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A napilapokban se szeri, se száma nem volt a amikor több, nagy értékû szerzõdést sikerült 
múlt évben a fûzfõi tudósításoknak. A Papíripar kötni német, osztrák és szerb nyomdával és 
igyekezett mindent elkövetni, hogy a felszámo- kereskedõvel.  
lás-tulajdonosváltás-újraindítás hosszúra nyúló – Tudomásunk szerint 245 alkalmazottal 
idõszakában tájékoztassa közönségét a gyár és indult tavaly a társaság. Mennyi most a 
a dolgozók helyzetérõl. Legutóbb a Papíripar létszám? Sikerült-e a régi dolgozókat, köztük 
2002/4. számában, augusztusban adtunk hírt ar- a kulcsfontosságú pozícióban lévõket 
ról, hogy május végén indult el a próbaüzem a visszahódítani?
fûzfõi papírgyárban, az akkor bejegyzés alatt álló – Jelenleg 286 alkalmazotti létszámmal 
Fûzfõi Papíripari Ellátó és Kereskedelmi RT-nél. dolgozunk, de a kapacitás- kihasználás nö-

veléséhez szükséges létszámot ezután fog-
– Most megkérdeztük a társaság elnök- juk felvenni. A termelésben és a termelés- 

vezérigazgatóját, Mészárovics Imrét, sikerült- irányításban lévõ dolgozók döntõ többsége a 
e 2002-ben a tervek szerint beindítani az 1. és régi szakember-garnitúrából került ki, ez fel-
2. gépsort finompapír, illetve finom csoma- tétele annak, hogy a vevõinket jó minõségû 
golópapírok elõállítása céljából. Mûködik-e a termékekkel tudjuk kiszolgálni.
feldolgozó üzem ? – A környezeti károk felszámolását már 

– 2002. május 22. óta folyamatosan termel az elõzõ társaság kiemelt feladatának te-
egy papírgyártó gépsor, cellulóz alapú papír kintette. Hogy áll most a hulladékiszapot tá-
esetében a 2-es papírgép, vagy hulladékalapú roló medencék sorsa? Sikerül-e a hulladék-
papír gyártásánál az 1-es papírgép. 10.000 iszapot újrahasznosítani valamelyik termék-
tonna papírt gyártott a két papírgépsor 2002- ben? Esetleg más megoldást terveznek ?
ben. Az indulás óta a feldolgozó üzem is – A környezetvédelmi feladatokat 
folyamatosan dolgozik,  2002-ben 4000 tonna társaságunk is kiemelt feladatnak tekinti. Át-
készterméket állított elõ. vállaltuk azokat a kötelezettségeket, ame-

– Bár a 2002. féléves mûködés lyeket Környezetvédelmi Hatóság velünk 
valószínûleg csak próbaüzemnek tekinthetõ, szemben támaszt. Ennek kidolgozása folya-
kaphatunk-e információt arról, mennyire si- matban van. Szakmai tanulmányokat készí-
került a konkurencia által elhódított piacot tünk különbözõ alternatívákra, melyeket 
visszaszerezni ? Milyen lehetõségeket lát er- egyeztetünk a Környezetvédelmi Hatósággal 
re a jövõben ? és a jelenleg tárolt papíriszap hasznosí-

– A tulajdonos a gyárat azzal a céllal in- tására rövid idõn belül megfelelõ megoldást 
dította újra, hogy kapacitásának teljes lekö- találunk.
tése mellett a magyar piacot ellássa és a le- – Milyen tervekkel indult a 2003. év? Gon-
hetõségeknek megfelelve külföldi piacokon dolnak-e új beruházásra, kapacitásbõví-
is megjelenjen. Véleményem szerint a kon- tésre, létszámnövelésre ?
kurencia által átvett piac kb. 50%-át sikerült – A 2003-as évre elsõsorban a meglévõ 
visszaszerezni, melynek természetesen fel- kapacitás teljes lekötését céloztuk meg. Az 
tétele volt a gyártott papírok jó minõsége. A üzleti terv 32.000 tonna papír és 10.000 
feldolgozott termékek piacán ez a részarány tonna feldolgozott termék elõállítását írja elõ 
jóval magasabb. Az elõttünk álló év feladata számunkra. Új beruházást 2004-es évre 
lesz, hogy a papírgyártó és feldolgozó üzem tervezünk, amely a jelenleg is jó minõségû 
kapacitását is teljes mértékben kitöltsük. termékeink további minõségjavulását fogja 
Ehhez jó alapot biztosít a 2003. év indítása, eredményezni.

