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HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Tisztelt Olvasó !

Az utóbbi két évben lapunkban a nagyvilág hírei mindig a környezettel kapcsolatos gondolatokkal, a 
fenntartható fejlõdéssel kezdõdnek, mert minden felelõsen gondolkodó ember pontosan tudja, hogy ez élet vagy 
halál kérdése földünkön.

Most az egész rovatot ez a problémakör tölti ki, a CEPI által kezdeményezett nemzetközi tanács meg-
alakításától (mely felvállalta a klímaváltozás és egyéb környezeti kérdések kezelését), a brüsszeli Zöld Héten át 
az üvegházhatást okozó gázok problematikájáig. Összefügg a kérdéssel a csomagolási direktívák felülvizs-
gálata is, mely a csomagolás környezeti hatásának felmérésére életciklus-analízis végzését is célul tûzi ki.

Az õszi johannesburgi „Fenntartható fejlõdés” konferenciát is a fenti problematika jegyében szervezik, 
melyen Magyarország iparának környezettudatos fejlesztését a Dunapack Rt. példája fogja illusztrálni.

a szerkesztõ

A fenntartható fejlõdés a brüsszeli Zöld 
Hét középpontjában

Az Európai Bizottság szervezésében rendezték 
meg Brüsszelben a Zöld Hetet „A mi jövõnk, a mi vá-
lasztásunk – Egy új életmód” címmel. A rendezvény-
sorozat fõ szervezõje a Környezetvédelmi Fõigaz-
gatóság volt. Romano Prodi, az Európai Bizottság el-
nöke a megnyitón mondott beszédében kiemelte, hogy 
a gyermekek 10%-a szenved légzõszervi megbete-
gedésben, amiért a légszennyezés okolható. Elmond-
ta, hogy az EU kiáll a globális felmelegedés elleni harc 
mellett, és komoly programmal készül a 2002 szep-
temberében Johannesburgban megrendezésre kerülõ 
környezetvédelmi csúcstalálkozóra.

Konferenciákon és kiállításokon mutatták be az 
európai polgároknak az Európai Unió környezet-
védelmi célkitûzéseit, programjait és tevékenységét. 
Kiemelt hangsúlyt helyeztek a környezetvédelemben 
érintett csoportok (szakértõk, politikai döntéshozók, 
diákok) közötti párbeszéd erõsítésére.

Bemutatták a közösség szintjén, az Európai Bizott-
ság által megvalósított környezetvédelmi programokat.

Ebben az évben 4 kiemelt témája volt a Zöld Hét-
nek:

- egészség, gyermekek és környezetvédelem

- fenntartható termelési módszerek és fogyasztói 
igények,

- világtalálkozó a fenntartható fejlõdésrõl: a kérdés 

globális megjelenése,

- a Natura 2000 program keretében megvalósuló 
projektek.

A programok között vitafórumok, filmvetítések is 
szerepeltek. Fiatalok részvételével szimulált ülést 
tartott a Környezetvédelmi Tanács környezetvédelmi 
miniszterek jelenlétében. Tizenkét, 6 és 22 év közötti 
fiatal vehetett át oklevelet Margot Wallström környezet-
védelmi biztostól az európai környezetvédelem jövõjé-
rõl készített pályázatáért.

A rendezvényeken döntés született arról, hogy 
2002 szeptemberében rendezik meg az Európai Mobi-
litás Hetet, amelyen bemutatják, hogy a fenntartható 

Nem csökkent az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása 1999-2000-ben az 

Európai Unióban

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 
által nyilvánosságra hozott adatok szerint az európai 
Co - és az üvegházhatást okozó gázkibocsátás stabi-2

lizálódott ugyan 2000-ben, de elmaradt a Kiotói Meg-
állapodásban vállalt csökkentési célkitûzéstõl. Az EU 
Kiotóban azt vállalta, hogy 2008-2012 között 8%-kal 
csökkenti a gázkibocsátást, de az EEA értékelése 
szerint a trendek – különösen egyes tagállamokban  
aggasztóak.

A legrosszabb értékelést Spanyolország kapta, 
ahol a káros gázkibocsátás emelkedésének mértéke 
kétszeresen haladta meg az EU által elfogadhatónak 
tartott 15%-os szintet. Ausztria, Belgium, Dánia, Gö-
rögország, Hollandia, Írország, Olaszország és Portu-
gália is túllépte az 1998-ban önként vállalt emelkedési 
szintet.

Az EEA tanulmánya megállapította, hogy a 
Közösség szintjén az üvegházhatást okozó gázkibo-
csátás 2000-ben 3%-kal volt alacsonyabb az 1990-es 
bázisévhez képest. A CO -kibocsátás 0,5%-kal 2

csökkent. Így az EU eddig nem szegte meg vállalásait.
1999-2000 között azonban az üvegházhatást 

okozó gázkibocsátás 80%-át kitevõ CO -emisszió 2

0,5%-kal emelkedett, alapvetõen a villamosenergia-
termelés következtében. A teljes károsanyag-
kibocsátás emelkedése 0,3% volt. Ezt fõleg az 
Egyesült Királyság okozta, a szénalapú elektromos 
energia elõállítás felfuttatásával.

Mind az EEA igazgatója, mind az Európai Bi-
zottság környezetvédelmi biztosa veszélyesnek ítélte 
ezeket a trendeket. Felhívták a Közösség és a 
tagállamok figyelmét további lépések megtételére a 
Kiotóban vállalt kötelezettségek betartása érdekében.

Forrás: O.M. Nemzetközi K+F Hírlevél 2002 július

közlekedés hogyan befolyásolja a levegõ minõségét, a 
zajcsökkentést és az életminõséget.

Forrás: O.M. Nemzetközi K+F Hírlevél 2002. június
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HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Üvegházhatású gázok váltják fel a 
freonokat a felsõ légkörben

A freonokat (klórozott-fluorozott szénhidrogé-
neket), amelyek korábban veszélyeztették a magas 
légkört, hamarosan üvegházhatású gázok váltják 
fel, és õk pusztítják a sérülékeny ózonréteget. A sû-
rûn lakott területek fölött elõreláthatóan ezért nem 
gyarapszik a jótékony ózon sûrûsége, a freonok 
teljes betiltása ellenére – állítják a NASA Goddard 
Ûrkutatási Központban.

Ha a klíma nem melegedne, az ózonréteg 2040 
körül teljesen regenerálódna, megszabadulva az 
ipari ózonkárosító kibocsátások hatásaitól – szá-
mította ki Drew Shindell, az ûrkutatási központ 
munkatársa. Ám a környezetvédelmi rendszabá-
lyokat hatástalanítják az üvegházhatású gázok, 
melyek sokféleképpen fejtik ki káros hatásukat. Pél-
dául a magasban a metán vízzé alakul, a magas 
légköri sugárzási viszonyok hatására pedig az 
ózonmulekulák fokozatosan elbomlanak.

Az ózonréteg egyelõre még védi a Földet a Nap 
ibolyántúli sugárzásaitól, ilyen hatásra alakult ki 
valamikor réges-régen az élet, és csak a nagy üveg-
házhatású gázok kitermelõinek megegyezésén 
múlik, hogy fennmarad-e, remélhetõ-e fennmara-
dása bolygónkon.

Forrás: Magyar Hírlap, 2002.VII.5.

A világ cellulóz- és papíripari 
szövetségei közös tanácsot hoznak létre

A CEPI vezette április 24-25-ei római konferen-
cián 20 ország papírszövetségének képviselõi alá-
írtak egy feltételes nyilatkozatot az Erdészeti és Pa-
píripari Egyesületek Nemzetközi Tanácsának 
(International Council of Forest and Paper 
Associations, ICFPA) megalakításáról. A nyilat-
kozatot a nemzeti papírszövetségeknek utólag jóvá 
kellett hagyni. A szervezet titkári funkcióját 
kétévente más-más papíripari szövetség dele-
gáltjai töltik be, a szervezetnek nem lesz fix költség-
vetése. Közös projekteket terveznek a klíma-
változás, a kölcsönös megismerés és a statisztika 
területén. Az ICFPA formális megalapítása 
júniusban várható. Kezdetben a CEPI tölti be az 
elnöki tisztséget, majd két év elteltével a funkciót az 
AF&PA-nak (Amerikai Erdészeti és Papíripari 
Szövetség) adja át, de az FPAC (Kanada), a JPA 
(Japán) és a Bracelpa (Brazília) szakmai 
szövetségekkel együtt továbbra is részt vesz a 

Nemzetközi szintû együttmûködés a 

környezet változásának megfigyelésére

A CEPI és NCASI (az Egyesült Államok, Ka-

nada, Japán, Ausztrália, Chile és Dél-Afrika cellu-

lóz- és papíripari egyesületei) képviselõinek kül-

döttsége meghatározta a „Számítási eszközöket a 

cellulóz- és papírgyárak által kibocsátott üvegház-

hatású gázok mérésére”. Ennek célja, hogy javított 

és állandó megfigyelési módokat biztosítson az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának ellenõrzé-

sére. Segítségükkel a cégek hiteles és átlátható 

képet kapnak mûködésük hatásairól, és arról, hogy 

eleget tesznek-e az elõírásoknak. A fõbb részvé-

nyesekkel június 1-ig konzultálnak, a végsõ számí-

tást augusztus 1-ig állítják össze. Az eredmé-

nyeket az Erdészeti és Faipari Egyesületek Nem-

zetközi Tanácsának a klímaváltozással foglalkozó 

munkacsoportja fogja felhasználni.

Forrás: CEPI Focus, 2002 május

Késik a csomagolási direktívák 
felülvizsgálata

Késik az eljárás a csomagolási és csomagolási 
hulladék direktívák felülvizsgálatára. Egy közös 
álláspont kialakítását várják még õsszel a dán 
elnökség alatt. Ezalatt az EU Parlamentben Ms 
Corby (NL-PSE) koordinátor az anyagspecifikus 
újrafeldolgozási minimum határértékek helyett, egy 
minden anyagra egységes minimál határérték 
meghatározását tartja szükségesnek. Benyújtott 
egy definíciót a csomagolóanyagot piacra hozó 
cégek okozta környezeti hatás meghatározására 
(üvegházhatású gáz kibocsátása, forrásfelhasz-
nálás). Életciklus-analízist kell végezni az – elfoga-
dott definíciók szerint – annak igazolására, hogy 
csak a legalacsonyabb környezeti hatású csoma-
golást használják.

Az EU Parlament elsõ olvasatban júliusban 
fejezi be a felülvizsgálatot.

Forrás: CEPI Focus, 2002. május

titkárságot segítõ csoport munkájában. A szervezet 
nagyon nagy segítséget tud nyújtani a világ papír-
iparának azzal, hogy képviseli érdekeiket, pl. az 
ENSZ üléseken, illetve a környezetvédelmi 
egyezmények megfogalmazásakor.

Forrás: CEPI Focus, 2002 május
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HAZAI KRÓNIKA

Kedves Olvasó!

„Mindennek meg van a maga ideje” – mondja a bibliai bölcsesség.
Én most érzem, hogy eljött az ideje fiatal, értõ kezekbe átadni a Papípipari Kutatóintézet Kft. vezetését.
Szép, kemény 12 év van mögöttünk a privatizáció óta.
Kiváló szakértõ munkatársi gárdájának és a kutatás- fejlesztésben elkötelezett tulajdonosainak köszönhetõen a – 

nem kifejezetten piacosítható – cellulóz- és papíripari kutatási- szolgáltatási tevékenység bizonyította életképességét a 
piacgazdaság viszonyai között. Az intézet azon kevés ipari kutatóintézet közé tartozik, mely talpon maradt az elmúlt 
évtizedben.

A helyzet most sem könnyebb, mint 1990-ben. A folytatás és megújítás emberpróbáló feladata vár Károlyiné Szabó 
Piroskára, aki szeptember elsejétõl a Papíripari Kutatóintézet ügyvezetõ igazgatója.

Megköszönve együttmûködésüket és barátságukat, sok sikert, kitartást, jó munkát kíván, és az Önök figyelmébe 
és jóindulatába ajánlja az intézetet és Piroskát

Polyánszky Éva

1961-ben születtem 
egy kis szabolcsi faluban. 
Szüleim a vasutasi, illetve hi-
vatalnoki munka mellett föld-
mûvelésbõl éltek. Minket is 
munkára neveltek, amit most 
nagyon helyesnek tartok, de 
gyerekkoromban néha más-
képp gondoltam, különösen 
amikor nyáron hajnalban kel-
lett kelni a kukoricakapálás-
hoz. Az olvasást és tanulást 
jobban szerettem. 

Az egyik neves nyíregyházi gimnáziumban érettségiz-
tem, osztályfõnököm biztatására külföldre jelentkeztem to-
vábbtanulni. A kötelezõ orosztanulásból adódott helyszín-
ként a Szovjetunió, az akkor indított  szakok közül pedig a 
cellulóz- és papírgyártást választottam.

Öcsém erdészmérnöknek tanult Sopronban, vicce-
sen azt szoktuk mondani, hogy õ megtermeli a fát, én pe-
dig cellulózt, majd papírt gyártok belõle. Ez sajnos ma nem 
igaz, mert Magyarországon már csak szalmából készül 
cellulóz.

Egyetemi éveim alatt voltam gyakorlaton egy kis régi, 
és egy épülõ új nagy belorusz papírgyárban, valamint 
Dunaújvárosban, dolgoztam papírgépi segítõként, és labo-
ránsként.

Elsõ igazi munkahelyem a Papíripari Kutatóintézet 
volt, ahol kutatási segédmunkatársként elõször a magyar 
papírgyárak technológiai folyamataival és berendezése-
ivel ismerkedtem, mindenütt eltöltve egy-két hetet. Ezután 

kutatási feladatokat kaptam, melyek a lombosfa- celluló-
zok alkalmazásával, a papírhulladékok újrahasznosítá-
sával, és a papírgyári vízrendszerek zárásával voltak kap-
csolatosak. Néhány évi kutatómunka után a Papíripari 
Vállalat ifjúsági szervezetének titkárává választottak. E 
funkciómban még jobban megismertem az egyes pa-
pírgyárakat és az ottani kollégákat. Most a szakmai ren-
dezvényeken örömmel látom, hogy közülük sokan még 
mindig a papíriparban dolgoznak, akárcsak én. Hiszen a 
hatéves gyermekgondozási szabadság után ismét a Kuta-
tóintézetbe kerültem, mint „újrakezdõ”. Ekkorra már három 
szép (és jóeszû) gyerekünk volt férjemmel, aki a Csepeli 
Papírgyár jármûjavító részlegében dolgozik, melyet idõ-
közben privatizáltak. Ez történt a Kutatóintézettel is, így 
amikor 1994-ben elkezdtem dolgozni mûszaki titkárként, jó 
néhány dolog más volt már, például a nemzetközi együtt-
mûködés Nyugat-Európára irányult, amihez jól jött az an-
gol tudásom, és az idõközben megszerzett közgazdasági 
másoddiplomám.

Ahogyan a gyerekeim cseperedtek, egyre több olyan 
munkába is be tudtam kapcsolódni, ami külföldi tárgyalá-
sokon való részvétellel, konferenciákon való elõadások-
kal járt. Több idõm lett a kikapcsolódásra is – német tanfo-
lyamra, tornaórákra jártam, teljesítmény-túrákon, hosszú-
távú futásokon veszek részt. Tavaly lefutottam életem elsõ 
maratonját.

Mindez kitartást igényel, és fokozza is azt. Szüksé-
gem is lesz kitartásra, és energiáim egy részének átcso-
portosítására ahhoz, hogy megbirkózzak azzal a kihí-
vással, amit az ügyvezetõ igazgatói megbízatás jelent.

Vízi E. Szilveszter 1996 óta az alelnöki tisztet töltötte be a Magyar 

Tudományos Akadémián.

Az MTA három alelnöki tisztét

- A matematika és természettudományok területérõl Keviczky 

László,

- az élettudományok területérõl Hámori József,

- a társadalomtudományok területérõl pedig Marosi Ernõ akadémi-

kus tölti be.
A közgyülés újraválasztotta Kroó Norbertet, az MTA fõtitkárát és Meskó 
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Attila fõtitkár-helyettest is.
Az új elnök beszédében hangsúlyozta: egy gazdaságilag és po-

litikailag változó közegben az Akadémiának a folytonosságot és az állan-

dóságot kell képviselnie, amelynek lényege a minõségen alapuló, a társa-

dalmi tudatot is formáló szakmai és morális értékrend felmutatása, a tu-

domány fejlõdésének támogatása. Kitért továbbá arra is, hogy a jövõben 

még az eddiginél is jobban szeretnék bevonni a világ különbözõ részein 

élõ magyar tudósokat az itthoni tudományos munkába.

Károlyiné Szabó Piroska

Vízi E. Szilveszter akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadámia
 új elnövévé a tudós testület 170. közgyülése
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A március 19-én megválasztott új vezetõség a 
május 16-iki végrehajtó bizottsági (VB) ülésén átte-
kintette az egyesület helyzetét, a vezetés 2002. évi 
programját és elfogadta a 2002. évi gazdálkodási 
tervet.

1. Napirend: Az egyesület helyzete

Kardos György, leköszönõ elnök ismertette a 
PNYME és a hazai partnerszervezetek (Magyar 
Nyomdász Szakmai Szövetség, CSAOSZ, Nyom-
dász Szakszervezet, kamarák, minisztérium) kap-
csolatát. Részletezte a nemzetközi kapcsolatok (EU-
CEPA, TAPPI, INERGRAF, IARIGAI, szomszéd or-
szágok egyesületei) helyzetét és az együttmûködés 
legfontosabb tennivalóit.

Kitért a folyamatban lévõ ügyekre és feladatokra 
(Díj-bizottság alapítása, alapszabály, Papírkereske-
dõ Szakosztály helyzete). Rámutatott a legfontosabb 
rendezendõ kérdésekre.

Pesti Sándor, ügyvezetõ ismertette az egye-
sület és a MTESZ kapcsolatának kritikus pontjait (in-
gatlanvagyon), az oktatási intézményekkel való 
együttmûködést.

Kiemelte az évi több mint 100 millió Ft-os szintû 
gazdálkodás problémáit, elemezte a szakmai lapok 
helyzetét.

Bálint Csaba, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke a 
mûködés szabályszerûségével kapcsolatban ki-
emelte annak fontosságát, hogy van Alapszabály, 
melyre támaszkodva a jövõben negyedévenként 
meg fogják vizsgálni a mûködést.

Javasolja, hogy még az idén készüljön el a Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ), de addig 
is átmeneti szabályozások segítsék a döntéseket.

A gazdálkodást vizsgálva kiemelte a tervezés 
fontosságát, és azt, hogy az alaptevékenység elkülö-
nítendõ a vállalkozási jellegû tevékenységtõl.

Felhívta a figyelmet az átláthatóság és az ellen-
õrzés fontosságára.

Ez után a szakosztályvezetõk ismertették a tag-
ság elvárásait a vezetõségtõl és az ügyvezetéstõl.

Bujdos István listát kért a Titkárságtól a tagok el-
érhetõségérõl, és beszámolt arról, hogy a kiadók sa-
ját szakosztályt kívánnak indítani.

Kuminka József külön említette a fõiskolások, a 
nyugdíjasok és az aktívak igényeit, melyekben az a 
közös, hogy mindenki rendszeres információkhoz 
szeretne jutni. Felvetette, hogy a félévszázados, ja-
vítgatott alapszabály helyett idõszerû lenne új, eu-
rópai stílusú alapszabály elkészítése, mert a régi ne-
hézkessé teszi a mûködést.

A PNYME új vezetõségének programja

Fábián Endre fõtitkár a következõ tisztújítást 
jelölte meg az új alapszabály elkészítési határidejéül.

Annus Sándor javasolta, hogy a Díj-bizottság 
foglalkozzon az egyesület humánpolitikájával.

Polyánszky Éva is a tagokra vonatkozó adat-
bázis elkészítésének fontosságát emelte ki, mert ez 
alapul szolgálhatna a Papíripar c. lap személyi infor-
mációs rovatának. Egyben javasolta, hogy a gyári 
felelõsök adjanak rendszeresen híreket saját 
munkaterületükrõl, a fontosabb eseményekrõl.

A restaurátorok képviseletében Orosz Katalin 
mostohának érzi a relatíve kis létszámú szakosztály 
helyzetét. Több segítséget szeretne kapni. Nagyon 
hiányolja a rendezvénynaptárt.

Fábián Endre is megerõsítette, hogy a rendez-
vénynaptár elkészítése kulcskérdés. Szikszai 
Olivér ugyanilyen értelemben szólt és javasolta, 
hogy a szakosztályok egymás programját is mu-
tassák be a lapokban.

Isépy Andorné javaslatára Fábián Endre 
megerõsítette az elektronikus levelezés kialakításá-
nak fontosságát.

Szikla Zoltán határozatot fogadtatott el arról, 
hogy a programok felfrissítése érdekében május vé-
géig minden releváns szereplõ adja le a tervezett 
rendezvényeinek listáját.

2. Napirend: A 2002. év munkaprogramja

A fõtitkár – annak érdekében, hogy a jól mûködõ 
egyesület még hatékonyabb legyen – felvázolta, 
hogy mielõbb meghatározandó a PNYME missziója, 
stratégiája, tevékenysége, cselekvési programja, 
tervezett aktivitásai.

A 4 éves program elõkészítése érdekében a 
vezetõség felkérte Balog Miklóst, hogy június kö-
zepéig készítsen el egy vitaanyagot, amelyet a VB 
június végén megtárgyal.

Az elnök az SZMSZ részeként kontrolling és ter-
vezési szabályzat készítését is javasolta. Az SZMSZ 
elkészítésének határideje: okt.31.

Végül határozat született a címregiszterre, tag-
ság-regisztrációra vonatkozóan, melynek 1. ver-
ziója 2002.dec. 31-ig el kell hogy készüljön azért, 
hogy ezen keresztül lehessen kommunikálni a tag-
sággal.

A VB tagjai örömmel látták az új vezetés 
mozgósító programját és annak a reménynek adtak 
hangot, hogy a tervek megvalósítása sikeres lesz.

EHHEZ PEDIG MINDEN TAG EGYÜTTMÛ-
KÖDÉSE SZÜKSÉGES.

Polyánszky Éva
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Május 7-én tartotta a PNYME papíripari szakosz-
tályának budapesti tagcsoportja ez évi elsõ gyûlését, 
amelyet – a már bevált rendnek megfelelõen – az ipar-
ág hazai és nemzetközi helyzetérõl szóló vélemény-
cserés tájékoztatóval kezdõdött.

Annus Sándor a hazai papíripar legfontosabb 
2001. évi termelési, felhasználási eredményeit az aláb-
bi kerekített számokkal jellemezte: termelés 500.000 t, 
import - 550.000 t, export - 350.000 t és felhasználás -
750.000 t.

Juhász Mihály elmondta, hogy a világon 2001-ben 
a papírgyártás stagnált, illetve enyhén visszaesett. 
A legnagyobb csökkenés az újságpapírgyártásban 
volt. Az árucellulóz árának hullámzása nem egész-
séges jelenség. Most konszolidálódik a helyzet, vár-
ható, hogy jövõ márciusra kb. 500 USD/t lesz az ára. 
Érdekes jelenség, hogy a cellulóz nagyarányú ár-
ingadozása nem hatott a papírárakra. Ez annak is 
köszönhetõ, hogy az árucellulóz részaránya csökken, 

A budapesti tagcsoport gyûlése

ezért nem feltétlenül ez határozza meg a papírárakat.
A beruházási kedv nem volt különösen élénk, a-

hogy ez a válság idején mindig volt.
Annus Sándor ez után ismertette a PNYME Tiszt-

újító Közgyûlésén lezajlott választás eredményeit.
 A tagcsoport vezetõsége is megújításra kerül.

