „hûen hasonló” nyomópapírt…

– Az oktatással kapcsolatosan is adódtak fel-
adatok?

– A szakmunkásképzést és -továbbképzést
az illetékes tárcák megbízásából a Papíripari
Vállalat oktatási szervezete gondozta. A szak-
munkás-továbbképzés (mesterképzés) jegyze-
teihez több ízben kértek tõlem szakanyagokat.

– Az utódok örökölték ezt a megismerés és
megismertetés iránti elkötelezettséget?

– Azt hiszem, igen. Két unokám van: egyi-
kük magyartanár, a másik még egyetemi hall-
gató, környezetmérnöknek készül a Veszprémi
Vegyipari Egyetemen.

– Köszönöm a beszélgetést, és a készülõ
monográfia elkészítéséhez sok sikert kívánok!
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Mire megtelt a terem, az asztalok körül 
„újraszervezõdtek” az egykori igazgató-

ságok, fõosztályok és gyáregységek, és felidé-
zõdtek a régi történetek, mostanság kivel mi tör-
tént, kinek mire vitték a gyerekek, ki hány uno-
kával dicsekedhet; szóval baráti volt a hangulat.

Amikor mind asztalhoz ültünk, a jelenlévõket
dr. Annus Sándor köszöntötte, aki már évek óta
szervezi az ilyen összejöveteleket. Felidézte a
korábbi baráti találkozókat, és megemlékezett
azokról, akik már nem lehetnek közöttünk, de
emlékük elõtt tiszteleghetünk. Megköszönte a
PNyME munkatársainak, illetve a Dunapack
Zrt.-nek a mostani rendezvény megszervezé-
sét, illetve anyagi támogatását, és átadta a szót
a baráti kör korelnökének, Gabányi Andrásnak.

Bandi bácsi, bár letagadhatná, de bevallotta,
hogy 93 éves, és a régi, vállalati felszólalásai-
hoz hasonló közvetlen hangú, fordulatokban
gazdag beszédet mondott. Felidézte a papír-
ipar közel tizenötezres létszámú nagyvállalattá
szervezõdésének idejét, azt a nagy mûszaki és
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ÚJRA ITT VAN A NAGY CSAPAT
� Térpál Sándor

Az egykori Papíripari Vállalat
egykori munkatársai az idén is
megtartották az immár hagyo-
mányosnak nevezhetõ találkozó-
jukat. Május 15-én sokan már a
meghirdetett kezdés elõtt jó fél-
órával megérkeztek a Stefánia
Kultúrpalotába, a Papíripari Ba-
ráti Kör rendezvényére, és barát-
ságos beszélgetõcsoportok ala-
kultak ki, hiszen a munkatársi
kapcsolatok mellett a többsé-
günket más szálak is összekötöt-
ték; iskolatársak voltunk, együtt
sportoltunk, közösen jártunk az
operába, vagy szomszédok is vol-
tunk.
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gazdasági fejlõdést, amire az iparág a Papíripa-
ri Vállalat idejében eljutott. Elmondta, hogy a je-
lenlévõk munkájukkal mind alkotó részesei vol-
tak az egykori sikereknek, és erre ma is büsz-

kék lehetnek, majd hozzátette: az ország most,
húsz évvel késõbb is örülhetne, ha olyan papír-
ipara lenne, mint akkor volt. Sajnálattal állapítot-
ta meg, hogy szinte alig van mûködõ papírgyár.

A Dunapack nevében dr. Szikla Zoltán üdvö-
zölte a találkozó résztvevõit, és elmondta, hogy
csak a Dunapack tudta megõrizni az elért ered-
ményeket és folytatni a fejlesztéseket. Bemutat-
ta a társaság legújabb büszkeségét, az indítás
elõtti dunaújvárosi papírgépet. Az új gép 1500
m/perces sebességével, 8 méter közeli munka-
szélességével Európa-szerte is figyelemre mél-
tó, korszerû papírgép. A beruházás a tervek
szerint zajlik, a papírgépet júniusban indítják, és
július elején el kell kezdõdnie az üzemszerû ter-
melésnek.

A résztvevõk, miután elköltötték ebédjüket,
még sokáig folytatták az emlékeket idézõ tár-
salgást, elmondták egymásnak mai gondjaikat
és örömeiket, majd a jövõ évi találkozás remé-
nyében búcsúztak el egymástól és a Stefánia
Kultúrpalotától.
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A papír díszítése, festése, illetve az anyagá-
ban színes papírok gyártásának kezdete a

XVI. századra tehetõ, ám a legváltozatosabb
színekben és készítéstechnikával a XVIII. szá-
zadtól jelentek meg. Készítõiket kezdetben „szí-
nes papírosoknak” nevezték, termékeik megle-
hetõsen egyöntetû, 30×40 cm-es formátumban

készültek. A kutatók a színes papírokat – ame-
lyek ebben a korszakban természetesen merí-
tett papírra készültek – itáliai eredetûnek vélik,
amelyek onnan kiindulva terjedtek el egész Eu-
rópában. A XVI. századtól kezdve elsõsorban
könyvkötésben, tokkészítésnél használatos ke-
ményítõs festéssel, késõbb dúcnyomással,
márványozott festéssel készültek papírok.
Anyagában színezett, elsõsorban kék merített
papírokat is ismerünk a korszakból. A színes
papírokat a félbõr kötések, jókívánságokat, ün-
nepi és halotti beszédeket tartalmazó nyomatok,
írások borítására, könyvelõzékekhez, valamint
bõrtokok kibélelésére használták. Dúcnyomású,
illetve fésûs metszésû papírokkal borítottak bú-
torfiókokat, szekrénybelsõket, ládikákat is.

Az aranyozott és dombornyomásúnak te-
kinthetõ papírok megjelenése a XVII. század
végére tehetõ. Egy augsburgi kartonnyomó,
Jeremias Neuhofer színes papírok nyomására
és aranyozására kezdte el használni a karton
(textil) nyomásához használatos rézlemezeit. A
technikáról egy 1699-bõl származó leírás és
ábra is fennmaradt. A textilek nyomásához
domborított rézlemezt használtak, de úgy,
hogy a minta mélyedéseit filcanyaggal töltötték
ki. Az ún. „brokátpapíroknál” ezt elhagyva vé-
gezték a nyomtatást. A brokátpapír alapja szí-
nes, általában keményítõs festésû papír egy-
színûen vagy mintásan. A brokátpapír nyomá-
sa csillagkerék hajtású hengernyomón készült.
Az aranyozandó részekre (a forró rézlemezre)
aranylapokat helyeztek finoman beenyvezve,
majd erre helyezték a már megfestett lapot. A
legfelsõ réteg puha filc volt, amely matricaként
szolgált. A nyomás után a felesleges aranyla-
pokat (ahol nem volt leenyvezve) kefével távo-
lították el. Az Iparmûvészeti Múzeum gyûjtemé-
nyében több jelzett, teljes ív papír is található,
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XVIII–XIX. SZÁZADI PAPÍRTÁRGYAK

AZ IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM GYÛJTEMÉNYÉBEN
� Darabos Edit

papír- és bõrrestaurátor mûvész
Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

A XIX. században megjelenõ ke-
reskedelmi és reklámcsomagolá-
sok, díszdobozok jellegzetes dí-
szítõelemeinek a színes nyomás,
az aranynyomás és a dombornyo-
más tekinthetõ. Érdekes adatok-
kal szolgál, ha visszatekintünk a
felsorolt nyomdatechnikák le-
hetséges történeti elõképeire. Az
Iparmûvészeti Múzeum Kisgyûj-
temények Fõosztályán közvetle-
nül is tanulmányozhatóak azok a
tárgytípusok, amelyek segítsé-
gével ezek az elõképek megis-
merhetõek. A gyûjteményben ki-
emelkedõ jelentõségû kollekciót
õriznek különbözõ technikájú
elõzék- és borítópapírokból, a
XVIII–XX. század jellegzetes pa-
pírtárgyaiból az egyedi készíté-
sûektõl a kereskedelmi csomago-
lásokig.
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a legkorábbi darabok az 1720-as évekbõl szár-
maznak (1. ábra).

A brokátpapírok divatja a XIX. század elejéig
tartott, a dombornyomás azonban a XIX. szá-
zad elején újabb tárgytípusoknál jelent meg.
Sajnos a tárgyak készítésérõl leírás nem maradt
fenn, így sem a nyomóformák anyagát, sem a
nyomás módját nem ismerjük, illetve ezek meg-
találása további kutatómunkát igényel. A dom-
bornyomás minõsége és fõként plasztikussága
alapján feltételezhetõ, hogy a nyomóforma mel-
lett ellenformát is használtak.

A korszakban nagyon divatos üdvözlõkártyák
egyes típusainál feltûnõen plasztikus, általában
mitológiai, illetve antikizáló jelenetet ábrázoló
dombornyomással találkozhatunk. A merített
papírt gyakran atlaszszövésû selyemmel össze-
ragasztva préselték. A témával foglalkozó kuta-
tók szerint a nyomat színe és a reliefhatás a kor-
ban divatos biszkvit, illetve Wegdwood-kerá-
miákhoz tették hasonlóvá a kisméretû kártyákat.
A jókívánságokat, intelmeket tartalmazó szöve-
get egy ráragasztott nyomaton vagy egy felnyit-
ható kis ablak mögé helyezték el (2. ábra).

1820–1830 között, Bécsben egy jellegzetes,
a biedermeier stílushoz köthetõ és a maga ko-
rában roppant népszerû tárgytípus jelent meg.
Az ún. „Kunstbillet” szintén üdvözlõkártyaként
fogható fel, amely készítésénél elsõsorban a
mûvészi hatás elérése volt a cél. Két jelentõs
mestere volt a mûfajnak: a vésnökként dolgozó
Johan Endletzberger és Josef Riedl. A bécsi
mûhelyekbõl kikerülõ darabok voltaképpen ara-
nyozott, dombornyomású papír- vagy rézkeret-
be foglalt miniatûr, csendéletszerû kompozí-
ciók, ahol is a változatos anyagú applikációkat
– halpikkely, gyöngyház, szárított virágok, ko-
rall, gyöngy, aranyozott, festett papírmotívumok
– pókhálószerûen finom textilalapra erõsítették
fel (3. ábra). Feltételezhetõ, hogy a vésnökök,
mint maga Endletzberger, készítették a nyomó-
formákat.

Ebbõl a korból ismerünk kevésbé mély, de
rendkívül finom, geometrikus mintájú dombor-
nyomású papírokat, amelyek aztán elõzékpa-
pírként, dobozok bélelõanyagaként fordultak
elõ változatos alapszínekben (zöld, sárga, ele-
fántcsontszín, rózsaszín). A „Kunstbillet”-eknél
megjelenõ aranyozott, változatos szélességben
készülõ, dombornyomású papírszalagokat más
tárgytípusoknál is felhasználták.

A XIX. század elején egyre inkább elterjed-
nek a mázazott papírok. A mázas papírok készí-
téséhez valamilyen pigment, színezék, valamint
töltõ- és kötõanyag (általában enyv) keverékét
használták. A leggyakoribb töltõanyag az ólom-
fehér lehetett, erre utal a mázazott papírok
többségének befeketedése, beszürkülése.

A kromolitográfia megjelenésével a díszpapí-
rok új korszaka köszöntött be. A mázazott, szí-
nes nyomású papírok simasága, tükrözõdõ fé-
nyes felülete új esztétikai hatást is keltett. A szí-
nes virágos, terülõ mintákkal nyomott, máza-
zott, fényezett felületû papírokat az egyre diva-
tosabbá váló dobozok borítására használták el-
sõsorban.

Az Iparmûvészeti Múzeum több kiemelkedõ
szépségû dobozt õriz ebbõl a korszakból. A do-
bozok nemcsak tárolóeszközök, hanem egy-
egy enteriõr részei is voltak, tetejüket általában
kisméretû kompozíciók – korallfaragások, szárí-
tott virágok, színezett metszetek stb. – beépíté-
sével külön is díszítették.

