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A Papír- és Nyomdaipari
Műszaki Egyesület

Tanácsülése
2007. május 3.

Az Egyesület életében meghatározó 
jelentőségű Tanácsülést most különösen 
nagy érdeklődéssel vártuk, mivel itt az alap-
szabály felülvizsgálata, valamint a MTESZ 
területi szervezeteinek átalakítása is napi-
renden volt.

Szikla Zoltán – Egyesületünk elnöke – 
bevezetésként, mint a Dunapack Papír és Cso-
magolóanyag Zrt. vezérigazgató-helyettese, 
bemutatta szóban és gyakorlatban a Dunapack 
Zrt.-t, amely a tanácsülés helyét biztosította 
Csepelen.

Megemlékeztünk Reinicz Egon, Bács Sándor 
elhunyt munkatársainkról.

A tanácsülés a következő napirendet 
fogadta el:

1. 2006. évi mérleg – eredménykimutatás
2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az Egye- 

 sületi Tanácsülésnek a PNYME 2006. évi  
 gazdálkodásáról.

3. Az Alapszabály felülvizsgálata és annak  
 módosítása.

4. Személycsere a Restaurátor Szakosz- 
 tályban

5. Egyebek.

1. 2006. évi mérleg – eredmény-kimutatás

Fábián Endre főtitkár a legfontosabb dol-
gokat kiemelte, felhívta a figyelmet a soron
következő feladatokra.

Az egyesület 1948 óta folyamatosan műkö-
dik, tevékenységét az Alapszabálynak megfe-
lelően végzi. Fő feladatának tekinti a szakmai 
közösség fenntartását, fejlesztését.

2006-ban 6 üzemlátogatással egybekötött 
belföldi rendezvényt és 5 tanfolyamot szervez-

tünk 812 fő részvételével. 4 külföldi úton 137 fő 
vett részt.

2006. december 31-én az Egyesületnek 
1368 egyéni és 136 jogi tagja volt.

Az Egyesület két szaklapját (Magyar Gra-
fika, Papíripar) vállalkozói tevékenység kere-
tében adjuk ki. A szaklapok megjelenéséhez a  
közvetlen és közvetett költségek nagy részét a 
hirdetési bevételek fedezik.

A lapkiadás, szerkesztés jól működik, 
magas színvonalú

Az egyesületnek 4 szakosztálya és 6 
állandó munkabizottsága van. A tisztségvi-
selők társadalmi munkában végzik felada-
taikat.

A közelmúltban emlékeztünk meg a lapok 
50. évi megjelenéséről, ami nagyon szép ered-
ménynek tekinthető.

Az egyesület apparátusa alapvatően 
jól működik. A költségeket csökkentették. 
A bevételek növelésére nagy figyelmet for-
dítottak.

A 2006. évi mérleg legfontosabb adatai:

Bevétel: Alaptevékenység 79.980 e Ft
  Vállalkozási 34.102 e Ft
  tevékenység

A behajthatatlan követelések 621 e Ft-ot 
tesznek ki.

2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az 
Egyesületi Tanácsülésnek a PNYME 2006. évi  
gazdálkodásáról

Az Ellenőrző Bizottság az évközbeni ellen-
őrzéssel, majd az elkészített mérleg alapján az 
alábbiakat állapította meg:
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Összes árbevétel: 114.082 e Ft
Összes ráfordítás: 113.940 e Ft
Eredmény: 142 e Ft

Az Ellenőrző Bizottság külön is értékeli, 
hogy a gazdálkodás évközbeni intézkedései-
vel sikerült a 2005. évi negatív eredményt kor-
rigálni. Ehhez elsősorban az Egyesület alap-
tevékenységének nyeresége járult hozzá.

A szaklapok megjelentetésének ráfordításai 
az előállítási költségeket fedezik, de a hozzájuk 
kötődő működési költségeket nem. Az Ellenőr-
ző Bizottság továbbra is javasolja a szaklapok 
megjelenésével kapcsolatos ráfordítások foko-
zott figyelemmel kísérését, valamint az alap-
tevékenységek és vállalkozási tevékenységek 
lehetőség szerinti időbeni összehangolását, 
mivel az jelentősen kihat az Egyesület likvidi-
tási helyzetére.

3. Az Alapszabály felülvizsgálata és annak 
módosítása

Az alapszabály felülvizsgálatát 3 szakasz-
ban tervezik:

1. szakasz
 A VB javaslatot készít a módosítások fő  

 vonalaira.
 Határidő: 2007. 05. 03.

2. szakasz
 A módosított Alapszabályzat javaslatot  

 a VB elkészíti és állásfoglalásra az Egye- 
 sületi Tanács elé terjeszti.

 Határidő: 2007. december

3. szakasz
 Az Egyesületi Tanács által elfogadott  

 javaslat a tagsággal megvitatásra kerül,  
 majd esetleges korrekciók után a VB a  
 2008. évi Közgyülés elé terjeszti jóváha- 
 gyásra.

Az egyes fejezetek módosítására tett javas-
latok között vannak kisebb formai korrekciók és 
kisebb tartalmi változások.

Lényeges tartalmi változtatások az Egyesü-
let vezető szervei, vezető tisztségviselői, szerve-
zeti fejezetekben vannak.

Moravcsikné File Katalin az Alapszabály 
felülvizsgálatához kapcsolatos koncepcióhoz 
tett észrevételeket.

Esetenként problémát okozhat, ha az elnök-
ség 10 főből áll. A páros számú elnökség a 
döntéseknél nem lenne ésszerű, mert így előfor-
dulhat az 50-50%-os szavazati arány.

Az ügyvezető elnökségben való részvételé-
vel kapcsolatosan, valamint a fenti kérdésekben 
kapott válaszokat elfogadta és így a koncepciót 
elfogadásra javasolta.

4. Személycsere a Restaurátor Szakosz-
tályban

A Restaurátor Szakosztály előterjesztése: 
a díjbizottságba Kastaly Beatrix – alapszabály 
szerinti összeférhetetlensége miatt – meg-
üresedő helyére Horváth Pál bizottsági tagot 
javasolták.

5. Egyebek

Pesti Sándor tájékoztatót tartott arról, hogy 
a MTESZ Szövetségi Tanács döntése alapján a 
MTESZ területi szervezeteit átalakítják. Meg kell 
oldani a területi és központi szervek közötti vitás 
kérdéseket, különösen a vagyoni problémákat.

A PNYME, amely 1948 óta az alapító tagok 
között van, kötelességének tekinti, hogy a 
jelenlegi helyzetben részt vegyen a problémák 
megoldásában.

#

A Tanácsülés előtt a résztvevők megte-
kintették a Dunapack Zrt. csepeli gyárát és a 
Papíripari Kutatóintézet Kft.-t.

Lindner György


