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A határozathozatalhoz  
megfelelő létszámban (32 fő) 
gyűltek össze a Petőfi Nyom-
dában az Egyesületi Tanács 
tagjai, hogy – az Ellenőrző 
Bizottság ajánlásának meg-
felelően – jóváhagyják az  
Egyesület 2003.évi gazdálko-
dását és mérlegét, valamint a 

2004.évi tevékenységet és gazdálkodást.
Fábián Endre, ügyvezető igazgató és Varga   

Margit, termelési igazgató szívélyes fogadását 
követően a meghívottak ebédre és a nyomda 
bemutatására voltak hivatalosak (lásd követke-
ző cikkünket), majd Pesti Sándor, a  PNYME 
ügyvezető igazgatója beszámolt a múlt évi 
gazdálkodásról, és előterjesztette a mérle-
get. A gazdálkodás számszerű eredményeinek 
bemutatásakor – az évek óta felmerült igény 
szellemében – különválasztották az egyesületi 
non-profit alaptevékenységet (bevétele 78,7 
millió Ft) és a vállalkozási tevékenységet (be-
vétele 40,6 millió Ft). Az előbbi a tagdíjcsökke-
nés miatt veszteségesnek (-228 ezer Ft),  az 
utóbbi nyereségesnek (835 ezer Ft) bizonyult. 
Így összességében a PNYME szolíd nyere-
séggel (607 ezer Ft) zárta a 2003.évet, ami 
az előző évi eredményhez és a tervhez képest 
némi visszalépést jelent.

Az egyesület gazdálkodásának pozitív 
vonása valamennyi fizetési kötelezettségének 
időbeni teljesítése, 3 millió Ft értékű korszerű 
tárgyi eszköz beszerzése, valamint jogtiszta 
szoftverek alkalmazása.

Az egyesület évek óta eredményesen telje-
síti bel- és külföldi rendezvényszervezői tevé-
kenységét, melynek forintban kifejezett értéke 
meghaladta az előző évi mértéket, ugyanakkor 
nem érte el a tervet.

A szaklapok színvonala és gazdasági hely-
zete jelentősen javult és nyereséges mérleget 
mutat. Külön kiemelendő a Hírlevél igényes 
színvonalú megjelenése, melynek készítésé-

ben a Titkárság új munkatársa, Faludi Viktória 
kiemelkedő szerepet játszik.

Bálint Csaba, az Ellenőrző Bizottság elnö-
ke – a kiegyensúlyozott gazdálkodást kiemelve 
– elfogadásra javasolta az előterjesztést, külön 
hangsúlyozva, hogy a 2003. évi munkában 
jól nyomon követhető a „tanuló folyamat” az 
alap- és a vállalkozási tevékenység szétvá-
lasztásában. Rámutatott a további fejlődés 
szükségességére is, a költséggazdálkodás 
jobb követhetősége érdekében.

Szikla Zoltán – a beszámoló értékelésekor 
– a taglétszám növelésének fontosságát hang-
súlyozta, és elfogadásra javasolta a gazdálko-
dást és a mérleget, amit a tagság egyhangú 
szavazással elfogadott.

Ez után a 2004.évi működést mutatta be 
Pesti Sándor, megköszönve, hogy mind a 
jogi, mind az egyéni tagok nagy része már 
eleget  tett tagdíjbefizetésének. Az időarányos 
nyereséghányad  megfelel az éves tervnek, 
akárcsak a gazdálkodás egyéb mutatói.

Az év meghatározó eseménye a Drupa 
lesz, melyre 320-330 fő jelentkezett, kevesebb 
a 2000-esnél és a vártnál is. Rámutatott, hogy 
itthon és nemzetközi vonatkozásban is meg-
figyelhető az a tendencia, hogy a társaságok 
igyekeznek ilyen jellegű  kiadásaikat csökken-
teni.