Az 1820–1840 között készült, osztrák vagy
német, feltehetõen varrókészlet tárolására szol-
gáló doboz magja fából készült (ld. címlapon! –
A szerk.). A többszínnyomású (többek között
arany) alappapírral borított doboz éleit különbö-
zõ szélességû dombornyomású aranycsíkokkal
díszítették. Az aranyozás piros festékrétegre ke-
rült, amely talán a korábbi aranyozások bólusz
alapját volt hivatott utánozni, és amely meleg
tónust adott az aranyozásnak. A doboz külön
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érdekessége, hogy a tetejébe egy
üveglappal lefedett „Kunstbillet”-et fog-
laltak be. Az üdvözlõkártya két oldalára
aranyozott, préselt papírrátétet is elhe-
lyeztek. A préselt papírból és festett
gyöngyház medalionokból készített
kompozíció a bécsi üdvözlõkártyák leg-
ismertebb mesterének, a már említett
Johan Endletzberger mûhelyébõl került
ki. A tagolt formájú ládikát zöldes, finom
mintával préselt, mázalt papírral bélel-
ték ki (4. ábra). Belsejébõl egy több re-
keszre osztott papírtálca emelhetõ ki. A
rekeszekben selyempárnácskákat is el-
helyeztek. Az élek díszítésére is gondot
fordítottak, préselt aranypapírcsíkkal
szegték le. A tetõ belsõ oldalán egy ara-
nyozott, dombornyomású papírkeretbe
foglalt, színezett rézmetszet látható.

Fotók: Balázs Ferenc
(Iparmûvészeti Múzeum

Kisgyûjtemények Fõosztálya)
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A kiállítások során a bemutatott értékes tár-
gyak mellett mindig nélkülözhetetlen sze-

rep jut az állományvédelemnek, a restauráto-
roknak. Nemcsak az elõkészületekben van fõ-
szerepük, hanem a kiállítás idõtartama alatt is.
Csaknem a teljes megrendezés feladata rájuk
hárul: a kurátorral történõ egyeztetéstõl, doku-
mentációk elkészítésétõl kezdve az anyag be-
szerzésén át, egészen a lezárult kiállítás szét-
bontásáig, valamint az õ feladatuk a mûtárgyak
eredeti helyükre való visszakerülése és az ins-
tallációk vitrinekbõl történõ eltávolítása is.
Gyakran gyors rendezõmunkára van szükség,
ha az éppen lezárult bemutatót pár nap után
már egy újabb váltja fel.

A kiállítás menete pontos forgatókönyv alap-
ján történik, megbeszélésekkel, részletes álla-
potfelméréssel. A munkát a restaurátorok sze-
mélyre szólóan kiosztva végzik, együttmûködve
a koordinátorral. Minden kiválasztott mûtárgy a

restauráló mûhelybe kerül, ahol a szakemberek
a sérültebbeket a még rendelkezésükre álló idõ
függvényében szükség szerint konzerválják
vagy restaurálják. Fontos, hogy a kiállítás témá-
ját a könyvtár vezetõsége idõben eldöntse,
hogy a dokumentumok ne az utolsó pillanatban
kerüljenek ellenõrzésre.

A könyvek esetében a restaurátor dönt a
nyithatóságról, és határozza meg a nyílásszö-
geket úgy, hogy azok ne okozzanak károso-
dást, továbbá hogy a hosszabb ideig tartó be-
mutató végeztével ne maradjanak tartós defor-
mációk, a könyvtest ne „tátogjon”. Szem elõtt
kell tartani a védelmi szempontok mellett azt is,
hogy a szöveges oldalak és a képek a látoga-
tók számára jól láthatók, olvashatók és élvezhe-
tõk legyenek. Minden egyes darabnak méretre
szabott, erõs plexialátét-támasztékot készíte-
nek a restaurátorok az általuk meghatározott
nyílásszög alapján. Ügyelni kell arra is, hogy a
vitrinek mérete adott, és az a nyitáskor korlátoz-
za a nagyméretû könyvek könyvtábláinak alátá-
masztási magasságát. Az anyagbeszerzés, a
paszpartuk kivágása szintén a mûhely feladata,
valamint a szivacsalátétek, fényvédõfóliák és a
lapok rögzítésére használt fóliapántok elhelye-
zése (ez utóbbiak kesztyûs kézzel az ujjnyomok
miatt). A könyvekben mellékletként szereplõ
összehajtott metszetek, térképek és egyéb le-
porellók kihajtásának és alárögzítésének gon-
dosan, sérülésmentesen kell történnie.

A restaurátorok gyakran szabadkezet kap-
nak a tárlókban, az üvegszekrényekben történõ
elrendezésben. A feladat természetesen mindig
a színes, emlékezetes látvány létrehozása, fi-
gyelembe véve a könyvtáros-kiállításrendezõ

PapírMalom 2009. JÚNIUS

A TÁVOLSÁGOK MEGKÖZELÍTÉSE,
MESSZESÉGEK ELÉRÉSE

� Ádám Ágnes,
Osztrák Nemzeti Könyvtár, Restauráló Intézet

A tárlat az Osztrák Nemzeti
Könyvtárban november 8-áig az
intézmény tulajdonában lévõ
geográfiai kincseket: javarészt
XVII. századi térképeket, atla-
szokat, kéziratokat és régi
nyomtatványokat mutatja be a
látogatóknak. A kiállítás meg-
rendezésében restaurátorok is
közremûködtek.
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által elõírt témaösszefüggéseket. Fontos a vit-
rinben elhelyezett tárgyak esztétikus, informá-
ciót átadó, de nem zsúfolt, hanem áttekinthetõ,
érthetõ megjelenítése. A végeredményt a koor-
dinátor a restaurátorral együtt ellenõrzi, akkor
még történhetnek célszerû módosítások. A kö-
telezõ elõírásokat betartva a kiállítás összeállítá-
sa alatt a szakembereken kívül a zárt teremben
csak a biztonsági õrök tartózkodhatnak. A vitri-
neket véglegesen a restaurátor zárja le kulcs-
csal, de ezzel még korántsem fejezõdik be az
állományvédelmi feladat.

A tárlók belsõ világosításának erõssége kívül-
rõl szabályozható, annak ellenére, hogy üvegfe-
lületük fényvédõ fóliával ellátott. A Díszteremben
(Prunksaal) – múzeumgyûjteményi könyvtárte-
rem lévén – minden eredeti elrendezésben van,
és az ablakok nem sötétíthetõk el (építészet-
technikai okok miatt sem). A terem megvilágítá-
sát külsõ hatások, idõjárástól függõ fényviszo-
nyok is befolyásolják, ezért minden vitrinhez tar-
tozik egy elsötétítõ roló, amelyet az éppen oda-
érkezõ erõsebb napsugarak esetén szükséges
használni. A letakart tárlókban elhelyezett doku-
mentumokat megtekinteni kívánók részére ter-
mészetesen szabaddá kell tenni a láthatóságot.
Ezt a feladatot a terem felügyeletét ellátó bizton-
sági õröknek kötelességük ellátni.

A látogatók gyakran lelkesen kérdezgetnek a
restaurátortól, amikor az megjelenik fehér kö-
penyben a kiállítás ellenõrzésére, kezében a
mérõmûszerekkel (hõmérséklet, fényerõsség,
sugárzás, páratartalom). Ilyenkor számtalan
kérdés elhangzik az állomány megõrzésével
kapcsolatosan. Az érdeklõdõk ekkor nemcsak
a kiállítás élvezetében részesülhetnek, hanem
kapnak némi tájékoztatást a gyûjtemény és a
bemutatott anyag védelmérõl, restaurálásáról
is. A rendszeres (heti minimum kétszeri-három-
szori) ellenõrzés a méréseken kívül kiterjed a

tárgyakon lévõ fóliák, pántok, installációk eset-
leges elmozdulására is.

A restaurátor számára egy kiállítás megren-
dezésében részt venni nemcsak munka és fele-
lõsség, hanem élmény is, mert minden eredeti
tárgy a kezén át kerül a vitrinbe, és ezáltal már
a megnyitó elõtt megismerheti a bemutatásra
szánt téma anyagát.

A mostani kiállítást olyan „távolságok ural-
ják”, amelyek felé izgalmas kutatási expedíciók
indultak el Európából a XVII. században. A be-
mutatott anyagon keresztül színes utazások,
kalandok elevenednek meg, keveredve a fantá-
zia, a mese világával, Afrika, Ázsia és Amerika
irányába. Manapság az ember már a világ bár-
mely pontját gyorsan elérheti vasúttal, repülõ-
géppel. A világ globális, kozmopolita. Interne-
ten, digitális hálózatokon keresztül tájékozód-
hatunk, könnyen szerezhetõk be földrajzi isme-
retek, információk az úti célokról, utazásszerve-
zések bonyolíthatók le. Több évszázaddal ez-
elõtt azonban még nagyon keveset tudtak a
„nagyvilágról”, nem álltak rendelkezésre útle-
írások, feljegyzések. Bátor kalandvágyó utazók,
tudósok vágtak neki elõször, kockázatot vállal-
va az utazásoknak, amelyek sokszor éveken át
tartottak. Ám akik viszontagságos út után elér-
ték céljukat, olyanokat láthattak, mint amelye-
ket még sohasem azelõtt. Belecsöppentek egy
számukra új, egzotikus, ismeretlen világba,
ahol lenyûgözte õket a táj varázsa, az ott lakó
bennszülöttekkel való találkozás és életmódjuk
megismerése. Azelõtt sohasem látott természe-
tet, növényeket, állatokat fedeztek fel.

Útvonalaikat, a földrészeken átélt benyomá-
saikat, izgalmas élményeiket rajzokban örökítet-
ték meg. Csodálatos színes kéziratos, késõbb
nyomtatott térképek, atlaszok, személyes érzel-
meket is tükrözõ úti beszámolók jöttek létre. For-
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rásértékû tudományos munkák keletkeztek,
mint például az „Atlas Maior” (Joan Blaeu,1662)
tizenegy kötete, amely több mint 600 kidolgo-
zott, színezett rézmetszet térképet és mintegy
3400 oldalnyi szöveget tartalmaz. Ez a munka
képezte az alapját a legnagyobb egyetemes je-
lentõségû mûvek közé tartozó „Atlas Blaeu –
Van der Hem” címû munkának, amelyben már
2400 táblakép található. (Laurens van der Heim
amszterdami patrícius ügyvéd, bibliofil
1662–1678 között nagy gonddal és hozzáértés-
sel állította össze az atlaszt, és tetemes anyagi
ráfordítással jelentette meg.) A mûvet 2003-ban
az UNESCO a „Memory of the World” listáján a
világ örökségeként rögzítette.

A barokk atlasztérképek igazi dekoratív alko-
tások, a kor stílusáról, ízlésérõl árulkodnak. A

szárazföldi és tengeri térképek, topográfiai le-
írások, navigációs utasítások mellett allegorikus
emberi, állati-mitikus teremtmények, tengeri
szörnyek, növényi illusztrációk is szerepelnek
bennük, valamint hajók, települések, vadászat,
halászat és egyéb emberi tevékenységek, harci
és rituális jelenetek. A kiállítás az egykori csá-
szári udvari könyvtár anyaga, tükrözi a kora ba-
rokk korszak nézeteit, az új földrészekkel való
kapcsolatát, a hagyományokat, történelmi, nép-
rajzi, botanikai és állattani ismereteket. A felfe-
dezésekben ekkor még sok „fehér folt” (Auszt-
rália, a szigetek, a Csendes-óceán, az Északi-
sarkvidék, Antarktisz) is van, amelyek hiányá-
nak a kitöltése a térképeken a XVIII. században
tovább folytatódik. Az egységes világkép kiala-
kulásához még több évtizednek, évszázadnak
kellett eltelnie.

