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A Prime Rate Kft. modern káposztásmegyeri 
székhelyén tartotta tanácsülését az egyesület 
dr. Szikla Zoltán elnökletével, a következő napi-
rendi pontok szerint:

1. Éves beszámoló
2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
3. Előterjesztés az Alapszabály felülvizsgá-
latára
4. Előterjesztés a 2006-os Közgyűlés ösz-
szehívására

Ad.1. Éves beszámoló
Az éves beszámoló Fábián Endre főtitkár és 

Pesti Sándor ügyvezető előadásában hangzott 
el. Mindketten kitértek a 2005-ös tevékenység 
eredményeire és problémáira.

Fábián Endre hangsúlyozta, hogy az egye-
sületnek az egyéni és a pártoló tagok változó 
igényeihez kell alkalmazkodni és ezeket kell 
kielégíteni, főleg a kommunikáció és a tudomá-
nyos-műszaki segítségnyújtás vonatkozásában. 

Nem elsősorban a taglétszámot kell növelni, 
hanem az aktivitást. Ugyanakkor a fiatalok bevo-
nása továbbra is fontos cél.

A főtitkár eredményesnek ítélte a nyomdai, 
a papír és a restaurátor szakosztály működé-
sét, valamint a szakbizottságok közül a környe-
zetvédelmi és a minőségügyi bizottság tevé-
kenységét.

A kommunikáció fejlődése vonatkozásában 
kiemelte az internet-alapú információnyújtást, 
megemlítve, hogy web-lapunknak 30 ezernél 
több látogatója volt 2005-ben. Különösen ered-
ményesnek nevezte az Évkönyv és a Nyom-
daipari értelmező szótár megjelentetését. 
A szaklapok (Magyar Grafika és Papíripar)
magas szakmai színvonalát elismeréssel illet-
te, ugyanakkor romló gazdasági helyzetüket is 
ecsetelte, ami az egyesület gazdálkodásának 
egyik problémáját jelenti.

Az egyesület 2005-ös költségvetési tervét 
nem sikerült teljesíteni. Pozitív eredmény helyett 
hiány várható, egyrészt a lapok csökkenő hirde-

tési árbevétele, másrészt a túl olcsó, önköltsé-
ges rendezvények miatt, de nem hanyagolható 
el a nyomdák kedvezőtlen helyzete, a nyomda-
ipar most folyó átstrukturálódása sem.

Pesti Sándor beszámolt a főbb rendez-
vényekről, kiemelve a Restaurátor szakosz-
tály eredményes nemzetközi konferenciáját, a 
IADA-t. A 8 vidéki és 1 budapesti nagyrendez-
vényen, valamint a 8 külföldi úton 871 magyar 
és 99 külföldi vendég vett részt, összességé-
ben kevesebben, mint az előző években.

A 2006-os év terveit bemutatva, a főtit-
kár a hagyományok folytatását és a tagság 
változó igényeinek kielégítését nevezte a leg-
főbb célnak, és egyetértett az ügyvezető 
egyik szlogenjével: „Okosan, de másképp 
mint eddig”, elsősorban a gazdálkodás vonat-
kozásában.

Ad.2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
Bálint Csaba, a bizottság elnöke, kettős 

szerepében nyilvánult meg: mint MTESZ-tag, 
örömmel hallotta az eredményeket, de mint 
EB-tag a jobb működéshez, a túléléshez kívánt 
javaslatokat tenni, költségelemző és költség-
csökkentő intézkedésekkel, a szaklapok meg-
jelenési feltételeinek felülvizsgálatával.

Ad.3. Az Alapszabály felülvizsgálatára, 
korszerűsítésére Szikla Zoltán tett javaslatot. 

Bizottságot hoztak létre, mely a részletes 
célokat a 2006-os közgyűlés elé terjeszti.

Ad.4. A 2006-os Közgyűlés összehívására 
is az elnök tett javaslatot, mégpedig április 27-iki 
dátummal. Felvázolta a legfontosabb napirendi 
pontokat, ezen belül a következő időszak tevé-
kenységét és a tisztújítást.
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