A többi sikeres, már lezajlott és szerve-
zés alatt álló nyomdai rendezvény bemuta-
tását követően  Kuminka József kért szót, 
aki a Papír Szakosztály augusztus 26-27-én 
Sopronban tartandó FEHÉRMÍVES NAPJÁT 
emelte ki, ami a  pitteni nagysebességű (1100-
1200 m/perc) hullámpapírgép ausztriai meglá-
togatásával fog kiegészülni. Az 1.napi szekció-
üléseket /Voith, ABB stb/ másnap a Papíripari 
Kutatóintézet által szervezett angol és  német  
nyelvű „EPPIC” projekt ülése folytatja, melyen 
10 nemzet előadói a papíripar gazdaságossá-
ga, anyag- és energia-gazdálkodása tárgyá-
ban tartanak előadásokat.

Kiegyensúlyozott gazdálkodás a  Papír- és 
Nyomdaipari Műszaki Egyesületben

Egyesületi Tanácsülés az M-real Petőfi Nyomda Kft-nél, Kecskeméten
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Végezetül Szikla Zoltán a tanácsülés fel-
hatalmazását kérte és megkapta a PNYME 
alapszabályának az EU-belépés miatt esetleg 
szükségessé váló formai módosításához, és 

bejelentette, hogy az éves közgyűlés novem-
ber 17-én lesz.

Polyánszky Éva

Gazdálkodás, átszervezés

Az egyesületi tanácsülés helyszínét adó 
Petőfi Nyomda ügyvezető igazgatója, Fábián 
Endre társasága eredményes tevékenységéről 
számolt be. A nyomda forgalma évi 5-7%-kal nő, 
de ezzel a cég vezetése nem teljesen elégedett, 
mert az iparág évi 10%-nál nagyobb mértékben 
fejlődik. Egyetlen tevékenységük a dobozgyártás 
(hajtogatott karton- és laminált hullámpapírdo-
boz), amihez nem ideális a túl nagy üzemméret. 
1,5 éves fejtörés után arra az álláspontra jutottak, 
hogy a jobb működés érdekében olyan szervezeti 
változást hajtanak végre, hogy fejlesztik higiéniai 
termékeik gyártását. Ezért az idén a nyomdát 4 
önálló üzemre bontották (dohány- és élelmiszer, 
higiéniai termékek (köztük gyógyszerdoboz), álta-
lános csomagolóanyagok B1 és  B0  méretben).

Múlt évi legfontosabb eredményeik: a digitális 
formakészítés bevezetése, valamint automatikus 
festékkeveréssel ellátott digitális nyomógép 
megvásárlása. Ez a gép most próbagyártást 
végez. A jövő a digitális technológiáé, aminek 
eredményeként a cég már a vevőnél fogja tudni 
kinyomtatni a terméket.

A technológiai fejlesztés nem elhanyagolha-
tó eredménye az ofszet gépterem jelenlegi fel-
újítása, klímával való felszerelése, ami az üzem 
280 dolgozója számára (450-ből) biztosítja a 
klimatizált térben való munkát.

Kultúraváltás

A finn tulajdonú cégnél a technológiavál-
tással azonos súlyú a kultúraváltás. 3 éve 
folyamatosan dolgoznak a humánerőforrás fej-

lesztésén. VIVA- programjukat  (vision + value 
= jövőkép és értékrend)  minden dolgozójuk 
munkacsoportokban, játékos formában ismeri 
meg. Ennek eredményeként a 160 éves multú 
nyomda, amely korábban szocialista nagyvál-
lalatként működött, EU-standard munkahellyé 
válik.  Az új értékrend szerinti átalakításra 100 
milliós nagyságrendű  összeget fordítanak. A 
cél az egyéni és válllalati célok  összeegyez-
tetése.

EU-csatlakozás

Fábián Endre elmondta, hogy hisz az 
únióban, amely – erősítve a versenyhelyzetet 
– további kihívásokat fog jelenteni a csomago-
lóanyag-gyártóknak. Negatív és pozitív hatá-
sokra egyaránt fel kell készülni. A cég 20 leg-
nagyobb vevője közül pl. 2 külföldre távozott. 
Problematikus a dohányipar, ugyanakkor nagyon 
fejlődik az elektronika, az élelmiszeripar (benne 
az állati eledel gyártása). A gyógyszeripar jelen-
leg ugyan stabil, de privatizáció előtt áll.