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár kiállítási prospektusa
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Pelbárt Jenõ harminc éve kutatja a vízjelet, a
vízjel megszállottja a szó nemes értelmében.
Már a fõiskolán is a vízjelkutatásból írta a szak-
dolgozatát, százas nagyság-
rendû publikációt jelentetett
meg a vízjelrõl. A nevéhez fû-
zõdik a Magyar Vízjel címû fo-
lyóirat, amely 2003-ban indult,
és napjainkban is rendszere-
sen megjelenik. Szintén õ az
egyik alapítója a Magyar Papír-
és Vízjeltörténeti Társaságnak
(2008), ahol a társaság elnöke.
Kollegáival a levéltárosságtól a
könyvkötészeten át a család-
kutatásig 15-20 tudományágat
felölelõen kutatják a vízjelet, a
vízjel történetét.

A kiállítás megnyitóján dr. Á.
Varga László, a házigazda levél-
tár fõigazgatója köszöntötte a
szép számmal megjelent ven-
dégeket, majd történészszem-
mel közelítette meg a vízjeltör-
ténet kutatásának jelentõségét.

Majd Fábián Endre, egyesületünk elnöke méltat-
ta a mûvész, a munkássága és a vízjelkutatás je-
lentõségét. Mint mondta, a vízjel olyan nagy ér-
tékû grafika, amelynek meghatározó funkciója
van a kor és az eredetiség vonatkozásában. A
vízjel a régmúlt idõk iparos munkásságát idézi,
ami úgy, mint minden ipari területen, nemcsak
iparos munka, hanem mûvészi jelentõségû. Ere-
detileg csupán a papírmalom azonosítására
szolgált, majd márkává vált, késõbb védjegy jel-
legûvé. A vízjel magát a papírt személyesíti meg,
így ma a papír- és történelemkutatások segítõ-
eszköze, hiszen ezen keresztül azonosítható
maga a papír.

A papír- és vízjelkutatásnak napjainkban, miu-
tán a hazai papíripar átalakult, nagyon nagy jelen-
tõsége van, hisz mára gyakorlatilag egy kivétellel
az összes hagyományos hazai papírgyár bezárt.
Közben új korszak kezdõdik a hazai papírgyártás
történetében; nemsokára beindul Magyarorszá-
gon Európa egyik legkorszerûbb papírgépe,

igaz, már nem író-nyomó papírt,
hanem csomagolópapírt gyárt-
va, viszont többet, mint valaha a
magyar papíripar elõállított.

Magyarországon 190 papír-
malom mûködött, és 150-200
ezer vízjel készülhetett. Hazánk-
ban a vízjelkutatás a XIX. szá-
zadban kezdõdött, és gyakorla-
tilag mi voltunk a megkezdõi
ennek a ma már tudománynak
számító kutatásnak. Perbárt Je-
nõ és társai eddig 12 ezer vízje-
let gyûjtöttek össze, s most ka-
talógust készítenek belõle. A
vízjelkutatók a magyar papír-
használat 700 éves évfordulójá-
ra 2010-ben nemzetközi kong-
resszust rendeznek. A kiállítás
augusztus 7-éig tekinthetõ meg,
naponta 9–18 óráig, a Teve u.
3–5. alatt.
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� Fábián Endre

Május 8-án nyílt meg a Budapest
Fõváros Levéltárában Pelbárt Je-
nõ ,,Fedezzük fel a vízjelek vilá-
gát’’ címû vízjelrajz-bemutatója.
A kiállító festõ- és grafikusmû-
vész, vízjelkutató, azaz szakszó-
val: filigranológus. Grafikusként
számtalan könyvet illusztrált,
számtalan különféle grafikát ké-
szített, és mint mûvész is sok-
sok kiállítása volt már.



1. A 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁS

A korábbi, 2008-as törvénymódosításra többek
között azért került sor, mert az Európai Bizott-
ság 2006 júliusában kötelezettségszegési eljá-
rást indított Magyarország ellen, jelezve, hogy
az italcsomagolásokra vonatkozó termékdíj-

szabályozás a Bizottság véleménye szerint
diszkriminatív adózásnak minõsül, elõnyösebb
helyzetbe hozva a belföldi gyártókat a külföldi
szállítókkal szemben. A Bizottság kifogásolta,
hogy a magyar szabályozás italfajtánként diffe-
renciálja a kedvezményrendszert és a befize-
tendõ termékdíjat, és nem a csomagolási hulla-
dék anyagának környezetvédelmi költsége
szerint.

1.1. Kereskedelmi csomagolások

A Bizottság kifogása alapján a legjelentõsebb
változások a kereskedelmi csomagolások terü-
letét érintik 2009. január 1-jétõl, melyek a teljes-
ség igénye nélkül a következõk.

A törvény alkalmazása során számos értel-
mezési probléma merült fel a kereskedelmi cso-
magolások meghatározásával kapcsolatban.
Ezt oldja fel a 2008-as módosítás azzal, hogy
vámtarifaszám alapján felsorolja azon terméke-
ket, amelyek csomagolása kereskedelmi cso-
magolásnak minõsül.

A jogszabály az újrahasználható (azaz újra-
tölthetõ) csomagolás használatának ösztönzé-
se érdekében 100%-ban levonhatóvá teszi
azon kereskedelmi csomagolások utáni ter-
mékdíjat, amelyeknek igazolt a csomagolás
visszavételi (például betétdíjas) rendszerben
történõ visszavétele és újrahasználata (újratöl-
tése), illetve elsõ továbbforgalmazó esetén az,
hogy a fentiek szerint visszavett terméket visz-
szaadta a gyártónak. Nem újrahasználható (az-
az egyszer használatos) kereskedelmi csoma-
golás esetén is egyszerûsödnek a szabályok.
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ÚJDONSÁGOK

A TERMÉKDÍJ SZABÁLYOZÁSÁBAN
� dr. Szõnyi Marcell–dr. Józsa Réka
Kõvári Tercsák Salans Ügyvédi Iroda

A környezetvédelmi termékdíjról
szóló törvény (Kt.) és a hatására
kialakult hulladékkezelési rend-
szerek 1995-tõl szolgálják a kör-
nyezet védelmét, és biztosítják
az országra vonatkozó uniós hul-
ladékgazdálkodási elõírások tel-
jesítését. A Kt. az utóbbi idõben
két alkalommal is módosult,
2008 novemberében, illetve
2009. április elején. A törvény
2008-as módosítása (ami 2009.
január 1-jétõl hatályos) elen-
gedhetetlenné tette a kapcsoló-
dó végrehajtási jellegû szabályok
egyidejû módosítását. Így 2008
decemberében a környezetvédel-
mi termékdíjmentesség és a ter-
mékdíj visszaigénylésének és át-
vállalásának feltételeirõl szóló
kormányrendelet is módosításra
került.
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Eszerint az utánuk fizetendõ termékdíj 85%-a
lesz levonható azon kereskedelmi csomagolá-
sok után, amelyek igazoltan anyagában történõ
hasznosításra kerülnek.

A 2008-as módosítás szerint az elsõ belföldi
forgalomba hozó az elsõ továbbforgalmazó ve-
võt terhelõ termékdíj befizetésére is kötelezett,
ha a kereskedelmi csomagolást kiskereskedel-
mi értékesítés keretében közvetlenül a fogyasz-
tónak értékesíti. Amennyiben az elsõ belföldi
forgalomba hozó (beleértve kapcsolt vállalko-
zásait is) által forgalomba hozott kereskedelmi
csomagolás mennyisége nem nagyobb évi 75
ezer darabnál, mentesül a díjtétel megfizetése
alól. Az elsõ továbbforgalmazó vevõ pedig ak-
kor mentesül, ha az éves szinten az általa for-
galmazott kereskedelmi csomagolás mennyi-
sége nem nagyobb 75 ezer darabnál, és legfel-
jebb 50 m² alapterületû üzlethelyiséggel rendel-
kezik. 2009-tõl a tranziteljárás alatt lévõ áruk át-
csomagolása esetén a korábbi csomagolás
(ami Magyarországon marad) környezetvédel-
mitermékdíj-köteles.

A kereskedelmi csomagolás törvényszintû
szabályozásmódosulásának megfelelõen sor
került a fentiekben hivatkozott kormányrendelet
módosítására is. A módosítás a kereskedelmi
csomagolás levonásához kapcsolódó különös
mentességi szabályokat határozza meg. A levo-

náshoz kötõdõ mentesülési lehetõséget a men-
tesség jogintézményeként tárgyalja, azonban
ennek a mentességnek az érvényesítéséhez
nem szükséges mentességi engedélyt kérni az
illetékes hatóságtól, hanem a bevallásban kell a
levonáson keresztül érvényesíteni. Lényeges,
hogy az újrahasználható csomagolások eseté-
ben csak évente egyszer szükséges bevallást
tenni, így a levonást is csak ebben a bevallás-
ban szükséges szerepeltetni. Az újrahasználha-
tó kereskedelmi csomagolás esetében az elsõ
forgalomba hozatal után keletkezõ termékdíj-
fizetési kötelezettségbõl levonható az évben
forgalomba hozott újrahasználható kereskedel-
mi csomagolás mennyisége és a visszavett új-
rahasználható kereskedelmi csomagolás
mennyiségéhez viszonyított, arány szerinti ter-
mékdíj.

A fentebb részletezett mentességet érintõ
változások mellett a mûanyag (bevásárló-rek-
lám) táskára vonatkozó teljes mentesség eseté-
ben a kormányrendelet módosítása kifejezetten
rendelkezik arról, hogy a kötelezettnek a cso-
magolás helyén kell teljesíteni a környezetbarát
védjegyû termék meghatározott arányban törté-
nõ felhasználását.

1.2. Fizetési kötelezettség átvállalása

A 2008. évi törvénymódosítás eredményeként a
termékdíj-fizetési kötelezettséget már nemcsak
számla alapján lehet átvállalni a kötelezettõl, ha-
nem szerzõdés alapján is. Szerzõdés alapján a
kötelezettséget a kötelezettõl a termékdíjköteles
terméket exportáló, illetve Európai Közösségen
(EK) belül értékesítõ elsõ belföldi vevõ, továbbá
a bérgyártó vagy az elsõ belföldi vevõ, ha a kö-
telezettõl megvásárolt termékdíjköteles termék
legalább 60%-át exportálja vagy az EK-n belül
értékesíti, illetõleg a menteséggel rendelkezõ
koordináló szervezet vállalhatja át. Szintén átvál-
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lalható a termékdíjfizetési kötelezettség, ha azt a
bérgyártótól mint másodlagos kötelezettõl a
mentességgel rendelkezõ hasznosítást koordi-
náló szervezet, illetõleg kereskedelmi csomago-
lás esetén az elsõ belföldi forgalomba hozó to-
vábbforgalmazó vevõje teszi meg.

A törvénymódosítás egyúttal meg is határoz-
za a bérgyártást mint a megrendelõ vagy meg-
bízottja (bérgyártató) által, a Magyarországon
letelepedett személy (bérgyártó) részére ellen-
szolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátott
anyagokból, félkész termékekbõl, ellenszolgál-
tatás ellenében termékdíjköteles termék elõállí-
tását.

A Kt. 2008-as módosítása némiképp megvál-
toztatta, kibõvítette és átláthatóbb rendszerbe
foglalta a termékdíj-fizetési kötelezettség átvál-
lalásának jogintézményét, és ennek megfelelõ-
en a hivatkozott kormányrendelet vonatkozó
rendelkezéseiben is változtatások eszközlése
vált szükségessé. A számlán történõ átvállalás
esetében kifejezésre került, hogy csak a ter-
mékdíj egésze, egyben vállalható át. Amennyi-
ben azonban az átvállaló a számlán nem a jog-
szabályban megadottak szerinti záradékszöve-
get alkalmazza, az átvállalás nem valósul meg,
az eredeti kötelezett (aki csomagol) marad a
termékdíjfizetésre, bevallásra stb. kötelezett. A
kormányrendelet azzal, hogy csak Polgári tör-

vénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet szá-
mára teszi lehetõvé a szerzõdés keretében az
átvállalói minõséget, lényegében kizárja a ma-
gánszemély általi átvállalást.

