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Mit vár Ön 2004-tõl?

Megkérdeztük a papír- és nyomdaipar né- graf követelményeinek is. Ez a statisztikai 
hány ismert személyiségét, milyen érzésekkel, rendszer több információt adhat az egyes tago-
kívánságokkal vágnak neki az új évnek? Mit zatok (nagyvállalatok, kis- és középvállalatok, 
szeretnének elérni saját maguk és közösségük papírgyárak stb.) képviselõinek egymásról, le-
számára? hetõvé teszi egymás igényeinek jobb megisme-

rését is.
Szikla Zoltán (a Dunapack Mindez különös jelentõséggel bír az EU-ba 

Rt. vezérigazgató-helyettese, a való belépés évében.
PNyME elnöke)

Kuminka József (a PNyME 
A 2004. év minden bizony- Papír Szakosztályának elnöke)

nyal úgy kerül be a történelem-
be, hogy ez az EU-csatlako- Elõször azt vegyük sorra, 
zás idõpontja. 100 év múlva mit nem várok. Nem várom, 
így fognak emlékezni erre a hogy az EU-csatlakozás után 

dátumra. A kapcsolódás óriási lehetõségeket lényeges változás következzék 
jelent Magyarország számára. be a papíriparban, hisz ez nem 

Ma még túl keveset foglalkozik ezzel az indokolt. Az alapvetõ változá-
ország és he lyette más, marginális ügyek kö- sok az elmúlt évtizedben már lezajlottak. Ter-
tik le az emberek gondolkodását. Jövõre na- mészetesen létszámleépülést sem várok; sem 
gyon komolyan kell éln i azzal a lehetõséggel , a szakmában, sem az egyesület Papír Szak-
hogy millió szálon kapcsolódjunk, integrálód- osztályában.
junk. Idõben kell cselekedni! Meg kell ismer- Ezzel szemben jó döntéseket várok. Azt, 
kedni az ottani szokásokkal, rendszerekkel! hogy megszülessen a döntés az elsõ nagy 
Más szintre kerülnek az alapvetõ nyelvi isme- papírgépi beruházásról, korszerû telephelyek 
retek is. kialakításáról. Elvárom, hogy gondoskodás 

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület történjék a szakmai utánpótlás ról, a szak-
vezetõjeként nagyobb súlyt kell hogy kapjon munkástól a mé rnökig és a veze tõig. Ebben 
munkámban a nemzetközi kapcsolatok meg- az egyesületnek aktív r ész ke ll vál laln i. És 
erõsítése. Elsõsorban a hagyományosan jó végül nagyon jó Fehérmíves rendezvényt is 
együttmûködések élénkítésére gondolok, pl. a várok .
Zellcheminggel, a Finn Papírmérnökök Szövet-
ségével és másokkal. Topa György (a kiskun-

halasi üzemi szervezet veze-
Balog Miklós (a Magyar tõje)

Nyomda- és Papíripari Szak- Én is az utánpótlás fontos-
mai Szövetség elnöke) ságát emelem k i. Fiatalításra 

van szükség az egyesület-
A szakma érdekeinek erõ- ben. Tegyen meg ezért min-

teljes képviseletét jelentõ kie- dent a ve zetõs ég, és a sz ak-
melt feladatok közül a legfon- sajtó ban is legye n nagyo bb 
tosabbnak az információszol- propaganda! Sajnos, elhalt az a 2 éve tett 
gáltatás rendszerének fejlesz- javas latom, hogy a Papíripar c. lap 

tését tartom. Kétirányú információról van szó: a „Arcképcsa rnok” rovatában mutassuk be a 
tagoktól a Szövetség felé és vissza. Adni és tehet séges fiatalokat. Valaha eredménye-sen 
kapni egyidejûleg. A tagság igényeinek ismere- mûködött a fia talok mûszak i köre is .
tében és adatszolgáltatásának birtokában o- Akkor leszek elégedett 2004-ben, ha 
lyan statisztikai rendszert készülünk kialakítani, mindezek a kívánságok megvalósu lnak. E-
mely kielégíti a tagvállalatok igényeit és meg- zér t mi Kiskunhalason is minden t megte-
felel az Európai Nyomdász Szövetség, az Inter- szünk.
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Burger László (a PNyME igyekezete. Balog Miklós sza-
Papírkereskedõ Szakosztály vai szerint itt is kétirányú infor-
vezetõje) máció-áramlásra van szükség. 

