PNYME XXV. Küldöttközgyűlés
BUDAPEST, ÓBUDAI EGYETEM, 2010. MÁJUS 11.

Házigazdaként dr. Horváth Csaba, a Médiatechnológia és Könnyűipari Intézet új igazgatója
tartott tájékoztatót az egyetemmé alakulásról,
az intézete működéséről és a terveikről.

Idén január elsejétől emelkedett – a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként – egyetemi
rangra az intézmény. Sok tekintetben újdonság
és többletteher ez még az itt dolgozók számára,
ugyanakkor a hallgatóknak értékes új lehetőségeket nyit a változás A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki kar a hajdani Könynyűipari Műszaki Főiskola épületében működik,
ahol a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetben, a Környezetmérnöki Intézetben és a Formatervező Intézetben folyik az oktatás.

dr. Horváth Csaba

Fábián Endre

Pesti Sándor

Idén május elsejétől dr. Horváth Csaba három
igazgatóhelyettes segítségével irányítja a 24 munkatárssal dolgozó szakmai műhelyt. Az intézetet közel másfél évtizedig sikeresen vezető dr.
Endrédy Ildikó az intézet professzoraként változatlanul dolgozik tovább. A másik két helyettes:
dr. Borbély Ákos docens, aki egyben dékánhelyettes is és dr. Koltai László adjunktus. A Nyomdaés médiatechnológiai, az Informatikai és multimédiai, továbbá a Csomagolás- és papírtechnológiai szakmai csoportokban összesen hét PhD
fokozattal rendelkező tanár van. Az oktatók
harmada műszaki tanár, ezen a területen szeretne előbbre lépni és fejlődést elérni az intézetigazgató.
A közgyűlést Fábián Endre egyesületünk elnöke nyitotta meg. Elsősorban a tavaly májusi

Egyesületünk XXV. éves közgyűlésének az
Óbudai Egyem adott otthont. A közgyűlés
minden tagunk számára nyilvános, azon
szavazati joggal a küldöttek vettek részt.
A közgyűlés szavazatképes volt a megjelent
38 küldött részvételével.
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Szikszay Olivér

Kerekes Imréné

közgyűlés óta elhunyt kollégákról emlékeztünk
meg:
 Gedeon Pálné („Jutka néni”) – az egyesület egykori ügyvezetője,
 Fodor Kornél – nyomdaipari szakosztály,
 Draschitz Rudolf – nyomdaipari szakosztály,

A küldöttközgyűlés az egyesület 2009. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolót az aktívák és passzívák megegyező 14,8 millió Ft értékével és 61,6 millió Ft bevétel mellett –0,941
millió Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.
A küldöttközgyűlés az előző közgyűlés óta végzett munkáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel és a válaszokkal együtt elfogadta.
A küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját jóváhagyólag tudomásul vette.
A küldöttközgyűlés az elnök előterjesztését az
egyesület előtt álló legfontosabb feladatokról
elfogadta. Ez alapján az egyesület rendkívüli,
tisztújító küldöttközgyűlését 2010. november
17-ére összehívja. Megbízta az elnökséget és a titkárságot a lebonyolítás megszervezésével.
A küldöttközgyűlés az egyesületi szintű tisztújításhoz a következő jelölőbizottságot nevezte ki:
 dr. Horváth Csaba, Tóth György – nyomdaipari szakosztály,
 Olt Károly – papíripari szakosztály,
 Kastaly Beatrix – restaurátor szakosztály.

Szőke András

Trischlerné Lukácsy Éva – papíripari Szakosztály – PKI,
 dr. Kőhalmi Kálmánné – nyomdaipari szakosztály,
 Kopka László – nyomdaipari szakosztály – Egri
Nyomda.
Majd a megemlékezés után a közgyűlés gyakorlati teendői következtek, szavazatszámlálásra
Grigalek Pétert (nyomdaipari szakosztály) és
Csillag Ildikót (restaurátor szakosztály), a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai Sándort és Szikszay Olivért kérte fel az elnökség.


Egyesületünk anyagi szempontból nehéz időszakát éli. Felmerült a lehetősége annak, hogy
a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület és
a Nyomda és Papíripari Szövetség szorosabb
együttműködésbe léphet. A felvetést indokolja,
hogy a két szervezet által képviselt nyomda- és
papíripari cégek mindkét szervezet célcsoportjába tartoznak, jelenleg is sok az átfedés. Ugyanakkor teljesen más igényeket szolgál ki a két szervezet.
A PNYME elnöksége bizottságot hoz létre az
NYPSZ-szel való együttműködés lehetőségeinek
megvizsgálására, amit a közgyűlés elfogadott.
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