A javaslatot a jelenlévõk egyetértéssel fogadták, 
ennek megfelelõen a tagcsoport vezetõsége a követ-
kezõképpen alakult meg:

- Moravcsikné File Katalin tagcsoport-vezetõ
 - Nagyné Bognár Anna

- Térpál Sándor

A tagcsoport köszönetet mondott Annus Sándor 
munkájáért.

A program következõ eseménye az Országos 
Széchényi Könyvtár meglátogatása, ahol a könyvtár és 
a restauráló mûhely munkájával fognak megismer-
kedni és a Széchényi-emlékkiállítást tekintik meg.

Hazai energiahelyzet

Villamosenergia

Az ipari nagyfogyasztók aggódnak, mert attól 
tartanak, 2003 januárjától nem lesz valóságos verseny 
a villamoseneriga-piacon. A legnagyobb kohászati, 
vegyipari és papíripari cégek vezetõi május 8-án sajtó-
tájékoztatón fejtették ki álláspontjukat. Ismeretes, hogy 
az új villamosenergia-törvény a piacnyitás után lehe-
tõséget adna a nagyfogyasztóknak, hogy maguk dönt-
sék el, honnan és milyen feltételekkel vásárolják az 
áramot. Az igények 50 százalékát importból is fedez-
hetnék, ám erre csak korlátozott lehetõségek vannak.

A hosszú távú áramvásárlási szerzõdések miatt 
viszonylag kis mennyiségû szabad kapacitás lesz, és 
az importáram nagy része is már le van kötve. Mint 
elhangzott, egy-másfél éve még 1200 megawatt im-
portlehetõség volt, most már csak 500 megawatt, de 
700 megawattra lenne szükség – mondta Szaniszló 
Mihály, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának elnöke.

Kovács F. László, a BorsodChem vezérigazgatója 
a társaság versenyképességét félti a verseny hiánya 
miatt. Különösen akkor lehet kritikus a nagyfogyasztók 
számára a változás, ha a paksi áramot teljes mér-
tékben a lakosság számára hasznosítják, így a többi 
kapacitás átlagára kilowattóránként három forinttal 
drágulna.

A Dunapack képviselõje szerint a magyar pa-
pírgyárak sokkal drágábban jutnak energiához, mint a 
német és az osztrák versenytársaik. Mivel a hazai pa-
pírtermelés 60 százaléka exportra megy, az ener-

giaköltségek pedig a gyártási költségek negyedrészét 
teszik ki, a piaci pozícióikat féltik.

A Dunaferr, amely az ország második legnagyobb 
energiafelhasználója, most azt mérlegeli, hogy inkább 
megmarad a piacnyitás után is a közszolgálati fo-
gyasztói kategóriában, mert valódi verseny hiányában 
nem biztos, hogy megéri neki nagyfogyasztókat meg-
illetõ kategóriába tartozni.

Gázüzlet

Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) igazgatósága 
májusban megtárgyalta a Mol Rt. gázüzletágáról ké-
szített elõterjesztést, és véleményérõl, javaslatairól 
tájékoztatja az MFB tulajdonosi jogait gyakorló mi-
nisztert.

Nem született konkrét javaslat a gázüzletkötés 
feltételeirõl, vagy ha igen, azt nem tekintik 
véglegesnek. László Csaba leendõ pénzügyminiszter 
kijelentette, hogy az új kormány nem akarja meg-
vásárolni a Mol gázüzletágát, és felkérte a jelenlegi 
kabinetet, hogy ne is hozzon ilyen döntést.

Hernádi Zsolt, a Mol Rt. elnök-vezérigazgatója 
kifejtette, hogy a lakosság terheinek enyhítésére több-
féle megoldás lehetséges, kidolgozásukban a Mol szí-
vesen közremûködik. A gázüzlet eladására már a 
FIDESZ kormány mûködése alatt nem kerülhet sor. 
Ameddig nem lehet tudni, milyen lesz az új gázár-
szabályozás, addig nem is lehet reálisan felmérni a 
gázüzlet értékét.

Forrás: Népszabadság, 2002.05.09.
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A világ egyik legkorszerûbb és legnagyobb telje-
sítményû gépsorát helyezték üzembe a szolnoki papír-
gyárban. A két és fél milliárd forintos beruházás nyo-
mán évi százezer tonna kisalakú irodai papírt tudnak 
majd elõállítani a Neusiedler Szolnok Rt.- nél. A társa-
ság tavalyi árbevétele 45 milliárd, üzemi eredménye 
6,5 milliárd forint volt. Ezzel a megye második legna-
gyobb vállalata volt, mondta el Ferenc Gábor igazgató. 
Mindez a tavaly egy külsõ tanácsadó bevonásával 
végrehajtott „eredményjavító” program mellett az el-
múlt évek folyamatos fejlesztéseinek köszönhetõ. 
Tavalyelõtt 1,3 milliárd forintot, tavaly kétmilliárdot for-
dítottak fejlesztésekre, ennek nyomán jelentõsen nõtt 
a termelékenység. A szolnoki gyárban õt év alatt meg-

Kisebb formátumban erõsít a Neusiedler Rt.

duplázták az elõállított papír mennyiségét. Az rt. két -
szolnoki és dunaújvárosi gyárában tavaly már 194 ezer 
tonna papírt állítottak elõ.

A most befejezõdött beruházás révén új kisze-
relõgép állt munkába. A fejlesztést az tette szüksé-
gesség, hogy erõteljesen nõ az igény az irodai (nyomó- 
és fénymásoló-) papírok iránt, mondta az igazgatóság 
elnöke, Josef Welsersheimb. A társaság ugyanis kie-
melt figyelmet fordít a környezetvédelemre is: az ISO 
14 001 környezetirányítási rendszer bevezetésén dol-
gozik.

Forrás: e-Villággazdaság
Következõ számunkban részletesen beszámolunk az új fejlesz-

tésrõl. (a szerkesztõ).

Többmilliárdos program a Piszkei Papírnál

Új csomagológépet helyeztek üzembe a Piszkei 
Papír Rt.-nél. A beruházással a lábatlani gyár kapaci-
tása 20-25 százalékkal nõhet, s a toalettpapírok és a 
papírtörlõk esztétikusabb, célszerûbb kiszerelésben 
készülhetnek. A cégnél az idén és jövõre további fej-
lesztéseket terveznek. Az év végén új szalvétacsoma-
goló gépet állítanak be és jövõre egy új raktárcsarnokot 
is építenek, s beindítanak egy papírzsebkendõ-papírt 
gyártó gépet is.

A tervezett beruházások értéke több milliárd fo-
rintra tehetõ. A nagyarányú fejlesztésekre azért van 
szükség, mert a belföld mellett (ahol saját adatai szerint 
részesedése az árbevételbõl nyolcvan százalék) ex-
portpiacai is dinamikusan bõvülnek. A lábatlani gyár 

kivitele elsõsorban a környezõ országokba: Romániá-
ba, Horvátországba és Ukrajnába irányul.

Az 1,3 milliárd forint alaptõkéjû, 730 fõs Piszkei 
Papír Rt. több évtizedes hagyományokkal rendelkezik 
a hazai háztartás-higiéniai papírtermékek piacán, s az 
egyetlen olyan cég, mely gyártással, feldolgozással és 
kiszereléssel is foglalkozik. A társaság az 1993-as 
privatizáció során állami kézbõl a görög Zeritis-csoport 
tulajdonába került, mely ezáltal kiépítette hídfõállását a 
kelet-közép-európai régióban. A Piszkei Papír Rt. a 
Zeritis-csoport 2000. évi 140 millió dolláros éves árbe-
vételének csaknem egyharmadát adta.

Forrás: e-Világgazdaság, 2002.07.05.

Május végén indult el a próbaüzem a fûzfõi papírgyárban

Beindult az elsõ gyártósor az új, még bejegyzés a-

latt álló Fûzfõi Papíripari Ellátó és Kereskedelmi Rt.-nél.  
A próbaüzem – egyelõre csupán egy gépsoron 

kezdõdött a közelmúltban új tulajdonoshoz került fûz-

fõi papírgyárban. A jelenleg 245 alkalmazottat foglal-

koztató társaság egyelõre finompapírokat, illetve fi-

nom-csomagolópapírokat kíván gyártani, közölte 

Mészárovics Imre elnök-vezérigazgató. A gyár máso-

dik gépsora várhatóan június 10. környékén, a feldol-

gozóüzem május 27-én indul. Mészárovics elmon-

dása szerint ahhoz, hogy a társaság visszajuthasson 

a konkurencia által elhódított piacra, a kapacitás-

kihasználtságot 65-70 százalékra kell felhozni.

A társaság jelenleg bejegyzés alatt áll. A Fûzfõi 

Papírt a Hazai Papír (HP) Kft. vásárolta meg a felszá-

molásból. A HP egyébként vállalta a mintegy 200 

millió forintra tehetõ környezeti károk felszámolását 

is, amit egy hatályban lévõ szerzõdés értelmében 

2003-2005-ig kell megoldani. Kétféle környezeti 

ártalommal szembesülnek: az egyik a nagy területet 

elfoglaló szeméttelep, a másik a hulladékiszapot tá-

roló három medence. Az iszapot fel lehet használni 

bizonyos csomagolópapír-típusok gyártásához, de 

számos más megoldás is szóba jöhet.

Forrás: Napi Gazdaság 200.05.23.
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Régóta törekvés a cellulózrostok, rostanyagok 
- tulajdonságainak teljesebb megismerése, széle-

sebb körû jellemzése, 
- az egyes jellemzõk közötti kapcsolatok feltárása,
- továbbá annak a legkevesebb számú jellemzõ-

nek a kiválasztása,amellyel a legjobban jelle-
mezhetõk a cellulózrostok, rostanyagok, és elõre 
jelezhetõk egy adott rostanyagból készülõ papír 
tulajdonságai.

A vizsgálati módszerek

Cellulózrostok, rostanyagok tulajdonságainak 
vizsgálatára,mérhetõ jellemzõinek meghatározására 
megközelítõen 60 szabványosított vizsgálati módszer 
sorolható. A vizsgálati módszerek közel fele a kémiai, 
negyede a fizikai és kisebb részben a morfológiai, a fi-
zikai-mechanikai, fizikai-kémiai és az optikai jellemzõk 
meghatározását teszi lehetõvé. 

A kémiai összetételre, jellemzõkre vonatkozó 
vizsgálatok elsõsorban a fõ összetevõk, a cellulóz-,  
polióz- (hemicellulóz), pentozán-, lignin-, továbbá ex-
traktanyag-, hamu-, illetve redukáló végcsoport-, kar-
boxil-, metoxil-tartalom meghatározására szolgálnak. 

A morfológiai vizsgálat tárgya a rostok, illetve a 
kisérõsejtek mennyisége, aránya, a rost mérete, hosz-
szúsága, szélessége/ átmérõje, továbbá itt is említ-
hetõen a falvastagsága.

A fizikai vizsgálatok kiterjednek a rostanyag 
víztelenedésének, vízvisszatartásának, õrlésfokának, 
fajlagos pórus-térfogatának, fajlagos felületének, illet-
ve a rostanyagból képzett próbalap látszólagos sûrû-
ségének, fajlagos térfogatának, vastagságának, négy-
zetmétertömegének, merevségének /lágyságának, 
porozitásának, légáteresztésének, vízszívó-magassá-
gának, felületi víz-felvételének (enyvezettségének), o-
lajáteresztésének, valamint felületi simaságának meg-
határozására.

A fizikai-mechanikai vizsgálatok során a lap sza-
kítási-, szakító nyúlási-, repesztési-, tépési-, hajto-
gatási- továbbá z-irányú- (keresztmetszeti) és felületi-
szilárdsági értékeit,mutatóit állapítják meg.

A fizikai-kémiai vizsgálatokkal a cellulózrost zeta-
potenciálját, fajlagos felületét, valamint a cellulóz oldat 
viszkozítását, ezzel polimerizációs-fokát mérik, hatá-
rozzák meg.

Az optikai vizsgálati eredmények a fehérségrõl, 
fényszórásról, opacitásról, illetve a szín-értékekrõl 
tájékoztatnak. A példaként felsorolt jellemzõk (amelyek 
ISO, TAPPI, Merkblatt, SCAN vizsgálati módszerekkel 
határozhatók meg), elsõdlegesen és fõképpen az ipari 

ETO: 676.014.017
Keywords: fibre analysis, fibre properties

Cellulózrostok fõbb jellemzõi, tulajdonságai
VII.

Annus Sándor

gyártásfolyamat ellenõrzéséhez és a termékek minõsí-
téséhez adnak eligazítást. 

Számos vizsgálatot még egyedi módszerként tar-
tanak számon.

Ide sorolható többek között a cellulózrost fibrilláris 
szerkezetére, különbözõ vegyületek rostokbani elhe-
lyezkedésére és a rostfelület elektronmikroszkópos, 
illetve atomerõ-mikroszkópos jellemzésére vonatkozó 
vizsgálatok.

A vizsgálati körülmények és az értékelés

A vizsgálati eredmények értékeléséhez alapvetõ 
annak megkülönböztetése, hogy a cellulózrostokat 
egyedileg, halmazukban (rostanyag), illetve lapformá-
ban vizsgáljuk. Lényeges tényezõ a cellulózrostok ké-
miai összetétele, mindenek elõtt az, hogy lignin-
mentes, ligninmentesített vagy nagyobb, (8-l5 %) sõt 
nagy /18-28 %/ lignintartalmú a vizsgált anyag. Az sem 
közömbös, hogy poliózokat tartalmaz-e és ha igen, mi-
lyen arányban? Nem közömbös a cellulózrostok szár-
mazási helye, más szavakkal: mely növényben kép-
zõdtek? Ebbõl következõen az, hogy a rostanyag 
homogén (azonos rostfajtából, pl. pamut-rostokból, fe-
nyõfatracheidákból áll), illetve heterogén (a lombos fa 
libriform-, illetve a búzaszalma szklerenchíma-rostok 
mellett kisérõ-sejteket, edény-, parenchíma-, epider-
misz-sejteket is tartalmaz). Meg kell jegyezni, hogy a 
homogénnek nevezett rostanyag is heterogén, ameny-
nyiben külünbözõ hosszúságú, szélességû/átmérõjû 
,illetve különbözõ falvastagságú rostokból tevõdik 
össze. Errõl tanuskodnak az átlagértékek és a méret-
eloszlás-diagrammok. 

Különbség adódik – az azonos növénybõl szárma-
zás ellenére – a rostanyag- elõállítás módjától, a mec-
hanikai-, kemo-mechanikai rostosítás, illetve kémiai 
feltárás jellegétõl függõen. Tényezõ lehet a törmelék-
rostok, továbbá a levált rostfal-részecskék, a finom-
anyag mennyisége is. Ezeken túlmenõen lényeges, 
hogy a rostokat száraz vagy víz-közegû, szuszpendált 
(egyben duzzadt), illetve õröletlen vagy õrölt (fibrillált) 
állapotban vizsgáljuk, szemléljük.

A célszerû vizsgálatok

Általánosan elfogadott (1), hogy a rostok, rost-
anyagok elsõsorban:

- a rosthosszal, a rosthossz-eloszlással
- az õrlésfokkal, pontosabban a víztelenedési el-
lenállással
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- a rostanyagból készült próbalap szilárdsági érté-
keivel,

- az optikai jellemzõkkel, fehérséggel fényszórás-
sal, opacitással

jellemezhetõk.

A papírt – a rostokból összeállt lapot – fõképpen a 
- szerkezeti/térfogati jellemzõk
- felületi (fajl. felület,  porozitás)
- szilárdsági
- merevségi
- abszorpciós és
- optikai

tulajdonságok minõsítik.

Heikkurinen, Levlin és Paulapuro (2) fontosnak 
tartják kiemelni, hogy a rostanyag jellemzéséhez tudni 
kell az eredmények felhasználási célját, amely lehet:

- a rostanyag, illetve a papírgyártási folyamat ellen-
õrzése,

- a gyártási folyamat, illetve a gyártóberendezések 
fejlesztése

- a rostanyag felhasználhatóságának általános le-
írása,

- a rostanyag egy adott papír gyártásához való al-
kalmasságának a bemutatása.

Megítélésük szerint egyes rosttulajdonságok 
bázis-tulajdonságoknak tekinthetõk. A papírgyártási 
rostanyag állapotát meghatározza: 

- a részecskék alakja,
- mérete, méret-eloszlása,
- felületi tulajdonságai,
- a rostfal szerkezete.

Ezek közül bármelyik változása kihat a rostanyag 
minõségére. E tulajdonságok függetlenül változ-
hatnak.

A bázis-tulajdonságok értékeinek meghatározá-
sához használt módszerek között említhetõk:

- alak, forma  - fajlagos felület, külsõ fibrilláltság, 
kunkorodás

- méreteloszlás  - rosthosszúság, rostszélesség, 
rostfinomság

- rostfelület  - kémiai összetétel, ESCA, fibrilla-
szög

- rostfalszerkezet  - hajlékonyság, duzzadó-
képesség, fajtérfogat, pórustérfogat. 

Az a szándék, hogy a vizsgálati eljárás azonos, 
vagy közel azonos legyen a gyártási eljárással, az ese-
tek többségében csak részben teljesül. Példának em-
líthetõk az õrlés és a lapképzés módjai közötti különb-
ségek. Más szavakkal, a laboratóriumi próbalapok és a 
gyári papír elõállítási körülményei különböznek egy-
mástól. Clark (3) öt bázis-jellemzõt ajánl alkalmazásra 
rostok, rostanyagok jellemzéséhez, papírgyártási al-
kalmasságának megítéléséhez, nevezetesen az:

- átlagos rosthosszúság,
- rostfinomság,
- rostok nedves tömöríthetõsége,
- belsõ rostszilárdság és a
- rost kötõdõ-képesség vizsgálatát.
A tömeg szerinti átlagos rosthosszúság (amely a 

valós rosthosszúságot adja) különbözõ módon mér-
hetõ. Figyelemmel kell lenni a heterogén részecske-
állományú, tehát izodimenziós sejteket is tartalmazó 
rostanyagokra. A lapképzésre, tehát papírgyártásra 
alkalmas, tömeg szerinti átlagos rosthosszúság – a je-
lenlegi gyártási gyakorlat szerint – 0,5- 3,5 mm között 
változhat. A tûlevelû fák 3-4, a pamut-linter 2, a lombos 
fák 1, a gabonaszalmák 1 mm-es átlagos rosthosszú-
sága közvetlen felhasználást, lapképzést tesz lehe-
tõvé. A pamut 20,a len- illetve kenderrostok 5-6 mm-es 
átlaghosszát a lapképzéshez csökkenteni, a rostokat 
vágni kell. 

A rostfinomság a rostok 100 m hosszának mg-
ban kifejezett, decigrexként megadott tömege. Értéke 
5- 30 decigrex közötti. Meghatározása néhány száz 
rost hosszúságának, egyidejûleg tömegének méré-
sével valósítható meg. A különbözõ növényekbõl 
elõállított rostanyagok közül a fenyõ-facsiszolat 28, a 
nyár-facsiszolat 23, fenyõ-rostcellulózok 15-20, 
lombos-rostcellulózok 11-12 és a gabonaszalma-
rostcellulóz 11 decigrex értékû. A rostfinomsági érté-
kek jó összefüggést mutatnak a lapszilárdsági, lég- és 
folyadék-áteresztési továbbá a felület simasági érté-
kekkel.

A rostanyag nedves tömöríthetõsége 
(összenyomhatósága) a rostanyag és a belõle képzett 
lap kapcsolatára utal. Célszerûen a szabványosan 

3képzett lap fajlagos térfogatával, annak cm /g-ban 
kifejezett értékével jellemezhetõ. Kifejezi a rostokban 
lévõ és a rostok közötti üregtérfogatot. A kristályos 

3 cellulóz fajlagos térfogata: 0,64 cm /g.  Az erõsen õrölt 
rövidrostokból képzett lap fajlagos térfogata 1 körüli, 

3míg a merev rostokból álló fenyõ-facsiszolaté 3 cm /g 
feletti értékû. Értéke elsõsorban a rostfal-vastagságtól 
és a rost belsõ fibrilláltságától függ, de számottevõen 
hat a rost lágysága, hajlékonysága, továbbá 
keresztmetszeti alakja, a fibbrillák szögei és a felületi 
fibrilláltság. Összefüggés mutatható ki a rostok víz-
telenedési sebességével, a lappá rendezõdött rostok 
kötött felületével és üregtérfogatával, porozitásával. 

A belsõ rostszilárdság az egyedi rostoknak – a 
2nulla befogási hosszal meghatározott – kg/mm -ben 

2kifejezett szakítószilárdsága. Értéke 40- 110 kg/mm  
határértékek közötti, mégpedig a pamut rostoké 45, 
különbözõ fenyõfélék rostjai 40-90, a nyírfa rostoké 90, 

2a len- és kender-rostoké 90-110 kg/mm . A kristályos 
cellulóz szakítószilárdságát – számítások alapján – 

2730 kg/mm  értékûnek vélik. Ez meglehetõsen nagy, az 
acéléval összevethetõ szilárdság. Ennek egytizede a 
fibrillás cellulózrost szilárdsága, és ennek ismét csak 
egytizede az õrölt rostokból álló papír szilárdsága.
A belsõ rostszilárdság nemcsak a rost-testrõl, hanem a 
rostot alkotó fibrillák állapotáról is tájékoztat. Értéke 
jelentõsen függ mechanikai, illetve kémiai hatásoktól, 
azaz a rostosítási, illetve a feltárási, fehérítési mûve-
letektõl.
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Rostok kötõdõ-képessége – döntõen – a rostok 
felületén elhelyezkedõ fibrillák hatására bekövetkezõ 
egymáshoz tapadásnak a jellemzõje. A rostokból kép-
zett kétrétegû lapnak – a lap síkjában – nyírással tör-
ténõ szétválasztásához szükséges erõvel jellemez-
hetõ. A nyíróerõ felületegységre vonatkoztatva, 

2kg/mm -ben kifejezve mutatja a rostok kötõdõ-képes-
2ségét, 5- 25 kg/mm  értékhatárok között. Legkisebb ér-

tékû a viszkóz-szálak kötõdése, ennél nagyobb a csak 
alfa-cellulózt tartalmazó rosté. Nagyobb a kötõdése a 
holocellulózból álló rostoknak, továbbmenõen a lúgos 
feltárású szalmacellulóz-rostoknak, továbbá a fenyõfa 
rostoknak. A kötõdõ-képesség függ a rostok hosszától, 
egymásba fonódásától, kuszálódásától, a törmelék-
rostok jelenlététõl és így a lap látszólagos sûrûségétõl 
is. Õrléssel nõ a kötõdés maximumig, de azután a 
további õrlés ledörzsöli a kibontott fibrillákat.

A tulajdonságokat alakító tényezõk

Összefoglaló megfogalmazás szerint papír 
gyártásához elsõdlegesen akkor alkalmas a rost-
anyag, ha az egyes rostok megfelelõ kötõdõképes-
ségûek, ezáltal megfelelõ szilárdságú lap képzése biz-
tosítható. A rostok egymáshoz kötödése hajlékonysá-
guktól és felületi tulajdonságaiktól függ. A megfelelõ 
kötödõképesség a rostok kémiai összetételébõl mor-
fológiai jellemzõibõl, szerkezetébõl, valamint a feltárási 
vagy rostosítási eljárás, illetve az õrlés (a külsõ és 
belsõ fibrilláltság) összetett hatásából következik. A 
papíriparban felhasznált rostok túlnyomó részben 
olyan növényekbõl – elsõsorban fákból – származnak, 
amelyek kémiai összetételében a cellulóz és a poliózok 
(hemicellulózok) mellett lignin is jelen van. Kivételként 
említhetõk a lignint képzõdésükkor sem tartalmazó 
pamut, illetve pamut-linter rostok. Fás anyagok rosto-

sításakor (facsiszolat, TMP-, CMP stb gyártásakor) az 
egyedi rostok mellett rostkötegek, törmelékrostok és 
poranyag is képzõdik. A kémiai összetétel nem, vagy 
csak kis mértékben változik. A lignin jelenlétébõl adó-
dóan a rostok, rostkötegek merevek. A kémiai kezelés 
– feltárás – hatására, elsõsorban a lignin, továbbá a po-
liózok egy részének eltávolításával, megváltozik a ké-
miai összetétel, növekszik a szénhidrátok rosttulaj-
donságot meghatározó szerepe. A feltárás, a lignin-
eltávolítás elõrehaladtával nö a hidrogénkötés kialakí-
tására alkalmas hídroxilcsoportok száma és nõ a ros-
tok hajlékonysága. Ezzel együtt a rostszerkezet, ezen 
belül fõképpen a rost üregrendszere (pórusok, 
kapillárisok), továbbá felületeinek /külsõ, belsõ/ nagy-
sága is változik.