1.3. A termékdíj megfizetése

A törvénymódosítás következtében a környe-
zetvédelmi cél lehetõ legegyszerûbb és diszkri-
minációmentes elérése érdekében a termékdíj
mértéke független a csomagolás tartalmától.
Így az egységnyi csomagolás után minden bel-
földi és külföldi gyártó minden esetben egyfor-
ma mértékû termékdíjat fizet. Az egységes díjté-
tel és más tervezett korrekciók miatt a díjfizetés
egyszerûen számítható, adminisztrálható, ellen-
õrizhetõ. A kötelezett választhat, hogy mikor
keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettsége az
EK-n belül behozott termékdíjköteles termék, il-
letve belföldi elõállítású csomagolás esetén.

Az új törvény érinti a vámszabályokat is:
eszerint nem kell megfizetni a termékdíjat a
vámraktárba, vámszabadterületre, vámszabad-
raktárba külföldrõl történõ betároláskor, csoma-
golás esetén pedig nem kell termékdíjat fizetni,
ha nem történik átcsomagolás.

2. A 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS

A legújabb, a Kt.-t érintõ módosítás 2009. július
1. napján lép hatályba. Ezen módosítás követ-
keztében a pénztári zacskók a tömegalapú
termékdíjas csomagolóanyagok közé kerültek
vissza. A mûanyag (bevásárló-reklám) táskára
továbbra is darab alapon szabják ki a termékdí-
jat, azonban amennyiben a csomagolás helyén
a táska mennyiségének legalább 25%-a kör-
nyezetbarát védjeggyel ellátott, a megfizetendõ
termékdíjtétel 100%-a levonható.
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STRESSZ A GYERMEKKORBAN

Emlékezzünk vissza iskolás korunkra, amikor
nem tanultuk meg a leckénket, nem készítettük
el a házi feladatot vagy azért, mert a számtan-
példát nem tudtuk megoldani még segítséggel
sem, vagy mert a hétvégi kirándulás, a délutáni
játékok, haveri összejövetelek miatt nem futotta
rá idõ. Másnap úgy izgultunk, hogy nem ittuk
meg a reggeli kávénkat, megfájdult a fejünk,
sokszor még hányingerünk is volt, vagy több-
ször is ki kellett menni dolgainkat elvégezni.
Szóval nagyon szorongtunk, vajon észreveszik-e,
hogy hiányzik az írásbeli leckénk, vagy azért iz-
gultunk, hogy kicsöngetésig eljut-e a tanárunk
az osztálykönyvben a nevünkig, hogy felelésre
szólítson ki. Aztán ha minderre nem került sor,
fellélegeztünk, a szívünk már nem dobogott a
torkunkban, a gyomrunk sem szorult össze, és
jólesett az otthoni bõséges ebéd. 

STRESSZ A FELNÕTTKORBAN

Ez a feszült, gyomrunkat összeszorító érzés el-
kísért a felnõttkorunkra is. Azt hittük, hogy ha
már nem kell ZH-t írni vagy beszámolni a kollok-
viumon egy félév oktatott anyagából, akkor
megszabadulunk ettõl a tenyérizzasztó, köröm-
rágásra buzdító, fejfájós érzéstõl. Nem így lett.
Munkahelyet kerestünk, el kellett tudni adni ma-
gunkat. Napokig azon gyötrõdtünk, hogy mit
tartalmazzon a motivációs levél. Felriadtunk ál-
munkból, mert még akkor is erre gondoltunk.
Az állásinterjú miatt behívtak meghallgatásra,
és a feltett sok kérdés mellett még arra is kíván-
csiak voltak, hogy „Hogyan bánik a stresszel?”
Magabiztosnak, tájékozottnak, jó fellépésûnek,
határozottnak kellett mutatkozni, miközben a
tenyerünk is nyirkos volt az izzadságtól. Önálló-
ságot mutattunk még akkor is, ha ez ideig a
szülõi házban az életünk apró-cseprõ intézniva-

VEZETÕK ÉS BEOSZTOTTAK

A STRESSZ CSAPDÁJÁBAN (1. RÉSZ)
� Zsoldos Benõ

A stressz végigkíséri életünket.
Találkozunk vele mindennapja-
inkban, a családban, baráti kör-
ben, munkahelyen. A ,,jó
stressz’’ ösztönöz valamilyen cél
elérésére, növeli a kezdeménye-
zésünket, elõsegíti fejlõdésün-
ket. A káros stressz viszont lelki-
leg és testileg egyaránt megbe-
tegít, gyengíti önbizalmunkat,
csökkenti önbecsülésünket. A
munkahelyen nem kíméli sem a
beosztottat, sem a vezetõt. A te-
kintélyelvû vagy utasító vezetési
stílus, a meggyõzõdésünk elle-
nére magunkra erõltetett visel-
kedés, a kedvezõtlen munkahelyi
légkör, a hibás emberi kapcsola-
tok, a túlhajtott munka mind-
mind a stressz kialakulásához,
hosszabb vagy rövidebb idejû
fennmaradásához vezet. A veze-
tõ pedig képes lehet arra, hogy
jó (rezonáns) munkahelyi lég-
kört biztosítson és ezzel növelje
beosztottainak a munkakörül-
ményekkel való elégedettségét,
jó közérzetét, aminek kézzelfog-
ható eredménye a vállalati és az
egyéni célok elérése, a szerveze-
ti és egyéni teljesítmények növe-
kedése.



lói nem a mi dolgunk voltak, vagy ha mégis, ak-
kor szüleink, családtagjaink valamelyike mel-
lénk állt.

A STRESSZ VILÁGÁBAN ÉLÜNK

Szinte mindenki szenved a stressztõl. Este a té-
vében látott politikai párbeszédek, a katasztró-
fafilmek rémülete, a krimik gyilkosságtól hem-
zsegõ, vérszagú epizódjai, a veszekedés pá-
runkkal valami banális butaságon, már megint
befizetés az iskolában, mit fõzzek holnapra,
gáz- és villanyszámla a hónap elején, mikor
lesz már fizetés? Ezek mind feszültséget éb-
resztenek bennünk. Azután felkelünk a nyo-
masztó, görcsösen összekuporodó testtartású
éjszaka után, és eszünkbe jut újra a sok megol-
datlan feladat, az elmaradt tennivalók – te jó ég,
most jut eszembe, mosnom kellene –, amiket
már tegnap kellett volna elintézni, mert tovább
nem halasztható, fõznöm, takarítanom, bevásá-
rolnom kell, de mikor? A gyerekek, az iskolai
problémák, a kosztpénz beosztása, betegség a
családban, az idõs szülõk segítõ támogatásával
kapcsolatos gondok. Azután itt van a közleke-
dés, amikor dugóba szorulunk, sorompót ka-
punk, a villamoson, buszon a hátizsákosok
agyonnyomnak, miközben a fülükbe dugott
MP3 dübörgését a körülöttük állók is élvezik.
Most meg áramszünet van a metrón, és két
megálló között félünk attól, hogy hogyan jutunk
ki innen. Belénk köt valaki, hogy miért nem me-
gyünk beljebb a villamoson. Felírnak gyorshaj-
tásért, a másik táskámban hagytam a bérletem,
már megint lámpát kaptunk.

MEGFELELÉS MÁSOKNAK

Sokan vagyunk, akik nem magunknak, hanem
másoknak akarunk megfelelni. Ez a kényszeres
megfelelés már gyerekkorunkban megjelenik,
vagyis akkor éreztük jól magunkat, ha valaki
megdicsért. Úgy gondolom, ezzel semmi baj
nincs mindaddig, amíg már csak az lesz az iga-
zán fontos, amit a környezetünk mond rólunk.

Ha ezzel az érzéssel növünk fel, akkor a mások
véleményét túlértékelõ magatartásunkat visz-
szük tovább a felnõttkorba. Az ilyen ember min-
den további nélkül elfogadja, amit mások gon-
dolnak vagy mondanak róla, sõt mi több, a
problémák, esetek megbeszélésekor a dönté-
seket is átengedi a környezetének. Sokan vi-
szont ezt a magatartást nem veszik jó néven,
mert tutyimutyinak tartják, és ezt éreztetik is ve-
le. Ha netán éppen rólunk van szó, ilyenkor
rossz érzés fog el bennünket, feszültséget,
frusztráltságot érzünk, hiszen „én mindent
megtettem a többiek kedvéért, akkor miért nem
vagyok jó nekik?” gyötrõ gondolatok bánthat-
nak. Az önbizalom hiánya azt sugallja, hogy
nem vagyunk képesek helytállni. Ennek nagyon
erõs feszültségkeltõ hatása van.

Stresszt okoz, ha valaki azt a szabályt állítja
fel magának, hogy mindig jónak, kedvesnek és
vidámnak kell lennie, függetlenül a tényleges
érzéseitõl. Idejuttat az az életünk végéig meg-
maradó meggyõzõdés is, hogy elismerést, sze-
retetet a munkahelyen és családban csak akkor
kapunk, ha „csupa báj” valakik vagyunk, úgy
nyilatkozunk, ahogyan a fõnök elvárja, még ak-
kor is, ha azzal igazán nem értünk egyet. Az
ilyen irányú stressz úgy oldódik, hogy mind-
azokhoz alkalmazkodunk gondolatban, szó-
ban, cselekedetben, akiktõl közvetlenül vagy
közvetve függünk a szervezetben. Ezzel azon-
ban feladjuk saját, született egyéniségünket,
amit észre sem veszünk, és ha nem elég erõs
karakterek vagyunk, csakhamar a „fõnökünk
egyéniségévé” válunk.

ÖNBIZALOM

Vezetõi körben elõfordul, hogy az önbizalom hi-
ányának leplezésére bizonyítani akarjuk a világ-
nak, hogy mennyire jó vezetõk vagyunk. Emiatt
sokszor mások helyett is dolgozunk, átvéve
más munkatársunk terhét. Ezzel egyidejûleg vi-
szont azt érezzük, hogy fárasztó számunkra az
ilyen vállalás, és jobb lenne, ha aktivitásunkból
visszavennénk, és élnénk a magunk életét. Vi-
selkedésünk és vélekedésünk ellentmondása
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miatt a feszültség tartósan bennünk marad, ha
a magunkra kényszerített munka alól nem sza-
badítjuk fel magunkat.

„Annak a vezetõnek, aki imponálni akar be-
osztottjainak széles látókörével, mindenhez
értésével, annak fogalma sincs arról, mi a fõ-
nökök dolga!” (Murphy törvénykönyve) 

A látszólag nagy önbizalommal rendelkezõ
munkatársainknak is lehet, hogy alacsony szin-
tû az önértékelésük. Aki az eredményeit, elért
sikereit fennen hangoztatja, az a személy retteg
a kudarctól és a kritikáktól. Sokszor ingerülten,
agresszíven fogadja azokat. A véleményt mon-
dó ember jelentõségét, hitelességét pedig két-
ségbe vonja, és nemritkán személyeskedõ
hangnemben csap vissza. Minthogy meg akar-
ja elõzni, hogy kritikát mondjanak tevékenysé-
gérõl, az elért eredményekrõl, ezért már az ér-
tekezlet elején mesterséges határozottsággal
beszél hallgatóinak, éreztetve ezzel fölényét. Az
ilyen magatartás stresszt okoz mindkét félnek,
mivel a hallgatóság észreveszi az elõadó hitel-
telenségét, ami azért jár feszültséggel, mert
nem meri véleményét kinyilvánítani. Az elõadó
is frusztrált állapotúvá válik a kifelé mutatott ma-
gatartása és az ezzel ellentétes belsõ lelkivilága
közötti ellentmondás miatt. Miközben hevesen
bizonygatja, hogy érdeklõdéssel hallgatja meg
munkatársai bírálatát, igazán lázadozik minden-
ki más véleménye ellen. 

STRESSZ A FÉLELEM MIATT

A félelem is kiindulópontja lehet a stressznek.
Ilyen lehet például, ha valamely feladat túl ne-
héznek tûnik, és ezért tartunk tõle. Elõfordulhat,
hogy egy munkahelyi kinevezés félelmet gene-
rál, mert nyomasztó, terhes, megerõltetõ, azaz
fárasztó még akkor is, ha hiúságból és/vagy ön-
becsülésbõl szívesen vállalja az ember a külvi-
lág elõtt. Az ilyenkor megjelenõ stressz rontja
az ember teljesítményét, és emiatt a helyzet
még kimerítõbbé válik. A feladat ledönti az em-
bert a lábáról. Elõfordul azonban, hogy a ké-
pességeink alaptalan alulértékelése okozza a
félelmet, emiatt megjelenik bennünk a feszült-
ség, és többnyire tartósan bennünk is marad.