Módosul a vámszabad területek kezelése, 
az importanyagok beszerzése.

Összességében, hosszabb távon az M-real 
Petőfi Nyomda meg fog tudni bírkózni a kihívá-
sokkal.

Nyomdalátogatás

A szóban bemutatott eredményes tevékeny-
séget megerősítették a nyomdában látottak. A 
résztvevők 3 csoportban járták végig az üze-
meket. A mi csoportunkat  Csaplár György, a 
digitális  formakészítő vezetője kalauzolta.

Elmondta, hogy az M-real Petőfi Nyomdán 
kívül még egy cég, a nyomda tulajdonában lévő 

„VIVA”-program az M-real Petőfi Nyomdában
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Öntapadó Címke Kft. helyezkedik el a terepen. 
Sorra járva az üzemeket, láthattuk a 2 éve épült 
digitális pre-press (tervező és formakészítő) 
csarnokot, majd a higiéniai termékeknél a B1 
és B2 nyomógépeket, a kimetsző és a ragasztó 
gépeket, valamint a fóliázót. Megnéztük a 
B1-es GE (General Electric) vonalat, a B0-s 
vonalon a hullámkasírozó gépet. Láttuk a 6-
színnyomó, lakkozóművel ellátott új Roland 906-

os gépet, melyet májusban avatnak. Megnéztük 
a Minőségbiztosítási Osztály számos műszerét, 
melyek  dobozroppantástól a rétegszétválásig, 
az oldószermaradéktól a csúszásig mérik a 
félkész- és késztermékek tulajdonságait.

Meggyőző üzemlátogatás volt!

Polyánszky Éva

Március 15-én magas 
állami kitüntetésben (a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztje) részesült Dr. 
Erdélyi József Szent-Györgyi 
Albert-díjas egyetemi tanár, a 
Budapesti Műszaki Főiskola 
Rejtő Sándor Könnyűipari Mér-

nöki Főiskolai Karának főigazgatója, külföldön 
is számon tartott oktatói és tudományos mun-
kássága elismeréseként.

Aki figyelemmel kísérte az elmúlt néhány 
évtized felsőfokú könnyűipari oktatásának ala-
kulását, annak számára Erdélyi József neve 
fémjelzi a fejlődés legfontosabb lépéseit.

Korábban a Könnyűipari Műszaki Főiskola 
főigazgatójaként és tanszékvezetőjeként 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a papír- és 
csomagolástechnológia oktatásának fejlesz-
tésében, az iparág mérnök-utánpótlásának 
biztosításában. Az ő nevéhez fűződik a papír-
technológia hazai egyetemi szintű oktatásá-
nak megalapítása a Soproni Egyetem Faipari 
Mérnöki Karán.

A felsőoktatási intézmények integrációját 
követően Erdélyi József lett a Budapesti 
Műszaki Főiskola főigazgatója. Az ő eredményes 
szervező munkájának köszönhetően ma új 
épületek nőnek ki a földből Óbudán.

A magas szintű főiskolai és egyetemi 
oktatás elképzelhetetlen eredményes kutatás 
nélkül. Erdélyi professzor az MTA Szál- és 
Rosttechnológiai Bizottságának irányítójaként  

minden évben több PhD-dolgozat  témavezető-
je. Iskolateremtő tevékenysége eredményeként 
keze alatt nőtt és nő fel a papíripar és a csoma-
golástechnológia számos kiváló kutatója.

 
- Megkérdeztük Erdélyi professzort, mire 

a legbüszkébb oktatói, kutatói, tudomány- és  
intézményszervezői tevékenységei közül?

Sikerült 1999-ben integrálni három nagy 
múltú és közismert főiskolát és létrehozni 2000 
jan.1-én az ötkarú, több, mint 10.000 hallga-
tóval működő Budapesti Műszaki Főiskolát. 
Nagy öröm számomra, hogy az általam indított 
beruházások szépen épülnek, első ütemben 
több mint 5 milliárd forint, a második ütemben 4 
milliárd forint értékben.

