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A Dunaújvárosban, 2004. nov. 11-én rende-
zett közgyűlést Dr. Szikla Zoltán, elnök nyitotta 
meg, aki először ismertette a Dunapack Rt. 
hazai és külföldi gyárainak tevékenységét, piaci 
részesedését, problémáit és környezettudatos 
gazdálkodását (ez utóbbi jelzi, hogy ma fele 
annyi energiát használ a cég 1 tonna papír elő-
állításához, mint 10 éve).

Ezután a megjelentek megemlékeztek a 
PNYME elhunyt tagjairól.

A közgyűlés napirendje a következő volt:
1. Értekes András (SCA Packaging) előadá-
sa „Amerikából jöttem” címmel
2. Beszámoló a 2002-2004 évekről
3. Tisztújítás
4. Kitüntetések

1. Értekes Andrást az egyesület fiatalítása,
a fiataloknak a PNYME tevékenységébe való
bekapcsolása apropóján hívta meg a veze-
tőség, amerikai tapasztalatai bemutatására. 
(Az előadás teljes szövegét később közöljük.)

2. Beszámoló:
Fábián Endre, főtitkár és Pesti Sándor, 

ügyvezető igazgató az elmúlt 2 év egyesületi 
eseményeit ismertette, a 2002-ben elfogadott 
irányelvek és a cselekvési program figyelem-
bevételével.

Eredményesnek ítélték az egyesület és bizott-
ságai, valamint a szakosztályok müködését. 
Megállapították, hogy a tagság létszáma vala-
melyest csökkent (most 1599 fő), ugyanakkor 
a jogi tagok szám (144)  és jelentősége nőtt. 
A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt; csekély, de 
pozitív eredmény várható.

A szaklapok helyzete rendezett, tartal-
mukban és szerkesztésükben magas színvo-
nalúak.

A jövő feladatai között kiemelték a kép-
zési és oktatási tevékenység fejlesztését, a 
hagyományok folytatását, az együvé tartozás 
erősítését.

Bálint Csaba, az Ellenőrző Bizottság elnöke 
is relatíve problémamentesnek nevezte a műkö-
dést. Megemlítette, hogy Csillag Ildikó kiválik a 
bizottságból, mert visszaveszi a Restaurátor 
Szakosztály vezetését.

3. Tisztújítás
Az Ellenőrző Bizottság új tagja – Csillag Ildikó 

helyett – Miseje Attila lett.
A Papíripari Szakosztály vezetését a lemon-

dott Kuminka József helyett – a szakosztály 
egyöntetű véleményét figyelembe véve – Szőke 
András (Dunapack Rt.) veszi át.

4. Kitüntetések

Lengyel Lajos Díj kitüntetésben részesültek:
Dr. Horváth Csaba
Kuminka József
Orosz Katalin
Strauber Károly
Tóth György

Földi László Díjban részesültek:
Timkó György
Zsoldos Benő

Pénzjutalmat kaptak:
Barcsikné Onhausz Valéria
Bujdos István

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
közgyülése

Kuminka József átadja az elnöki stafétabotot Szőke Andrásnak
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Grigalek Péter
Györkei László
Gyulai Miklós
Horváth Pál
Jegenyés Mihály
Kastaly Beatrix
Majsai Károly
Meggyesfalviné Ádám Ágnes
Modok Balázs
Nagyné Bognár Anna
Süle Andrea
Szalai Sándor
Szikszay Olivér 
Topa György
Vén István

Oklevél kitüntetésben részesültek:
Gulyás Gábor
P. Holl Adrienn
Puskás Katalin

A díjakat, kitüntetéseket – tevékenységük 
méltatásával – Szikla Zoltán adta át az ünne-
pelteknek.

Beszámolónk kiegészítéseként bemutat-
juk a Kuminka József 8 éves szakosztályve-
zetői munkájának elismeréséül elhangzotta-
kat és az új vezető: Szőke András bemutat-
kozását.

Polyánszky Éva

Kuminka József 1960-ban lépett a PNyME 
tagjainak sorába. Dunaújvárosban kezdett dol-
gozni a cellulózgyár építkezésén a Könnyűipari 
Beruházó Vállalatnál. Több mint negyven évig 
a Dunaújvárosi Papírgyárban dolgozott. Három 
éve nyugdíjas.

Az egyesületben 1993-ban a Dunapack 
Rt. Hullámtermékgyára üzemi szervezetének 
elnökévé választották. 1996-ban választották 
a papíripari szakosztály elnökévé. Kezdemé-
nyezésére az 1981-ben Dunaújvárosban kez-
deményezett Fehérmíves Nap – kétnapossá 
bővülve – 1996-ban újra Dunaújvárosban in-
dult útjára.