SZÓBELI TÁMADÁS MIATTI STRESSZ

A nem tárgyilagos kritika, a piszkálódás, a gú-
nyos, epés megjegyzések stresszt, lelki sérü-
lést okozhatnak. Általában csak jóval késõbb
jut eszünkbe, mit kellett volna válaszolnunk a
támadás visszaverésére. A támadók általában
azon az emberen köszörülik a nyelvüket, aki ki-
csinek, gyengének és bizonytalannak mutatja
magát. Az „áldozati beállítottság” rendszerint a
gyerekkorból ered. A jól nevelt, illedelmes gye-
rekbõl gyakran túlzottan alkalmazkodó felnõtt
válik. Ha nem védjük meg magunkat a szóbeli
támadásoktól, hanem a sértést magunkba rejt-
ve napokig rágódunk rajta, káros feszültség
uralkodik el rajtunk. Egy idõ után már nem is
tudjuk, miért vagyunk idegesek, kedvetlenek,
mivel az összeütközést már elfelejtjük, csak a
róla leváló rossz érzés hagy nyomot bennünk.  

STRESSZ A MUNKAHELYEN

Az eddigiekbõl is látható, hogy a stressz több-
nyire a munkahelyek velejárója. A munkahelyi
stressz egy szervezet valamennyi dolgozója
számára veszélyt jelenthet.

SZEMÉLYEK KÖZÖTTI (INTERPERSZONÁLIS)
KAPCSOLATOK

Az asztalon egyre tornyosul a határidõre készí-
tendõ feladat. Mit szól a fõnök, nem vagyok-e
az elbocsátandók listáján, kapok-e jutalmat,
prémiumot és mennyit? Halálra gürizem ma-
gam, és a fõnököm észre sem veszi, bezzeg a
kollégám lógathatja a lábát. Vajon elég felké-
szült vagyok a beszámolóra? Mit akart ezzel a
megjegyzésével mondani, vagy csak azért te-
szi, hogy belém kössön? Reggeltõl estig robo-
tolok, de még egy jó szót sem kaptam érte.
Észre sem vesznek.

Vagy a másik eset! Mindig én vagyok a cél-
pont. Többet dolgozom, és kevesebbet kapok,
mint tavaly. Bezzeg õ megteheti, és neki elné-
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zik, de nekem még ezt sem engedték meg.
Nemcsak az esik rosszul, amit mondott, de
ahogyan mondta, ez annyira felidegesített. Hol
van itt az egyenlõ terheléses munkaelosztás?
Hiába látja, hogy majd megszakadok, mégsem
segítene. Õt megbecsülik, mert ott liheg állan-
dóan a fõnökei körül. Ebben az esetben a fõnök
segítsége kellene, de õ sohasem elérhetõ. Ha
magam döntök, azt mondják, hibáztam, nem-
csak a hatásköri túllépés miatt, de bizonyítják,
hogy rosszul döntöttem. Ha meg várok, elve-
szítjük az üzletet. A „Mit tegyek?” válasz nélkül
marad, és máris ott a stressz.

Mindez néhány példa volt arra, hogy a min-
dennapjaink tele vannak feszültséggel, nyugta-
lansággal. Stresszt vált ki a hiányzó önbizalom,
illetve ha attól félünk, hogy nem fogunk tudni
megfelelni a kihívásoknak. Másban meg az
okoz feszültséget, ha az üresfejû, de annál na-
gyobb önbizalommal rendelkezõ munkatársát
látja. 

A stresszhelyzetekre való reagálásunk sok-
szor annak a kérdésnek a megválaszolásán
múlik, hogy „kik vagyunk?” és „kinek kellene
lennünk?”, másrészt hogy „milyen a minket kö-
rülvevõ világ?” és „milyennek kellene lennie?”

A munkahelyen stresszt válthat ki belõlünk,
ha nehéznek, fenyegetõnek, kétértelmûnek,
unalmasnak érzünk valamely helyzetet, ha úgy
érezzük, „ennek nem így kellene lennie”, ha te-
hetetlennek, frusztráltnak érezzük magunkat a
munkahelyi események miatt. 

A mai kor felfogásában néhány párbeszéd-
részlet: „– Milyen ember ez a Kovács? – Jó
ember. – Szóval hülye!” „Ne akarj minden-
áron jó lenni, mert nem fog sikerülni. Elég, ha
tisztességes vagy!” „Miért utál engem ez az
ember – kérdezte valaki tõlem –, amikor tudo-
másom szerint semmi jót nem tettem ve-
le…?”

INFORMÁCIÓTERHELÉS

A munkahelyi üzenetforgalom is stresszhelyze-
tet teremt. A vállalati e-mail forgalom ahelyett,
hogy csökkentené az információ-áradatot, nö-

veli a telefonon, üzenetrögzítõn, faxon, levélben
stb. érkezõ üzenetek számát.

Egy nagy amerikai cégnél végzett felmérés
kimutatta, hogy minden dolgozó naponta át-
lagosan 178 üzenetet kapott, illetve küldött,
és mindannyiukat óránként legalább három-
szor zavarta meg olyan üzenet, amelyet – ál-
talában tévesen – sürgõsnek véltek.

Az üzenetek folyamatos reagálásra kénysze-
rítik a munkatársakat, ami a koncentrálóképes-
ségre van a legnagyobb negatív hatással. Ha
valakit a munkájában gyakran megzavarnak,
úgy a teljesítménye jelentõsen csökken. 

Egy amerikai kereskedelmi hálózat vezetõinél
a vizsgálati eredménye arra mutatott, hogy
azok rendelkeztek a legjobb eladási mutatók-
kal, akik a feszültségkeltõ helyzetekben a leg-
összeszedettebbek tudtak maradni. 

STRESSZ A ,,TÚLGONDOLKODÁS’’ MIATT

Sokan ismerjük azt az érzést, amikor a felette-
sünk hív minket, hogy beszélni szeretne velünk.
Ilyenkor a legtöbb ember azonnal elkezdi törni a
fejét, vajon mit akarhatnak tõle. Biztos benne,
hogy valamit rosszul csinált: viselkedése vagy
teljesítménye nem megfelelõ. Majd félelmében
elõre „levetíti” maga elõtt az elkövetkezõ esemé-
nyeket, gondolván, így nem érheti kellemetlen
meglepetés. Többféle „forgatókönyvet” is leper-
get fejében. Minél több eseményt játszik végig
gondolatban, annál jobban erõsödik meg ben-
ne a szorongás! Ilyen esetben a baj az, hogy
gondolkodásunkkal elõre bonyolítunk minden
helyzetet. Egy megtörtént eseményen folyama-
tosan rágódunk, kombinálunk, és a bolhából is
elefántot csinálunk. Tupírozva a dolgokat a to-
vábbi következményeken, lehetõségeken rágó-
dunk. Azt, hogy elõre lejátsszuk magunkban a
negatív forgatókönyveket, és sötétre festjük
konfliktusainkat, azért tesszük, mert azt hisszük:
ha már felkészültünk minden eshetõségre, ki-
sebb csalódásban lesz részünk. A túlgondolko-
dás abból adódik, hogy a tökéletes megoldásra
vágyunk. Hibátlan válaszokat, magyarázatokat
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akarunk, és a viselkedésünket is ennek megfe-
lelõen akarjuk megtervezni. A túlgondolkodás
nemcsak a stressz forrása, de a kombinálás
megakadályozza, hogy megérzésünkkel javít-
sunk a kialakult helyzeten. Veszélyes ez azért is,
mert alááshatja az önbizalmunkat is, ami hosszú
távon romló teljesítményhez vezet. A túlgondol-
kodás akár egy önbeteljesítõ jóslat megvalósu-
lása lehet (Pygmalion-effektus).

VEZETÕI STÍLUS ÉS A STRESSZ

Kutatási eredmények szerint a leggyakoribb
munkahelyi stresszorok a következõk: túl- és
alulterheltség, idõhiány a munka elvégzéséhez,
elismerés hiánya, együttmûködés hiánya, ké-
pesség kihasználatlansága. Egyes vezetõi stí-
lus is lehet stresszforrás.

A stressz a munkahelyi vezetõket jobban
érinti, mint a beosztott munkatársait. A vezetés
ugyanis elsõsorban idegmunka, a vezetõ sokat
frusztrálódik, de ugyanakkor indulatait általá-
ban nem adhatja ki, sokat kell „nyelnie”, „ösz-
szeszorítani az öklét”.

A vezetõi munka számos stresszforrást rejt
magában: határidõk sürgetését, szervezeti
problémákat, reklamáló ügyfeleket, panaszko-
dó beosztottakat, gépek, berendezések várat-
lan meghibásodását, rendelések elmaradását,
célok, tervek gazdaságos teljesítését stb.

A dolgozók mindig osztályozzák a fõnöküket
megnyilvánulásaik alapján. Akaratlanul is kide-
rül, hogy a fõnökük milyen vezetési stílust kö-
vet, nevezetesen:

„Én beszélek, te hallgatsz, és én döntök.”
(autokratikus)
„Én kérdezek, te válaszolsz, én megmondom,
hogy kell gondolkodnod, majd döntök.” (ta-
nácskozó)
„Problémákat vetek fel, azután megbeszéljük,
és közösen döntünk.” (demokratikus)
„Úgy döntesz, ahogy gondolod, nem szólok
bele.” (laissez faire) 
„Vizsgáljuk meg a körülményeket, mielõtt
megbeszéljük a problémákat!” (helyzettõl
függõ)

Stresszt kelt a disszonáns vezetõi stílus, ami-
kor a vezetõ nem empatikus a beosztottaival,
nem figyel a munkatársaira, és nem is törõdik
velük. Nem tûri meg maga körül a tehetsége-
ket. A disszonáns vezetõvel a beosztottak nem
szeretnek együtt dolgozni.

700 amerikai cég 2 millió alkalmazottjával ké-
szítettek interjút, aminek eredményeként az
derült ki, hogy az alkalmazottak annál tovább
maradnak egy cégnél és annál eredménye-
sebben dolgoznak, minél jobb a kapcsolatuk
a közvetlen fõnökkel. „Az emberek munka-
helyre lépnek be, és fõnököt hagynak ott”
(Gallup Intézet).

Mindebbõl arra következtethetünk, hogy a
vezetõk nemcsak szenvednek a stressztõl –
gondoljunk itt arra, hogy gyakorlatilag minden
vezetõnek van egy fõnöke –, de önmaguk is
stresszforrások lehetnek. A nem megfelelõ ve-
zetõi stílus ugyanis a dolgozók körében rövi-
debb-hosszabb ideig tartó stresszt gerjeszthet.

Az utasító vezetési stílus több tekintetben
azonos a tekintélyelvû vezetési stílussal. A ve-
zetõ fõnöke a vezetõben kelt stresszt, ami rend-
szerint továbbgyûrûzik a beosztott munkatár-
sak felé. A vezetõ megszállott igényességû,
ezért türelmetlen a gyengébben teljesítõkkel
szemben. Eligazítás helyett sokszor saját maga
végzi el a gyengébben teljesítõk munkáját, bi-
zonyítva ezzel a dolgozó tehetetlenségét. Elvár-
ja, hogy a munkatársai „tudják, mi a dolguk”,
nem ad eligazítást, emiatt a dolgozók sokszor
találgatják, mit is kell valójában tenniük. Ha vi-
szont nem úgy tesznek, mint ahogyan a vezetõ
ezt hallgatólagosan elvárná, az ebbõl származó
konfliktus stresszhelyzetet teremt mindkét fél
számára.