- Milyen tervei vannak az oktatással kapcso-
latban Sopronban és Budapesten?

Napjainkban legnagyobb feladat a lineá-
ris képzési modell kialakítása Sopronban és 
Budapesten egyaránt. A Könnyűipar Mérnöki 
Főiskolai Karnak is fel kell készülni a Soproniakkal 
együttműködve a BSc. - MSc. képzésre.  Ez 
nehéz szervezési feladat, de meg kell oldani.

- Kik voltak azok a személyiségek, akik sike-
res szakmai útján elindították? Milyen útravalót 
kapott tőlük?

A papíripar területéről voltak segítőkész 
kollegák és szép számban ellendrukkerek, úgy 
az iparból, mint a Kutatóintézetből. Nagy tisz-
telettel és szeretettel gondolok vissza Manek 
Gyula vezérigazgatóra, aki 1971-ben, felismerte 
a papíripari felsőfokú oktatás szükségességét 

Interjú
Dr. Erdélyi Józseffel
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és akinek tanácsára a Papíripari Vállalat jelen-
tős beruházást eszközölt a Főiskola Papíripari 
Tanszékének megalapításakor. Szintén hálá-
val emlékezem Juhász Mihály vezérigazgató úr 
segítségére a Soproni Egyetemen a  Cellulóz- és 
Papírtechnológiai Tanszék kialakításakor.

- Tudományos kutatói tevékenysége során 
most milyen témán dolgozik? Mik a további 
kutatási tervei?

Kevés szabad időmben továbbra is az 
anyagfelület kérdéseivel és a felület-módo-
sítás lehetőségeinek vizsgálatával foglalko-
zom.

- Ilyen gazdag életút birtokában – mire vá-
gyik a jelenben és a jövőben?

Szeretném megélni a BMF új épületeinek 
felépültét és átadását, valamint kedves unokám 
esküvőjét.

#

Kívánságainak megvalósulását, eredmé-
nyes munkát, harmonikus életet, jó egészséget 
kívánunk!

Polyánszky Éva

A szerződéses part-
nerei által kibocsátott 
mintegy 320 ezer tonna 
csomagolásból 145 
ezer tonna hasznosítá-
sáról gondoskodott a 
tavalyi évben az Öko-
Pannon Kht. Ezzel az 
elsőként megalakult 
hazai koordináló-szer-

vezet 2003-ban öt százalékkal túlteljesítette a 
hulladékgazdálkodási törvény előírásait úgy, 
hogy a közhasznú társaság idén már a teljes 
hazai csomagolási kibocsátás több mint felét 
fogja lefedni a tervek szerint.

Több tízezer csomagolt terméket forgalmazó 
vállalkozásnak okoz fejtörést, miként feleljenek 
meg az évről-évre szigorodó hulladékhasznosítási 
előírásoknak. Erre kínál a gyártói felelősség elvén 
működő megoldást az Öko-Pannon Kht. A jogsza-
bályok tavaly év eleje óta teszik lehetővé, hogy a 
– nyugat-európai országokban elterjedt koordináló-
szervezeti modellt Magyarországon meghonosító 
– közhasznú társaság a kibocsátóktól átvállalhas-
sa hasznosítási kötelezettségük végrehajtását. Az 
átvállalási szerződések értelmében az Öko-Pannon 
Kht. a kibocsátók által fizetett licenc díj ellenében 
ténylegesen megszervezi a keletkező hulladék fel-

dolgozását, a hasznosítási előírásoknak ily módon 
eleget tevő kötelezettek pedig ezzel mentességet 
kapnak a csomagolási termékdíj fizetése alól.

