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HAZAI KRÓNIKA

Hazánk egyik legmodernebb és legkiválóbb 
nyomdájában, a veszprémi Prospektus Nyomdában 
tartotta Egyesületi Tanácsülését a PNYME.

Fábián Endre és Pesti Sándor beszámolt az 
egyesület 2006-os tevékenységéről, a gazdag hazai 
és külföldi programokról,  versenyekről, a fejlő-
dő oktatásról, a szaklapok jubileumáról, és nem 
utolsó sorban a stabil gazdálkodásról. A 2007. év 
programja is hasonló terveket ígér. „Nem a profi-
tért, de anyagilag is eredményesen” kívánjuk szer-
vezni a munkát – mondta Pesti Sándor. Kiemelte 
a Printexpo-Budatranspack kiállítást, valamint a 
Környezetvédelem a nyomdaiparban c. rendez-
vényt. A rendezvénynaptárt a hátsó borító belső 
oldalán mutatjuk be.

Kerekes Imréné az Ellenőrző Bizottság elnöke 
ismertette a bizottság jelentését, mely alapvetően 
pozitívan értékeli az egyesület működését és gaz-
dálkodását, és meghatározza a jövőbeli vizsgálatok 
témáit.

Ezután Dr. Szikla Zoltán számolt be az Alapsza-
bály felülvizsgálatával kapcsolatos munka megkez-
déséről. Az új alapszabály 2008 áprilisában kerül a 
Közgyűlés elé jóváhagyásra. A felülvizsgálat céljai:

• a szervezet egyszerűsítése
• a munkamegosztás pontosítása
• az ügyvezetés feladatainak és jogainak ponto-
sítása
• az alapszabály illesztése a jogszabályokhoz.

Végül az Egyesületi Tanács elfogadta az új tag-
díjakat:

• teljes árú: 3200 Ft
• kedvezményes: 1800 Ft
• diák: 1000 Ft,
továbbá kilátásba helyezte a jogi vagy pártoló 

tagdíjak rendszerének áttekintését.

Az ülés után a résztvevők megtekintették a 
magas műszaki színvonalú nyomdát, a 2006-os új 
beruházásokat (Kodak Magnus VLF thermo CTP 
lemezkészítő, KBA 130/A 8SW AO méretű, íves, 8 
tornyos nyomógép, MBO 142T négyhajtásra képes 
hajtogatógép).

Végül a vendéglátásért köszönetet mondtak 
Szentendrei Zoltán, tulajdonos - ügyvezetőnek.

Polyánszky Éva

Mottó: Nem a profitért, de anyagilag is eredményesen!

Egyesületi Tanácsülés
2006. december 7.

Veszprém, Prospektus Nyomda Kft.

Kodak Magnus VLF thermo CTP lemezkészítő

A Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
dunaújvárosi tagcsoportja ünnepi megemlé-
kezést tartott, abból az alkalomból, hogy a 

magyar papíripar ebben az évben ünnepli 
három kiemelkedő eseményének kerek évfor-
dulóját Dunaújvárosban.

Dunaújvárosi PNYME rendezvény 
2006. november 8.