Rostjellemzõk- papírtulajdonságok

Általánosabb érvényû szabályokat csak bizonyos 
megfontolással, korlátozott érvénnyel lehet kimondani. 
Példaként említhetõ a poliózokkal kapcsolatos ismeret, 
mely szerint jelenlétük a rostban elõsegíti az õrlést, nö-
veli a lapszilárdságot. Ez a megállapítás csak lignin-
mentesített rostokra érvényes. A facsiszolat nagy po-
lióz-tartalmú, mégsem fibrillálható, és nem használha-
tó tömör szerkezetû, zárt felületû papír gyártásához.

Más példa a rostfal- vastagsággal kapcsolatos. 
Ugyanis vastagfalú, nagyobb szélességû, átmérõjû 
rostok közötti kötõdések száma kevesebb, ezért 
kisebb a szakító-, de nagyobb a tépõszilárdság. Vé-
konyfalú, keskeny rostok esetében nagyobb a rostfe-
lületek kötõdési pontjainak száma, így nagyobb a 
szakítószilárdság.

Ezeknek elõrebocsátásával sorolható néhány 
összefüggés. (1. táblázat.) (4, 5).

Rost- és rostanyag jellemzõk – papírtulajdonságok

Polióztartalom a rostban
 (6-25%)

Növeli a rostok Növeli a lap Növeli a lap Növeli a lap

Növeli a lap

Csökkenti a lap

Csökkenti a lap

Csökkenti a lap

Csökkenti a lap

- duzzadóképességét
- õrlési fibrillálódását

- porozitását
- merevségét, ezzel
törékenységét is
- mérettartósságát

- porozitását
- opacitását
- szakítószilárdságát
- repesztõszilárdságát
- tépõszilárdságát
- hajtogatási szilárdságát

- porozitását
- mérettartósságát
- tépõszilárdságát

- térfogatömegét
- opacitását
- szakítósziládságát
- repesztõszilárdságát
- hajtogatási szilárdságát

- duzzadását

- térfogatömegét
- opacitását
- szakítósziládságát
- repesztõszilárdságát
- hajtogatási szilárdságát

- porozitását
- mérettartósságát
- tépõszilárdságát

- térfogattömegét
- szakítószilárdságát
- repesztõszilárdságát
- hajtogatási szilárdságát

- térfogattömegét
- mérettartósságát

Lignintartalom a rostban 
(8-28%)

Csökkent a rost

Rosthosszúság
 (0,5-3,5 mm)

Rostfal- vastagság
 (2-8 mm)

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, TECHNOLÓGIA

1. táblázat



Papírgyártáshoz a legalkalmasabbnak tartott és a 
legnagyobb mennyiségben felhasznált tûlevelû, azaz 
fenyõfa-rostanyagokon kívül, két további rostanyag 
csoport, nevezetesen a rövidrostú lombosfa- és búza-
szalma-rostcellulózok sajátos lapképzõ tulajdonságai 
is számontartottak. A lombos fákból feltárással kinyert 
rostcellulózokból készített lapokat egyenletesebb lap-
szerkezet, nagyobb porozitás, nagyobb mérettartás 
jellemzi. Az eukaliptusz-rostcellulóz különösen alkal-
mas lazább szerkezetû és nagyobb opcitású lap kép-
zésére. A búzaszalma-rostcellulóz könnyebben õröl-
hetõ, egyenletesebb és tömörebb lapszerkezetet ad, 
nagyobb a térfogattömege, nagyobb a simasága, na-
gyobb a feltépõdési és a repesztõ-, kisebb a tépõ- és 
hajtogatási szilárdsága. Mindkét rostanyagcsoport 
javítja a nyomtathatóságot.

***
A korábbiakkal együtt összesen hét közlemény-

ben, a külföldi szakirodalomban közölt újabb ismeretek 
felhasználásával, újonnan bevezetett fogalmak ismer-
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tetésével – a teljesség igénye nélkül – cellulózrostok, 
rostanyagok fõbb jellemzõit, tulajdonságait kívántuk 
röviden összefoglalni.

Szándék volt továbbá a különbözõ eredetû, kezelt-
ségû, ebbõl következõen különbözõ kémiai össze-
tételû, alakú, méretû és szerkezetû rostok számsze-
rûsített jellemzõinek, ezek átlagos, illetve szélsõ érté-
keinek közreadása.

Végül, de nem utolsó sorban egyes, ipari gyár-
tásban alkalmazott mûvelet (õrlés, töltés, enyvezés, 
szinezés) mechanizmusát értelmezõ elképzelésrõl 
tájékoztattunk.
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A cellulózrostok enzimes kezelésének hatása
 a rostok kémiai és morfológiai tulajdonságaira*

Dr. Hernádi Sándor, Papíripari Kutatóintézet Kft. Budapest

Bevezetés

A biotechnológiai folyamatok alkalmazása a cellu-
lóz- és papíriparban a múlt század 70-es éveinek köze-
pén kezdõdött. Az elsõ próbálkozásokat enzimet ter-
melõ gombákkal végezték, amelyeket a faapríték keze-
lésére használtak. Ez a mûvelet igen hosszadalmas 
volt, és a kapott eredmények reprodukálhatósága sem 
volt megfelelõ. Az enzimek szélesebb körû elterjedése 
a gyártástechnológiai folyamat egészében, de külö-
nösen a feltárási, fehérítési és õrlési technológiákban a 
80-as évek végétõl datálható. Az ipari mértékben elõ-
állított enzimek (ma már) viszonylag alacsony áron ren-
delkezésre állnak. A hidrolítikus enzimek (celluláz, 
hemicelluláz) gazdaságosan alkalmazhatóak a 
különbözõ cellulózsejtek lapképzõ tulajdonságainak, 
illetve fehéríthetõségeinek javítására.
A jelen tanulmányban csak a celluláz enzimmel foglal-
kozunk. Az összeállítás három részre tagozódik. Az el-
sõ részben a celluláz enzim hatását mutatjuk be a kü-
lönbözõ cellulózrostok kémiai tulajdonságaira. A má-
sodik részben az enzimes kezelés okozta kolloidkémiai 
és morfológiai változásokat tárgyaljuk, és végül a har-
madik rész az enzimes kezelés hatására bekövetkezõ 

papírtulajdonságok bemutatásával foglalkozik. 
A gyakorlatban elõször alkalmazott celluláz en-

zim komplex szerkezetû, három egymástól külön-
bözõ módon ható részbõl áll. Az enzim mind a három 
része a cellulóz makromolekula amorf részét támad-
ja meg, melynek során különbözõ végtermékek ke-
letkeznek.

Különbözõ mikroorganizmusokkal lehet celluláz 
enzimet termelni, melyek között mind gombák, mind 
baktériumok megtalálhatóak.
Néhány tipikus enzimtermelõ organizmus és a kelet-
kezett enzim elnevezését láthatjuk az 1. táblázatban.

1 táblázat. A lapképzõ tulajdonságok javítását elõsegítõ celluláz 
és hemicelluláz enzim eredete

Enzimtermelõ organizmus

Trichoderma reesei

Trichoderma Lagibrachiatum

Aspergilus niger

Enzim

Liftase A40

Pergalase A40

Cytolase 123
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Irodalmi adatok szerint a rostszuszpenzió enzimes 
kezelésekor általánosan alkalmazott körülmények a 
következõk: 

- enzimadagolás 0,2-0,4%
- pH 4,8-6,2
- rostkoncentráció 1,5-5,0%
- kezelés hõmérséklete 40-50 °C
- kezelési idõ 30-60 perc

Az enzimes kezelések pontos körülményeit és az 
azt alkalmazó kutatók adatait mutatja a 2. táblázat.

Kísérleti rész
Az elsõ kísérletsorozatban különbözõ primer rosto-

kat kezeltünk enzimesen, majd azok kémiai tulajdon-
ságainak változását vizsgáltuk. Ebben az esetben egy 
speciális tiszta enzimet használtunk, melyet az Aldrich-  
Sigma Co. cégtõl vásároltunk. Ez az enzim gyengén 
savas közeget (pH 4,8-5,0) igényel. A megfelelõ pH-jú 
rostszuszpenzió elõállításához citrát puffert és desz-
tillált vizet használtunk. Az enzimes kezelés egyéb kö-
rülményeit a 3. táblázat tartalmazza. 

Az enzimes kezelés után a rostkoncentrációt desz-
tillált vízzel felhígítottuk, és fém szitán átszûrtük. Az 
enzimes kezelés elõtt, illetve a kezelés után az alábbi 
paramétereket határoztuk meg.

- tömegveszteség, %
- glükóz- koncentráció a reakcióközegben
- alkáli oldhatóság 1%-os NaOH-ban
- aldehid csoportok mennyisége
- jódszorpció
- általános polimerizációs fok
A fenti paraméterek alakulását mutatják a 4. táblá-

zatban feltüntetett adatok.
A 4. táblázat adataiból látható, hogy a tömegvesz-

teség minden esetben megközelítõleg azonos mérté-
kû, átlagosan 3,3-3,8%.

Míg a  keletkezõ glükóz mennyisége a szûrõpapír 
és a TCF fenyõcellulóz esetében azonos mértékû, ad-
dig a TCF nyírcellulóz enzimes kezelése során lénye-
gesen kevesebb glükóz keletkezik.

Az enzimes kezelés utáni lúgoldhatóság szem-
pontjából megállapíthatjuk, hogy a nyírfacellulóz keze-
lésénél szintén emelkedés tapasztalható.

A cellulózban lévõ legérdekesebb funkcionális 
csoport, nevezetesen az aldehid csoport mennyisége a 
szûrõpapír esetében a kezelés hatására jelentõsen nö-
vekszik, míg a nyírfacellulóznál a változás minimális.

A cellulóz kristályossága, illetve hozzáférhetõsége 
jól nyomon követhetõ a jódszorpció mérésével. Lát-
ható, hogy az enzimes kezelés hatására – mivel az en-
zim döntõ mértékben az amorf tartományban fejti ki 

Enzim-
adagolás

pH Rostkon-
centráció, %

Hõmérséklet
°C

Kezelési 
idõ, min.

Szerzõ

0,2-0,4%

0,1%

0,2%

0,4 U/g

0,2-0,4%

?

0,2

6.2

4.8

6.0

4.8

5.0

4.8

5.0

3

3

3

3

1,5

2

5.0

40

50

40-45

40

50

50

50

60

30

30

30

30

60

30

Sarkar et al.
(1995)

Pommier et al.
(1989)

Pommier et al.
(1990)

Jackson el al.
(1993)

Oltus et al.
(1987)

Kantelinen el al.
(1997)

Nishi el al.
(1996)

2. táblázat. A rostok enzimes kezelésekor alkalmazott körülmények

Enzim:
Aldrich Sigma
celluláz / xilanáz 70/30:

különbözõ primér rost

0,2% száraz rostra számítva

50°C

60 min.

50g/l

Rost:

Enzimadagolás:

Hõmérséklet

Idõtartam:

Rostkoncentráció:

3. táblázat. Az enzimes kezelés körülményei

Kémiai tulajdonságok

szûrõpapír TCF fenyõcellulóz TCF nyírcellulóz

kezeletlen kezeletlen kezeletlenkezelt kezelt kezelt

tömegveszteség, %

oldott glükóz, mg/l

lúgoldhatóság, %

aldehid csoport, %

jódszorpció, mg I/g

általános polfok
(Cadoxenben)

0 3.32 0 3.36 0 3.84

0 195 0 170 0 35

3.42 4.67 2.86 3.84 5.35 5.83

0.0186 0.0620 0.0372 0.0496 0.0744 0.0775

117.00 106.83 129.75 104.30 167.10 140.63

1450 745 1200 730 1020 815

4. táblázat. Az enzimes kezelés hatása a különbözõ primer rostok kémiai tulajdonságaira
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hatását – a jódszorpcióval jellemzett hozzáférhetõség 
minden esetben csökken.

Az enzimes kezelés hatására a polimerizációs fok 
is jelentõs mértékben csökken – szûrõpapír esetében a 
csökkenés 50%, fenyõcellulóz esetében 30-36%, míg 
nyírcellulóz esetében a polfok 20%-kal csökken.

Irodalmi adatok alapján jól ismert, hogy az enzimes 
kezelés javítja a rostok víztelenedését, és ezzel egy-
idõben csökkenti a rostszuszpenzió õrlésfokát. A ku-
tatók többsége úgy véli, hogy az enzim úgy viselkedik 
mint egy borotva, kvázi leborotválja a rostok felületén 
lévõ fibrillákat, és egyéb kis méretû részecskéket.

Ebbõl a szempontból érdekes volt annak tanul-
mányozása, vajon hogyan hat az enzim a különbözõ 
mértékben megõrölt primer rostokra. 

Ebbõl a célból két fajta rostanyag õrlését végeztük 
el, egy fehérítetlen hosszú rostú fenyõcellulózét, és 
egy fehérített rövid rostú nyárcellulózét. Mindkettõt la-
boratóriumi Valley hollandiban õröltük, igen széles ha-
tárok között változtatva az õrlésfokot (20-85°SR). Majd 
az õrölt rostokat enzimes kezelésnek vetettük alá, és a 
kezelés után mértük a szokásos paramétereket. 
Ugyanezen paramétereket mértük a különbözõ õrlés-
fokú, de enzimmel nem kezelt rostszuszpenziókon is. 
Az alábbi paraméterek mérésére került sor:

- õrlésfok °SR-ban
- víztelenedési idõ
- vízvisszatartási érték
- finomanyag- tartalom
- fajlagos felület
- redukáló cukor mennyisége
- enzimes kezelés miatti finomanyag- veszteség 

Az enzimes kezelés körülményei az alábbiak voltak:
- pH: 5,0
- hõmérséklet: 50 °C 
- idõtartam: 60 perc
- enzimadagolás: 0,3% Pergalase A 40 enzim (ak-

tivitás: 2700 IU/g)
- rostkoncentráció: 3,5%

Az 5. táblázat a különbözõ õrlésfokú rostok enzimes 
kezelésének eredményeit mutatja.

Az enzimes kezelés során fellépõ õrlésfok- csök-
kenést a 1. ábra mutatja. Az ábrából látható, hogy a 

°SR változás a fehérítetlen fenyõcellulóz esetében a 
nagyobb: a közepes õrlési tartományban ez 10 °SR-ot 
jelent, míg a magasabb õrlési tartományban eléri a 15-
20°-ot is. A nyár cellulóz esetében a változás 5 °SR-nál 
nem nagyobb.

Az enzimes kezelés hatására a víztelenedési 
idõben tapasztalt változásokat a 2. ábra szemlélteti. 

Paraméterek

Víztelenedési idõ, s

WRV 900g, 30 min

Finomanyag, %
(DDJ 200-as szita)

Fajlagos felület,
2

m /g (metilénkék)

Redukáló cukor,
mg/l (DNS-ben)

Enzimes kezelés 
miatti finomanyag
 veszteség, mg/g

Enzimadagolás:

Örlésfok, °SR

Fehérítetlen fenyõcellulóz Fehérített nyárfacellulóz

nem nem nem nem nem nem nem nemigen igen igen igen igen igen igen igen

20 45 62 80 23 43 69 84

15,2 43,7 79,3 183,9 16,1 47,8 124,0 298,8

283,1 364,0 375,3 417,8 304,1 376,6 409,0 453,4

26,1 36,9 40,6 44,2 26,2 35,7 56,8 65,5

18 35 42 65 21 38 64 79

8,2 31,0 38,8 70,4 11,0 30,0 73,80 137,0

261,5 310,0 332,5 388,8 280,5 364,0 397,0 443,7

6,60 7,34 77,12 13,4 17,4 30,6 39,9 62,2

24,6 28,0 29,4 27,9 23,5 32,4 55,0 64,3

1,0 3,28 4,85 6,43 2,28 3,80 5,14 6,09

15,6 29,0 70,1 105,0 27,0 106,0 122,0 105,5

8,16 10,24 14,76 23,84 20,1 41,3 52,1 72,8

5. táblázat. Cellulózrostok jellemzõi az enzimes kezelés elõtt és után, különbözõ °SR-ok esetében
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1.ábra. Az enzimes kezelés hatására történõ õrlésfok-csökkenés

2. ábra. Az enzimes kezelés hatására történõ változások 
a víztelenedési idõ tekintetében

A 2. ábrából látható, hogy az enzimes kezelés je-
lentõs mértékben csökkenti a víztelenedési idõt, és 
hogy a legnagyobb csökkenés a nyárfacellulóz eseté-
ben tapasztalható. Minél nagyobb volt az õrlés után 
mért víztelenedési idõ, annál jobban csökkent ez az ér-
ték az enzimes kezelés hatására. Az enzimes kezelés 
hatására a WRV érték, a fajlagos felület és a finom-
anyag-tartalom is csökkent. 
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A legnagyobb változás a fajlagos felület és a finom-
anyag-tartalom tekintetében tapasztalható. Különösen 
a fehérítetlen fenyõcellulóz fajlagos felülete és finoma-
nyag-tartalma változott. A nyár cellulóz esetében a kü-
lönbségek nem olyan nagyok. 

A redukáló cukor mennyisége az õrlésfok növe-
kedésével szintén növekszik. Ez ismételt bizonyítéka 
annak, hogy az õrlés során a cellulóz rostok felülete 
megnõ, és ezzel jobban hozzáférhetõvé válik az enzi-
mek számára, azok hatásának kifejtésére. Ezzel a 
jelenséggel hozható összefüggésbe az a tény, hogy az 
enzimesen kezelt rostok fajlagos felülete és 
finomanyag-tartalma csökken.

A cellulózrostok hozzáférhetõsége függ a pórus-
szerkezettõl, a pórusok méretétõl, valamint a pórus-
térfogattól. A cellulózrostok pórusszerkezetében az 
enzimes kezelés hatására bekövetkezõ változások 
meghatározása a különbözõ mértékben õrölt és enzi-
mesen kezelt rostok pórustérfogata, és a pórusok mé-
rete a Carlo-Erba típusú higanyos poroziméterrel 
határozható meg.

A poroziméteren az összes pórustérfogatot, a 
mikropórusok térfogatát, a makropórusok térfogatát, 
valamint a mikro- és makro pórusok átlagos pórus-
térfogatát határozzuk meg. A porozitás- méréseket a 
különbözõ mértékben õrölt és enzimesen kezelt ros-

tokból elõállított próbalapokon végeztük el. A pró-
balapok Rapid-Köthen lapképzõn készültek. Az ered-
ményeket a 6.-7. táblázatban és az 3-4. ábrán össze-
geztük.

Általánosságban elmondható, hogy a pórusszer-
kezet az õrlés hatására jobban változik, mint az 
enzimes kezelés hatására. A pórustérfogat (makro- és 
mikropórusok) változása nagyobb, mint a méretbeli 
változás. Ezen belül is, a nyárfacellulóz pórustérfogata 
jobban változik, mint a fenyõcellulózé. Az enzimes 
kezelés hatására az összes pórustérfogat az õrlés 
kezdetekor változik nagyobb mértékben. Ezeket 
szemléltetik az 4.-5. ábrákon lévõ görbék

Ahogy az õrlés fokozódik, a kezeletlen és az en-
zimesen kezelt rostok pórustérfogatai közötti különb-
ség csökken. Ez ismételten bizonyítja, hogy az õrlés 
fokozásával a pórusok csökkennek a rostok belse-
jében, ezért az enzim molekula hozzáférhetõsége a 
pórusokhoz, illetve a rostfelületekhez szintén csökken. 

Az enzimes kezelés ipari megvalósítása érdek-
lõdésre tarthat számot egy zsákpapírt gyártó papírgép 
esetében, ahol a lapképzõ tulajdonságok, illetve a fut-
tathatóság a nagy mennyiségû szekunderrost felhasz-
nálás miatt javításra szorul.

Enzim adagolás Örlésfok, °SR
Összes pórus-

3térfogat,cm /g

Makropórusok
térfogata, cm3/g

r>7,5mm

Mikropórusok
térfogata, cm3/g

r<7,5 mm

Átlagos pórussugár
R , mmalt

makro mikro

-

-

-

-

+

+

+

+

23

21

43

38

69

64

84

79

1,284

1,047

0,820

0,800

0,650

0,630

0,546

0,523

0,533

0,387

0,259

0,272

0,204

0,206

0,208

0,214

0,751

0,660

0,561

0,528

0,446

0,424

0,338

0,309

10,6

12,6

12,7

12,9

16,3

16,7

12,9

16,9

6,68

6,68

3,34

3,36

1,76

1,43

1,2

0,81

Enzim adagolás Örlésfok, °SR
Összes pórus-

3térfogat,cm /g

Makropórusok
térfogata, cm3/g

r>7,5mm

Mikropórusok
térfogata, cm3/g

r<7,5 mm

Átlagos pórussugár
R , mmalt

makro mikro

-

-

-

-

+

+

+

+

20

18

46

35

62

42

82

65

0,812

0,757

0,697

0,642

0,560

0,607

0,540

0,521

0,394

0,333

0,340

0,265

0,222

0,243

0,263

0,227

0,418

0,424

0,357

0,377

0,338

0,364

0,277

0,294

31

11

32

10,5

23

12

12

10,2

6,7

0,8

1,4

1,7

1

1,4

1

1

6. táblázat. Különbözõ °²SR-ú nyárfacellulóz rostokból enzimes kezeléssel és kezelés nélkül elõállított próbalapok pórusszerkezete.

7. táblázat. Különbözõ °SR-ú fenyõcellulóz rostokból enzimes kezeléssel és kezelés nélkül elõállított próbalapok pórusszerkezete.
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3. ábra. Összes pórustérfogat változása az õrlés határa

4. ábra. Mikro-pórustérfogat változása az õrlés határa

Rostanyag:

Enzim:

Rostkoncentráció:

Enzim dózis:

Hõmérséklet:

Idõtartam:

Pergalase A40

Nagyarányú szekunderrost -tartalom

30 g/l

0.2, 0.5, és 1.0 g/l enzim a vízben

50°C

30 min.

8. táblázat. Az enzimes kezelés körülményei
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5. ábra. Rostszuszpenzió tulajdonságainak változása
 az enzimes kezelés hatására
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6. ábra Enzimes kezelés hatása a papírtulajdonságokra

A probléma megoldására enzimes kezelést irá-
nyoztunk elõ. Ebben az esetben a legfontosabb para-
méter az enzim mennyiségének meghatározása volt. 
Irodalmi adatok alapján ismeretes, hogy az enzim túl-
adagolása rontja a papír tulajdonságait, ezért igen fon-
tos tudni a pontos enzim dózist. Laboratóriumi kísér-
leteket végeztünk az enzimnek a papír tulajdonságára 
gyakorolt hatásainak megállapítására. Az enzimes ke-
zelés körülményeit a 8. táblázat tartalmazza.

A rostszuszpenzió pH-ját, az enzimes kezelés elõtt 
állítottuk be megfelelõ mennyiségû H SO -val, 4,8-5,0 2 4

értékre.

