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Vámos György 90 éves
A papíripar kollektívája és a Papíripar szaklap nevében szeretettel üdvözöljük Vámos Györgyöt a szép, kerek évforduló
alkalmából. Sokan vagyunk akik jól emlékezünk sokrétû tevékenységére, a papíripar fejlesztése érdekében évtizedeken
át folytatott munkájára. Kívánjuk, hogy még sokáig jó egészségben maradjon közöttünk.

A Papír-és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
XXI. küldöttközgyûlése
A 2002. március 19.-i küldöttközgyûlés színhelye
a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola
Tannyomdája volt.
. Dr. Kardos György, a PNYME leköszönõ elnöke
üdvözölte a megjelenteket és örömmel tájékoztatta
õket, hogy a megválasztott 76 küldöttbõl 71 volt jelen,
a tanácskozási joggal rendelkezõk és az érdeklõdõ
egyesületi tagok összességében 116 fõre növelték a
létszámot.

nélkül, szakoktató intézményként fog mûködni. A
résztvevõk megtekintették a tannyomdát, amelynek
korszerû felszerelése és az ott folyó munka igen jó
benyomásokat keltett.
2. A VB és az ellenõrzõ bizottság beszámolója
az egyesület 1998-2002. évi tevékenységérõl
A beszámolót Burger László fõtitkár tartotta.
Az egyesület sikeres éveket zárt 2002-ben. Az
egyesület mûködõképességét és a szakmai munka
színvonalát sikerült megõrizni. A szakosztályok
eredményes munkát végeztek.
Az iparszerkezet átalakulása nyomán a tagság
szerkezete is átalakult. Az üzemi csoportos tagsági
szerkezet helyett egy lazább tagsági szerkezet
alakult. A jogi tagok száma újra eléri vagy meghaladja
a korábbi idõszak adatait. A korábban részt vett tagok
most is aktívak, bár az egyesület létszáma a nemfizetõk törlése nyomán csökkent és a következõképpen alakult:
Egyéni tagok:

1. A Tótfalusi Kis Miklós Szakközépiskola
tevékenységének bemutatása

1998. december 31.- 2458
2001. december 31. - 1703
Papíripari szakosztály:
Teljes jogú tagdíjat fizetõk:355
Kedvezményes tagdíjat fizetõk: 62
Diákok, GYES-en, GYED-en lévõk 73
Jogi tagok:
1998. december 31.- 92 cég
2001. december 31.-128 cég
Ebbõl Papíripari Szakosztály 2001:14 cég

Nagy Lajos igazgató az iskola alapításának és
tevékenységének rövid történetét ismertette. 1949ben Szántó Tibor alapította, így az õ szellemisége
hatott hosszú idõn át. Az iskola jelenlegi impozáns
épülete 1989-ben épült. Azóta igen jelentõs
fejlõdésen ment át, de most újabb fordulóponthoz
érkeztek. 2001-ben hosszú, rendkívül nehéz
elõkészítés után közalapítványt hoztak létre, mely
gyökeresen megreformálta az iskola szervezetét, s
így az 2002 szeptemberben közoktatási funkciók

Az egyesület életében nagyon jelentõsek a rendezvények. A szakmai körök jelentõs része
megszûnt, amelynek oka, hogy sem a fiatalok, sem az
idõsebbek erre nem tudnak sok idõt fordítani. Ugyanekkor azonban igénylik a különbözõ rendezvényeket.
Ezt figyelembe véve változtattak a rendezvények
szerkezetén a valós igényeknek megfelelõen. Az
egyesület legsikeresebb rendezvényei a nyomdász
vándorgyûlések és a fehérmíves, valamint a
papírfeldolgozó napok.

Dr. Kardos György és Dr Szikla Zoltán

Ezután egyperces néma felállással emlékeztek
meg az elõzõ gyûlés óta elhunytakról.
A közgyûlés napirendjét az alábbiak szerint
tárgyalták:
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Egyesületünk alaptevékenységéhez tartozik a
képzés-oktatás is. Ennek egyik formája a különbözõ
szakmai rendezvények ismeretbõvítõ elõadásai. Ezt
a témát a jövõben is folyamatosan napirenden kell
tartani.
A szakmai utak biztosítását fontos feladatának
tartotta az egyesületi vezetés. Ezek általában sikeresek voltak, s amíg igény van rá, addig ezeket a jövõben is szervezni kell.
Az egyesület szaklapjaival kapcsolatban megállapították, hogy a lapok gazdasági eredményei változóak voltak. Tartalmi vonatkozásban kritikák és elismerések egyaránt elhangzottak. Erõsíteni kell azonban a tevékeny részvételt a lapok elõállításában és
terjesztésében. Elkészült a szaklapok archívuma és
az utolsó 10 év tartalomjegyzéke az egyesület
honlapján is olvasható.
Pesti Sándor kiegészítésében elmondta, hogy 2001ben az elõzõ év veszteségei után 1,5 millió forintos
nyereséggel zárt az egyesület. A bevételek közül
13-15 % a tagdíjból, 80-85 % egyesületi saját tevékenységbõl származik.