Az Öko-Pannon Kht. szerződött partnere-
inek száma tavaly január óta 165-ról 900 fölé 
emelkedett (ld. grafikon). A közhasznú társaság 
a tavalyi évben a partnerei által kibocsátott mint-
egy 320 ezer tonna csomagolás 45 százaléká-
nak: mintegy 145 ezer tonnának az újra-feldol-
gozásáról gondoskodott, amivel öt százalékkal 
túlteljesítette a 2003-ra előírt feldolgozási köte-
lezettségét. Az Öko-Pannon Kht. alig egyetlen 
év alatt a teljes hazai csomagolási kibocsátás 
48-49 százalékát fedte le eredményesen, s a 

Sikeres alternatíva a csomagolóknak 
Piacbarát hasznosítási modellt kínál az Öko-Pannon Kht.  
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1. ábra. Az Öko-Pannon Kht. szerződött partnereinek száma
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szervezetnél most arra számítanak, hogy a kht. 
2004-ben a teljes hazai kibocsátásnak már több 
mint felét: mintegy 400-420 ezer tonnát fogja 
lefedni növekvő számú átvállalási szerződései-
vel. Teszik mindezt úgy, hogy a koordináló-szer-
vezetnek idén már a partnerei által kibocsátott 
csomagolások 45 százalékának begyűjtéséről 
és újra-feldolgozásáról kell gondoskodnia. 

A jogszabályi követelmények teljesítése érde-
kében a közhasznú társaság a partnerei által 
befizetett licencdíj nagy részét a begyűjtésre és 
hasznosításra fordítja. A hasznosításhoz elen-
gedhetetlen szelektív hulladékgyűjtés nagyobb 
részt az ipar és a kereskedelem területén folyik, 
de a növekvő vállalási mennyiség és az emelkedő 
hasznosítási kötelezettség miatt egyre nagyobb 
szerep jut a lakossági szelektív hulladékgyűjtés-
nek is, ahol az Öko-Pannon Kht. szerepe gyakor-
latilag kizárólagos a kibocsátói oldalról. 

A kht. szelektív hulladékgyűjtési rendszeré-
be 2003 végéig az ország 11 településének és 
régiójának több mint egymillió lakosát vonták be, 
emellett Eger és Miskolc, valamint a Jászság-Dél-
Heves kisrégió önkormányzata már idén kötött 
megállapodást az Öko-Pannon Kht.-val. A köz-
hasznú társaság tervei szerint az idei év végére 
elérheti a kétmillió főt a koordináló-szervezet 
lakossági szelektív gyűjtési rendszeréhez csatla-
kozott lakosok száma. A lakosság minél nagyobb 
arányú bevonása érdekében a kht. a szerződött 
településeken egy több pilléren álló, hosszú távú 
tájékoztató programot dolgozott ki, amelynek 
eredményeként az érintett helyiségekben a sze-
lektíven gyűjtött hulladék mennyisége tavaly év 
végére túllépte a 6,8 kg/fő/év átlagos arányt. 

Kedvezőtlen változás, hogy a koordináló-
szervezeti modell sikeres bevezetése ellenére, 
idén januártól a hasznosítási kötelezettségüket 
teljesítő cégeket is a termékdíj 20 százaléká-
nak megfizetésére kötelezik. Ezzel azokat a 
cégeket sújtják, amelyek eleget tesznek a kör-
nyezetvédelmi előírásoknak, emellett a koordi-
náló-szervezetek számára azt is előírták, hogy 
a hasznosított hulladék mekkora arányát gyűjt-
sék be a lakossági szelektív hulladékgyűjtésből.  
Kedvezőbb feltételeket egyedül az Öko-Pannon 
Kht. tud biztosítani partnerei számára. Ugyanis a 
társaság az állam felé vállalta, hogy a teljes hasz-
nosítási teljesítésén belül a lakossági szelektív 
gyűjtésre vonatkozó 8 százalékos adminisztratív 
előírást további 0,2 százalékkal túlteljesíti, aminek 
ellentételezéseként rögzítésre került, hogy az Öko-
Pannon Kht. szerződött partnerei az általánosan 
meghatározott 80 százalék helyett 85 százalékos 
mentességet kapjanak a termékdíj fizetése alól.

