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Szerkesztői nívódíj a Papíriparnak

Az idén ünnepli megalakításának 15. évfordulóját a Magyar Tudományos-, Üzemi és Szaklapok 
Újságíróinak Egyesülete. A szervezetet 1990. januárjában azért hozta létre a tudományos lapok és üzemi 
újságok 9 felelős szerkesztője, hogy képviselje e terület érdekeit. Mára több mint 400-ra nőtt az egyesü-
lethez tartozó újságírók létszáma.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Könyvtárában február 17-én tartott ünnepségen Komornik 
Ferenc, az egyesület elnöke mondott köszöntőt, majd Dióssy Gábor, államtitkár köszöntötte az egybe-
gyűlteket, kiemelve a szép magyar beszéd ápolásának jelentőségét.

Az ünnepségen az alapító elnökről, Vámos Györgyről elnevezett Szerkesztői Nívódíjjal tüntették ki 
az alapításban résztvevő szaklapokat, közöttük lapunkat, a Papíripart.

A díjat Polyánszky Éva, felelős szerkesztő vette át. Jelen volt Lindner György, szerkesztőségi titkár is, 
aki már Vámos Györgynek, a lap alapító főszerkesztőjének is munkatársa volt.

A jó hír mellé sajnos egy kellemetlen újság is érkezett, egyidőben a nívódíjjal, de attól teljesen 
függetlenül.

Az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány 2005-től beszünteti a szaklapok támogatását (eddig évi 
500-600 ezer Ft-ot kaptunk). Ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy szaklapunk cikkei 5 évig elérhetőek 
legyenek elektronikus úton a BME-OMIKK Internetes állományában. Élni fogunk a lehetőséggel.

Polyánszky Éva
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Köszönet
A Papíripar szerkesztősége őszinte köszönetét fejezi ki a Stora Enso Hungary cégnek és sze-
mélyesen Galli Gabriellának a lap kiadásához hosszú évek óta biztosított 115 g/m2-es G-Print 
papír adományozásáért.
2005-től folyóiratunkat a Papyrus Hungaria Rt. által felajánlott papíron nyomtatjuk.
A lap olvasótábora nevében őszintén megköszönjük mindkét társaság nagylelkű támogatását!

P. É.

Papíripari találkozó
Az egykori Papíripari Vállalat munkatársainak baráti találkozójára kerül sor 2005. május 6-án 
pénteken a HM Kulturális Központ éttermében (Budapest, XIV. Stefánia út 34-36.)

Bejelentkezés 2005. áprilisban a PNyME Titkárságán.
Telefon: 457-0633, 202-0256.

A Munkaadók és Gyáriparosok országos 
Szövetségének (MGYOSZ) közgyűlésén 96 sza-
vazattal újraválasztották az eddigi elnököt, Széles 
Gábort, a Videoton Holding elnökét. A másik 
jelölt, Székely Péter, a Transelektro-csoport elnök-
vezérigazgatója 77 szavazatot kapott. A MGYOSZ 
általános alelnöke Orbán István, az Egis vezér-
igazgatója lett.

A választás előtt részt vett a közgyűlésen 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, aki kifejtette, 
hogy az ország versenyképességének kulcskér-
dése az árfolyam-politika. Szerinte folyamatos, 
lassú kamatcsökkentéssel lehet elérni a mainál 
kedvezőbb helyzetet.

Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati Szövetség 
főtitkára arra a tévedésre hívta fel a kormány figyel-
mét, hogy Magyarország alacsonyan határozta 
meg a szén-dioxid-kibocsátásra kért uniós 
kvótákat, ami veszélyezteti a hazai cégek ener-
giaellátását, és arra kényszerítheti az országot, 

hogy előrelátóbb országoktól vásároljon kvótákat. 
A miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány 
felülvizsgálta korábbi álláspontját, és változtatni 
akar a feltételeken. Azt is bejelentette, hogy január 
végéig a pénzügyi tárca új szabályokat vezet be, 
hogy megszűnjön az az állapot, hogy az APEH az 
EU-adószámú vállalkozásoknak a 90-120 napos 
késéssel utalja vissza az áfát.

Futó Péter alelnök javaslatára a közgyűlés 
állásfoglalásában rögzítette, hogy a magyar ver-
senyképesség megőrzését néhány százalékkal 
gyengébb, de stabil forint szolgálja. Az alelnökké 
választott Székely Péter szerint a gazdaságpoli-
tikát ki kell vonni a napi politikai csatározásokból, 
és a MGYOSZ-nak minden kormánnyal jó kap-
csolatot kell kiépítenie.

Forrás: Népszabadság 2004. dec. 9.

P. É.

Széles maradt az Elnök