Stresszt vált ki a dolgozókban, ha mûvezetõ-
jük emelt hangon így szól hozzájuk: „Engem
nem érdekel, hogy mi a véleményük arról,
hogyan kellene csinálni ezt a munkát. Tegye-
nek úgy, ahogy én azt mondom!”
Stresszt okoz a hibás vezetõi visszajelzés is.
Egy dolgozó új megoldásra tesz javaslatot, és
azt örömteli várakozással nyújtja át vezetõjé-
nek. A vezetõ reakciója erre az, hogy a java-
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solt eljárást helyteleníti, az általa vélt hibákat
felsorolja, azt bizonygatja, hogy ehhez a dol-
gozó nem ért, hiszen nincsen meg hozzá a
szakismerete és/vagy a dolgozó erre vonat-
kozó képessége. Az effajta vezetõi reagálás,
„visszajelzés” a dolgozó munkamoráljára ka-
tasztrofális, romboló jellegû lehet, és hosz-
szan tartó stresszt válthat ki.

A vezetõ és beosztott közötti kapcsolatban a
stressz például az alábbiak szerint kivédhetõ:

Egy amerikai nagyvállalat vezérigazgatója a
vállalat valamennyi munkatársa számára
olyan e-mail lehetõséget biztosított, amelynek
révén a vállalat mûködésével, vezetõi intézke-
déssel és magatartással kapcsolatos vala-
mennyi negatív észrevételt közölhettek a dol-
gozók. Az igazgató mindenkit arra biztatott,
hogy bátran nyilvánítsák ki véleményüket, és
külön köszönettel tartozott ez irányú tevé-
kenységükért. A vezérigazgató minden 
e-mailt elolvasott, értékelt, és megítélése sze-
rint a kifogásolt helyzeten változtatott.

Egy amerikai nagyvállalat vezérigazgatója a
dicséret hatalmáról így nyilatkozik: 

„Rengeteg idõt szánok arra, hogy dicsérjem
az embereket. Személyes üzeneteket juttatok
el nekik, ha jó munkát végeztek. De azt is tu-
domásukra hozom, ha valamit elszúrtak.
Rosszul teszed, ha a teljesítményüket nem
értékeled õszintén. Tudatnod kell velük, hogy
miben kell még gyarapodniuk.”

Tapasztalatom szerint a dolgozók nagyon
kedvelik a gondoskodó vezetési stílust. Ez a stí-
lus a dolgozók megelégedettségére, együttmû-
ködési készségére, motivációjára feltétlenül jó
hatással van, minthogy buzdítja a kreativitást,
csökkenti az esetleges fluktuációt, a dolgozók
megbetegedését, aminek sokszor a munkahe-
lyi stressz, a frusztráció az oka.

Egy amerikai felmérésben évi 5 milliárd dol-
lárnál nagyobb forgalmat lebonyolító 58 válla-
lat vezetõit kérdezték meg, hogy mi a titka a
vállalat sikeres eredményének. A vizsgálatból
kiderült, hogy attitûdjük alapvetõen pozitív,

mivel idejüknek csak mintegy 5%-át fordítot-
ták arra, hogy a beosztottakat a gyenge telje-
sítményükkel szembesítsék. Azok a tovább-
lendítõ vezetõk (coaching) bizonyultak a leg-
sikeresebbnek, akik tiszteletet, bizalmat és
empátiát mutattak a munkatársaik iránt, elke-
rülve ezzel a munkahelyen gyakran fellépõ
stresszt. (2)

STRESSZOKOZÓ AZ ELÕÍRT VISELKEDÉS

A dolgozók körében komoly problémát okoz-
hat, ha utasításra meghatározott érzelmeket
kell kifejezni. Ilyen eset például a vevõvel való
kapcsolatban fordulhat elõ. A kereskedõ vagy a
gyártó kereskedelmi képviselõje meghatározott
modorral, utasításra színlelt kedveskedéssel,
behízelgõ udvariassággal közelíti meg a vásár-
lót az üzleti eredmény elérése érdekében. Az
efféle érzelemszabályozás azt eredményezheti,
hogy az illetõ munkatárs elidegenedik saját ér-
zelmeitõl. Erre mondja a Kaliforniai Egyetem
szociológusa, hogy az emberi érzések üzleties-
sé válnak. Kimutatták, hogy akik elfojtják nega-
tív érzelmeiket, azokban megnövekszik a
stressz, és ez akadályozhatja a gondolkodást,
az intellektuális teljesítményt és a csapatmunka
gördülékenységét.

A MUNKAHELYI LÉGKÖR HATÁSA

A STRESSZRE

Ahhoz, hogy egy szervezetben jó teljesítményt
érjenek el, kiegyensúlyozott, derûs munkahelyi
légkör szükséges, amelyben az interperszoná-
lis kapcsolatok egymás megértésén, együttmû-
ködõ képességen, segítõkészségen alapulnak.
A túlzott munkaterhelés, a határidõk betartása,
a nem megfelelõ munkahelyi légkör stresszt
idéz elõ, amely nagyon sok betegség forrása
(fejfájás, reumás fájdalmak, gyomor- és bélbe-
tegségek, immunrendszer gyengülése, korai
agyvérzés, szívinfarktus, a vérnyomás, a vércu-
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kor és koleszterinszint emelkedésének állandó-
sulása stb.). Egy példa a bántó, stresszt keltõ
munkahelyi légkörre:

„Bill Gates õrjöng. Kidüllednek a szemei, a
túlméretezett szemüvege tiszta pára. Az arca
vörös, és beszéd közben fröcsög a nyál a
szájából. A Microsoft központjában beszél,
egy kis tömött konferenciateremben, ahol
húsz fiatal Microsoft dolgozó ül az asztal kö-
rül. Legtöbben leplezetlen félelemmel néz-
nek az elnökükre, ha egyáltalán rá mernek
nézni. A félelem savanyú izzadságszaga ter-
jeng a levegõben.” (3)

A dolgozók munkahelyi közérzetét 50-70%-
ban a vezetõjük alakítja. Másrészrõl a dolgozók
számára komoly stresszforrás a vezetõjük. A ki-
váltott feszültség sok esetben hosszantartó:
„Úgy feldühített a fõnök, hogy egész éjjel alig
aludtam!”.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a veze-
tõnek az is a feladata, hogy olyan munkahelyi
légkört teremtsen, hogy a dolgozók ki merjék
nyilvánítani véleményüket vagy érzésüket, még
akkor is, ha azok eltérnek a megszokottól vagy
attól, amit a fõnök elvárna tõlük. 

A munkahelyi közérzetünk azzal is mérhetõ,
hogy feltesszük magunknak a kérdést: milyen
gyakran fordul elõ, hogy vidáman, jókedvvel
megyünk munkába? Vagy azzal a kellemetlen
érzéssel ébredünk, hogy semmi kedvünk dol-
gozni menni? Van-e úgy, hogy valaki még alud-
ni sem tud jól, mert az izgatja, hogy valamely
feladatot másnap hogyan tud megoldani? Vagy
újabb és újabb ötlete támad, és alig várja a reg-
gelt ezek megvalósításának indításához? Érez-
zük-e, hogy a munkahelyi légkört a túlzott
stressz és az elégedetlenség helyett a szakérte-
lem, a kreativitás, egymás munkájának megbe-
csülése és elismerése, a hatékonyság jellemzi? 

Elgondolkoztunk-e azon, hogy az ilyen szer-
vezet miért éri el könnyebben céljait – azaz ki-
váló értéket nyújt a vevõknek, jóval hatéko-
nyabban mûködik, a dolgozók fejlõdnek, és na-
gyobb elégedettséget nyújtó, teljesebb életet
élnek –, mint más szervezetek? Amikor a mun-

katársak használják a tudásukat és képessége-
iket, és fokozottan koncentrálnak tevékenysé-
gükre, ez azzal jár, hogy belemerülnek a tevé-
kenységbe, eggyé válnak azzal, amit csinálnak,
és emiatt nem érzik erõfeszítésnek, amit tesz-
nek – miközben megkeresik a leghatékonyabb
módszereket a cél eléréséhez.

STRESSZT KIVÁLTÓ TÚLMUNKA

ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A túlmunkáról többnyire a dolgozó maga dönt
különösen abban az esetben, ha ennek oka a
fõnöki elváráshoz való igazodás. Ennek rend-
szerint rejtve maradó egzisztenciális okai van-
nak. Azoknak a dolgozóknak, akik feltétel nél-
kül hajlamosak elfogadni, hogy állandóan bent
kell maradniuk a fõnökük vagy a kiadott/elvég-
zendõ aránytalan munkaterhelés miatt, általá-
ban alacsony az önbecsülésük. Más szóval
nem erõs a saját identitásuk, és így egy „na-
gyobb” embernek az identitásához akarnak
igazodni. Ha most a vezetõ oldaláról nézzük,
akkor az õ saját fõnökéhez való hivatali ragasz-
kodásának oka a megfelelés bizonyítása. Kizá-
rólag a fõnöke elvárásainak akar megfelelni,
függetlenül attól, hogy azzal egyetért-e vagy
nem. Fûti továbbá az elismerés utáni vágy, amit
nemcsak a munka eredménye által, hanem a
munkahelyi „korlátlan” bentléttel érhet el. A túl-
munka és annak hangoztatásának oka sokszor
a felettese feltétel nélküli szimpátiájának elnye-
rése és/vagy gyakran az elért pozíciójának
megerõsítése. A fõnökhöz való „simulás” – akár
beosztottról, akár vezetõrõl van szó (ez utóbbi-
nak szintén van fõnöke) – a legtöbb esetben
stresszel jár.

A túlmunkára épülõ vállalatok nem egészsé-
ges szervezetek. A túlságosan fáradt, agyon-
hajszolt dolgozók alkalmatlanok arra, hogy jól
végezzék feladataikat. A nem megfelelõ szerve-
zés miatti állandó rohanás, kapkodás, feszült-
ség, idegeskedés nincsen arányban azzal a
munkamennyiséggel, amennyit befektetnek a
dolgozók egy bizonyos feladat elvégzésébe.
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A STRESSZ KÁROS HATÁSA

A stressz a lelki egyensúly hiánya olyankor,
amikor úgy érezzük, olyasmit kell csinálnunk,
amit nem akarunk, nem szeretünk. Nem tudunk
megfelelni egy általunk vagy feletteseink által
fontosnak tartott elvárásnak, vagy a körülmé-
nyek akadályoznak abban, hogy a képessége-
inknek megfelelõ teljesítményt nyújtsuk.

Figyelemmel kell lennünk arra, hogy a külön-
bözõ stresszhatások nem összeadódnak, ha-
nem összeszorzódnak. Másrészrõl testünk szá-
mára nincs különbség az otthoni és a munka-
helyi stressz között. Ha már eleve feszültek va-
gyunk, akkor egy kisebb vita következtében is
kiborulunk. Mindez biokémiai okokra vezethetõ
vissza, mivel ilyen szituációkban a stresszhor-
monok tömege (fõleg kortizol) termelõdik,
amely a kiválasztódás után órákon át testünk-
ben marad. A kortizol a munkamemóriától lopja
el az energiát. Amikor magas a kortizolszintünk,
több hibát vétünk, zavartabbak leszünk, és nem
tudunk jól emlékezni még olyasmire sem, ami
az iménti munkánkkal volt kapcsolatos. 

Az emberek egy része stresszes idõszakok-
ban megfeledkezik az evésrõl, és étvágytalan-
ságtól szenved. Mások azonban többet esznek,
ezért híznak. Az idegességüket nassolással
próbálják leküzdeni, a bánattól hájréteget nö-
vesztenek. A probléma okozója az említett
stresszhormon, a kortizol, ami fokozza az étvá-
gyat.

A stressz miatt irreleváns gondolatok zavar-
nak meg, és nehezebbé válik a munkánk zavar-
talan ellátásához szükséges információk feldol-
gozása. Erre példaként említem, hogy ha okta-
tás, továbbképzés befejeztével vizsgáznunk
kell, akkor a vizsgadrukk miatt a teljesítõképes-
ségünk leromlik.