Nem véletlen, hogy az Öko-Pannon Kht. 
ilyen gyorsan a hazai csomagolási kibo-
csátás felét be tudta vonni rendszerébe, 
ugyanis a társaság már 1996-ban létrejött 
a koordináló-szervezeti modell magyaror-
szági bevezetésére készülve, messze meg-
előzve ezzel a hazai jogszabályi környezet 
alakulását. A 35, egyenlő tulajdonnal és 
szavazati joggal rendelkező kötelezett cég 
által megalapított társaság nemzetközi elis-
merését mutatja, hogy az Öko-Pannon Kht. 
2001 óta tagja a Zöld Pont védjegy felett 
rendelkező, 19 európai országra kiterjedő 
Pro Europe hálózatnak is.

A papíripar szakemberei mindig nagy tisz-
telettel emlékeztek a papír, a papírgyártás tör-
ténetére. Talán nem is volt olyan szakkönyv, 
amely nem visszatekintéssel kezdődött volna.

A papíripari hagyományok szervezett védel-
me a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
keretei között 1976-ban indult Karczag Gábor 
irányításával. Ő 1978-ban e tevékenységét is 

Augusztus 26-27-én Sopronban rendezi a Papíripari szakosztály az idei Fehérmíves Napokat. 
Most következő cikkünkben a hazai fehérmívesség ünneplésének eredetét mutatjuk be.

A fehérmíves hagyomány szervezett ápolásának 
gyökerei, avagy napjainkban is teremthető hagyomány
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figyelembe véve kapta a „Szakmai Kultúra 
Fejlesztéséért” emlékérmet.

1978-ban a Műszaki Egyesület és a Fűzfői 
Papírgyár vezetése merített papírral invitáltak a 
gyár ötven éves fennállásának ünnepségeire.

1979-ben megnyílt a Szolnoki Papírgyár 
állandó üzemtörténeti kiállítása. Szilágyi Ottó és 
Balla Dezső megírta a gyár krónikáját. 

Egy tradíció nélküli város tradíció nélküli gyá-
rában, a Dunaújvárosi Papírgyárban is elkezdték 
– a még sekélyen kapaszkodó – gyökereket 
keresni. A Basler Papiermühle Klubban és Velké 
Losiny aktív papírmalmában szerzett tapaszta-
latok alapján kezdtek merített papírt gyártani. A 
papíripari munkások 1980-ban már ilyen papíron 
köszöntötték a városalapítás 30. évfordulóját. 
De készítettek papírt Szántó Piroskának és több 
más szentendrei festőnek, grafikusnak. Szántó 
Tibor könyvművész fontos dokumentumot készí-
tett dunaújvárosi merített papíron.

A hagyományteremtés okán, 1981-ben kez-
deményezte Dunaújvárosban dr. Sümegi Mihály 
– akinek első szakmája a nyomdászat, a fekete 
mív volt - hogy a nyomdászok János napi ünnep-
ségéhez hasonlóan a papírgyártók üljék meg 
a fehér mív ünnepét. A nyugdíjas éveire 1979-
ben Dunaújvárosban költözött Balla Dezsővel a 
szavakat ízlelgetve a fehér mív ünnepe helyett 
a fehérmívesség napja mellett maradtak. A 
hagyományteremtés szándékával - a Műszaki 
Egyesület és a gyár vezetése rendezésében - így 
került 1981-ben sor első ízben a fehérmívesség 
napjára. (Ma már felidézhető, hogy voltak, akik 
fanyalogtak, hogy: ilyen szó nincs is; meg, hogy: 
a fehér, a hagyomány, meg Dunaújváros – any-
nyira nem illenek össze!) A hagyományteremtés 
életrevalóságát az évek igazolták.

Második alkalommal 1982-ben, a 200 éves 
Diósgyőri Papírgyárban rendeztek találkozót a 
fehérmívesség hagyományainak ápolására. 
Diósgyőr ezt egy reprezentatív papírmúzeummal 
ünnepelte. A dunaújvárosi papíripari munkások 
vízjeles, barna merített papíron készült tollrajzzal 
köszöntötték az ünneplő diósgyőri gyár dolgozóit.