Az enzimes kezelés után mért rostszuszpenzió 
tulajdonságait a 5. ábra szemlélteti.

Az ábrából látható, hogy a legnagyobb változást a 
legkisebb enzimadagolásnál tapasztaltuk. Az õrlésfok 
és a víztelenedési idõ jobban csökkent, mint a WRV 
érték és a fajlagos felület. A papírgépen való futtat-
hatóság szempontjából ez a két paraméter (õrlésfok, 
víztelenedési idõ) a fontosabb. Ami az enzimesen ke-
zelt rostanyagból elõállított kísérleti papírok tulaj-
donságait illeti, megállapítható, hogy kis mennyiségû 
enzim nem csökkenti a szakadási hosszúságot, a tépé-
si mutatót és a repesztési mutatót 5-8%-nál jobban. 
Viszont a zsákpapír szempontjából legfontosabb 
paraméter – a légáteresztés – igen jelentõs mértékben 
növekszik, mint ahogy ez a 6. ábrából is látható.

Összefoglalás

Egy celluláz enzimet (Pergalase A40 Genecor) 
vizsgáltunk meg a különbözõ eredetû cellulózrostok 
kémiai, morfológiai és lapképzõ tulajdonságaira gya-
korolt hatásának tekintetében. Megállapítottuk, hogy 
celluláz enzim, amely hidrolizáló ágensként viselkedik, 
jelentõs változásokat okozhat, a tiszta cellulóz kémiai 
tulajdonságait tekintve (szûrõpapír, TCF erdei 

fenyõcellulóz, TCF nyírfacellulóz). Az enzimes keze-
lés csökkenti a jódszorpcióval mért hozzáférhetõ-
séget, növeli a lúgoldhatóságot, glükóz keletkezésé-
hez vezet a szûrletben, csökkenti az átlagos polimeri-
zációs fokot, 30-50%-kal tovább növeli a cellulóz redu-
káló végcsoportjait.

A különbözõképpen õrölt rostok enzimes kezelé-
sekor jelentõsen csökken az õrlésfok, a víztelenedési 
idõ, csökken a fajlagos felület és a finomanyag-tarta-
lom. Ezzel egyidõben csökken a pórustérfogat, a cel-
lulózrost kevésbé porózussá, tömörebbé válik. Az ipari 
körülményekhez közeli feltételek mellett végzett kísér-
letekben 2 kg/t enzim-adagolással történt zsákpapír -
gyártáskor jelentõsen nõtt a futtathatóság. Csökkent a 
víztelenedési idõ, nõtt a papír légáteresztése a szilárd-
sági tulajdonságok kis mértékû csökkenése mellett.
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Bevezetés

A XVI: századi török tükörhöz tartozó korabeli tá-
roló doboz anyaga, készítéstechnikája és formája alap-
ján az Iparmûvészeti Múzeum Esterházy gyûjtemé-
nyének egyedi darabja. A II. világháborúban erõsen 
megsérült, szétmállott, roncsolt tárgy restaurálásával 
célom a konzerválás mellett – az egységes esztétikai 
kép megteremtése érdekében – a fennmaradt töre-
dékek és a tükör méretei alapján a doboz kiegészítése 
volt.

A doboz (Ltsz.: E.72.2/b.) különlegességét papír 
alkotóanyaga adja. Az Esterházy gyûjteményben ke-
vés – ötvös tárgyakhoz tartozó – eredeti tároló eszköz 
maradt fenn. Ezek jelentõs része európai ötvösök mun-

1kája, általában fából, bõrborítással készültek , közöttük 
nem található olyan, melynek vázát csak papír alkotja. 
Ritkaság az is, hogy egy török eredetû ötvöstárggyal 
egy idõben készült török tároló eszköz maradt fenn. Az 
egyidejûséget a fedõt borító rátétek nyomása bizo-
nyítja, mert motívumai megegyeznek a tükör vésett dí-
szítésével (ld. kép).

Az Esterházy gyûjtemény és a tárgy állapotát 
befolyásoló történeti tények

A feltehetõen XVI. századi tükör és doboz 
Esterházy-kincstárba kerülésének idõpontja isme-
retlen. A gyûjteményt megalapozó Esterházy Miklós 
(1582-1645) halálakor a kincstár tárgyait összeírták. 
Ebben a leltárban egyetlen tükör található, a tizedik lá-
dában elhelyezve, a következõ leírással: „egy tükör, 

2ezüst és aranyozott virágú” . E meghatározás alapján 
nem dönthetõ el, hogy a restaurált doboz tartalmáról 
van-e szó, ami bizonyítaná, hogy már ekkor a gyûjte-
mény része volt.

Az 1685-ben készült jegyzék alapján már ponto-
3sabban meghatározhatók az egyes mûtárgyak. A 9-es  

és 19-es ládák tartalmának leírásában találkozhatunk 
tükrökkel, de tárolóeszközök említése nélkül. A 19-es 

4láda 83. tételében  található bejegyzés hasonlít leg-
jobban a török tükör leírására. Készítési ideje alapján is 
feltételezhetõ, hogy az ötvöstárgy ekkor már a gyûj-
temény része lehetett.

A kincstár 1721-ben felvett inventáriuma már ma-
gyar nyelvû, jól olvasható, többé-kevésbé pontos leírá-
sát adja a tárgyaknak. A 19-es és 20-as almáriumban 

5leírt 3-as tétel  leírása illik a tükörére, de sajnos itt sem 
említik a dobozt, pedig sok tárgyat a tároló eszközével 
együtt jegyeztek be.

Annak ellenére, hogy egyik leltár sem utal rá, 
feltételezhetõ, hogy a tükröt mindig dobozban tárolták, 

ETO: 676.246:676.276.264.2:7.025.4
Keywords: box, laminates, restoration

Egy XVI. századi török tükör dobozának helyreállítása
Peller Tamás*

azonban a különös alakú, értékes ötvöstárgy mellett 
leírását nem tartották említésre méltónak.

A II. világháborúban a kincsek ládákba csoma-
golva a budai várba, az Esterházy palota pincéjébe ke-
rültek. A vár ostromakor bombatalálat következ-
ményeként a gyûjteményre az épület ráomlott, az érté-
kes kincseket a palota romjai alól csak három év múlva 
kezdték el kimenteni. Az Iparmûvészeti Múzeumba ke-
rülõ súlyosan megrongálódott mûkincseket a lelet-
mentés után gyorskonzerválták, de az összegyûjtött 
tároló dobozokat csak szétválogatták és ládákba he-
lyezve raktározták el. 

Tárgyleírás

A rázáródó típusú doboz két részbõl áll: a fedélbõl 
és az aljból. Alakja kétkaréjos, nyeles formát mutat, 
nyelével szemben kicsi, hegyes nyúlvány található.
A tetején és az oldalfalon kívül és belül is kecskebõrrel 
borított fedelet négy ezüstfóliával nyomott papírrátét 
díszíti. A mandorla formájú rátéteken kidomborodó saz 
levelek és lótusz virágos, hatayi motívumok kaptak 

6 helyet. A legnagyobb, nyolcszögletû papírrátétet 
ezüstfóliával nyomott díszítés veszi körül. A fedél kör-
vonalát szintén ezüsttel nyomott lénia keretezi. Belsõ 
borítása lilás foltokkal díszített merített papírból ké-
szült.

A doboz alján, kívül-belül kékes-zöld, anyagában 
színezett, merített papírbevonat található.

A tárgy méretei

A méréseket a restaurálás elõtt végeztem el. 
Csillaggal a hiányos tárgy adatait, kereszttel a 
töredékek alapján meghatározott értékeket jelöltem 
meg.

Az adatok az eredetitõl eltérhetnek, hiszen a talaj-
ban három évig rejtõzõ mûtárgyat alkotó szerves anya-
gok nedvesség hatására méreteiket jelentõs mérték-
ben megváltoztathatták.

A fedél méretei:
hossza: 450 mm*
szélessége a nagyobbik karéjnál: 205 mm
szélessége a kisebbik karéjnál: 133 mm
nyelének hossza: 190 mm*
oldalfalának magassága: 23 mm+
oldalfalának vastagsága: 2 mm
a fedõlemez vastagsága: 2 mm
Az alj méretei:
hossza: 405 mm*
szélessége a nagyobbik karéjnál: 201 mm*
szélessége a kisebbik karéjnál: 129 mm

* Országos Széchényi Könyvtár



Készítéstechnika

A dobozt készítése során merített papírlapokból, 
keményítõvel ragasztották össze. Az oldalfalak 15 ré-
tegbõl állnak. A fedõ- és fenéklemez rétegeinek szá-
mát nem lehetett megállapítani károsodásuk miatt.

A doboz aljának papírborítását keményítõvel ra-
gasztották fel. 

A fedél tetején és oldalán a bõrborítás felragasz-
tása szintén keményítõvel történt. A bõr több részbõl 
áll, az illesztések a doboz oldalára esnek. Elvéko-

7 nyítását barkatépéssel készíthették el, ezt bizonyítja, 
hogy az oldalfalat borító bõrdarabok rendkívül véko-
nyak és vastagságuk egyenletes. A belsõ borítópapír 
alatt talált bõrtöredékek tanúsága szerint a bõr az oldal-
falat kívül-belül is beborította. A spricceléssel díszített 
merített papírt keményítõvel ragasztották be a fedél 
belsejébe. A fedlapra szintén keményítõvel ragasz-

8tották fel a papír rátéteket , majd rápréselték a felte-
9  hetõen fémbõl készült negatív dúcokat , kialakítva a 

papíron a pozitív nyomatot. Ezt követõen valószínûleg 
10enyvvel, vagy gyantaporral  alapozva préselték rá az 

ezüstfóliát a papírlapra. A bõrt díszítõ nyomással 
elõállított vonalas díszítések is valószínûleg ezüst-
fóliával készültek.

Állapotleírás

Az erõsen sérült, hiányos állapotú doboz a földben 
töltött három év alatt több károsodást szenvedett. A 
talaj összenyomó ereje, nedvessége, a mikrobák, 
rovarok alapvetõen befolyásolták az addig 
múzeumban õrzött, feltehetõen kielégítõ állapotú tárgy 
állapotát (1. kép).

A doboz fedele erõsen szennyezett volt, felületét 
szú kirepülõ nyílásai borították. A papírmasé váz 
szétesett, az oldalfalakat alkotó merített papírcsíkok 
kétharmada elveszett, a meglévõket összetartó ra-
gasztó a nedves környezet hatására elvesztette össze-
tartó erejét. A fedlap egyik oldala mállékonnyá vált, 

1. kép. A doboz töredékei restaurálás elõtt.

feltehetõen mikroorganizmusok bontó hatására. Az el-
keskenyedõ nyél bõrrel borított vége és a rövidebb 
nyúlvány, valamint az oldalfalakat borító bõr jelentõs 
része hiányzott. A nyelet díszítõ rátétek közül az egyik 
elveszett, a másik levált. A bomlásnak indult papír-
masé doboz feletti penészes bõr barnás-vöröses színe 
megfeketedett.

A doboz aljának károsodása nagyobb mértékû 
volt. A szúrágta papírmasé váz oldala a borítópapírral 
együtt hiányzott. A fenéklemez egy része a mikroor-
ganizmusok hatására szétmállott. A nyél vége és a rö-
videbb nyúlvány elveszett, a megmaradt nyélrész több 
helyen leszakadt a kétkaréjos részrõl.

A hiányos borítópapír szennyezett, foltos, pené-
szes volt.

Anyagvizsgálat

A borítóbõr vizsgálata

A doboz fedelén talált borítóbõrt sztereomikrosz-
kóppal, ráesõ fényben, 120-szoros nagyítással vizs-
gáltam. A barkarajz alapján megállapítottam, hogy a 
bõr kecskebõr.

A cserzés típusának megállapítását színreakciós 
vizsgálattal végeztem. A leválasztott mintát vas(III)- 
kloriddal cseppentettem meg. A fekete elszínezõdés a 
bõr növényi cserzésére utalt.

A fedlap és fenéklemez papírlemezeinek és az 
oldalfalak vizsgálata

A dobozt alkotó papírlapok közül a fedlap és fe-
néklemez sötétszürke színû, egyenetlen vastagságú, 
mállékonyabb (kevésbé enyvezett, rosszabb rostmi-
nõségû?).

Az oldalfalak papíranyaga jobb megtartású, vilá-
gosabb színû volt. A vizsgálathoz vett mintákat 24 órá-
ra desztillált vízbe helyeztem, rostjaira bontottam, majd 
színreakcióval megállapítottam a rostösszetételüket.

11 Minden esetben Herzberg reagenst alkalmaz-
tam. A mintákat megcseppentve a reagens különbözõ 
színreakciót mutat. Jelen esetben mindháromszor bar-
nás-vörös színûvé váltak a rostok. Tehát a lapok 
pamut, len és kender összetételûek.

A rostok õrlésének meghatározását a róluk készí-
tett 120x-os nagyítású mikroszkópos kép segítette. Ez 
alapján a következõ eredményt állapítottam meg: 
mindhárom minta parázs õrlésû, melyet a gyengén 
foszlatott (vágott), hosszú és rövid rostok jelenléte 
bizonyít .

A doboz aljának belsõ borítópapírján vízjelet ta-
láltam (1. ábra).

A papír pH -mérése

A vizsgálatot a borítópapírokon, a fedõ- és fenék-
lemezen és a fedõ oldalfalát alkotó papírcsíkok egyik-
én elektromos pH-mérõ készülékkel, kombinált üveg-
elektróddal  végeztem el.
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A doboz tetején mért adatok a következõk: 
a borítópapíron 5,4 pH 
a fedlapon 5,1 pH
az oldalfalon 5,4 pH

A doboz alján mért adatok a következõk:
a belsõ borítópapírón 4,9pH
a külsõ borítópapíron 5,3 pH
a fenéklemezen 5,0 pH

Az enyvezõ anyagok vizsgálata

A vizsgálathoz a fedélbõl és a doboz oldalfalából 
vettem mintát. A fehérjetartalmú enyvezõ anyagok ki-
mutatását biuret-reakcióval végeztem el. A kis mennyi-
ségû papírdarabkákat fõzõpohárba helyezve, desz-
tillált vízzel fõzõlapon forrásig melegítettem, majd 
néhány  csepp 2%-os  réz -szu l fá t  o lda to t  
(CuSO ·5H O) és egy csepp 5%-os nátrium-hidroxid 4 2

(NaOH) oldatot cseppentettem hozzá. A megjelenõ 
lilás szín minden esetben azt mutatta, hogy a lapokat 
enyvvel kenték át.

A felhasznált ragasztóanyag vizsgálata

A papírlapokat összeerõsítõ, barna ragasztóból 
12vett mintát kálium-jodidos jód oldattal (KJ-J )  csep-2

pentettem meg. Kékesszürke szín jelent meg a ros-
tokon, ami keményítõ jelenlétére utal. Színe alapján a 
ragasztó feltehetõen nem tiszta keményítõ, hanem 

13rozslisztbõl készített sikér.

A bõrborítás ragasztásához használt ragasz-
tóanyag vizsgálata

Tárgylemezre helyezve és kálium-jodidos jód ol-
dattal megcseppentve a mintát, kékesszürke színreak-
ciót figyeltem meg, vagyis a bõrborítás ragasztásához 
keményítõt (sikért) használtak.

A papírborítás leragasztáshoz használt ragasz-
tóanyag vizsgálata

A borítókról vett, vizsgálandó mintát kálium-jodidos 
jód oldattal megcseppentve kékesszürke színváltozást 
tapasztaltam, ami bizonyította, hogy mindhárom meg-
maradt borítót keményítõvel (sikérrel) ragasztották a 
papírmasé dobozvázra.

1. ábra A borítólapon talált vízjel.

A restaurálás menete

A doboz szétbontása, az alkotóelemek 
fertõtlenítése

A restaurálást a doboz szétbontásával kezdtem. A 
bõrt és a papírborítást szárazon választottam le a pa-
pírmasé vázról. Az oldalfalat alkotó papírcsíkokat egy-
részt szárazon, másrész vízzel végzett nedvesítéssel 
bontottam szét.

A feltehetõen mikroorganizmusokkal fertõzött tár-
gyat Preventol CMK (paraklór-metakrezol) 2%-os izo-
propil-alkoholos oldatával, permetezéssel fertõtlenítet-
tem. A mûveletet kötésbõr esetében, a foltosodás elke-
rülése érdekében a hátoldalról, tamponálással vé-
geztem.

A papír alkotóelemek tisztítása

A papírokról elõször poroló ecsettel távolítottam el 
a lazán kötött szennyezõdéseket, majd Rotring B 20 tí-
pusú, puha radírral folytattam a tisztítást.

A papír alkotórészek vizes áztatásakor a külön-
14bözõ foltok  és lebomlási folyamatok végtermékeit tá-

volítottam el. Erre azért volt szükség, mert a benn-
maradó szennyezõdések a papír további romlását (a 
cellulózláncok savas hidrolízisét) okozhatják. A mosó-
vizet – idõnként felkavarva – kétszer cseréltem.

Ezt követõen a papírokat kalcium-hidroxid ol-
15datba  helyeztem, hogy a bennük található savmara-

dékokat közömbösítsem, majd vizes öblítés követ-
kezett. Ismételt kalcium-hidroxid oldatos áztatás után a 
lapokat száradni hagytam, hogy a levegõ szén-dioxid 
tartalmából és az oldat kalcium-hidroxidjából puffer-
ként a késõbbi savasodás ellen kalcium-karbonát 
keletkezzék. Az áztatás minden esetben 20 percet vett 
igénybe.

A papír rátéteket – félve az ezüstfólia díszítés sé-
rülésétõl – csak szárazon, porolással és radírozással 
tisztítottam.

A borítóbõr tisztítása

A bõrön található laza porréteg leradírozása után a 
16likkerrel  végzett tisztítás lehetõvé tette a felülethez kö-

tött zsíros szennyezõdések eltávolítását és a kiszáradt 
bõrbõl távozott nedvesség bevitelét, miáltal kemény-
sége csökkent, rugalmassága nõtt.

17A tisztítást likkerrel  végeztem. A tisztítószert vat-
tával vittem fel a bõrre, majd körkörös mozdulatokkal 
haladva töröltem át a felületet, a vattát sûrûn cserélve.

A borítópapírok kiegészítése

A borítópapírok kiegészítését kézi papíröntéssel 
találtam legcélszerûbbnek elvégezni. A kézi papír-
öntés elõnye, hogy a kiegészítendõ felületre egy mun-
kafolyamaton belül lehet a megfelelõ színû, vastag-
ságú és rostszerkezetû pépet feljuttatni, valamint a 
papír rostszerkezete és tapintása az európai papíréhoz 
hasonlít. A módszer hátránya, hogy az egyenletes lap-
vastagság elérése nem megoldható, átnézetben a pót-
lás „felhõs”, ezért inkább kisebb hiány kiegészítésére
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alkalmas. Mivel a borítópapírokat leragasztottam, ezért 
a felhõs átnézet nem vált zavaróvá.

18Az öntéshez a papírpépet 35°SR  fehérített ken-
19der , 35°SR fehérített szulfát fenyõcellulóz, és 17°SR 

fehérített, foszlatott fenyõcellulóz rostok keverékébõl 
1:1:1 arányban készítettem el.

20A rostok dezintegrálását  és színezését az OSZK 
Hírlaprestauráló Mûhelyében végeztem el Tóth Zsuzsa 
restaurátor segítségével. A száraz rostokat elõször víz-
ben dezintegrátorral eloszlattam, majd Ciba Pergasol 
direkt ipari papírszínezékkel színeztem meg. A meg-
felelõ árnyalat létrehozását a borítók átlagos színe ha-
tározta meg. 

A kézi papíröntést szívóasztalon végeztem. Az 
21asztalra speciális Vetexet  (nem szövött poliészter-

hálót) fektettem, majd ráhelyeztem a lapot. Felületét 9-
es pH-jú, telített kalcium- hidroxid oldattal nedve-
sítettem át, majd a hiányok és szakadások helyére 

22megszínezett rostszuszpenziót  öntöttem kiskanállal. 
Az öntés után az elszívást biztosító vízcsapdás ipari 
porszívó bekapcsolása mellett a lapra felülrõl is egy 
Vetexet fektettem. A szárítást elõször szabad levegõn 
szikkasztva, majd présben, a Vetexekkel együtt szívó-
papírok között végeztem. A kiegészített borítópapí-
rokat nem enyveztem át, mivel a hiányok kis felületûek 
voltak és a felragasztás során kapott nedvességet 
kibírták szétmállás nélkül. 

A doboz aljának rekonstruálandó oldalához is ön-
téssel készítettem el a borítópapírt, amit tartásának ja-
vítása érdekében Regnal S1 poli(vinil-butirál) 2%-os 
etil-alkoholos oldatával kentem át.

A bõr kiegészítése

A borítóbõr kiegészítéséhez növényi cserzésû 
kecskebõrt választottam. Színezéséhez Ciba Irgaderm 
márkájú, fémkomplex színezék 50%-os denaturált sze-
szes oldatát használtam sárga, barna, és piros színek 
keverésével. Elõször a bõrt 5%-os ecetsavval zsírta-
lanítottam, majd vattával vittem fel a színezéket a 
felületre.

A színezett bõr száradása után kiszabtam a pótlá-
sokat, széleiket elvékonyítottam.

A papírmasé váz kiegészítése

A papír alkotóelemek összeállítása elõtt a tükör, a 
borítások, valamint a fedõ- és fenéklemez mérete alap-
ján meg kellett állapítanom a doboz nagyságát. A hiá-
nyos, rövidebb nyúlványok formájának meghatározá-
sához a borítóbõr mérete nyújtott segítséget. A nyél 
hosszát a tükör, kerekített lezárását a doboz általános 
formája (ti. szegletes forma nem látható az oldalfalak 
vonalvezetésében) határozta meg.

23A fenéklemezek hiányait szívópapírral  egészítettem 
ki és búzakeményítõvel ragasztottam össze. (A szívó-
papír alkalmazásának elõnye, hogy savmentes ,és 
rostjai jó minõségû fenyõbõl készült szulfát cellulózból 
állnak. A vizes oldatú ragasztók mélyen beleívódnak a 

papírba, annak jó szívóképessége miatt.) A két papír-

lemezt belsõ oldaluk felõl, teljes felületen szintén szí-

vópapírral kasíroztam meg. Ezzel célom az volt, hogy a 

kiegészítéseket és az eredeti papírmasét összefogva 

gyengítse a száradás során jelentkezõ – a különbözõ 

anyagminõség miatti – húzóerõket.

A doboz sablonját fából készítettem el. Ennek 

nagyságát a fenéklemez és a belekerülõ tárgy mérete 

határozta meg. A famagot celluxszal ragasztottam kör-

be, hogy a rákerülõ papírmaséból a ragasztó nedves-

ségét ne vehesse fel.

A doboz aljának oldalfal-magasságát a megtisz-

tított töredékek között talált, mintegy 20 cm hosszú, a 

többihez képest szélesebb papírcsík alapján hatá-

roztam meg. A papír anyaga megegyezett a fedél ol-

dalfaláéval, és jól elkülöníthetõ volt a szürkés színû fe-

dõlemezektõl. A töredék a fedél részét nem képez-

hette, mivel hosszirányban semmilyen hajtást nem fe-

deztem fel rajta, ezért feltételeztem, hogy az alsó rész 

oldalfalát alkotta.

Az alj oldalfalát szívópapír csíkokból, búzakeményí-

tõ felhasználásával készítettem el, majd a megmaradt 

töredékeket ráragasztottam a legkülsõ rétegre. A papír 

száradás alatti zsugorodásának elkerülését és a forma 

negatív éleibõl való kihúzódását préseléssel oldottam 

meg. A karéjos forma sarkaiba kábelszorító gyorsbi-

lincs segítségével fémlemezt szorítottam. (2. kép).