A szerkesztõ várja az üzemi 
Röviden megfogalmazva, a szervezetek híreit a náluk 

következõ az elvárásom: Dol- történt eseményekrõl, személyi 
gozni kell együtt! Amiben az em- változásokról, fiatalokról és ta-
ber örömet talál, az mûködik is! pasztalt munkatársakról, vala-

mint az olvasók igényeirõl. Vár-
# ja élõ szóban, telefonon, e-mailen, olvasói talál-

kozón (március 2.) és más rendezvényen.
És mit szeretne a lapszerkesztõ? És kölcsönvéve Burger László gondolatát, a 

szerkesztõ is úgy gondolja:  Dolgozni kell, együtt!
Még jobb lapot készíteni, mely érdekes és 

értékes olvasnivalót nyújt az egyesület tagjai- Polyánszky Éva
nak. De ehhez kevés a szerkesztõbizottság 

A nyilatkozat a papíripar önkéntes hozzájárulá-Új fõigazgató a CEPI-nél
sa az EU 2010-re (2001-hez képest) kitûzött RES-
céljainak megvalósításához. A CEPI szerint már je-2003. szeptember elsejétõl új 
lenleg is a papíripar állítja elõ a kontinens megújít-fõigazgató, Teresa PRESAS lép 
ható energiájának 17%-át, és a biomassza-alapú Marie S. Arwidson helyébe.
energia 28%-át.Teresa Presas 1982 óta a Tetra 

Pak munkatársa, és egyben több 
Forrás: PPI This Week, 2003. dec. 8-12., 9. old.iparági szervezet igazgatótanácsá-

nak tagja. Portugál származású, pszichológia vég-
zettsége van, és portugálul, franciául, angolul,  
spanyolul és olaszul beszél.

Kihívások a CEPI elõttTeresa Presas október elején Magyarországon 
járt és találkozott a Magyar Nyomda- és Papíripari 

Teresa Presas, a CEPI (az európai papírgyár-Szakmai Szövetség Papír szekciójának tagjaival.
tók szövetsége) új ügyvezetõje a 2003 novem-
berében Brüsszelben megrendezett „Papír héten” 
tartott beszédében a megbízható statisztikai ada-

Növekvõ biomassza-felhasználás az tok gyûjtését nevezte a CEPI elõtt  álló egyik kihí-
vásnak. Nem csak javítani szeretnék a statisztikai energia-elõállításhoz a papíriparban
rendszerüket és korábban közzétenni az adatokat, 
hanem mélyebben kívánják elemezni az össze-A CEPI (az európai papírgyártók szövetsége) 
gyûjtött adatokat, és integrálni azokat a környezeti a 2003 novemberében Brüsszelben megrendezett 
témájú adatokkal.„Papír hét” rendezvénysorozaton szándéknyilat-

Ennek a „holisztikusabb”, azaz átfogóbb meg-kozatot tett közzé a megújítható energiaforrá-
közelítésnek a része az is, hogy a CEPI közzétette sokról (RES).
elsõ fenntarthatósági jelentését. Ez a kétévente ki-Az iparág célja az, hogy 2010-ig átlagosan 
adott jelentés áttekinti a papíripar teljesítményét a  25%-kal növelje a papírgyárakban biomassza fel-
gazdaságosság, a társadalmi jólét és a környezet használásával elõállított elsõdleges gõz- és elekt-
szempontjából. A CEPI célja az, hogy a további romos energia fogyasztását. Azt is kitûzték célként, 
jelentésekhez harmonizált definíciókat dolgozzon hogy a papírgyárak saját elõállású gõz- és energia-
ki az egészségügyi és biztonsági adatok össze-termeléséhez használt tüzelõanyagokon belül a 
hasonlíthatósága érdekében. Szeretnék javítani a biomassza arányát 49%-ról 56%-re növelik.
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visszanyert papírok mennyiségére és a szállítási két cég egymás ideális partnere. A két innovatív 
területre vonatkozó tudásanyagot is. Azt remélik, társaság együttmûködése még jobban javíthatja 
hogy megbízható és kiváló minõségû informá- a gyártási folyamatok biztonságát és a papíripari 
ciókkal felfegyverkezve a CEPI nagyobb szerepet innovációk megvalósítását.
fog játszania nemzetközi fórumokon és vitákban. A megállapodás világosan kiköti a felelõsség 