RT.
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Interjú Mészárovics Imre
elnök-vezérigazgatóval

a Fûzfõi Papírgyár újraindítása
kapcsán



– Részt kívánnak-e újra venni a  Magyar igénylik a Szakmai Szövetségben való rész-
Nyomdaipari Szakmai Szövetség Papír Szekci- vételünket.
ójának munkájában, a nemzetközi szövetség-
gel, a CEPI-vel kialakított együttmûködésben? Zárszóként: addig is, míg a gyár alapítása 75. 

– Természetesen minden olyan lehetõ- évfordulójának õszi megünneplésére sor kerül, 
séget megragadunk, amely szakmai és ke- jó munkát, sok sikert kívánok Önnek és 
reskedelmi kapcsolatok minél szélesebb bõ- valamennyi munkatársának.
vítését teszi lehetõvé. Szakembereink is Polyánszky Éva
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M A G Y A R
INNOVÁCIÓS
SZÖVETSÉG

Február 20-án a Novotel Szállóban tartotta tésével, tudományos tanácsadó testülettel kie-
tisztújító közgyûlését a Magyar Innovációs Szö- gészítve.
vetség. Az innováció anyagi forrásaként a Nemzeti 

A MISZ-t 1990-ben 30 – innovácíóban Fejlesztési Tervben szereplõ 20 milliárd forinton 
érdeke lt – szervezet alapította (köztük a kívül európai regionális pénzforrás is szolgál. A 
Papíripari Kutatóintézet Kft.). 13 év alatt 481-re finanszírozásba intenzíven be kívánják vonni a 
emelkedett a taglétszám, melybõl 210 közvetlen vállalkozói szférát is.
és 271 un. „közvetett” tag – a csatlakozott tag- Dr. Csillag István, gazdasági és közlekedési 
szövetségek révén. miniszter a liberális alapelveken nyugvó gaz-

A Felügyelõ Bizottság elnöke, dr. Szarka daságpolitikát ismertette, mely az innovációt 
Ernõ megállapítása szerint a Szövetség betölti szolgálja. Kiemelte a 2003. január 1-jén élet-
azt a szerepet, melyért létrehozták: érdekvédel- belépett beruházási  törvények jelentõségét 
mi tevékenysége mellett felhívja mind a közvé- (Szlovákiában már 3 éve életbeléptek!), valamint 
lemény, mind a kormány szerepét a megújulás, azt, hogy a beruházó csak akkor telepszik le egy 
az innováció nélkülözhetetlenségére és arra, országban, ha a technológiapolitika összekap-
hogy innováció nélkül Magyarország jelenlegi csolódik a közlekedéspolitikával és tudomány-
státuszában is, valamint az Európai Unióban is politikával. A fentebb említett új kormánykabinet 
csak „kiszolgáló” lehet. létrejötte is e célok megvalósítását szolgálja.

A MISZ elnöke, dr. Pakucs János – a 2002. Legfontosabb 4 tennivalóként a teljesítmény-
évi tevékenység értékelésekor – rámutatott, központúság, pályázati hozzáférés, az üzleti 
hogy Magyarország jelenének és jövõjének szektor bekapcsolása és a depolitizálás megva-
alapja csak az innováció által vezérelt gazdasági lósítasát jelölte meg.
modell lehet, melynek alappillére az oktatás, a 
kutatás és a gazdaság együttmûködése. Nagy A Tisztújítás során a küldöttek megvá-
hozzáadott értékû termékek kifejlesztésével jut- lasztották a 6-tagú vezetõ testületet, melynek 
hat csak versenyelõnyhöz az ország. elnöke és fõtitkára (dr. Pakucs János és Bolyki 

Dr. Magyar Bálint, oktatási miniszter a hazai János) nem változott, 4 alelnöke dr. Greiner 
kutatásfejlesztés értékelésekor kiemelte, hogy István, dr. Pálmai Zoltán, dr. Szabó Gábor és dr. 
az intenzív K+F ágazatú vállalatok „nem futó- Závodszky Péter lett, újraválasztották a 3-tagú 
homokra épültek”, nem viszik ki a tõkét az or- felügyelõ bizottságot is, ezen kívül 18 jelöltbõl 15 
szágból. elnökségi tagot is megválasztottak. Mindannyian 

Re nd kí vü l fo nt os na k ít él te , ho gy  a a hazai oktatás, kutatás, innovácíó, illetve üzleti 
„K+F+innováció” egységes kezelésére Kor- szféra kiemelkedõ képviselõi.
mánykabinet jön létre, a miniszterelnök veze- Polyánszky Éva

Az intenzív K+F ágazatú vállalatok
nem futóhomokra épültek

Közgyûlés a Magyar Innovációs Szövetségnél
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