Száradás után eltávolítottam a préselõ eszközö-

ket, majd az elkészített oldalfalat a sablonon hagyva át-
24menetileg két milliméter vastag papírcsíkot  húztam 

rá, amit celluxszal erõsítettem fel. Erre építettem rá a 

fedél keskenyebb oldalfalát, amit egyrészt szívópa-

pírból, másrészt az eredeti papírcsíkok felhasználá-

sával készítettem el. A papírmasé szárítása a fent leírt 

módon történt.

2. kép. A famagon száradó papírváz a negatív sarokban 
szorító bilincsekkel
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A doboz beborítása
Elõször a doboz aljának oldalfalát borítottam be a 

kiegészített papírral, majd beleragasztottam a belsõ-, és 
külsõ borítást is. A száradást lenehezítve, filcek között 
végeztem a fa sablon visszahelyezésével.

A fedél borítása során elõször az oldalfalakat von-
tam be a pótló bõrrel, ezután felragasztottam a töredé-
keket is. Száradás után az öntéssel kiegészített és ak-
varell festékkel retusált eredeti belsõ papírborítást he-
lyeztem vissza, majd felragasztottam a nyomott papír-
rátéteket is. A ragasztáshoz minden esetben búzakemé-
nyítõt használtam.

Ezt követõen az oldalfalakat leválasztottam a 
sablonról, majd a fenék- és fedlapra búzakeményítõvel 
ragasztottam fel (3. kép).

3. kép. A kiegészített papírdoboz. A sötétebb színû részek 
a beépített eredeti töredékét mutatják.

4. kép. A doboz aljára visszaragasztott, 
öntéssel kiegészített borítópapír.

+-

5. kép. A restaurált tükör és dobozfedél. A képen látható a tükör
 hátlemezének és a rátéteknek az azonos motívumai.

A teljes száradást követõen a restaurált doboz alkal-

massá vált eredeti feladatára, a Rácz Jenõ ötvösresta-

urátor által helyreállított tükör biztonságos tárolására (4-

5. kép).

Tárolás javaslat

A doboznak a közvetlen megvilágítástól mentes, 

20°C hõmérsékletû és 50  5%-os relatív légnedvességû 

tárolást és kiállítási körülményeket kell biztosítani, mivel 

a tárgyat alkotó papír és bõr érzékenyen – akár csak is-

mételt restaurálással helyrehozható alakváltozással – 

reagál környezete hõmérsékletének és páratartalmának 

változásaira. A megengedhetõ maximális világítás 50 

lux.
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lehet következtetni. Fadúc alkalmatlan lenne ilyen mélységû és 
finomságú vonalak elkészítésére.
10

A fémfólia kötõanyaga e korban mindkettõ lehetett. A enyv vízben 
oldódik, mivel e rátétekrõl lemosható a fémdíszítés, ezért jelen 
esetben való-színûleg enyvet használtak.
11 Herzberg-reagens: A oldat: 50 gr cink-klorid és 25 ml desztillált víz,

B oldat: 5,25 gr kálium-jodid, 0,25 gr jód és 12,5 ml desztillált víz.

400 ml A oldatba állandó keverés mellett 14 ml B oldatot kell 
csepegtetni. Száraz mérõhengerbe töltve felületére jódkristályt kell 
helyezni, majd 24 óra után a reagens használható.
12 

A reagens készítése: 1,7 gr kálium-jodidot és 2,5 g jódot kell 
feloldani 100 ml vízben.
13 

A búza- vagy rozssikérbõl készített ragasztót a lisztõrleménybõl 
készítik fõzéssel. A ragasztó tartalmazza a magok háncsát is, ezért 
barna szemcséket tartalmaz. Összetétele: keményítõ, fehérje.
14 A vizes kezelés hatására egyes foltok színeinek fakulása, vagy 
körvonalainak halványodása várható. A vízfoltnak nevezett, sárgás 
kontúrral rendelkezõ részeket a már említett lebomlási termékek 
alkotják, melyek általában nyomtalanul kioldódnak. A többnyire 
beázásból származó folt magával viszi a papírban található 
szennyezõdéseket, mely terjedésének határán sárga színû 
határvonalat képez.
15 Az oldat pH-ját 9-esre kell beállítani. A vízben oldott kalcium-oxid 
(CaO) kalcium-hidroxidot (Ca(OH)2) alkot, ami a papírba kerülve és 
levegõn szárítva a légkörben található szén-dioxiddal (CO2) lúgos 
jellegû oldhatatlan sót hagy hátra. A késõbbiekben keletkezõ sa-
vakkal a kalcium-karbonát (CaCO3) oldhatatlan, ill. semleges sókat 
képez, így nemcsak a papírban található savmaradékok semle-
gesítésére, hanem a késõbbi savasodás közömbösítésére is 
alkalmas.
16 Zsírozóanyag, víz, tisztítószer (ami egyben emulgeátor is) keve-
réke.
17 A likker összetétele a következõ: 30 ml pataolaj, 10 gr lanolin, 40 gr 
zsíralkohol-szulfát (emulgátor és felületaktív anyag), 400 ml víz és 3 
ml 2%-os Preventol CMK (paraklór-metakrezol) izopropil 
alkoholban oldva.
18 A papír õrlésfokának mértékegysége. A rostszuszpenzió víz-
telenedési sebességének jellemzõ mérõszáma. Azt õrlésfokból a 
rostok hosszúságára és felületi tulajdonságára lehet következtetni. 
In: Papíripari kézikönyv, szerk: dr. Vámos György, Mûszaki Könyv-
kiadó, Budapest, 1980, p.999.
19 Az általában használt rövid rostú fenyõcellulóz mellett a hosszabb 
szálú kenderrostok erõsebbé, „pengõsebbé” teszik az öntvényt.
20 A papírgyártás során a száraz rostanyag eloszlatására használt 
nagy teljesítményû késes turmixgép. 
21 A Vetex poliészterbõl készített ruhaipari termék, gallérok 
merevítésére használják. Az öntéshez használt Vetex Dániából 
származik. Elõnye, hogy a magyar készítménnyel szemben vízben 
nem nyúlik.
22 

A szuszpenzióban a szárazanyag tartalom kb. literenként 50 g volt. 
A rostokat legalább 8 óránként turmixszal össze kellett keverni a 
csomósodás elkerülésére és az öntés egyenletes kialakulása miatt.
23 A szívópapír német termék. Gyártója: Macherey Nagel. Típusa: 
MN 618. Mérete: 580x580 mm
24A két elkészített oldalfal közé helyezett, két milliméter vastag 
„távtartó” biztosította, hogy a késõbbi papír és bõrborítás 
felhelyezése ellenére a doboz jelentõsebb szorulás nélkül is 
nyitható.
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A XVI. század közepétõl a perzsa Sahkulu mester által meg-

honosított „saz” stílus vált gyakorivá. E stílus jellemzõi az ötvös-
tárgyakon hegyes levelekként és rozettákként, arabeszkes (rumi 
jellegû) indafonatra fûzve tûntek fel. Mellette a kor egy másik gya-
kori növényi ornamense az un. hatayi virágos motívum. Ez álta-
lában pünkösdi rózsát, lótuszvirágot formázó díszítmény volt.
7 
A kecskebõrre jellemzõ, hogy a barka- és irharéteg kötõdése gyen-

ge, tépéssel egymástól elválasztható. Így rendkívül vékony, jól ala-
kítható bõrréteg kapható.
8 
A rátétek lefejtése után láthatóvá vált a bõrbe nyomódott minta is, 

vagyis a papírba és a bõrbe egyszerre préselték bele a motí-
vumokat, nem pedig az elõre megnyomott papírrátétet ragasztották 
fel a dobozfedõre.
9 
A nyomódúc anyagára a nyomat éles kontúrja és mélysége alapján 
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Az európai hullámlemezipar 2001-ben

A CEPI 2001. évi statisztikai adataiból kitûnik, hogy 
a hullámlemeziparnak nem volt olyan nehéz éve, mint a 
csomagolópapír ágazatnak általában. Amikor a teljes 
papírtermelés 2,6%-kal csökkent a múlt évben, a fedõ- 
és középréteg-gyártás mennyisége viszonylag hason-
ló volt a 2000. évihez.

A teljesítmények természetesen itt sem egyfor-
mák. Németország és Spanyolország 200 000 tonná-
val emelte a gyártott mennyiséget, a többi nyugat-
európai országban viszont csökkent a termelés.

Mint ahogy várható volt, a hullámlemezipar fejlõ-
dése szorosan követte a nyersanyagpiac alakulását. A 
fedõ- és középréteg-gyártás 0,3%-kal 20,3 M tonnára 
csökkent, a hullámlemezgyártás 0,5%-kal 17,7 M 
tonnára csökkent a FEFCO adatai szerint. (Meg kell 
jegyezni, hogy a FEFCO és a CEPI adatai nem teljesen 
összehasonlíthatók, mivel nem ugyanazok a tag-
országok.)

Az, hogy Németországnak és Spanyolországnak 
jobbak a 2001. évi adatai, az az új kapacitásoknak kö-
szönhetõ.

Németországban a Propapier (Burg) új, 275 000 
tonna fedõ- és középréteg gépe, amelyet a Metso 
Paper szállított, az év elején kezdett üzemelni. A Metso 
szállította a Roman Bauernfeindnek (Raubling) is az új 
100 000 tonnás gépét. A Klingele Papierwerke 
(Weener) beruházása befejezõdött és bõvült a kapa-
citás a Leipa Georg Leinfelder (Schwedt) gyárában is.
A spanyol SAICA 350 000 tonnás hulladékpapír alapú 
hullámlemez-középréteget gyártó gépe (Voith Paper) 
2000 októberében kezdett üzemelni. Lényegében ez 
adta Spanyolország többlettermelését hullámle-
mezbõl.

Visszatérve a németországi Papierfabrik Palmhoz, 
meg kell jegyezni, hogy a világon egyedülálló, hogy 
ebben az ágazatban egy több mint félmillió tonnás (600 
000) új kapacitás létesüljön. Várhatóan ez a gyár nagy 
hatással lesz nem csak az európai hullámlemez ága-
zatra, de a német hulladékpapír piacra is. Így azok a 
testliner gyárak, amelyek jelenleg Németországból 
importálják a nyersanyagukat, számíthatnak arra, hogy 
a piac jelentõsen szigorúbb lesz ebben az évben. Ez 
abból következik, hogy több mint 600 000 tonnával (+ 
5,8%) növekedett Németországban a hulladékpapír 
felhasználás 2001-ben, az import 18%-kal növekedett, 
az export pedig csökkent.

De természetesen nem csak a palmi legnagyobb 
gép üzembe lépésérõl van szó. Északkelet-Olaszor-

szágban (Loreo), Velencéhez közel a Cartiera del 
Polesine's felállította 2,85 m vágott szélességû test-
liner és hulladékpapír alapú középréteg gépét. A gépet 
az Over Meccanica szállította, névleges kapacitása 
400 tonna/nap. A gép üzembe helyezését azonban 
2004-re halasztották.

Mégis Németország látszik ebben a pillanatban a 
legaktívabbnak Európában a hullámlemez ágazatban, 
több folyamatban levõ fontos létesítménnyel. Kelet-
Németországban a Papierfabrik Adolf Jass (Fulda) új 
gyár építését tervezi, a Hamburger-csoport új kapa-
citás létesítését tervezi Németországban.

De nem csak új gyárak építésérõl van szó. Az el-
múlt években a „Vásárolj, ne építs” stratégia igen nép-
szerûvé vált. Ebben a vonatkozásban a legaktívabb 
társaság a Mondi International, amelyik az európai 
papír-, karton- és csomagolási szektorban, átvételek-
ben és társulásokban élen jár.

A versenyre jó példa a spanyol SAICA is, amelyik 
épít és vásárol is. Mindkét cég megpróbálta megsze-
rezni a francia hullámlemez csomagolásokat gyártó, La 
Rochette társaságot, 250 000 tonna hullámlemez és 
265 000 tonna hullámlemez csomagolóanyag 
kapacitásával. Nagy ajánlati harc után a Mondi és a 
SAICA elhatározták, hogy közösen tesznek ajánlatot a 
La Rochette-ra, ami lehetõvé teszi, hogy a SAICA 
Észak-Franciaországban, a Mondi pedig Dél- és Nyu-
gat-Franciaországra terjeszthesse ki tevékenységét.

Mindig nagy kérdés az, hogy merre halad az ága-
zat, és ehhez a FEFCO adatai kevés támpontot adnak. 
2001-ben egy elfogadható elsõ negyedév után, amikor 
a hullámlemez-termelés 1,2%-kal nõtt 2000-hez 
viszonyítva, a 2. negyedév lényeges csökkenést 
hozott, ami a 3. negyedévben is folytatódott. Azonban 
annak ellenére, hogy a mennyiség negyedévrõl 
negyedévre csökkent, a harmadik negyedévnek az 
elõzõ évhez viszonyított csökkenése (- 0,7%) nem volt 
olyan rossz, mint a 2. negyedévé (- 1,8%). A helyzet az-
tán újra összezavarodott, amikor a negyedik negyed-
évben ismét jelentõsebb volt a visszaesés 2000-hez 
képest (- 1,2%).

Egy dolog azonban biztos. Ha az idei év hasonló 
lesz a tavalyihoz, a legnagyobb lesz a növekedés – ha 
lesz – Kelet-Európában. Mind a CEPI, mind a FEFCO 
adatai szerint a kelet- európai országok ágazati adatai 
a legtöbb nyugat-európai országot megelõzik.

Az adatokat ld. következõ oldalon.
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A csomagolási hulladék hasznosítása

A hulladéktermelõ cégek felelõssége lesz a jövõ év 
elejétõl a csomagolási hulladékok begyûjtése és ártalmat-
lanítása. Az errõl szóló rendelet – amelyet a kormány április 23-
án fogadott el – az érintett cégek szerint az európai mintát 
követi. Egy zöldszakértõ viszont úgy vélekedik: a távozó 
kabinet egyik utolsó döntésével egy olyan rendszert próbál 
bevezetni, amely Európában nem bizonyult mûködõképesnek.

A Magyarországon évente keletkezõ csaknem 800 ezer 
tonna csomagolóanyag-hulladék mintegy egynegyedének 
begyûjtését és feldolgozását szeretné elérni jövõre a legna-
gyobb kibocsátó cégek alapította Öko-Pannon Kht. – hang-
zott el a szervezet május 8-iki sajtótájékoztatóján. Az április 23-
án e l fogadot t ,  jövõre é le tbe lépõ csomagolás i  
kormányrendelet szerint a kibocsátó cégek mentesülnek a ma 
még kötelezõ ter-mékdíjfizetés alól, ha nonprofit szervezetet 
hoznak létre a hulladékok begyûjtésére és hasznosítására. 

A szervezethez csatlakozók licencdíjat fizetnek, ennek 
fejében a címzett – például az Öko-Pannon – gondoskodik 
róla, hogy az egyes hulladékfajták meghatározott hányadát be-

gyûjtsék és feldolgozzák. 2003-ban a kötelezõ visszagyûjtési 
hányad átlagosan 40 százalék lesz, ami – Viszkei György, az 
Öko-Pannon Kht. Ügyvezetõje szerint – gyakorlatilag már ma 
is megvalósul. 2005-re azonban 50, illetve anyagonként 15 
százalékra emelkedik a küszöb, aminek eléréséhez már komo-
lyabb erõfeszítések kellenek.

A sebtében elfogadott kormánydöntéssel egy olyan rend-
szer bevezetésére tesznek kísérletet, ami a hulladékterme-
lõknek jó, de a nyugat-európai tapasztalatok szerint a problé-
mákat nem oldja meg – így értékelte a csomagolási rendeletet 
Kalas György, a Hulladék Munkaszövetség szakértõje. Német-
országban épp mostanában vizsgálják felül a hasonló logikájú 
Zöldpont-rendszert, mivel nem sikerült elérni a korábban 
kitûzött begyûjtési és feldolgozási arányokat. Ott most új meg-
oldással kísérleteznek: jövõ évtõl várhatóan minden csoma-
golás betétdíjas lesz – akárcsak nálunk a sörösüveg – a gyár-
tókat pedig kötelezik a visszavételre.
Forrás: Népszabadság, 2002.05.08.
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Az európai hullámlemezipar termelési adatai 2001-ben 
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Az európai papírhulladék- árak az égbe szöknek

Brüsszel. Az európai papírhulladék- árak május-
ban már harmadik hónapja növekedtek, a vevõk és az 
eladók jelentõs papírhulladék- hiányról számoltak be. 
Az 1.05. kategóriájú hullámhulladék (OCC) ára Olasz-
országban emelkedett a legélesebben, tonnánként 30 
euróval, túlhaladva így a tonnánkénti 100 eurós árat. 
Németországban az 1.04 áruházi hulladék ára 18 
euróval nõtt, 78-90 euró/tonnára.

Az 1.02 vegyes papírhulladék ára Olaszországban 
28 euróval nõtt, elérve a tonnánkénti 79-88 eurót, Fran-
ciaországban a típus tonnánkénti ára 40-55 euróra, 
Spanyolországban 36-40 euróra ment fel.

A barna papírhulladékok áremelkedése kihatott a 
deinking papírhulladékok árára is. Az 1.11 vegyes új-
ság- és iromány-, valamint a 2.01 kiolvasott újsághulla-
dékok ára Olaszországban és Franciaországban ton-
nánként 20 euróval nõtt, 87-98, illetve 73-89 eurós 
tonnánkénti árat elérve. Az Egyesült Királyságban és 
Németországban e két kategória ára kevésbé élesen 
emelkedett. 

Az azonnali (helyszíni) üzletkötések árai erõtel-
jesen megugrottak („kimentek a grafikonból”), mivel 
csökkentek a papírhulladék készletek.

Németországban az 1.04 és 1.02 kategóriájú pa-
pírhulladékok helyszíni ára májusban elérte a ton-
nánkénti 100 eurót. Spanyolországban ezen kate-
góriák ára helyszíni üzletkötés esetén 18-20 euróval 
haladta meg a szokásos árakat.

Sok európai papírgyár 50 % felárat is fizetett a 
publikált árakhoz képest, hangzott el egy beszédben a 
Nemzetközi Újrahasznosítási Iroda (Bureau of Inter-
national Recycling  BIR) monacói rendezvényén május 
31-én. Júniusra további 20 eurós tonnánkénti áremel-
kedést jósoltak az OCC és deinking kategóriákban.

Más források még erõteljesebb áremelkedésre 
számítottak júniusra. Egy szállító szerint az OCC ára 
június végére Olaszországban meghaladja a 150 eu-
rót. Egyesek szerint az árak most már nem is havonta, 
hanem hetente nõnek. Az árhullámok átcsaptak a 
papírgyártásba is, a júniusi szállítású hullámalappa-
pírokra már tonnánként 40-60 euróval nagyobb árat 
adtak meg a gyártók, és elkerülhetetlennek tartottak 
egy második hasonló nagyságú áremelést júliusban.

A papírgyárakat nem csak a magas papírhulladék- 
árak sújtják, a mennyiség sem elegendõ, kritikus szin-
tre csökkentek a papírhulladék- készletek. Egy német 
papírhulladék alapú csomagolópapírgyár például attól 
tartott, hogy a nyersanyaghiány miatt júniusban két 
hétre le kell állnia, hiába jó a kereslet a termékei iránt. 
Egy olasz papírhulladék-begyûjtõ szerint ma már nem 
lehet csak úgy odatelefonálni, hogy kérünk 10 kamion 
OCC-t másnapi szállításra.

A szûkös papírhulladék- kínálat oka egyrészt a 
megnövekedett export, másrészt a begyûjtési hiá-

nyosságok. A RISI ipari elemzõ cég adatai szerint az 
EU 2002. januárjában 346.000 tonna papírhulladékot 
exportált, fõként Ázsiába, valamint Kelet-Európába, a 
Közép-Keletre és Afrikába, míg csak 18.000 tonnát 
importált (az USA-ból és Kelet-Európából).

Növekvõ ázsiai étvágy

Ázsia legnagyobb papírhulladék- fogyasztója 
Kína, amely 2000-ben 3,5 millió tonna, 2001-ben 6,5 
millió tonna papírhulladékot importált. Öt év múlva vár-
hatóan évi 20-22,5 millió tonnára nõ a Kína által im-
portált papírhulladék mennyisége.

India is egyre több papírhulladékot használ. Az or-
szágban gyors a gazdasági növekedés, de az 1 milliár-
dos lakosság papírfogyasztása alig 5 kg/fõ (a világát-
lag 50 kg/fõ). Az erdõk védelme érdekében az indiai 
kormány szigorúan korlátozza a primer rost felhasz-
nálását.

Elégtelen begyûjtés

Ami az európai papírbegyûjtést illeti, az orszá-
gonként begyûjtött mennyiség nem nõtt jelentõsen a 
múlt évben (lásd a köv. oldalon). Míg egyes orszá-
gokban magas a begyûjtési arány, például Finnország 
2001-ben a papírjának 74 %-át újrahasznosította, más 
or-szágok viszont még elég hátul kullognak. Becslések 
szerint például Spanyolországban 2000-ben 2 millió 
tonna papírhulladék került lerakókba. Ukrajnában, ahol 
50 millió lakos van, 2000-ben mindössze 500.000 ton-
na papírhulladékot hasznosítottak újra.

Fényes jövõ

Hosszú távon elég pozitívak a kilátások a papír-
hulladékok árát illetõen. A RISI szerint a szállítók ké-
pesek lesznek még magasabbra emelni az árakat idén 
és 2003-ban. Az idei év további részében rövid szünet-
re számíthatunk, és következõ tavasszal „friss gõzzel” 
mennek tovább az árak felfelé. Az idõszaki tényezõket 
erõsíteni fogja a javuló világgazdasági növekedés. A 
RISI azt is hozzá tette, hogy a kínai kereslet növe-
kedése, és az Európában 2003-ban beinduló hulla-
dékra alapozott hullámalappapír- gyárak robbanást 
okozhatnak az árfronton. A szekunderrostot használó 
papírgyártók és a feldolgozók szerint a papírhulladék 
árak az idei év végén érik el a csúcsot, és a papír- és 
kartongyárak feltöltik készleteiket. A hagyományos au-
gusztusi leállások a francia, spanyol és olasz gyárak-
ban segíthetik a kínálat-kereslet egyensúlyba 
kerülését. Ezen kívül, ha a nyersanyagárak túl magas-
ra szöknek, elõfordulhat, hogy több papírgyár is leáll 
egy idõre. A gyártók abban egyetértenek, hogy a papír-
hulladék- árak nem esnek már vissza a 2001. májusi 
mélypontra.
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Németország

Franciaország

Olaszország

Spanyolország***

Hollandia

Svédország

Belgium

Törökország

Finnország

Cseh Köztársaság

Felhasználás 2001 Felhasználás 2000 Begyûjtés 2001 Begyûjtés 2001 Készletek 2002 április*

11.526 10.992 13.947 13.677 Na

5.560 5.658 Na Na Na

5.089 5.057 4.679 4.534 16**

4.197 3.875 3.496 3.319 215

2.320 2.414 2.430 2.450 180

1.832 1.816 1.444 1.468 88

595 606 1.560 1.658 Na

978 1.050 886 987 175

712 703 740 734 49

393 366 298e 264 Na

Papírhulladék- felhasználás és-begyûjtés Európában, 2000-2001
(1000 tonna)

* A készletszintek becsülve 2002. április 11-30 között, különbözõ idõpontokban.
** Az olasz készletek nem tonnákban, hanem napokban vannak megadva.
*** A számok kerekítve vannak.
Na = nincs adat, e = becsült adat

Forrás: BIR

A Gazdaság Versenyhivatal (GHV) versenytanácsa 
engedélyezte, hogy az UMP-Kymmene Beteiligungs 
GmbH kérelmezõ irányítást szerezzen a G. Haindl’sche 
Papierfabriken Kommanditgesellschaft auf Aktien vállalat 
felett. A GVH megítélése szerint az összefonódás csekély 
hatást gyakorol a magyarországi importra és ily módon a 
gazdasági versenyre. 

