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Talán fel sem tűnt Önnek, amikor lapunkat
kézbe vette, hogy idei 1. számunk címlapján az
50. évfolyam szerepel. Fél évszázada szolgálja
folyóiratunk a papírgyártás, -feldolgozás, a restaurálás területén dolgozó és oktató szakembereket – elsősorban műszaki, technikai – információkkal.
Első számunk 1957-ben jelent meg Dr.
Vámos György szerkesztésében, mintegy utódjaként a PNYME megalakulása (1948) óta kiadott
Papír- és Nyomdatechnika c. lapnak. Segítette és
bemutatta a II.világháború után beindult ipari
fejlesztés küzdelmeit és eredményeit [1].
Nagyot változott a világ és vele lapunk a
rendszerváltás időszakában. A 90-es évektől
a világméretű integrációs folyamat részeként
hazánk papírgyárainak jó része külföldi kézbe
került, elsősorban nemzetközi társaságokba [2].
Kemény küzdelemben kellett és kell azóta is
cégeinknek bizonyítani, hogy termékeik ára és
minősége megállja a helyét a nemzetközi összehasonlításban. Lapunk úgy tudta és tudja betölteni feladatát az Egyesület tagjai számára, hogy
átalakítva a folyóirat szerkezetét, a K+F mellett
egyre nagyobb súllyal mutatta és mutatja be a
gazdasági, kereskedelmi, környezetgazdálkodási, valamint az emberi erőforrással kapcsolatos
naprakész ismereteket.
Új helyzettel került szembe folyóiratunk a
Magyar Papír c. lap megszűnésével is, hiszen az
igény továbbra is fennmaradt, hogy iparágunk
munkatársai információkat kapjanak a társgyá2

rak helyzetéről. Hazai krónika és más rovataink
rendszeresen beszámolnak a kis és nagy cégek
eredményeiről, célkitűzéseiről.
Az Európai Unióba való belépés már évekkel korábban szükségessé tette a statisztikai
rendszerhez való csatlakozást, illetve a szabványok harmonizálását. Folyóiratunk számot adott
ezeknek a lépéseknek az eredményeiről is.
A 2005-ös uniós tagsággal már felkészült
magyar papíripar szembesült, és ez az esemény
már nem okozott drámai megrázkódtatást gyárainknak (ellentétben pl. a nyomdaipari cégekkel). Ez nem jelenti azonban azt, hogy egyetlen
pillanatra is lazíthatnánk.
A világpiacon, különösen az u.n. fejlett
világban a gazdaság és vele együtt az ipar és
a papíripar helyzete sem rózsás. Míg Kína és
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kitüntetés alkalmából készítette Maczó Péter, graﬁkusművész
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Ázsia rohamléptekkel jön fel [3], bármelyik
nyugat-európai vagy amerikai lapot kinyitva, túl
nagy kapacitásról, csökkenő haszonról, gyárbezárásokról olvashatunk tudósítást (ld. A Hírek
a nagyvilágból vagy Gazdaság c. rovatainkat
előző, illetve jelen számunkban). Ezzel egyidejűleg számos társaság és szervezet (FEFCO,
CEPI, Groupement Ondulé) és neves szakértők
a kiutat keresik, és lehetséges megoldásokat
mutatnak, melyek már bizonyítottan segítették
a kilábalást (pl. a tissue-ágazatban és a dobozgyártásban) [4].
A nemzetközi szintről a hazaira visszafordítva tekintetünket, az Európai Unió 2007–2013
közötti – elfogadott – költségvetése és az ugyanerre az időszakra vonatkozó II. Nemzeti Fejlesztési Terv várhatóan feldobja a magyar gazdaságot, hiszen 2007-től évente kapunk majd annyi
fejlesztési forrást, mint 2000 és 2006 között öszszesen [5]. A „harcokban megedzett” magyarországi papírgyárak minden bizonnyal felkészültek
arra, hogy eredménnyel versengjenek az uniós
forrásokért, és erőfeszítéseik további fejlesztésekben fognak testet ölteni. Remélhetjük, hogy
mielőbb megvalósul a Dunaújvárosba tervezett
új 250 ezer tonnás termelő kapacitás [6].
Mindez pedig az embert kell hogy szolgálja, új munkahelyekkel, korszerű termékekkel, a
jövő nemzedék számára megőrzött természeti
környezettel.
Folyóiratunk, melyet a Magyar Tudományos,
Üzemi és Szaklapok Újságíróinak egyesülete
2005-ben szakmai nívódíjjal tüntett ki (ld. a
képet), továbbra is ﬁgyelemmel fogja kisérni
mind a nemzetközi gazdasági és technológiai
folyamatokat, mind a hazai erőfeszítéseket és

eredményeket, és ezekről számot fog adni a
lapban, így töltve be egyesületi feladatát: a tudományos és technikai haladás elősegítését, tagjai
ismereteinek állandó bővítését.
Mindezekhez az Önök további érdeklődésére és együttműködésére számít, eredményes
Új évet kíván, és Jean-Claude Junkernek (az
EU 2005 első félévi elnökének) szavait kölcsönvéve valamennyiünknek azt üzeni, hogy: „du
courage” (bátorság)
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MEGHÍVÓ
Lapunk megalapításának 50. évfordulója alkalmából JUBILEUMI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI
ÜLÉST tartunk 2006. febr. 21-én (kedden) 14 30-kor az egyesületben a teendők megbeszélésére,
melyre a tagokon kívül meghívtunk néhány olyan kollégát, akiknek a magyar papíripar és a lap
életében meghározó szerepük volt és van ma is.
Az érdeklődőket is szeretettel várjuk.
P. É.
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