3.Az alapszabály módosítása
Az alapszabály módosításával kapcsolatos
napirendet dr. Kardos György terjesztette elõ, mely
szerint az alapszabály koncepciójában változtatás
nem történt, csak tisztítás és aktualizálás. Az új alapszabály az egyesület szerkezetét és vezetésének
kereteit az új évezred elvárásaihoz igyekszik alakítani.
A módosított alapszabályt egyhangúlag elfogadták.
4.Tisztújítások és díjátadás
A vezetõség választásáról dr. Hamar János
elõterjesztésében tárgyaltak. Errõl a Papíripar c.
szaklap 2002/2. számában a kitüntetésekkel együtt
beszámoltunk. Csak felsorolásszerûen megismételjük a fõbb tisztségviselõket:
A PNYME elnöke:dr. Szikla Zoltán
fõtitkára: Fábián Endre
A papíripari szakosztály elnöke: Kuminka József
titkára:Isépy Andorné
A tisztújítást a Lengyel Lajos és Földi László díjak
átadása követte, amirõl elõzõ számunkban
beszámoltunk.

Az egyesület következõ idõszakra szóló
legfontosabb programjavaslatai a következõk:
- az egyesületi esemény- és rendezvénynaptár öszszeállítása,
- létre kell hozni a Díj-bizottságot,
- bõvíteni kell az egyesület termékeinek szolgáltatási kínálatát
- rendszeresen számba kell venni a tagságot, elemezni összetételét, felmérni igényeit. Bõvíteni kell
az egyesületi elismerés módjait,
- számon kell tartani és rendszeresen visszaigazolni,
lehetõség szerint megvalósítani a tagok javaslatait,
- szükséges az egyesület információs rendszerének
továbbfejlesztése,
- egyértelmûbbé kell tenni szakosztályonként a nemzetközi kapcsolatok felelõseit,
- fontos feladat a szakmai alkotómunka ösztönzése,
- erõsíteni kell a non-profit alapú egyesületi tevékenység pénzügyi alapjait

Az új fõtitkár és a vezetõség

Az Ellenõrzõ Bizottság jelentése
A jelentést Bálint Csaba, az EB elnöke ismertette.
A beszámoló optimizmusát nem minden igazolja
vissza. Az önfinanszírozás melletti döntés helyes volt,
de szembe találta magát egy társadalmi szervezet
jellemzõivel. Elõfordultak alapszabályon kívüli döntések. A pénzforgalom nincs megfelelõen szabályozva. Munkaköri leírások hiányoznak. Az egyesület
évente 100 millió forint körüli összegbõl gazdálkodik,
a szabályozásnak azonban vannak fehér foltjai.

Kuminka József és a papír szakosztály küldöttei
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Movarcsikné File Katalin és Dr. Kardos György

Erdei Bálint átveszi a kitüntetést

Hozzászólások
Dr. Szikla Zoltán
véleménye szerint az
egyesület nagyon jól mûködik, amit bizonyít a
megjelent 71 küldött is. Ugyanakkor megfontolandó
az Ellenõrzõ Bizottság bírálata a költségvetés
végrehajtásával kapcsolatban és az Alapszabálymódosítás elhúzódásával kapcsolatban. Ezekre a
jövõben nagyobb gondot kell fordítani.
Balog Miklós javasolja, hogy a jövõben a
vezetõség legyen érzékenyebb a jelzésekre.
Fordítson nagyobb figyelmet a következetes,
határozott gazdálkodásra. A munka szervezett-

ségével, általában a követelményekkel legyen következetes az ügyvezetõvel szemben.
Befejezésül dr. Szikla Zoltán, a megválasztott új
elnök megköszönte a tagság bizalmát. Hangsúlyozta,
hogy az elnöki feladatot kihívásnak tekinti és szeretné
eredményesen ápolni és továbbfejleszteni azt az
értékes örökséget, amit az elõzõ vezetés adott át
Polyánszky Éva

A CSAOSZ közgyülése
2002. február 28-án tartotta a CSAOSZ éves közgyülését a Novotel szállóban.
A napirendi pontok:
1. Elõadás egy aktuális gazdasági, illetve környezetpolitikai kérdésrõl.
2. Az elnökség beszámolója a 2001. évi tevékenységrõl és a 2002. évi feladatokról.
3. A 2001. évi pénzügyi beszámoló, 2002. évi költségvetés és tagdíjjavaslat.
4. A CSAOSZ tisztségviselõinek megválasztása.
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A közgyülést Galli Miklós elnök úr nyitotta meg.
Majd Biacs Tamásné dr., aaKTM Hulladékgzdálkodási
és Környezettechnológiai Fõosztályának vezetõje
tartott elõadást a 2000. évi 53. törvényhez készülõ
jogszabályok elõkészítésének pillanatnyi helyzetérõl.
A 22/2001. számú miniszteri rendelet - mely a hulladéklerakóba szállítható hulladékok körét határozza
meg -, még a választások elõtt a parlamentbe kerülhet.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásig a csomagolóanyagokkal kapcsolatban a következõ feladatok