A másik kulcsfontosságú kihívás a papíripar- kérdését. Ez azt jelenti, hogy a BASF és a Voith 
ról kialakult kép javítása. A CEPI erõsíteni és folyamatban lévõ üzlet i kapcsolata it nem 
koordinálni kívánja a tagszervezetei (a nemzeti befolyásolja a szerzõdés.
papíripari szövetségek) PR tevékenységét. A BASF már korábban, 2003. áprilisában ha-

Továbbra is az a fõ cél, hogy a CEPI-tagság sonló hosszú-távú együttmûködési szerzõdést 
elõnyös legyen a nemzeti szervezeteknek. A kötött a svájci OMYA AG-vel, a világ papíripa-
CEPI mostani éves értekezletén három szövet- rának vezetõ pigmentszállítójával.
séget vett fel teljes jogú tagként: a cseh, a lengyel 
és a magyar papíripari szövetséget, amelyek ko- Forrás: Paper Technology 44 (7) 18 (2003. 
rábban társult tagok voltak a CEPI-ben. Ez újabb szept.)
kihívást jelent a szervezet számára, meg kell ta-
lálni a módot arra, hogy kielégítsék Közép- és Ke-
let-Európa papírgyártóinak sajátos szükségleteit, A Voith bezárja néhány észak-
megfelelõ szolgáltatásokat nyújtsanak számukra.

amerikai szervizközpontját
Forrás: PPI This Week, 2003. dec. 8-12., 6.  old.

2003. október végén jelentette be a Voith 
Paper, hogy megszünteti Észak-Karolinában és 
Oregon államban 2 papíripari szervizközpontját. 

A BASF és a Voith stratégiai Ez a változás része a Voith Paper átalakítási és 
együttmûködése konszolidációs tevékenységének.

Indoklásként R. Ray Hall, vezérigazgató az 
Ahhoz, hogy a papír minõségi követelmé- Egyesült Államok papírtermelésének hanyatlá-

nyeit gazdaságilag a leghatékonyabb módon sát jelölte meg. Az utóbbi 5 évben az amerikai 
biztosítsuk, finoman össze kell hangolni a gyár- papíripar kapacitása 10%-kal csökkent, ez visz-
tási és a kémiai rendszereket a teljes termelési szavetette papírgépi szervizigényét.
folyamat során. Ez szoros együttmûködést tesz A megmaradó 6 szervizközpont fogja kiszol-
szükségessé a gépgyártók és a segédanyag- gálni a bezárások miatt ellátatlan területeket.
szállítók között, az anyagelõkészítéstõl a nedves 
szakaszon keresztül a mázolóig. Forrás: Voith Hírlevél, 2003. okt.

Mindezeket felismerve, a BASF és a Voith 
Paper hosszú-távú együttmûködési szerzõdést 
kötött a termékek és a szaktudás vonatkozásá-

A világ legnagyobb hullámalappapír ban, a teljes papírgyártási folyamatra.
gépének indulása

Az együttmûködés a következõkre vonatkozik:
Megkezdte sikeres mûködését  Wörthben a 

• új technológiák kifejlesztése, mint pl. a füg- Palm Papírgyár új hullámalappapír-gyártó gépe, 
gönybevonó eljárás (BASF  Ludwigshafen), és 2002. október 3-án 1000 m/perc sebesség-

• új papíripari berendezések tervezése és ki- rekordot ért el.
próbálása, a hozzátartozó segédanyagrend- A gép (PM6) szitaszélessége 11000 mm, kon-
szerrel együtt. A gépek mûködésének opti- strukciós sebessége 1800 m/perc, éves kapacitá-
málása, új technológiai kísérletek (Voith-  sa 600.000 tonna, a behordás 100% reciklált rost.
Heidenheim). A papírgép szállítója a Metso Paper. Fonto-

sabb berendezéseinek gyártója a Valmet cég.
Dr. Hans Richard Schmidt (BASF) és Dr. 

Hans-Peter Sollinger (Voith) kinyilvánították Forrás: Algemeine Papier Rundschau. Kü-
megelégedettségüket, úgy fogalmazva, hogy a lönkiadás. 2003. 13. old.