S a fejlemények:

03. 1983 Pesterzsébet
04. 1984 Csepel

05. 1985 az 50 éves jubileumát ünneplő
Szolnok

06. 1986 Lábatlan
07. 1987 Fűzfő
08. 1989 Budapest – Kutatóintézet
09. 1991 Dunaújváros
10. 1992 Szentendre
11. 1993 Balatonfűzfő
12. 1994 Lábatlan
13. 1996 Dunaújváros
14. 1998 Balatonalmádi
15. 2000 Balatonkenese
16. 2002 Esztergom

Hagyomány teremtődött. Életképes hagyo-
mány: adott társadalmi és gazdasági környe-
zetben.

A társadalmi és gazdasági környezet meg-
változott. 

Az identitásukat kereső, a lokálpatriotizmust 
ébresztgető kerületek, falvak, városok, völgyek 
kulturális rendezvényein – más kézművesek-
kel egy sorban – mindennapos résztvevő a 
papírmerítő, míves papírjaival. Már nem lenne 
könnyű számba venni az évente gyártott meny-
nyiséget. Egy iparági szimbólum kulturális köz-
kinccsé vált.

A fehérmívesség napjának rendezvényei 
folytatódnak. Igyekeznek alkalmazkodni a meg-
változott feltételekhez. A papíriparosok se első-
sorban a születő papír varázsos képe miatt 
szeretnek bele ebbe a szakmába. 

Vajon az alapítói szándék ma hogyan nyil-
vánul meg? Vajon hat-e még és egyáltalán 
cél-e még e sajátos szakmához, kultúrához való 
kötődés elősegítése? Naivitás, anakronizmus 
már ez a kötődés, ez a szerelem?

Sok épületet lebontottak, soknak a funk-
cióját megváltoztatták, sok gép bekerült az 
újrahasznosítás nagy, társadalmi körforgá-
sába.

Vajon mi lett a sorsuk a tekintélyes gyári 
gyűjteményeknek? Szomorú lenne, ha csak 
anyaguk kerülne a társadalmi körforgás-
ba, tartalmukat, szellemüket pedig a párolgó 
pulperekben lehelnék ki.

Rab Attila – Károlyiné Szabó Piroska
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Megújuló együttműködés a környezetvé-
delem ügyében

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
és a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetsége kerekasztal megbeszélést tartott 
a MGYOSZ székházában. A rendezvényen 
részt vett dr. Persányi Miklós, környezetvé-
delmi miniszter, Széles Gábor, az MGYOSZ 
elnöke, dr. Orbán István a MGYOSZ általános 
alelnöke és Galli Miklós, az MGYOSZ alelnöke, 
a szövetség környezetvédelmi bizottságának 
elnöke, a környezetvédelmi bizottság tagjai, a 
feldolgozóipar, a kereskedelem, az energetika, 
a vegyipar, a vízgazdálkodás különböző terüle-
teiről érkezett szakemberek.

Az ülésen Együttműködési megállapodás 
született a minisztérium és a szövetség között 
azzal a céllal, hogy a fenntartható fejlődés elve-
inek szellemében környezet- és természetvé-
delmi, valamint vízügyi célok elérése érdekében 
szorosan együttműködjenek.

Ez a megállapodás az 1996. októberi együtt-
működés megújítása.

A MGYOSZ feladatait a Galli Miklós alelnök 
által vezetett Környezetvédelmi Bizottság látja 
el.

Hatékonyabb társadalmi párbeszéd szük-
séges

Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke 
részt vett a Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetségének 2004.január 29-iki 
elnökségi ülésén. Az ezt követő sajtótájékoz-
tatón bejelentette, hogy házszabály-módo-
sítást kezdeményez azért, hogy a parla-
mentben kötelező legyen meghallgatni a 
munkaadók véleményét a gazdasági életet 
érintő törvények meghozatala előtt. Ennek 
érdekében a házelnök négypárti egyeztetést 
kezdeményez.

Forrás: Magyar és Gyáripar XLIV (2) 2,3 
(2004.febr.)

P. É.

Hírek a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetségéről (MGYOSZ)
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