1997-ben megszervezte Nyíregyházán 
az első Papírfeldolgozó Napokat. Kezdemé-
nyezője volt, hogy az előadó cégek szponzo-
rálják a rendezvényeket, így teremtve anya-
gi lehetőséget ifjú és idős kollégáinknak a 
kedvezményes részvételre. A rendezvények 

helyszíneinek kiválasztásával külföldi tapasz-
talatcserékre nyitott lehetőséget, szorgalmaz-
ta, hogy a kollégák szakmai nyelvtudásának 
bővítésére ezeken a rendezvényeken is nyíljon 
lehetőség.

A legutóbbi soproni Fehérmíves Napokon 
a 150 résztvevő Ausztriába látogatott egy 
papírgyárba. A konferencia 29 előadásából 6 
volt magyar nyelvű.

Hálásak vagyunk Kuminka Jóskának a 
zászló továbbvitelért és magasan tartásáért 
egy olyan időszakban, amikor sok régi struk-
túra megszűnt, és sajnos nem csak a károsak, 
hanem értékesek és nélkülözhetetlenek is 
összeomlottak.

Továbbra is szükségünk van aktív munká-
jára és remélhetőleg a szakosztályvezetésről 
történő lemondás nem fog visszavonulással 
járni.

Szikla Zoltán beszéde Kuminka Józsefnek,
a Papíripari Szakosztály vezetőjének

lemondása alkalmából,
a Lengyel Lajos Díj átnyújtásakor

2004. nov. 11. Dunaújváros
a PNYME Közgyűlése
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Szőke András kapcsolata a papíriparral már korán 
kezdődött: szünidős gimnazistaként papírgyárakban is 
dolgozott. Egyetemi diplomáját a Drezdai Műszaki Egyetem 
Technológiai Karának Papíripari Tanszékén 1967-ben, 
gyakorlatait NDK, svéd papírgyárakban szerezte. MTESZ 
konferenciák szervezésében is közreműködött. Angol 
nyelvismeretét ez idő alatt tökéletesítette.

1967-ben a Papíripari Vállalat Kutató és Fejlesztő 
Intézetében a feldolgozóipari rekonstrukció előkészítésé-
ben és megvalósításában vett részt. Ezzel kapcsolatban 
alkalma nyílt minden hazai papírgyár megismerésére. Két 
év után a PV Budai Dobozgyárában termelési osztályveze-
tőnek, majd főmérnöknek nevezték ki. Közben elvégezte 
a Közgazdasági Egyetem Ipar Karán a mérnök-közgazda 
ráépített képzést is. Tudományos és oktatói munkát a 
Könnyűipari Felsőfokú Technikumban, majd a KMF-en 
előadóként, vizsgáztatóként, témavezetőként, a Bécsi 
Egyetemen előadóként, a MTESZ-ben vezetőségi tagként, 
a PAPÍRIPAR-ban szerkesztőségi tagként, 3 hónapos finn 
ösztöndíjasként, hazai és külföldi konferenciákon előadó-
ként végezte.

1976-ban a Csepeli Papírgyárba részlegvezetőként 
kapott feladatokat a rekonstrukció kivitelezésében. A techno-
lógia, termelés-előkészítés és termelés, gyártmányfejlesztés 
folyamatáért és számos gazdálkodási feladatért felelt.

Aktív részese volt egy világbanki rekonstrukciós fej-
lesztésnek. A gyár főmérnökének nevezték ki az egység 

privatizálásáig. Ez alatt szakmai munkája bővült szakköny-
vek írásával, a diák és felnőtt szakmunkásképzésbe való 
bekapcsolódással.

1990-től a Dunapack Rt. kereskedelmi igazgatóságán 
központosított exporttevékenységgel és a társaságon belüli 
eladással, ill. annak koordinációjával bízták meg igazgató-
helyettesként.

Mintegy másfél évig a Dunaújvárosi Finompapír 
Kft. értékesítését vezette, majd átszervezés kapcsán a 
Csomagolópapír-gyár értékesítési igazgatójának nevezték ki.

Szakmai társadalmi munkáját változatlanul a MTESZ-
en belül, szakfolyóiratokban irányítói, szerzői és szerkesz-
tő bizottsági tagi szerepében végzi. 1995-ben az Állami 
Szakmunkás Vizsgabizottság elnöki megbízását kapta meg, 
melynek keretén belül a cellulóz-, papír- és papírfeldolgozó 
szakmunkásképzés részese. E feladat keretében rend-
szeresen vizsgáztat a Zsigmond-téri Gimnázium, Műszaki 
Szakközépiskola és Szakmunkásképző felkérésére. 