A GVH megállapította: az érintett termékpiacok az 
újságnyomópapír, illetve a magazinpapír. A különbözõ be-
sorolási újságnyomópapírok között nagyfokú keresleti és 
kínálati helyettesíthetõség áll fenn, és az árak között sincs 
lényeges különbség. Ugyanígy a különféle minõségû ma-
gazinpapírok közötti is nagyfokú a helyetttesíthetõség, de 
a fatartalmú és famentes papírok közötti kínálati helyet-
tesíthetõség nem áll fenn és a famentes termékek árai nem 
mozognak párhuzamosan a többi magazinnyomó-papír 
árával. Az össszefonódás vizsgálatakor a GVH a keresleti 
helyettesíthetõséget figyelembe véve, azonos termék-pi-
achoz tartozónak tekintette a famentes és fatartalmú 
magazinpapírokat. Az érintett földrajzi piacot vizsgálva a 
GVH megállapította, hogy a nyomó- és magazinpapírok 
magyar piaca az európai piac részpiacának, közelebbrõl 

Engedélyezte a GVH a papíripari összefonódást

az európai papírgyártók exportpiacának minõsül. A hazai 
papírgyárak újságnyomó és magazinpapírokat nem állí-
tanak elõ. A belföldi keresletet az európai papírgyárak 
(finn, svéd, norvég) elégítik ki, közvetlenül, illetve Magyar-
országon alapított leányvállalataikon keresztül. A szállítók 
között jelentõs verseny van, s a magyar árszínvonalat je-
lentõsen befolyásolja a németországi árszint. Az össze-
fonódás résztvevõi esetében tehát a közvetlenül érintett 
földrajzi piac az Európai Unió országaira terjed ki. A GVH 
az összefonódás közvetett hatását szem elõtt tartva, az 
érintett földrajzi piacnak a Magyar Köztársaság területét 
tekintette. Az összefonódás révén az UPM piaci része-
sedése mintegy 30 százalékra emelkedik az újság-
nyomópapír magyar piacán. A piaci részesedés növe-
kedését részben ellensúlyozza a már említett tovább-
értékesítés, aminek révén a versenytársnak számító nor-
vég Norske-csoport piaci részesedése is emelkedik. A 
magazinpapírok piacán jelentkezõ koncentrációnöveke-
dés az összefonódás következtében nem jelentõs, mivel a 
Haindl nincs jelen ez utóbbi piacon, így a verseny sérelme 
nem valószínûsíthetõ – mondta ki a GVH.
Forrás: Napi Gazdaság 2002. jan. 24.
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Forrás: PPI This Week 2002. 17. szám, 3-4.old.
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Mottó: „Two heads are better than one”
John Heywood

Milyennek tartotok engem? (Mitaren)

Felmérés és kísérlet
a csoportösszetartó erõ növelésére

Zsoldos Benõ*

Bevezetés

A „Milyennek tartotok engem” felmérést a 
Hullámtermékgyár TQM- útra lépését követõ egy évvel 
1998- ban az Értékesítési Igazgatóság dolgozói köré-
ben alkalmaztuk azzal a céllal, hogy az egy munka-
területen dolgozók kifejthessék egymásról személyes 
véleményüket anélkül, hogy kilétüket fel kellene fedni.  
A TQM filozófiát követve, meggyõzõdésünk, hogy a 
csoport-véleménynek nemcsak elismerõ, hanem tevé-
kenységet, munkastílust, személyes tulajdonságot ala-
kító ereje is van, ami hozzájárul a csoport egységesebb 
és pozitív gondolkodásmódjának kialakításához, elõ-
segítve ezzel a személyes és a vállalati célok össz-
hangját és teljesülését. Az alábbiakban közölt felmé-
rési módszer sem a hazai, sem a külföldi szakiro-
dalomban  nem ismert, tehát újdonságnak tekinthetõ. 
Az EFQM kiválósági modell szerinti vállalati önér-
tékelés Nemzeti Minõségi Díj pályázatának bírálói elis-
meréssel szóltak az eljárásról, amelynek eredménye 
véleményünk szerint elõsegíti a csoport összetartó 
erejének növekedését.

A csoport-szabályozók és hatásuk

Mindenek elõtt a „csoport” szóhasználat indoklása 
szükséges. Mivel a vállalat irányító szervezetének felé-
pítése hierarchikus, a munkatársak szervezeti egysé-
gekben dolgoznak, amelyek a Szervezeti és Mûködési 
Szabályzat szerint determináltak, ezért a továbbiakban 
csoportról beszélünk és nem csapatról, amely utóbbi 
valamely cél elérésére a dolgozók önkéntes társulása.

A munkahelyeken a dolgozók hivatalosan egy 
szervezeti egységhez, osztályhoz, csoporthoz tartoz-
nak. A munka megköveteli az egymás közti interakciót. 
Az interakció azonban a munkavégzés szintjérõl túllép, 
mivel kibõvül és a közösségi befogadás eszközévé vá-
lik. Ha a csoport tagjai rájönnek, hogy értékrendjük, fel-
fogásuk, véleményük, szakismeretük, érdeklõdési kö-
rük közel azonos, vonzódni fognak egymáshoz és még 
összetartóbbá válnak, különösen akkor, ha felismerik, 
hogy számos közös céljuk van, amelyeket közös tevé-
kenységük útján érhetnek el. Ilyen például a munka-
folyamatok egyszerûsítése, jobb szervezettsége, vagy 

a munkakörülmények javítása, az adminisztráció csök-
kentése, tevékenységük elismertségének kivívása, 
számukra vonzó érdekeltségi, motivációs rendszer kia-
lakítása stb. Az ilyen jellegû beilleszkedés a csoportba 
megnöveli az egymásközti kommunikáció gyako-
riságát, barátságokhoz, kölcsönös szívességekhez ve-
zethet. 

A csoport, mivel magáévá tesz bizonyos értékeket 
(pl. becsületesség, igazmondás, kölcsönös segítõ-
készség, szakmai ismeretek stb.), ezért irányíthatja a 
tagok véleményét és viselkedését. A csoporton belül 
kimondatlanul is kialakul egyfajta csoportnorma, amely 
nem más, mint a gondolkodásmóddal, viselkedéssel 
kapcsolatos elvárás a csoport részérõl. A napi mun-
kaidõ alatti megjegyzések, szidalmak, kritizáló észre-
vételek közlése alkalmas arra, hogy a csoportnormák-
tól elhajlót rávegyék az alkalmazkodásra. Ha például a 
csoport a szakmai ismeretet tartja nagyra, arra kész-
tetik egymást vagy az újonnan belépõket, hogy isme-
reteiket egyéni vagy szervezett oktatás útján bõvítsék. 
Ezek a nem hivatalos elvárások nagymértékben befo-
lyásolják az egyén viselkedését. A csoportnak ez az 
informális rendszere akkor kedvezõ a vállalat számára, 
ha nem keresztezi, hanem elõsegíti a formális 
rendszert. A csoportnorma például megkívánhatja, 
hogy a csoporttagok megosszák egymás között véle-
ményüket, hogy a munka könnyebb legyen, hogy a 
munkával kapcsolatos információk gyorsabban  ter-
jedjenek. A csoport informális ereje az õket vezetõ 
munkatársak felé is kisugározhat azzal, hogy kife-
jezésre juttatják közös igényüket például a jobb infor-
máltság, a gyorsabb vezetõi döntés elérésére. A cso-
port tehát irányíthatja, szabályozhatja az egyéni visel-
kedést és ezen keresztül a csoport magatartását, és 
ugyanakkor befolyásolhatja a vezetõk magatartását is. 
Ha a csoport tagjai a csoport értékítéletét, normáit ma-
gukévá tették, akkor ez azt jelenti, hogy gondolkodási 
rendszerüket is rendszerint a csoportéhoz igazítják 
(internalizáció).

A csoport összetartó erejére jellemzõ, hogy példá-
ul a csoporttagok támogatják, védik egymást, ha vala-
melyikük a munkavégzés vagy igazságtalan bírálat 
miatt erre rászorul. Érvényesíteni próbálják és több-

* Dunapack Rt. Hullámtermékgyár



nyire tudják is közös szándékukat, például vezetõik 
idõbeni elérhetõségének biztosítását problémáik meg-
oldására. Az az egyén, aki a csoport értékelése szem-
pontjából jó pozícióban van, sokkal védettebbnek érez-
heti magát a változásokkal, véletlenekkel szemben, 
mintha saját erejére kellene csak támaszkodnia.

A csoporttagnak saját magáról kialakított vélemé-
nyében fontos szerepet játszik a csoport értékelése, 
különösen akkor, ha õ maga respektálja a csoport tag-
jait. Az a csoporttag, aki el akarja érni a csoporton belüli 
kedvezõ státust, megkísérli magáévá tenni a csoport 
felfogását és viselkedését. Az egyén elõremenetelét 
sok esetben elõsegíti a csoport támogatása, mivel a 
vezetõt gyakran befolyásolja a munkatársak értéke-
lése. A MITAREN ezt is elõ kívánja segíteni.

A csoport „hatalmának” azonban vannak korlátai. 
Ha az egyén felfogása, logikája és érdekei túl távol es-
nek a csoportétól, akkor nem alkalmazkodik a csoport 
által képviselt értékekhez. Ott, ahol a munka folyamata 
erõsen szabályozott (ISO), vagy ahol az egyéni 
teljesítményben kis változás érhetõ el (pl.: a munka-
folyamat üteme gépileg meghatározott), a csoport in-
formális szabályozó hatása sokkal korlátozottabb, mint 
egy kevésbé körülhatárolt helyzetben. Az összetartóbb 
csoportok produktívabbak, mint a kevésbé összetar-
tók. Másrészrõl a közösségi szempontból összeillõ 
személyekbõl álló csoportok sokkal produktívabbak. A 
homogénabb csoport-szemlélet kialakulásához a MI-
TAREN alkalmazása is hozzájárul.

A csoportmunka szelleméhez leginkább a csoport-
jutalmazás illik. Minél nagyobb a függõség az egyes 
szervezeti egységek között, annál nagyobb hátrányt 
jelent a szervezeti hatékonyság szempontjából az 
egyéni jutalmazás. Más szóval a csoport összetartó 
ereje a kollektív munka jutalmazásával erõsíthetõ.

A csoport összetartó erejének növelése

A TQM egyik fontos alapelve a folyamatok állandó 
javítása. A Hullámtermékgyár vezetõinek az a törek-
vése, hogy a folyamatok hibáit a folyamat mûköd-
tetésében résztvevõk fedjék fel, szüntessék meg ill. a 
folyamatokat állandóan korszerûsítsék. Így kapcsoló-
dik össze a csoport munka a folyamatjavítással (pl.: Le-
gendás Szolgáltatás csapatok, folyamatjavító teamek). 
A csoportok eredményes mûködése érdekében a cso-
port kohéziós erejét célszerû növelni. Ennek feltétele, 
hogy a csoporton belüli személyek egymást több 
szempontból is jól ismerjék, igényesek legyenek saját 
és csoporttársaik munkájára, együttmûködjenek a 
folyamatos javítás érdekében. Ezek megvalósulásával 
a munkavégzés hatékonysága nõ, ami célja a gyárnak 
és a munkatársaknak egyaránt. E cikk szerzõje olyan 
kérdõíves eljárást dolgozott ki, amely hozzájárulhat a 
csoport-kohézió növeléséhez.

A „Milyennek tartotok engem” (MITAREN) kérdõ-
íves eljárás lényege és egyben célja, hogy egy azonos 
munkakört ellátó (homogén), vagy egymáshoz kapcso-
lódó munkatevékenységet végzõ csoporton belül

- jobban megismerjék a csoporttagok egymás ké-

pességeit (Minõsítõ ív I. része: „Szakmai isme-
ret”), a munkavégzés közbeni magatartását (II. 
rész: „Munkavégzés”), személyiségjegyeit, gon-
dolkodásmódját (III. rész: „Emberi magatartás”)

- A kitöltött Minõsítõ ívek értékelése rámutat a cso-
port erõsségeire és gyenge pontjaira, ezáltal a 
színvonala összemérhetõvé válik más csopor-
tokkal (benchmark). Másrészrõl a csoport tagjai 
személy szerint támpontot kapnak arra, hogy 
mely tulajdonságok, területek fejlesztését tûzzék 
ki célul maguk elé.

- Elõnye a MITAREN-nek, hogy a csoporttagok egy-
mást minõsítése sokszor eredményesebb a „fõ-
nöki” ítéletnél, mivel 

- a csapattagok sokkal jobban ismerik egymást, 
mint a fõnök,

- az íratlan „csoport-törvények” sokszor erõsebb 
hatásúak, mint a fõnöki utasítás

- a csoporttagok együttesének átlagos vélemé-
nye jobban közelíti az igazságot, mint a fõnök 
egy-egy ad hoc megállapítása.

Más felfogásban viszont az is elmondható, 
hogy a MITAREN segíti, megalapozottabbá teszi 
a fõnök évenkénti teljesítmény- értékelési mun-
káját. A MITAREN nemcsak a csoport valamely 
területen elért (munkavégzés, szakismeret stb.) 
összes teljesítményét méri, hanem csoporttagon-
ként rávilágít az eddig elért színvonalra, de azok-
ra a hiányosságokra is, amelyek javítását a cso-
porttagok célul tûzték ki, és amelyeknek a sike-
res teljesítését erkölcsi/anyagi elismerés követ-
heti. A követelményektõl való elmaradást pedig 
úgy méri, hogy bár a minõsítés az inkognitóban 
maradt csoporttagoktól származik, de mint a cso-
port egészének a  minõsítése jelenik meg.

- A dolgozók motivációja és erõfeszítésének elis-
merése szintén TQM alapelv. A felmérés ered-
ménye a pozitív ösztönzés alapja lehet azzal, 
hogy valamely hiányosság jövõbeni megszün-
tetése esetén a csapat és/vagy tagjai számára er-
kölcsi/anyagi elismerés alapja lehet. 

Módszertan

A MITAREN a csoporttagok egymást és saját ma-
gukat is minõsítõ módszere, amely kiegészülhet a ve-
zetõk azonos elven alapuló minõsítésével. A minõsítés 
az elõre összeállított és 3 fõ tématerület köré csopor-
tosított értékelési tényezõkre iskolai rendszerû osztály-
zat adását jelenti. A kitöltött minõsítõ lapok mind a kitöl-
tõ személyét, mind a minõsítéseket illetõen szigorúan 
titkosak, az ebbõl adódó esetleges személyi konf-
liktusok elkerülésére. A személyenkénti és értékelési 
tényezõnkénti minõsítés, mint a csoport tagjainak 
közös véleménye (az osztályzatok átlagértéke) jelenik 
meg. A módszer néhány  fontos eleme a következõ:

- a minõsítõ lapokat a csoport egyidõben, egymás-
tól függetlenül tölti ki 
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- a csoporttagok az értékelési tényezõk pontos je-
lentését, valamint a minõsítõ osztályzatok tartal-
mát a felmérést irányítóval közösen értelmezik,

- biztosítjuk a csoportot a titkos adatkezelésrõl
- a felmérés eredményét minden résztvevõ írásban 
megkapja

- az eredmény megismerése után csoportmeg-
beszélést tartunk, amelyen elsõsorban azokat a 
véleményeket beszéljük meg, ahol az egyéni és a 
csoport értékelése között 1 osztályzatnál na-
gyobb (T>25%) különbség van.

- Mind egyéni, mind csoport szinten csak azon az 
értékelési tényezõk javítását tûzzük ki célul, 
amelyeknek a teljesítmény szintjét az egyén és a 
csoport közösen elfogadta.

A módszer alkalmazásának néhány fontosabb 
lépése.

a./ Meg kell határozni az értékelési tényezõket (E ), i 

amelyeket 3 fõ csoportba soroltam: I. Szakmai isme-
ret, II. Munkavégzés, III. Emberi magatartás. Termé-
szetesen ettõl eltérõ csoportosítás is lehet. Példa-
képen mutatok be ezen fõ tématerületen belül néhány 
értékelési tényezõt. Meg kell jegyeznem azonban, 
hogy az értékelési tényezõk ,különösen a I. Szakmai  
ismeret fõcsoportban, a munkakörtõl függõen külön-
bözõk lehetnek. Ez a specifikusság megjelenhet a II. 
Munkavégzés értékelési tényezõi körben is, hiszen a 
munka jellegétõl függ, hogy mit tartunk a munkavégzés 
szempontjai közül fontosnak és kevésbé lényegesnek, 
vagy elhagyhatónak. A példaként közölt E -ket keres-i 

kedelmi képviselõk csoportjának vizsgálatára állítot-
tam össze: 

I. Szakmai ismeret: piacismeret, pénzügyi isme-
ret, ISO utasítások, számítógép- kezelési isme-
ret, kereskedelmi szerzõdések tartalmi ismerete, 
termékismeret, termékek vizsgálati módszeré-
nek ismerete stb.
II. Munkavégzés: problémamegoldó- készség, 
kezdeményezõ készség, munkával való azono-
sulás (identifikáltság), látókör, hatékony munka- 
végzés, határidõ betartása, alapos, pontos mun-
kavégzés, adminisztrációs munka stb.
III. Emberi magatartás: a csoport tagok közötti 
õszinteség, határozottság, megbízhatóság, kul-
turált, udvarias magatartás, szerénység, fegyel-
mezettség, tévedések belátása stb.

b./ A csapattagok 1-5 fokozatú skálán értékelik az 
I-III. tématerületekhez tartozó, kb. 30 értékelési té-
nyezõt (E ). Az osztályzatokat 0-100 teljesítmény %-ra i 

transzformáljuk, Ily módon az osztályzatok átlagolá-
sakor keletkezõ törtjegyek is egész számú %-kal fejez-
hetõk ki.

c./ A teljesítmény értékeléséhez teljesítmény- 
szinteket állapítunk meg. Vizsgálatunk esetében ezek 
a következõk:

T< 70% …….JAVÍTANDÓ 
80>T > 70% ………ELFOGADHATÓ
T> 80% ……JÓ
d./ A minõsítõk és minõsítettek kapcsolata
- Minden csoporttag minõsíti a csoporttársait. Ha 

például 8 fõbõl áll a csoport, akkor az 1. számú 
csapattag minõsíti a többi 7 fõt , és mind a 7 fõ 
minõsíti a rajta kívül állókat.

- Minden csapattag minõsíti saját magát
- Egy vagy két fõ vezetõ, egymástól függetlenül mi-

nõsíti az elõbbi példában említett 8 csapattagot 
valamennyi E -re.i 

Értékelés

Az értékelés több síkú lehet, attól függõen, hogy a 
csoporttagok ill. a vezetõk által kitöltött minõsítõ lapot 
milyen rendszer szerint értékeljük ki.

a./ csoporttagok szerinti értékelés

A minõsítõ csoporttag értékelési tényezõnként 1-5 
osztályzatot ad saját magának, és valamennyi csoport-
tagjának. Célszerû az osztályzatokat értékelési ténye-
zõnként adni, sorba véve egymás után a csoport-
tagokat, mivel így könnyebb a tagok teljesítménye kö-
zött differenciálni. A csoporttagokra adott osztályza-
tokat Ei szerint átlagoljuk. Képezzük az átlag és a saját 
maga értékelése osztályzatának különbségét (D), ami 
ha nagyobb, mint 1,0, azt külön megjegyezzük, hiszen 
ez mutat arra, hogy a csoport és a saját vélemény 
szignifikánsan eltér egymástól az adott Ei-t illetõen. 

Ha egy fõ tématerületen belül (pl.: III. Emberi 
magatartás) egy minõsítõ tag által kitöltött minõsítõ-
lapon átlagoljuk az értékelési tényezõkre adott osz-
tályzatokat, úgy részben a minõsítõ saját bírálatát 
kapjuk meg sajátmagáról, másrészt a minõsítõ ér-
tékelését csoporttársairól (1. táblázat). Például 
Kovács Z. önértékelése saját magáról az Emberi 
Magatartás 15 E  osztályzata átlaga szerint 4,8, míg a 7i 

III. Emberi magatartás
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csoporttársára adott osztályzatok összesített átlaga 
3,9. A táblázatból jól észrevehetõ, hogy milyen mértékû 
az eltérés – értékelési tényezõnként – és a fõ téma-
területre összesítve az önértékelõ és a csoporttársak 
között. 

A vezetõ által kitöltött minõsítõ lapot az elmon-
dottakkal azonosan értékeljük. Ennek megfelelõen 
állítható össze a 2.táblázat. Személyenként látható az 
önértékelés, a csoport és a vezetõi értékelés szerinti 
teljesítmény. Figyeljük meg, hogy a „C” személy a ve-
zetõi értékelés szerinti rangsorban az elsõ, míg az ön-
értékelõ saját magát viszonylag alacsony teljesítmény 
%-kal (T%) értékelte, ezért az 5. helyre került a többi 
önértékelõkhöz képest. Ennek a fordítottja látható a „B” 
személynél. Eltérõ sorrendet kapunk, ha a három érté-
kelés együttese szerint rangsorolunk, és mást, ha csak 
a csoport- és a vezetõi értékelést vesszük figyelembe. 
Igazolható, hogy az önértékelésnek nagyobb a torzító 
hatása, ezért a sorrend megállapításánál célszerû az 
utóbbi kettõ szerint rangsorolni. Ezt a szerkezetû táblá-
zatot készítjük el mindhárom téma fõcsoportra. A Ve-
zetõi és a Csoportértékelés alapján tématerületenként 
meghatározható hogy kik azok, akik „Jó” teljesítmény- 
szintet értek el, és kiknek kell javítani. (3.táblázat). 
Figyeljük meg a csoport és a vezetõi érté-kelés jó 
egyezõségét.

Csoporttagonként ábrázolva, szemléletessé tehet-
jük, hogy az egyes tagoknak, melyik értékelési ténye-
zõt kell javítaniuk (1. ábra). Megfelelõségi küszöbnek a 
70%-os (3,8 osztályzatú) teljesítményt tekintettem. Az 

ez alatti teljesítményû értékelési tényezõk javítandók. 
Az ábrán satírozott terület és az abban a mezõben 
szereplõ szám a teljesítményben elmaradt összes ér-
tékelési tényezõ együttes javítása mértékének nagy-
ságára jellemzõ, a 70% teljesítmény elérése érde-
kében. 

b./ csoportteljesítmény értékelése

Megvizsgáljuk, hogy fõ tématerületenként a cso-
port milyen teljesítmény szintet ért el értékelési ténye-
zõnként a csoport értékelése alapján. Célszerû mind-
járt az elért teljesítményt „Jó” és „Javítandó” szeg-
mensre bontva bemutatni (4. táblázat). A csoport-
tagok osztályzatainak Ei szerinti összesítésével válasz 
kapható arra, hogy az adott fõ tématerületen belül 
melyek a „Jó”, az „Elfogadható” ill. a „Javítandó” érté-
kelési tényezõk. A csoport ezáltal világosan láthatja, 
hogy mely területeken erõsek és mely területeken van 
szükség a javításra.

c./ Véleményeltérések és ütköztetésük

Értékelési tényezõnként kimutatható a csoportra 
vonatkozó legkedvezõbb osztályzat (maximum) és a 
legrosszabb jegy (minimum) közötti különbség (D). A 
különbség nagyság szerinti sorrendjében az elsõ öt 
mindenképen egy csoport- megbeszélés tárgya kell 
legyen (5. táblázat). Ekkor annak tisztázása szük-
séges, hogy mi az oka az osztályzat nagy különb-
ségében mutatkozó eltérõ minõsítésnek. Meg kell je-
gyezni, hogy ezek a különbségek csoport szinten jelen-
nek meg, vagyis egy adott E  teljesítését az egyik cso- i

III. Emberi magatartás

2. táblázat 

Csoport- és vezetõi értékelés összehasonlítása (részlet)
(A-G csoporttag teljesítmény%-a)

3. táblázat
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Csoporttagok értékelések szerinti rangsora.