A stressz kivédésére, illetve hatásának csök-
kentésére az emberek jóval több altatót, nyug-
tatót, antidepresszánst szednek. Európa leg-
gazdagabb országaiban és Amerikában a tíz
leggyakrabban felírt gyógyszer közül három
antidepresszáns! Ez az adat jól jellemzi a lakos-
ság idegállapotát, ami összefügg a folytonos

teljesítési kényszerrel. A tartósan 12-14 órai na-
pi munka miatt a szervezet nem tud regenerá-
lódni, védtelenné válik a betegségekkel szem-
ben.

A kellemetlen munkahelyi környezet, a nem
segítõkész, idegesítõ munkatársak, az igazság-
talanul ítélkezõ fõnök, a lebecsültség érzése je-
lentõsen fokozza a koszorúérbetegség, a szív-
infarktus kockázatát – állítja egy brit kutatócso-
port. A szívet károsító stresszhatás különösen
az 50 évesnél fiatalabb munkatársak esetében
érvényesül. A stresszhatás 32%-ban úgy befo-
lyásolta a vizsgált személyek sorsát, hogy rossz
szokásokat, életmódbeli hibákat váltott ki náluk.

Az Országos Egészségbiztosítási Tanács
szerint a táppénzkifizetéseknek mintegy 90%-a
a stressz által kiváltott problémákra vezethetõ
vissza. 

Kimutatták azt is, hogy a munkával kapcso-
latos stressz okozta egészség- és életminõség-
romlás konzervatív becslések szerint is évente
legalább 20 milliárd euró veszteséget jelentett a
korábbi 15 EU-tagállamnak. A „Corporate
responsibility”, a munkahelyi felelõsséggel kap-
csolatos dokumentum azt javasolja, hogy az
EU-ban a vállalatok küldetésnyilatkozatának le-
gyen része a dolgozók testi és lelki egészségé-
ért, életminõségének javításáért vállalt felelõs-
ség. Javasolták, hogy a munkahelyi vezetõk
munkaköri leírásának legyen része e felelõsség
vállalása.
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A cellulóz- és papírgyártás technológiai fo-
lyamatai a cellulózrostok felületének elté-

rõ nagyságrendû változását okozzák. A rostfe-
lületet módosító eljárások hatásainak nyomon
követésére alkalmazható a részecske-adszorp-
ciós elvû, ún. „hármas módszer”. Ily módon a
papíripari rostok kolloidszerkezetének és felüle-
ti jellegének meghatározása az enyvezés, a töl-
tés és a színezés technológiai folyamataihoz
hasonló nagyságrendû rost felületén történik.
Mint azt az elõzõ cikkben (Papíripar LIII./1.)
részleteztük, a papíripari cellulózrostok felületi
szerkezete igen összetett, és a fajlagos felület 
– a felületet jellemzõ, egyszerûsített érték –
nagymértékben függ az alkalmazott meghatá-
rozási módszertõl.

Jelen kutatásunk célja annak megállapítása
volt, hogy a rostok különbözõ módon meghatá-
rozott, eltérõ nagyságrendû felületi értékei mi-
lyen arányban változnak az õrlés hatására. La-
boratóriumi kutatómunkánk során háromféle
növényi alapanyagból (pamut, búzaszalma,
lucfenyõ) elõállított, eltérõ módon feltárt és fe-
hérített, foszlatott és õrölt papíripari rostanyagot
vizsgáltunk.

A VIZSGÁLATI MODELLSOROZAT

A vizsgálati modellsorozat rostjainak megvá-
lasztásakor az eltérõ morfológiai jellemzõket és
a kémiai összetételt vettük figyelembe. A feltá-
rás paramétereit az 1. táblázat mutatja.

A pamutrost jellemzõen különbözõ rostmé-
retû, gyakorlatilag homogén állományú cellu-
lóz. A búzaszalmarostok lignintartalma jelentõ-
sebb, viszont heterogén sejtállománya miatt
összetétele is heterogén. A lucfenyõ faanyag
döntõen tracheida rostokból áll, melynek lignin-
tartalma natív állapotban közel 30%. A fehérített
és fehérítetlen cellulózrostok kémiai összetéte-
lét mutatja a 2. táblázat.

A VIZSGÁLATOK SORÁN ALKALMAZOTT

MÓDSZEREK

A felületvizsgálatokhoz a cellulózrostokat labo-
ratóriumi Vallei-hollandi õrlõberendezésen õröl-
tük szabványos körülmények között, így min-
den rostanyagból foszlatott, 30, 50 és 70 SR-fok
körüli mintákat állítottunk elõ, meghatározva az
õrlésgörbéket az 1. ábra szerint.

A vizsgált cellulózrostok esetében magas
korrelációt állapítottunk meg az õrlésfok és az
õrlésidõ között, mely értékek alapján empirikus,
ún. exponenciális Boltzman-függvényekkel in-
terpoláltuk az õrlésgörbéket.

Az õrlés során WAT-250 D(W96P) típusú
videomikroszkóp segítségével vizsgáltuk a ros-
tok alakját, morfológiai jegyeit és a fibrillálódás
mértékét (2. ábra).

PAPÍRIPARI ROSTANYAGOK

FELÜLETI JELLEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA II.
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS EREDMÉNYEK

� Koltai László fõiskolai adjunktus,
BMF RKK, MTI Csomagolás- és
Papírtechnológiai Szakcsoport

Kulcsszavak: rostanyag, mikro-
fibrilla, fajlagos felület, felületi
adszorpció, metilénkék, vas-hid-
roxid, titán-dioxid.



A megfelelõ mennyiség kiõrlése után a nedves
cellulózmintákból Ernst-Hage típusú laboratóriu-
mi lapképzõvel 15 db, kb. 80 g/m2-es lap készült.
A minták másik részét hûtõszekrényben, nedves
állapotban, légmentesen lezárva, 274–276 K kö-
zött tároltuk a további vizsgálatokig. A cel-
lulózrostminták pH-értéke az õrlés során használt
csapvíznek megfelelõen 6,5–7 körüli volt, ami a
lapképzés szempontjából megfelelõ, de a felület-
vizsgálatokhoz a minták pH-beállítására volt szük-
ség, így azt 3,8–4,0 pH-értékûre állítottuk be 0,01
mol/l-es HCl-, illetve 0,01 mol/l-es NaOH-oldattal.
A mintalapok klimatizálása után meghatároztuk
azok tépési, szakítási és repesztési paramétereit
a vonatkozó szabványoknak megfelelõen.

A cellulózrostminták különbözõ rendû fajla-
gos felületeit – a hármas módszer szerint – 0,77
nm-es részecskeátmérõjû, C.I.52015-típusú,
egy kristályvizes metilénkék mikroszínezék, 
5 nm-es vas-hidroxid [Fe(OH)3] szolrészecskék
és átlagosan 524,5 nm-es, RFD-1 jelû titán-dio-
xid (TiO2) részecskék adszorpciójával határoz-
tuk meg. A vizsgálatoknál használt vas-hidroxid
szol [Fe(OH)3] tömény vas-klorid (FeCl3) oldat
porított ammónium-karbonát (NH4)HCO3 általi
hidrolízisével készült.

A felületvizsgálatok során a vizsgálati körül-
ményeket úgy alakítottuk ki, hogy telített
monomolekuláris réteg jöjjön létre a részecskék
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1. táblázat: A kémiai kezelés, feltárás és fehérítés technológiai paraméterei

Minta Rosttípus Vegyszer Koncentráció
(m%) Fehérítés

Koncent-
ráció
(m%)

So Feltárási
idõ (min)

Feltárási
hõmérséklet

(K)

1. Lúgosan kezelt
pamutrost

NaOH + tenz. 6+0,5 nem volt 0 0 20+40 383

2. Fehérített
pamutrost

NaOH + tenz. 6+0,5 H2O2 5 0 20+40 383

3. Pamut linter NaOH – H2O2 – 0 – –

4. Fehérítetlen
szalmacellulóz

NaOH+Na2S 13 nem volt 0 15 20 443

5. Fehérített
szalmacellulóz

NaOH+Na2S 13 Cl2 6 15 20 443

6. Lucfenyõ
rostcellulóz

NaOH+Na2S 18 nem volt 0 20 60+135 438

2. táblázat: A rostanyagok kémiai összetételének vizsgálati eredményei

Kémiai összetétel
Lúgosan

kezelt
pamutrost

Fehérített
pamutrost

Pamut
linter

Fehérítetlen
szalma-
cellulóz

Fehérített
szalma-
cellulóz

Lucfenyõ
rostcellulóz

Holocellulóz-tartalom (%) 98,30 99,49 – 88,2 95,61 –

Alfacellulóz-tartalom (%) 98,74 98,83 97,6 63,2 86,61 71,4

Hemicellulóz-tartalom (%) 0,00 0,63 0,5 21,0 8,79 14,1

Lignintartalom (%) 0,53 0,11 0,0 3,9 2,43 10,6

Extrakttartalom (%) 0,45 0,41 0,4 4,1 1,83 2,8

Hamutartalom (%) 0,82 0,78 0,7 3,9 0,55 0,9
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által hozzáférhetõ rostfelületeken. Mivel a réteg-
tömörséget az azonos töltéselõjelû részecskék
közti taszítás befolyásolja, így az volt a célunk,
hogy a taszítás elhanyagolható mértékûre
csökkenjen. Ezért az elõkészítõ vizsgálatok so-
rán az elektrolitkoncentráció, a pH, a kezdeti
vagy egyensúlyi koncentráció, az adszorpciós
idõ és a hõmérséklet esetében telítési (Lang-
muir típusú) izotermák (3. ábra) felvételét és az
optimális tartomány meghatározását végeztük
el. Így például a metilénkék adszorpciós fajla-
gos felület-meghatározási módszer esetében
megállapítottuk, hogy az 1,0 ± 0,5 g abszolút
száraz tömegû, 3,8–4,1 pH-jú rostanyag 297 K

hõmérsékleten, 20,0 cm3 térfogatú 3,0 mmol/l-es
koncentrációjú metilénkék oldat esetében a
telítési adszorpció eléréséhez szükséges idõ 
5 óra, a rostanyag típusától függetlenül.

A kísérletileg meghatározott adszorpciós izo-
termák telítési értékeibõl, vagyis az adszorbeált
részecskék mennyiségébõl számítható a fajla-
gos felület az adszorptívumok helyigényének
ismeretében (3. táblázat).

A rostfelület jellemzésére a korábbi kutatása-
ink során használt fogalomrendszert indokolt-
nak látszott pontosítani. Az adszorptívumok
mérete alapján a molekuláris méretû, meti-
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1. ábra:
A pamut
linterrost
õrlésgörbéje

2. ábra: A különbözõ õrlésfokú, fehérített búzaszalma minták videomikroszkópos felvételei



lénkékkel mért felületet nevezzük molekuláris
nagyságrendû felületnek, a kolloidnagyságú
vas-hidroxiddal mért felületet kolloidfelületnek,
az 500 nm feletti átlagos részecskeátmérõjû ti-
tán-dioxiddal mért felületet pedig durva felület-
nek. A fentiektõl megkülönböztethetõ a rostfelü-
let rendûségének jellemzésére az elsõrendû,
másodrendû és harmadrendû felület fogalma.
Az elsõrendû felület nagysága megegyezik a
durva felület nagyságával, a másodrendû felü-
let a kolloidfelület és a durva felület különbsé-
ge, a harmadrendû felület pedig a molekuláris
és kolloidfelület különbségeként adódik (4. áb-
ra). Ez az új fogalomrendszer lehetõséget ad a
rostfelületet módosító eljárások hatásainak
megítélésére, a papíripar számára kiemelt fon-
tosságú enyvezés, töltés és színezés szem-
pontjából.

További munkánk során összefüggést ke-
restünk az azonos származású, de eltérõ feltá-
rású cellulózrostok õrölhetõsége és fajlagos
felületváltozása között, valamint vizsgáltuk a
rost származásának és feltárási módjának a
különbözõ rendû fajlagos felületértékekre gya-
korolt hatását. A rostanyagokból képzett lapok
mechanikai paramétereinek és a rostanyag fe-
lületi jellegének változása közötti kapcsolat
megállapításához korrelációszámítást alkal-
maztunk.