1994-96 között az EAN igazgató tanácsának választott 
tagja volt. Ez alatt az öt év alatt elvégezte a Nemzetközi 
Menedzserképző néhány tanfolyamát és külkereskedelmi 
üzletkötői képesítést is szerzett.

#

Eredményes munkát és sok közös sikert kívánunk a 
szakosztály új elnökének!

Bemutatjuk Szőke Andrást,
a Papíripari Szakosztály új elnökét.

December 15-én a MTESZ Szövetségi Tanácsa 
kimagasló szakmai, társadalmi tevékenységének 
elismeréséül bensőséges ünnepségen adta át kitün-
tetéseit. A mintegy 120 résztvevő előtt Széles 
Gábor, MTESZ elnöke méltatta az aktivisták 
és kitüntetettek munkáját és továbbította Mádl 
Ferenc köztársasági elnök üdvözletét.

A 19 felterjesztett közül öten kaptak MTESZ 
díjat, valamint 15 fő MTESZ emlékérmet. 
Ez utóbbiak között dr. Annus Sándor kapott tag-
egyesületünk felterjesztettjei közül elismerést.

Annus Sándor kitüntetése

Annus Sándor a díjaztottak között
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A Műszaki és Természettudományi Egye-
sületek Szövetségében Széles Gábort válasz-
tották meg a szövetség elnökévé. Széles Gábor, 
aki egyben a Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetségének, valamint  a Szervezési 
és Vezetési Tudományos Társaságnak elnöke, 
megválasztásakor hangsúlyozta: az MTESZ-
nek, tagszervezeteivel közösen kell kialakítania 
a jövőképét. Az Európai Unióban felértékelőd-
tek a civil szervezetek, ezért a MTESZ-nek 
a legsürgősebben meg kell szereznie méltó 
helyét a legjelentősebb civil szervezetek között. 
Ehhez – mondta Széles Gábor – módosítani 
kell a szövetség szabályzatát, konszolidálni kell 
a szövetség anyagi helyzetét, oldani a belső 
feszültségeket, erősítve az összefogást.

Jelölésekor az új elnök azt is hangsúlyozta, 
hogy az általa képviselt MGYOSZ és az MTESZ 

között semmiféle egyesülés nem jöhet létre, 
két független szervezetről van szó, amelyek 
között csak szinergikus hatások lehetségesek. 
A MTESZ-nek a korábbi évtizedekhez hasonlóan 
fel kell vállalnia a kulcskérdéssé váló versenyké-
pességünk érdekében a műszaki értelmiség kép-
viseletét, támogatását. Ugyanakkor, hogy hiva-
tását teljesíteni tudja, a MTESZ-nek az ország 
döntéshozóitól rendelkeznie kell tevékenysége 
támogatásával, igénylésével, partnerként kell 
kezelni és megadni minden feltételt a munkájá-
hoz. Azt is kifejtette, hogy a szakmai munkát az 
egyesületekben kell folytatni, a szövetség felada-
tait a tagegyesületek igényei szabják meg.

Forrás: Műszaki Magazin XIV (7-8) 4 (2004)

P. É.

Tisztújítás a MTESZ-ben

In memoriam Erdélyi József
Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Komplex Bizottsága és a hozzá tartozó 

Természetes Polimerek Munkabizottság, valamint Szál- Rost Bizottság a közelmúltban elhunyt 
Dr. Erdélyi József professzor emlékének tisztelegve, ülést tartott 2004. december 2-án, a Budapesti 
Műszaki Főiskolán.

Visszaemlékezések:
Dr. Koczor Zoltán megbízott kari főigazgató
  Budapesti Műszaki Főiskola
Dr. Winkler András rektorhelyettes
  Nyugat-Magyarországi Egyetem
Dr. Németh Károly ny. intézetigazgató
  Nyugat-Magyarországi Egyetem

Tudományos előadások:
Dr. Erdélyi Ildikó, Dr. Schultz Péter (BMF): Nyomópapírok optikai tulajdonságainak vizsgálata
Nagyné Dr. László Krisztina (BME FKT), Dr. Telegdi Lászlóné (MTA KKK), Dr. Papp Katalin (MTA 
KKK), Dr. Annus Sándor (PKI): Cellulózrostok felületi jellemzése
Borbélyné Dr. Székely Éva (BMF): Kötőrost előállítása ojtásos kopolimerizációval szintetikus 
papírok gyártásához

P. É. 