III. Emberi magatartás

Javítandó T%

Csapatértékelés                 
Szüks. javítás

Csoport tag

B

C

E

F

K

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

60
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192,5
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SZERÉNYSÉG

TENNIAKARÁS

SZERÉNYSÉG

TENNIAKARÁS

TANULNI AKARÁS

AKTIVITÁS

MEGBÍZHATÓSÁG
FEGYELMEZETTSÉG

ÕSZINTESÉG VEZETÕKKEL
TÉVEDÉSEK BELÁTÁSA

ALKALMAZKODÁS

EMPÁTIA
EGYÜTTMÛKÖDÉS

SZERÉNYSÉG
FEGYELMEZETTSÉG

EMPÁTIA

EGYÜTTMÛKÖDÉS

TENNIAKARÁS
TÉVEDÉSEK BELÁTÁSA

SEGÍTÕKÉSZSÉG
AKTIVITÁS, SZORGALOM

ALKALMAZKODÁS

MEGBÍZHATÓSÁG
KONFLIKTUSKEZELÉS

TANULNI AKARÁS

KONFLIKTUSKEZELÉS

EGYÜTTMÛKÖDÉSI KÉSZSÉG

ÕSZINTESÉG VEZETÕKKEL
AKTIVITÁS, SZORGALOM

FEGYELMEZETTSÉG
EGYÜTTMÛKÖDÉS

1. ábra
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porttag a csoport átlagában magas színvonalon, egy 
másik csoporttag ugyanezt az E -t alacsony színvona-i 

lon értékelte. Erre példa az idézett táblázat „együtt-
mûködés” sora.

A csoport tagjának önértékelése és a csoport általi 
értékelés eredménye is eltérhet egymástól. Ezt a fõ 
tématerületenként érdemes kimutatni úgy, hogy az 
adott téma értékelési tényezõire adott osztályzatok 
egy-egy csoporttagra vonatkozó átlagértékét össze-
hasonlítjuk az illetõ csoporttag önértékelõ osztály-
zatainak átlagával (6.táblázat).

Az ön- és a csoportértékeléskor, ha az osztályzat 
különbsége nagyobb, mint 1,0, úgy azt a csoport 
tagjaival a felmérés értékelésekor meg kell beszélni. Itt 
is utalok arra a félelemre, amitõl a csoporttagok álta-
lában tartani szoktak, hogy a felmérés viszályt szíthat a 
csoporttagok között. Ez azonban téves nézet, mivel az-
zal, hogy a csoport valamely értékelési tényezõ betar-
tását, teljesítését alacsony szinten értékeli az önér-
tékelõ véleményével szemben, ez a kollektíva, és nem 

Csoportteljesítmény értékelése (részlet) 4. táblázat

A legnagyobb véleménykülönbség É-nkénti 5. táblázat

egy-egy személy bírálata. A tagok egyedi minõsítõ vé-
leményét pedig a felmérést irányító és értékelõ sze-
mély titokként kezeli. Elõfordul azonban ennek az 
ellenkezõje is, nevezetesen az önértékelõ szigorúbban 
osztályozza saját magát, mint a csoporttársai. Ha az 
említett különbség fennáll, akkor ezt ugyanúgy tisz-
tázni kell a csoport nyilvánossága elõtt. 

A MITAREN alkalmazási területe

Az eljárás elsõsorban a szervezeti egységek mun-
katársai számára nyújthat elõnyt, akik a vállalati szer-
vezet jellegébõl adódóan hosszú távon együtt dolgoz-
nak. Azok a csapatok, amelyek hosszú távú együtt-
mûködésre alakultak (Legendás Szolgáltatás Csapat), 
az eljárást a csapat kohéziós erejének növelésére szin-
tén jól hasznosíthatják. Használatának kritériuma tehát 
nem a megoldandó feladat idõigénye, hanem az 
együttmûködés idõtartama. 

Az azonos munkaterületen dolgozók (homogén 
csoportok) körében való hasznosítás kiterjeszthetõ
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egy-egy gépen dolgozók csoportjára, vagy egymással 
kapcsolatban levõ munkacsoportokra. Ennek támpont-
jául szolgálhat a belsõ vevõ-szállító kapcsolat. Ilyen 
esetben a belsõ vevõ és a belsõ szállító csoportana-
lízisén túl „keresztezett minõsítés” is alkalmazható, 
amikor is a belsõ vevõ kérdezi meg a belsõ szállítóját 
és viszont, hogy: „Milyennek tartasz engem?”

A MITAREN segíthet emberileg közelebb hozni 
egymáshoz azokat a szervezeti egységeket, ame-
lyeknél még nem teljesen nyilvánvaló az „egy hajóban 
evezés” gondolata. 

A MITAREN segíti a vezetõ munkáját, mivel hozzá-
járul a célkitûzések, a  feladatok megoldására egysé-
gesebben összetartó csoport kialakulásához. Segíti 
abban is, hogy a csoporttagok szakismeretét az egy-
mást jól ismerõ csoporttagok is minõsítik, ezzel a to-
vábbképzés irányának prioritását is megjelölik. A MI-

MINÕSÉGÜGY, SZABVÁNYOSÍTÁS

TAREN eredménye megerõsíti a vezetõt a dolgozók 
személyszerinti értékelésében. 

Csoport és csoporttag szinten egyaránt szakis-
meret-képzõ és továbbképzõ, munkavégzõképesség- 
javító és személyiségfejlesztõ célkitûzések szület-
hetnek. Az egyén és a csoport minõsítésének össz-
hangját a csoport- megbeszélésen teremtjük meg. Az 
értékelési tényezõnként számszerûsített status quo 
alapot ad arra, hogy személyenként és értékelési té-
nyezõnként milyen mértékû fejlesztés szükséges a 
70%-os megfelelõségi szint eléréséhez. Másrészrõl az 
idõnként megismételt MITAREN alkalmat ad a javító, 
fejlesztõ célkitûzések teljesítésének értékelésére. A 
vezetõnek ezáltal megalapozottabb lehetõsége nyílik a 
dolgozók erõfeszítéseinek erkölcsi és/vagy anyagi elis-
merésére. 

Tájékoztatás
papíripart érintõ szabványok megjelenésrõl 

ISO 2759: 2001 Board. Determination of bursting stength Karton.
Repesztõszilárdság meghatározása.

ISO 15360-2:2001 Recycled pulps. Estimation of Stickies and Plastics. Part2: Image analysis method.
Szekunder rostanyag. Ragacsos anyag (stickies) és a mûanyag meghatározása. 
2. rész: Képanalízis módszer
Forrás: Szabványügyi Közlöny 3/2002 szám

EN ISO 186: 2002 Paper and board. Sampling to determine average quality (ISO 186: 2002)
Papír és karton. Mintavétel az átlagos minõség meghatározásához.
Forrás: Szabványügyi Közlöny 5/2002

 ISO 186: 2002 Paper and board. Sampling to determine average quality (ISO 186: 2002)
Papír és karton. Mintavétel az átlagos minõség meghatározásához.

CR 13695-2:2002 Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances 
present in packaging, and their release into the environment
Part 2:Requirements for measuring and verifying dangerous substances in packaging, and their release 
into the environment
Mérési és ellenõrzési követelmények a csomagolásban jelenlévõ négy nehézfém és egyéb veszélyes- 
anyag-tartalomra és azok környezete való kibocsátására.
2. rész: Mérési és ellenõrzési követelmények a csomagolásban jelenlévõ veszélyes- anyag- tartalomra 
és azok környezete való kibocsátására.
Forrás: Szabványügyi Közlöny 7/2002 szám

a papíripart érintõ szabványok visszavonásáról
MSZ 5268: 1988 A papír és a nyomat fényességének meghatározása

Forrás: Szabványügyi Közlöny 6/2002 szám

Az önértékelés és a csoport személyre vonatkozó értékelése
III. Emberi magatartás (részlet)

6. táblázat
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Immár 33. alkalommal tartotta meg éves konfere-
nciáját a Papírgyártók és Csatlakozó Iparágak Marketing 
Szövetsége. A prágai színhely kiválasztása, a cím és az 
elõadások összeségükben még inkább hangsúlyozták, 
hogy „Új környezetben a papír üzlet.” 4 földrész 20 or-
szágából 165 hallgató jött össze, hogy tapasztalatot és 
véleményt cseréljen az elmúlt mintegy egy év történései, 
felismerései alapján. 

A jelenlévõket a PRIMA elnök asszonya, Outi Ervasti 
köszöntötte. Méltatta a kapcsolatteremtés és -tartás fon-
tosságát. Kiemelte, hogy a növekedési, változási elõre-
jelzéseket, a tavaly elhangzott várakozásokat néhány vá-
ratlan esemény miatt részben váltotta csak valóra a világ, 
ami azonban nem vezethet oda, hogy ezen összejövetelek 
sikerét megkérdõjelezzük. A hasznos és kellemes össze-
kötésére buzdította a hallgatóságot, hisz Prága fejlõdése, 
a kellemes nyári idõ, az újformájú panelbeszélgetés to-
vábbvitele lehetõséget kínál mindenki kíváncsiságának 
kielégítésére. 

Az elsõ elõadó Tomas Sabatka, a Frantschach Pulp 
and Paper Cseh a.s. helyettes vezérigazgatója bemutatta 
az egész Steti-i telephely felépülését és ezen belül a fenti 
cégcsoporthoz tartozó divíziók jelenlegi helyzetét. A tör-
ténelmi változások alatt számos szakmai döntés után 
került a Cseh Köztársaság legnagyobb papíripari egysége 
a privatizáció sorsára. 1992-ben négy beruházási alap 
tulajdonába került a kombinát. 1995-96-ban új tulajdonos 
lett, kitõl 1996-ban az Assi Domän vásárolta meg a céget. 
A jelenlegi állapot 2000-ben alakult ki, amikor több cég, 
közötte a Frantschach/Mondi vásárolta meg a svéd tulaj-
donostól a csomagolópapír- gyártó és - feldolgozó részt. 
Felismerve, hogy a legnagyobb eredményt a specializáció 
eredményezi (l. 1. tábla), a Frantschach/Mondi csoport 
négy fõ elemre összpontosított: 

150.000 t zsákpapír

130.000 t fehérített cellulóz

25.000 t MG-papír

90.000 t Kraft és testliner

0

0

ETO: 061.3:676
Keywords: PRIMA

PRIMA 2002. Konferencia
(Prága 2002. május 15-17.)

I. rész

10 próba 
sportága 

2001. máj. 26. 

Roman 
Seberle 

 Világrekord  
tartó 

Világ- 
rekord 

Különbség 

100 m futás 10,64  Maurice Green 9,79 -7% 
Távolugrás 8,11  Mike Powell 8,95 -10% 
Súlylökés 15,33  Randy Barnes 23,12 -34% 
Magasugrás 2,12  Javier Sotomayor 2,45 -13% 
400 m futás 47,79  Michael Johnson 43,18 -11% 
110 m gátfutás 13,92  Colin Jackon 12,91 -8% 
Diszkoszvetés 47,92  Jurgen Schult 74,08 -35% 
Rúdugrás 4,80  Sergei Bubka 6,14 -22% 
Gerely 70,16  Jan Zelezny 98,48 -29% 
1500 m futás 4:22:38  Hicham El Guerrouj 3:26:00 -27% 
                                                                                           Átlag:               -20% 
 1. tábla. A specializálódás eredménye

-

Külön egységként mûködik a kasírozó gyár, mely PE 
bevonatú termékeket gyárt két extruderen és számos fel-
dolgozógépen, valamint a zsákgyár két teljes gépsora. Ki-
kristályosodtak a vezetés elvei. ROCE és a szabad cash a 
két mutató, mely a tulajdonosi követelményt jelenti. Ennek 
megvalósítására folyamatosan radikális változtatásokat 
akarnak kezdeményezni és megvalósítani. Piaci cél a 
versenyképesség, megbízhatóság, mely elérése a leg-
jobbakkal való összehasonlításon, a benchmarkingon és 
az egyszerû, hatékony, kis szervezeten, a KISS (keep it 
simple, stupid) megvalósításán lehetséges. Tíz év alatt 
megduplázták eredményüket és ötöde alá csökkentették a 
foglalkoztatottak számát. 

Az elsõ szekcióban Annelli Pirttilä asszony, a finn 
Dél- karéliai Politechnikum rektora elnökölt. Az elõadások 
az új üzleti modellek és a marketing stratégiák közötti 
összefüggésekre világítottak rá. David Walker, a J.P. 
Singapur-i irodájának elnök-vezérigazgatója „Kerülj kö-
zelebb a felhasználódhoz” címet adta elõadásának, ezzel 
legfontosabb mondanivalóját is kiemelve. Két alapkér-
désre kereste a választ:

- termelt-e nyereséget a papíripar,
- mire irányította fõ figyelmét az ipar?
A beruházók 15 %-a választotta – részben – a cellulóz- 

és papíripart. Az elutasítás a ciklikusság, a rossz kilátások, 
a kapacitásfelesleg, az alacsony értékteremtés, a kép-
zelõerõ-szegény vezetés, a commodity termékbeni 
gondolkodás alapján jött létre. A cellulóz- és papíripar 
EV/EBITDA mutatója 2001-ben elmaradt más ciklikus ipar 
(vegyipar, fémipar, gépjármûipar) mögött. Akár a jöve-
delemhez, akár a könyvszerinti értékhez viszonyítjuk, 20-
100 %-kal elmarad a fenti iparágakétól. Ennek követ-
kezménye az a tény, hogy a beruházók megelégelik a 
magyarázkodást és kérik vissza pénzüket (l. 1. ábra). A 
költségcsökkentõ tevékenység, a kapacitásnövelés ered-
ményét továbbadta az ipar a felhasználónak, nem maradt 

1. ábra
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a tulajdonosnak. Az 1990-es években a 10 vezetõ cég 
mérete a piaci növekedés kétszeresével növekedett. E 
növekedésben 46 % volt a felvásárlás és 54 % a 
beruházás (l. 2. ábra). Míg a tõzsdei üzletek az elmúlt 10 
évben mintegy 15,5%-os ROIC mutatót eredményeztek, 
Japánban ettõl 11%-kal, Európában és az USA-ban 4-
5%-kal maradtak el a papíripar vezetõ cégei. 

Mi következik ebbõl? A partnerség nem csak meg-
vételt jelent, az eladás hozama nem csak mennyiségfüg-
gõ, a szövetségek földrajzi vagy termékérdekeltség men-
tén köthetõek, bevásárlási közösségek jobb forrás- fel-
használást eredményeznek, és újabban jobb kiszol-
gálást kell adni a vevõnek értékteremtõ folyamatokkal; 
differenciált ajánlatokat készítsünk, a vevõ nem ellenség, 
hanem partner. Elengedhetetlen emellett minden ve-
võnél elemezni a forgalomarányos fedezettermelõ-ké-
pességet, a kis – esetleg specializált – forgalmat ered-
ményezõ megrendelések adminisztratív és értékesítési 
többletköltségét, a vevõnél elért beszállítói rangsori he-
lyezésünket, a vevõnek fontos és általunk vagy közösen 
biztosított tevékenységeket. Ez az alapja a nyerõ-nyerõ 
partneri kapcsolatnak, ami a tartósság biztosítéka. Az 
értékteremtõ láncot mindkét irányban, elõre is át kell te-
kinteni, a legjobb beszállítói pozíciót kell elérni, az elõ-
nyünket jelentõ különbséget meg kell ismerni és tovább 
kell kiépíteni, tartósan megõrizni.

A Stora-Enso csoport 2000-ben tõzsdei cikk és 
energia rizikó menedzsmentet (CERM-et) hozott létre. E 
csoport alelnöke, Frank O. Brannvoll számolt be ta-
pasztalatairól. A cég finanszírozási vállalkozásában lét-
rejött egységgel kapcsolatosan három kérdés hangzik el, 
amelyekre már a kezdetekkor választ kell tudni adni.

Miért? 
- a CERM-t is kezelõ, vezetõ faipari cég pozícióját 

kívánja elérni a Stora Enso
- elemzések kellenek, hisz az eszközökre erõsen 

ható pozitív tényezõket fel lehet mérni és irányítani
- új beruházókat kell megnyerni az idõbeli elõny 

effektuson keresztül

Hogyan?
- az üzleti rizikót pénzügyi ellenüzletekkel piaci rizi-

kóvá és kezelhetõvé lehet tenni
- a csoport stratégiáját a pénzügyi piacon mûködve is 

figyelembe lehet venni

2.ábra.

- kiegyenesíthetõ ciklikusság és jobban becsülhetõ 
eredmény

Mit?
- rostalapanyagot, prímér és szekunder rostot, vegy-
szereket

- energiát: olajat, földgázt és elektromosságot
-készterméket: író- nyomó papírokat, csomagoló kar-
tont és fát. 

A tudás, ismeret és eszközök összjátéka oldódik meg. 
A decentralizált üzleti döntések és a központosított pénz-
ügyi mûködés hatékony összekapcsolása lehetséges. Az 
elõadó bemutatta, hogy a rövid és közép, hosszú lejáratú 
tõzsdei üzletek, fedezeti vásárlások, az OTC piacok milyen 
szerepet játszhattak a pénzügyi szolgáltatások közpon-
tosításán keresztül. A tervezett és elérni vélt célok minden-
napi beépítési elõnyeit és lehetõségeit mérlegelte a cso-
porton belül. 

Az SCA Higiéniai Termékek Inkontinencia Gondozás 
divíziójának elnöke Scott Jungles "Piacaid felfedezése" 
címmel tartott elõadást. Bemutatta az SCA termék-
struktúra váltását: 

 faipar egészségügyi 
papírok  

csomagolás 

1991 42 34 24 
2001 16 50 34 

 2. tábla. SCA termékösszetétele,(%)

Ezen beül az egészségügyi papírok nõttek a leg-
jobban, melyek forgalma 2001-ben 41 milliárd SEK-re rú-
gott. A termékcsoportban az inkontinencia termékek há-
nyada 20 %. Melyek a termékcsoport felhasználási helyei? 
Az intézményi felhasználók a kórházak, gondozási köz-
pontok a súlyos inco-val, míg az otthoni ápolás egyénekre, 
gyógyszertárakra támaszkodik a súlyos és a könnyû inco 
esetében, a nagykereskedelem az általános fogyasztást 
látja el a könnyû inco-nál. A betétek, nadrágok, ágyvédõk 
eladása 10%-kal nõtt 1991 és 2001 között, míg a könnyû 
incontinencia- védelmi termékek növekedése 28 %-ot tett 
ki. E különbséget a dívat és a higiénia változása, csak ki-
sebb mértékben a lakosság öregedése okozta. Ezirányú 
fejlesztés elõször nehezebbnek tûnt a piaci rés meg-
hódítása és kibõvítése alapján, mint nagy, meglévõ piac 
megszerzése, de nem vezetett árharchoz, a magüzletágtól 
eltérõ profil bõvítéséhez. Egy meglévõ piaci igény nem 
optimális kielégítését felfedezve, háromlépcsõs stratégiát 
dolgoztak ki: elsõnek felmérték a jelenlegi és potenciális 
igényt mennyiségben, felhasználói rétegenként, földrajzi-
lag, az optimalizálás lehetõségeivel, majd erre vezetõ piaci 
szerepköri célt tûztek ki minden rétegre, globális koncepció 
és helyi alkalmazás, alkalmazkodás elvén, végül ezt a 
tartós pozíciómegõrzésre optimalizálták a gazdaságosság 
fenntartása, a márka és a vevõelégedettség ápolása, az 
üzleti partnerek fejlesztése segítségével. Megállapították, 
hogy a 40 év feletti nõk korcsoportja legalább 18 %-ban 
használt rendszeresen valamilyen higiéniai terméket. A 
differenciálással 10 év alatt a céltermékek hányada 33 %-
ról 44 %-ra nõtt a többcélúak rovására. Az elõny kiépí-
tésére és megtartására a nagy csoport elõnyeit ki kell hasz-
nálni az abszorpciós technológia globális kutatásával, a 
gyártás központosításával a marketing alkalmazásával az
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elosztás és eladás csatornáinak, közös eszközeinek ide-
ális kialakításával. Erre az SCA megoldása a TENA.

A második szekció azt a kérdést boncolgatta, hogy „A 
konszolidáció – elérte célját?” Roman Hohol elnökölt, ki a 
kanadai AMEC faipari tanácsadó cég vezetõ konzulense. 
Egy-egy termékcsoporton mentek végig az elõadók: a 
tissue termékekrõl az SCA elnöke, Jan Anström, a finom-
papírokról az M-real elnök Jouko M. Jaakkola, a csoma-
golási szektorról a Frantschach elnök Veit Sorger, a cellu-
lózról és papíripari független kereskedelemrõl Alfred 
Heinzel elnök beszélt. A sort a beruházók szemszögébõl 
Christian Georges, a Credit Lyonnais Securities vezetõ 
elemzõje zárta. Ezek az elõadók elõadásaik után egy óráig 
beszélgettek, vitatkoztak a hallgatóság és a saját körükbõl 
feltett kérdésekre. Elõször a vitaindítók összefoglalását 
kísérelem meg. 

Az SCA konszolidációs tevékenységét az elmúlt 10 
évben a 3. ábra mutatja. A vásárlások és beruházások 
összege az eladások dupláját meghaladták. Ennek a 

3. ábra

következménye többek között, hogy mindkét növekedési 
forma az egészségesebb struktúra, a korábban jelzett 
specializálódás irányába hatott és minden akció 
nyereséges volt. A kevésbé fejlett és 55 %-ban koncentrált 
európai, valamint a 75 %-ban koncentrált észak-amerikai 
piacon, így az SCA  pozíciója az alábbi a tissue termé-
keknél:

Tissue termék Európa Észak-
Amerika 

 

Háztartási tissue 1. -  
AFH tissue 1. 3.  
Inco termékek 1. 3. Világon 1.  
Noi higiéniai 3. -  
Bébigondozás 3. -  
Csomagolás 
(hullámtermék) 

1. -  

Liner 2. -  
Védo csomagolás 1. 1.  Világon 1. 
 

”

”

3. tábla. Az SCA piaci helye

A koncentráció az elmúlt öt évben különösen felgyor-
sult a nagykereskedelemben. Az öt legnagyobb lánc Euró-
pában 17 %-ról 26,2 %-ra növelte hányadát. Az aláb-

biakban a cégek és azon országok száma, ahol forgal-
maznak:

Carrefour 22
Metro 20
Ahold 20
Lidl 20
Auchan 12

Az SCA márkás eladása ezen cégeknek a 3,3 milliárd 
eurós üzlet 32 %-ára terjedt ki. A merre-tovább kérdésre a 
választ SCA alacsony részesedése és a piaci növekedés 
nagysága alapján így lehet körvonalazni:

 SCA 
piaci 

hányad 
% 

Várható 
éves 

növekedés 
% 

Jelenlegi 
fogyasztás 

kg/fõ 

Olaszország 3 3,0 12 
Spanyolország 28 4,0 11 
Franciaország 21 3,0 10 
Portugália 0 3,8 9 

 Az M-real aktív résztvevõje annak a folyamatnak, melyben 
az elmúlt 20 esztendõ alatt a finompapírt gyártó cégek szá-
ma 46-ról 9-re csökkent. Egy-egy cég átlag termelése 100 
et/évrõl közel 1,3 millió t/évre nõtt. A papírfogyasztás pedig 
az 5,35 millió tonnáról 13,3 millió tonnára emelkedett. Az 
M-real konszolidációs ráfordításait könyvszerinti értékben, 
a CAPEX és értékcsökkenési leírás különbözeteként a 4. 
ábra mutatja be. A koncentráció jövedelem- növekedést 
eredményezett ebben a szektorban. Ugyanakkor a termék 
nominál árának stabilizációjához nem tudott hozzájárulni 
rövid távon, megközelítette ezt középtávon. Az ármozgást 
továbbra is a fõ nyersanyag, a cellulóz (NBSK) adta. Bár a 
vezetõ 5 cég közé az egyesülések következtében újak is 
kerültek, termelésük hányada közel megduplázódott, raj-
tuk kívülieknél a termelõi kapacitás továbbra is kismér-
tékben nõtt és 7 millió tonna körül mozog. A hova tovább 
kérdésre a válasz kettõs: meg kellene fordítani azt a tren-
det, mely (akár a mázolatlan, akár a mázolt famentes) pa-
pír csökkenõ reálárat eredményezte mintegy felére az el-
múlt 15-20 év alatt, és el kellene érni azt a koncentrációt,

4. ábra

KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK

Az SCA konszolidációs tevékenysége

A CAPEX alakulása
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mely más ciklikus iparágaknál 30-72 % között mozog a 
papíripari 15 %-kal szemben.