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

A hármas módszerrel meghatározott fajlagos
felület és a cellulózrost viszonyára vonatkozóan
megállapítható, hogy fehérítés hatására elsõ-
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3. ábra: 
Az adszorbeált metilénkék 

és az adszorpciós idõ
kapcsolata

55 SR õrlésfokú
lúgosan kezelt

pamutrost esetén

Jellemzõ
Adszorptívum

metilénkék vas-hidroxid titán-dioxid

Részecskeátmérõ (nm) 0,77 5,0 524

Részecske helyigénye (nm2) 0,593 25 2,745·105

Monorészecskés borítottság (mg·m–2) 0,95 8,9 890

3. táblázat: Az adszorptívumok jellemzõi
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sorban a foszlatott állapotú, alacsony õrlésfokú
minták esetében mutatható ki felületnövekedés
a titán-dioxid (TiO2) szuszpenzióval mért durva
nagyságrendû és a vas-hidroxid [Fe(OH)3]
szollal mért kolloidméretû tartományokban. A
különbség az õrlés elõrehaladtával csökken, a
minták 75 SR-os felületértékeiben a fehérítés
hatása már nem mutatható ki.

A hármas módszerrel meghatározott fajla-
gos felület és az õrlésfok között erõs, pozitív
korrelációt állapítottunk meg. Az õrlésfok növe-
kedésével nõ a különbözõ módon mért fajlagos
felület a rostanyagra jellemzõ mértékben, azaz
a pamuteredetû rostanyagok esetében a
metilénkékkel mért fajlagos felület 18–38 m2/g
között, a vas-hidroxiddal mért fajlagos felület
2–28 m2/g között, a titán-dioxiddal mért fajlagos
felület 0,6–2,6 m2/g között változik. A búzaszal-
ma rostanyagok esetében a metilénkékkel mért
fajlagos felület 25–32 m2/g között, a vas-hid-
roxiddal mért fajlagos felület 10–29 m2/g között,
a titán-dioxiddal mért fajlagos felület 0,3–2,6
m2/g között változik. A lucfenyõ rostanyag ese-
tében a metilénkékkel mért fajlagos felület
33–49 m2/g között, a vas-hidroxiddal mért fajla-
gos felület 12–36 m2/g között, a titán-dioxiddal
mért fajlagos felület 2–4 m2/g között változik.

A hármas módszerrel mért felületi értékekbõl
számított elsõ-, másod- és harmadrendû felüle-
tek és az õrlésfokváltozás kapcsolatára vonat-
kozóan megállapítottam: az elsõrendû felület
jellemzõen nõ az õrlésfokkal, értéke 0,3–4 m2/g

között változik, a másodrendû felület jellemzõ-
en nõ az õrlésfokkal, értéke 2,1–35 m2/g között
változik, a harmadrendû felület a rostanyagok
jelentõs részénél csökken az õrlésfok elõreha-
ladtával, értéke 17–8 m2/g között változik. Utób-
bi arra utal, hogy a molekuláris nagyságrendû
rostfelület az õrlés elõrehaladtával a kolloid mé-
rettartományba megnyílik.

Összefoglalva a kapott eredményeket meg-
állapítható, hogy a mechanikai paraméterek és
a különbözõ adszorptívumokkal mért fajlagos
felületi értékek, valamint az ezekbõl származta-
tott különbözõ rendû értékek közötti kapcsolat
vizsgálatánál (5. ábra) a legmagasabb korrelá-
ciót a szakítási mutató és a titán-dioxiddal, illet-
ve a vas-hidroxiddal mért felület összevetése-
kor kapjuk. A legtöbb rostanyag esetében a té-
pési mutató gyenge kapcsolatot mutatott mind
a három módszerrel meghatározott felületérté-
kekkel. A metilénkékkel mért felület jellemzõen
kis korrelációt mutatott a mechanikai paraméte-
rekkel. Az elsõrendû felület értékei a titán-dio-
xiddal mért felület értékeivel megegyeznek, így
az elsõrendû felület is szoros kapcsolatban áll a
mechanikai jellemzõkkel.

A meghatározott kapcsolatokat azok erõssé-
ge szerint sorba rendezve általánosan a követ-
kezõ állapítható meg: a legszorosabb kapcso-
lat a titán-dioxiddal mért, elsõrendû felület, vala-
mint a másodrendû, kolloid nagyságrendû felü-
let és a szakítási mutató között van. Mivel a sza-
kítási igénybevételnél a lapot alkotó rostok kö-
zötti kapcsolatok száma és erõssége a megha-
tározó, a nagy felületen egymáshoz kapcsoló-
dó rostokon a terhelés megoszlik, így növelve a
papír szakítószilárdságát. Mindebbõl arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a szilárdsági értékét
meghatározó rost-rost kapcsolat a rostfelület
durva és kolloid tartományában valósul meg.
Az õrlés során elsõsorban a fibrillálódás növeli
a fajlagos felületet, azonban a rostfelület mole-
kuláris tartományában csak kisebb mértékû vál-
tozást idéz elõ, ezért nem jellemzõ a szoros
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4. ábra: A rostfelület különbözõ rendû
részeinek meghatározása



kapcsolat a molekuláris felületértékek és a me-
chanikai paraméterek között.

A repesztési mutató elsõ- és másodrendû fe-
lülettel mutatott szoros kapcsolata szintén a
nagy fajlagos felület szerepével magyarázható.
Mivel a papír repesztõszilárdságának meghatá-
rozásakor a minta adott pontjából kiindulva
egyidejûleg számos irányban ható erõhatásnak
tesszük ki a lapszerkezetet, a keletkezõ feszült-
séget a lapot alkotó, egymáshoz kapcsolódó
rostok viselik, így azok felülete – a kapcsolódá-
si pontok száma miatt – döntõ a repesztõszi-
lárdság szempontjából.

A tépési mutató átlagosan alacsony korrelá-
ciós értékei alapján csak gyengébb kapcsolatot
határozhatunk meg az elsõ- és másodrendû fe-
lületekkel. Ennek oka az, hogy a tépõszilárdsá-
got elsõsorban a lapszerkezetet adó rostok
hosszúsága és rugalmassága befolyásolja. 
A rost keresztirányú vágása, vagyis az õrlés so-
rán bekövetkezõ roströvidülés a fajlagos felület
értékét elhanyagolhatóan kis mértékben növeli
a fibrillációhoz és a rost hosszirányú vágásához
képest.
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p. 2. András Szõke: Escape ahead: Mosonpack, Mosburger,

Mosonmagyaróvár
The traditional Paper Converting Days were organized by the
Technical Association of the Paper and Printing Industry late April
in Mosonmagyaróvár. The first day was devoted to mill tours
inside and outside the borders for the almost seventy partici-
pants. On the second day papers dealing with economic and
technical topics enjoyed success among them.

p. 8. Dr. Andrea Kovács Szabó: Workshop for two profes-
sions

After a one year intermission, the Professional Day of Packaging
and Paper Technologists was organized in a new design and
technically extended at the Budapest Technical College. The pro-
fessional day considered as the predecessor of this event had
been taking place on an annual basis until 2007 in the organiza-
tion of the College and the Association of Papír Press. Due to dis-
solving of the Association this event was cancelled last year.
Good news however that the Technical Association of the Paper
and Printing Industry took over the baton and resuscitated this
tradition extending with the interest of the paper industry. The
representatives of both professions enriched the program with
numerous interesting presentations.

p. 12. András Szõke: Paper industry before paradigm change
At the festive 40th PRIMA Conference in Turin there were almost
150 participants coming mainly from European countries. Even
the title was exciting: “Paper - in Search of Relevance. And all
presentations, questions, conversations inquired if there will be a
change in trend, when and where. Although the lecturers came
first of all from the sectors of market pulp, paper- and printing
paper and newsprint, statements on economy, society, financial
affairs and efficiency are not without impact on the future of the
other paper grades.

p. 18. Violetta Varga: A part will stand still but will not be
closed

This is the matter of the Csepel paper mill, the almost 50 year old,
obsolete paper machines producing packaging papers (medium
respectively) have been stopped recently: the exactly half centu-
ry old Austrian (Voith) PM4 stopped on 4th April, the younger “all
together” 43 year old Finnish (Tampella) PM 6 on 29th May. After
86 years paper making in Csepel was terminated. The corru-
gated (converting) plant of the company continues to function at
this site and a new paper mill is being constructed in Dunaújvá-
ros by the company group. The historical publication, Csepel
Chronicle issued in connection with this milestone will be cited.

p. 24. Edit Darabos: Paper objects from the XVIII–XIX cen-
turies in the collection of the Museum of Applied Arts

As typical decoration elements of the commercial and adverti-
sing packaging, fancy-boxes of the XIX century are color printing,
printing with gold and embossing. Interesting data are received
if we look back to the possible historic predecessors of the listed
printing techniques. The types of objects can be directly studied
at the Department of Small Collections of the Museum of Applied
Arts which help get acquainted with these predecessors. A col-
lection of outstanding importance is kept from flyleaves and
cover papers made by using different techniques, from the typi-
cal paper objects of the XVIII-XX centuries, ranging from indivi-
dually made through commercial packaging materials.

p. 28. Ágnes Ádám: Approaching distances, reaching farness
The exhibition shows in the Austrian National Library until 8th No-
vember the geographical treasure which is in possession of this
institution: mostly maps from XVII century, atlas, manuscripts and
old printed matters. In the organization of the exhibition also con-
servers were involved.

p. 32. Dr. Marcell Szõnyi – Dr. Réka Józsa: Novelties in he
regulation of product charge

The act on environmental product charge and the waste hand-
ling systems established as a result of this act have served the
protection of the environment since 1995 and ensure the fulfil-
ment of the waste handling requirements of the European Union.
The act on product charge has been amended twice recently, in
November 2008 and early April 2009. The amendment of the act
in 2008 (effective from 1st January 2009) made inevitable the
simultaneous amendment of the related rules of execution.
Accordingly, the government decree on the conditions of en-
joying product charge holiday and on the reclaim and transfer of
product charge was also amended in December 2008.

p. 35. Benõ Zsoldos: Leaders and employees in the trap of
stress. Part 1.

Stress accompanies us through our lives. We encounter it in our
daily life, in family, among friends, in workplaces. “Good stress”
stimulates to achieve a goal, enhances our initiatives, and pro-
motes our improvement. The dangerous stress, on the other
hand, makes us ill both in terms of spirit and body, impairs our
self-confidence, and diminishes our self-esteem. In workplaces it
has no respect of employees or of leaders. Power-based or
instruction-based managing style, a forced behaviour in spite of
our confidence, unpleasant atmosphere in workplaces, defective
human relations, over-extended work – all these lead to stress, in
longer or in shorter run. The leader can be able to ensure a good
(resonant) atmosphere, increasing thus the satisfaction of the
employees with the working conditions, good feeling which will
manifest in evident results in achievements of goals of the com-
pany and of the person, and to increase the performance of both
the organization and the individual.

p. 43. László Koltai: Determination of the surface features of
paper industrial fibrous materials. Part II. Test methods
and results

Keywords: fibrous material, microfibril, specific surface, surface
adsorption, metal blue, ferric hydroxide, titan-dioxide
Technological processes of pulp and paper making cause the
change of cellulose fibres’ surfaces to a different order of magni-
tude. In order to monitor the effects of the processes of fibre sur-
face modifications a so-called “triple method” based on particle
adsorption principle can be applied. Determination of the colloid
structure and surface characteristics of the paper industrial fibres
was made on a fibre surface of a size similar to technological
processes of sizing, filling and colouring. As it was detailed in our
previous article (Papíripar LIII./1.), surface structure of the paper
industrial cellulose fibres is very complex and the specific surface
– a simplified value characterising the surface – is highly depend-
ent on the applied method of determination. The objective of our
research is to find the ratio of changing of the surface values of
different order of magnitude of the fibres defined in different ways
by the effect of beating. In our laboratory trials we have investi-
gated paper industrial fibrous material made of three types of
vegetable fibres (cotton, wheat straw, spruce), cooked,
bleached, shredded and beaten in different ways.