A csomagolópapír, -anyag szektorban a Frant-
schach /Mondi csoport növekedése volt a leggyorsabb. 
Az Anglo American 8 nyersanyag- kitermelõ és feldol-
gozó ágazata 29,3 milliárd USD forgalmából a faipari 
termékek, a MONDI csoport 3,4 milliárdban részese-
dett. A cég üzemi eredményének 3,3 milliárd USD 
összegébõl a második legnagyobb részt, 500 mil-liót e 
csoport termelte. 

A Frantschach Packaging AG forgalma 1535 millió 
euró volt az elmúlt évben. A cég hat egységbe koncent-
rálta eszközeit, melyben egy kivétellel 100 %-os tulaj-
doni hányaddal rendelkezik. Ezek mind részei annak 
az európai képnek, mely szerint az 5 legnagyobb 
kartongyártó 65 %-kal, hullámalappapír- gyártó 50 %-
kal, zsákpapír gyártó 80 %-kal, papírzsákgyártó 65 %-
kal részesedik. A legutóbbi, legjelentõsebb lépése az 
1994-ben kezdõdõ koncentrációnak, az Assi Domän 
felvásárlása volt 2000-ben. A betagozódás mellett a 
legnagyobb átalakítást az Ipari Csomagolás divízióban 
végezték. A 41 üzembõl húszban jelentõs átalakítási, 
fejlesztési programok valósulnak meg, 5 üzemet be-
zártak, egyet korábban eladtak. Az eredmény fõ össze-
tevõi az alábbiak:

millió euró/év
- bezárás és átalakítás 29
- beszerzési és szállítási racionalizálás10
- IT alkalmazás   3
- egyebek (pl. hulladékkezelés,

karbantartás, energia, K+F) 15

Ez és a megtöbbszörözõdõ nyereség úgy lehet-
séges, hogy a szigorú, központi cél- és fejlesztés-
meghatározás eredményközpontú, a végrehajtásban 
azonban a lehetõ legnagyobb mértékben a helyi kör-
nyezetet, kultúrát, feltételeket ismerõ szakembereket 
tartják meg ill. vonják be.

A Heinzel cég stratégiai célja, hogy független lánc-
szemként a cellulóz- és papírkereskedelem európai 
vezetõje legyen, és szolgáltatásai a marketing, az érté-
kesítés, a logisztika és a finanszírozás területén elsõ-
sorban a tõzsdei cikkek körére terjedjen ki. Ennek bá-
zisa a 20 országban lévõ irodák, a hálózat és a cellu-
lóztermelés. A jelentõs gyártókapacitás- vásárlások 
1996-ban kezdõdtek a több mint 50 éves cégnél. 2001-
ben közel 1,2 millió tonna kereskedõházi és negyed-
milliónál több ügynöki cellulóz-, hulladék-, papír és kar-
toneladásból 591 ezer tonna cellulóz volt a saját ter-
melés a Pöls-i és a Paskov-i gyárban. A piac, a részt-
vevõk, a költséghelyzet, a tõkeigényesség, a felhasz-
nálók konszolidációja azt mutatja, hogy a cellulóz-
gyártás koncentrációja még nagyon kis mértékû, hisz 
az 5 legnagyobb a világpiac 21 %-át birtokolja csak. A 
világméretû cellulóz- és papírkereskedõk között mind-
össze hat forgalma haladja meg az éves egymillió ton-
nát, vagyis nagy koncentráció van már, ami tovább foly-
tatódik. 

A beruházó a tõzsdei értékmutatók változásán 

méri le a hatást. Az európai index az elmúlt öt évben 
ingadozott, de nem változott jelentõsen. Az Európai 
Unión belül 2000-ig jelentõsebb esés, majd féléves 
stagnálás után lassú emelkedés mutatkozik. Mi van a 
háttérben: Miért támogatja a papíripart a tõzsde? A 
konszolidáció céljai az új beruházások korlátozása, a 
növekedés cégfelvásárlások útján és a termelési kapa-
citás menedzsment volt a készletek és eladások 
igényhez igazítására, ár- és piacstabilitás elérésére. 
Ezzel szemben az USA újságpapírfogyasztása 
1995/96-ban és 2001-ben jelentõsen esett, ugyanígy 
az európai famentes mázolt papír fogyasztása. Mind- 
ennek ellenére Európában 1999 és 2003. között 14 %-
kal tervezik növelni a kommunikációs és a finom-
papírgyártó kapacitásokat. A megelõzõ fejlõdés, az 
ázsiai beruházások a hagyományos export piacok 
megszûnését jelentik. Ezt tetõzi az orosz kapacitások 
növekedése és piaci irányváltása Távol-Keletrõl Eu-
rópába. A beruházási kedvet nem csillapítja, hogy 

- alacsony kamat, 30 %-ot elérõ támogatás van,
- a gazdaságos üzemnagyság növekszik,
- a másodlagos rostforrások feltárása a sûrûn lakott 
területeken olcsó nyersanyagot jelent,

- az energiapiacok liberalizálódnak.

A nagyok erõfeszítéseivel szemben a függetlenek 
növekedése elsõsorban a beruházás. A Holmen-i pro-
jekt (l. 5. ábra) számain keresztül bemutatja, hogy más 

5. ábra

lépéseket kell tenni az eredményességhez a jelen-
legieken kívül a nagyoknak, ha nem akarnak újabb tar-
tós túltermelést. Míg ugyanis a Consolidated Paper be-
ruházás- igényessége 2000 USD/t/év feletti, a Haindl-é 
csak 1500 USD, Papelera 1000 USD, Syktyvkar 500 
USD/t. Ez az  összeg pedig az akvizíciós összeg alatt 
van. 

A panel vitát és a további eseményeket a kö-
vetkezõ számban közöljük.

Szõke András

KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK

Növekedési mutatók
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„50 éves az EUROSAC” Konferencia
2002. június 6-7. Genval (Brüsszel)-Belgium

Az 1952-ben alapított EUROSAC - European 
Federation of Multiwall Paper Sack Manufacturers - 
a többrétegû papírzsákgyártás és -felhasználás álta-
lános problémáinak tanulmányozására, elemzésére, a 
tagok által a piaci kihívásokra adandó válaszok, meg-
oldások elõsegítésére létrehozott szervezet. 

Az EUROSAC-nak jelenleg 22 országból - bele-
értve az EU határain túli tagokat is – több mint 60 tagja 
van és ezzel az évi mintegy 6 milliárd darab papír-
zsákot elõállító európai zsákipar mintegy 80%-át repre-
zentálja (2000-ben az európai zsáktermelés több mint 
75%-át gyártották az EUROSAC tagok). Az EUROSAC 
2002-ben új tagokkal gazdagodott: az új lengyel, ma-
gyar, görög, olasz és török tagok jelentõsen javítják az 
EUROSAC- elemzések és statisztikák megbízhatósá-
gát. 2002-ben a szervezet által vizsgált országok köre 
is bõvült: ez évtõl kezdõdõen Horvátország és Szlové-
nia is a vizsgált országok közé tartozik.

Az EUROSAC levelezõ tagjai és folyamatosan nö-
vekvõ számú szimpatizánsai a világ számos orszá-
gából, mintegy 30 vállalat közül, pl. a papír- és gép-
iparból, a fólia-, film-, festék- és ragasztógyártókból ke-
rülnek ki.

Az „50 éves az EUROSAC” jubileumi konferencia 
résztvevõi a 2001-es év legfontosabb piaci jellemzõit 
és fejleményeit az EUROSAC tagok számára az aláb-
biakban összegezték:

- Az EUROSAC tagok zsákeladásai 2001-ben 3,25%- 
kal visszaestek az elõzõ évihez képest

- Néhány piaci szegmens esetében (építõ- és ás-
ványi anyagok, vetõmag és szemeteszsák) az el-
adott zsákok mennyisége 2000-hez képest csök-
kent (építõanyagok 2001/2000: -1,2% 2001 
/1999: +3%, ásványi anyagok 2001/2000: -3,1% 
2001/1999: + 3,9%), de továbbra is az 1999-es 
szint felett maradt.

- Növekednek a szemeteszsák- eladások az Észak 
- és Kelet-Európai országokban.

- a PE zsákok versenye az állateledeles zsákok 
piacán erõteljesen növekszik, különösen az 
Egyesült Királyságban, Spanyolországban és 
Portugáliában (2001/1999: -17,8%) figyelhetõ 
meg a papírzsákok visszaszorulása ill. a PE zsá-
kok térnyerése.

- A legerõsebb mennyiségi visszaesés (2001 
/1999: -35,4%) az Egyesült Királyságban és Íror-
szágban, valamint Németországban és Közép-
Európában tapasztalható, míg Dél-Európában 
(Olasz- és Görögországban) mérsékelt növeke-
dés figyelhetõ meg.

- 2001-ben a papírkészletek 14%-kal csökkentek a 
2000-es évhez képest (bár erre vonatkozó ada-
tokat csak az EUROSAC-tagok 75%-a szolgál-

tatott).

- 2001-ben tovább növekedett, illetve azóta is nö-
vekszik a kisméretû papírzsákok aránya: a koráb-
ban túlsúlyban lévõ 50 kg-os zsákokat 15-25 kg-
os (vagy még kisebb) zsákok váltják fel a köny-
nyebb kezelhetõség érdekében.

- Gazdagodott az EUROSAC PR tevékenysége: a 
konferenciára három nyelvû DVD-t jelentetett 
meg „Papírzsák: A természet ereje” címmel, 
melynek célja érvanyag szolgáltatása a part-
nerekkel, vevõkkel, médiával és a hatóságokkal 
folytatott tárgyalásokhoz, a környezettudatosság, 
a társadalommal szembeni felelõsségérzet de-
monstrálása.

Az EUROSAC tagok hazai és export zsákeladá-
sainak alakulását az 1999-2002 közötti idõszakban az 
1.sz. táblázat, a zsákeladások szektoronkénti meg-
oszlását a 2.sz. táblázat mutatja be.
EU

EUROSAC-tagok

Európa 
összesen*

elõzõ év = 100%

elõzõ év = 100%

1999 2000 2001 2002. I.
negyedév

4311223

5925000

4444764

103,1%

6054000

102,18%

4300540

96,76%

5739000

94,8

994525

97,48%

1335000

96,81%

*becsült adat

1. táblázat

EUROSAC- tagok hazai és export 
zsákeladásainak alakulása

(1000 db zsák)

EUROSAC- tagok hazai és export zsákeladásainak
 szektoronkénti megoszlása

(1000 db zsák)

1999 2000 2001 2002. I.
negyedév

Építõanyagok

Ásvány anyagok

Élelmiszerek

Állateledel

Vegyi anyagok és
mûtrágy

Hulladék, szemét

Vetõmag

Egyebek

Összesen

2058443

148697

712344

516551

458268

84556

96354

236010

4311233

2145370

159463

707632

513485

487317

83305

106944

241248

4444764

2119294

154544

700539

495849

444732

88406

104141

193035

4300540

467795

41190

157614

130738

106103

21826

16052

53307

994525

2. táblázat
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Az EUROSAC- tagok zsákpapír-fogyasztásának 
alakulását és annak a fentiekben részletezett felhasz-
nálási célok közötti megoszlását az 1999-2002 közötti 
idõszakban a 3.sz. táblázat mutatja be.

Az EUROSAC tagok által gyártott zsákok átlag-
súlya 2001-ben tovább csökkent (4.sz. táblázat).

EUROSAC- tagok papírfogyasztásának alakulása és felhasználási
célok közötti megoszlás

(tonna)

1999 2000 2001 2002. I.
negyedév

Építõanyagok

Ásvány anyagok

Élelmiszerek

Állateledel

Vegyi anyagok és
mûtrágya

Hulladék, szemét

Vetõmag

Egyebek

EUROSAC 
összesen

Európa összesen*

262278

24162

144590

102969

96524

16637

21349

45550

714059

970000

280035

25265

141483

99775

101553

16416

22341

45120

731988

102,51%

992000

102,27%

270829

24300

138258

94306

91885

16752

21099

36876

694305

94,85%

924000

93,15%

59786

5904

31814

25054

22077

3923

3132

10442

162132

95,62%

215900

94,78%

3. táblázat

elõzõ év = 100%

elõzõ év = 100%

Az EUROSAC- tagok által gyártott 
papírzsákok átlagsúlyának alakulása

1999

166gr

2000

165gr

-0,6%

2001

162gr

-1,8%

Zsákok
átlagsúlya

elõzõ év = 100%

4. táblázat.

A jubileumi konferencia résztvevõi a leköszönõ M. 
Leonard úr helyett az EUROSAC új elnökévé R. 
Waldherr urat, a Frantschach Industrial Packaging, 
Austria Értékesítési és Marketing alelnökét válasz-
tották. 

„A papír mint választási lehetõség. Vissza az 
iskolába!”

Figyelemreméltó beszámoló hangzott el David 
Whitton úrtól, a Brit Papírzsákgyártók Szervezetének 
PR tanácsadójától, a szervezet kommunikációs tevé-
kenységérõl, akcióiról „A papír mint választási lehetõ-
ség. Vissza az iskolába!” címmel.

Írországban és az Egyesült Királyságban 
folyamatosan visszaszorult a papírzacskók és -zsákok 
használata: az elmúlt 10 évben mintegy 50%-os 
visszaesésnek lehettünk tanúi (lásd az 5.sz. táblá-
zatot)

Írországban évente 1,2 milliárd darab mûanyag-

zacskót használnak fel, fejenként évi 325 darabot: a 
mûanyagzacskó Írország „nemzeti virága”. Ezzel egy-
idejûleg azonban az országban hiányzik a mûanyag 
zacskók újrahasznosításához szükséges infra-
struktúra. Az ír megoldás lényege: 2002 márciusában 
bevezették a 'Plastax' elnevezésû adót, melybõl mint-
egy 162 millió EUR bevételre tesz szert az ún. „Zöld 
alap”.

Az Egyesült Királyság Európa szeméttelepe. Ang-
liában és Walesben évi 400 millió tonna szemét kelet-
kezik, melynek csak 8%-át hasznosítják újra, míg 83%-
a a szeméttelepekre kerül. Az angol megoldás két 
alapeleme: a 'Carrier of Choice' és a „Vissza az iskolá-
ba” kampány.

A „Carrier of Choice” lényege: az Egyesült Király-
ság üzleteibe ismét be kell vezetni a papírzacskókat, 
folyamatos, napi kapcsolatot kell tartani illetve ápolni a 
környezetvédelmi minisztériummal és a brit keres-
kedõk szervezeteivel. A „Vissza az iskolába” kampány 
keretében a mintegy 1000 résztvevõ iskolában külön-
féle, környezetvédelemmel kapcsolatos mûvészeti ver-
senyek szervezésével és ún. „zöld szótár” beve-
zetésével kívánják erõsíteni a tanulók környe-
zettudatosságát.

Kiss Erzsébet

Építõanyagok

Ásványi anyagok

Élelmiszerek

Állateledel

Vegyi anyagok és mûtrágya

Hulladék, szemét

Vetõmag

Egyebek

Változás* (%)

+2

-50

-3

-5,5

11

-40

+30

-5

Papírzsák- eladások alakulása az Egyesült Királyságban
(2002. I. negyedév)

* 2001 hasonló idõszakához képest

5. táblázat

KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK

* becsült adat
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AZ EURÓPAI CSATLAKOZÁS HÍREI

Az eddigi szokástól eltérõen az Európai Bizottság 

most úgynevezett szándéknyilatkozatok elbírálásával 

kívánja elõkészíteni az õsszel induló 6. Kutatás-fej-

lesztési keretprogramot. A szándéknyilatkozat mintegy 

elõzetes pályázatnak is felfogható.

Június 7-re, a benyújtási határidõre csaknem 

15.000 szándéknyilatkozatot regisztrált a brüsszeli 

iroda.

A CEPI Kutatási Csoportja 5 integrált pályázatra és 

3 kiválósági hálózatra nyújtotta be nyilatkozatát, me-

lyek közül Magyarország három integrált pályázat és 

mindhárom kiválósági hálózat részese.

Reméljük, hogy az Európa legkiválóbb kutatási in-

tézményei által összeállított, és a CEPI „védõ-

ernyõjével” ellátott nyilatkozatok, majd az ezt követõen 

elkészített és benyújtott pályázatok is eredményesek 

lesznek.Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 8 szán-

déknyilatkozat témáját, a 6. K+F program megcélzott 

prioritásaival együtt, és jelöljük a magyar részvételt is. 

A pályázatok résztvevõi – a kutatóintézetek mellett  

nagy papírgyártó és feldolgozó cégek lesznek.

Polyánszky Éva

A CEPI Kutatási Bizottságának tagja

Az Európai Bizottság 6. Kutatás-fejlesztési keret-
programjának elõkészítése a CEPI-ben

Szándéknyilatkozatok 

Integrált projektek 

Cím Rövid cím Prioritás a 6 K+F 
programban 

Magyar 
részvétel 

-Új, környezetbarát 
papírgyártási és reciklálási 
folyamatok 

ECOPROCESS 1.1.6.3.Globális 
változások és 
ekorendszerenek 

     
 
     + 

 
 

MEDIAPAP 1.1.3.Nanotechnológiák, 
tudásalapú többfunkciós 
anyagok, új termelési 
eljárások és 
berendezések 

 
 
     - 

-Új cellulóz - és 
papírgyártási vonalak  

NOVALINE 1.1.3.3. Új termelési 
eljárások és 
berendezések 

 
   
     + 

- Fenntartható fejlõdés az 
innovatív, rostalapú 
csomagolópapírgyártásban 

SUSTAINPACK 1.1.3.2. Tudásalapú 
többfunkciós anyagok 

 
      + 

- Az erdészet, faipar, 
papíripar terméklánca 

FORWOOD 1.1.6.3.Globális 
változás és ekorend 
szerek 

 
      - 

 
KIVÁLÓSÁGI HÁLÓZATOK 

 
-Fenntartható farost-
használat 

SUSPAP 1.1.6.3.Globális 
változás és 
ekorendszerek 

      + 

-Új termelési folyamatok és 
berendezések 

SCARCE 
WATER 

1.1.3.3.Új termelési 
folyamatok és 
berendezések 

 
      + 

-Újrahasznosítás révén 
fenntartható papír 

RECPAP 1.1.6.3. Új, 
környezetbarát 
folyamatok és 
újrahasznosítási 
technológiák 
költséghatékonysága az 
erdészeti, fa- és 
papíriparban 

 
 
 
      + 

 

A tudományos kutatás-fejlesztés (K+F) 17,5 
milliárdos összegû pályázatán, amit most hirdetnek 
meg, a 12 EU-tagjelölt ország – köztük hazánk –is 
ugyanolyan jogokkal pályázik, mint a régi tagor-
szágok. Pontosabban, a pályázat tetemes rész-
vételi belépési díjából négy éven át jelentõs – bár 
évenként fogyó engedményt kapnak a tagjelöl-
tek.Azoknak az országoknak azonban, amelyek 
már a most befejezõdõ 5. K+F pályázaton is részt 
vehettek, immár fogyatkozóban van a kedvezmé-
nyük. Az országok eredményességét voltaképpen 
az mutatja, melyik pályázó ország milyen arányban 
nyeri vissza a pályázati benevezési összegeket. A 
mostani 6. számú K+F keretprogram-ban nyerhetõ 
pénz 17 százalékkal magasabb, mint a négy évvel 
ezelõtt e célra fordítható összeg volt, s jelenleg az 
unió teljes költségvetésének 6 százalékát teszi ki.A 

Elõnyben az EU-tagjelöltek a 6.sz. K+F pályázaton

6. számú keretprogram fõ célja, hogy minél több tu-
dományos vendégkutató vehessen részt drága mû-
szerekkel folytatható nagy kíséletekben, s együtt 
dolgozhassanak a fiatalabb kutatók Nobel-díja-
sokkal, az egyes kutatói szakmák elsõvonalbeli 
tudósaival. Az RU kutatási projektek a legígére-
tesebb területekre: a genetikára és általában mole-
kuláris biológiára, az informatikára, a nanotech-
nológiára, magas légköri kutatásokra, az élel-
miszer-biztonságra, valamint a fenntartható fej-
lõdés komplex tárgykörére terjednek ki. Az érdek-
lõdést jelzi, hogy a keretprogram site-ján 15 ezer 
érdeklõdõ jelentkezett, illetve kapott választ.

Forrás: Magyar Hírlap, 2002. VII.5.

- A média világának
papíralapú anyagai
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MÛSZAKI SZEMLE

A Stowe Woodward forradalmian új simító hengert al-
kotott, az Ivory/TM bevonatcsalád különlegesen hosszú 
élettartamú és bármilyen típusú simítómû részére alkal-
mazható.

Az Ivory hengerek új bevonata: gömbalakú, szubmik-
ronos, különlegesen kezelt részecskék, melyek egyen-
letesen vannak eloszlatva egy szabadalmaztatott 
mátrixban. Az ugyanakkora térben elosztott nagyobb ré-
szecskeszám lágyabb felületet, nagyobb szilárdságot, fo-
kozott dörzsellenállást, fokozott simaságot és sokkal hosz-
szabb élettartamot eredményez.

Elõször múlt év októberében, az Egyesült Királyság-
ban mutatták be; alkalmasnak bizonyult különbözõ géptí-
pusokban és elrendezésekben.

Közösen fejlesztették ki a Stowe Woodward mûszaki 
központjában, az USA-ban és Németországban, Düren-
ben, ahol teljeskörû laborméréseket is végeztek.

Új, nanotechnológián alapuló simító henger

A szerkesztésért felelõs: Dr. Polyánszky Éva
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Négy alaptípusa közül az Ivory/ST normál terhelésre 
és hõmérsékletre, az Ivory/OC gyapotos hengerek számá-
ra, az Ivory/HT magas hõmérsékletre és nyomásra, 
valamint az Ivory/SN alacsony terhelés és közepes hõmér-
séklet gépen belüli alkalmazására szolgál.

A bevonat 12,5-15 mm vastagságú, 88-93 shore D 
keménységértékeken, 10 mRa simaság határig, 10.000 psi 
értéken belül, 260-350 F (131-180 C)-on alkalmazható.

A Stowe Woodwardnak két gyára van az Egyesült Ki-
rályságban, mindkettõ ISO 9002 szerint minõsítve. Szá-
mos terméke van Európában és Észak- Amerikában. A 
Glenrothes-on, Skóciában lévõ gyárban alkalmazott hen-
ger 39 láb (9 m) szélességû, 62 in (1500 mm) átmérõjû.

Forrás: Paper and Converting News, 2002 március-április
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