
HAZAI KRÓNIKA

A március 19-én megválasztott új vezetõség a 
május 16-iki végrehajtó bizottsági (VB) ülésén átte-
kintette az egyesület helyzetét, a vezetés 2002. évi 
programját és elfogadta a 2002. évi gazdálkodási 
tervet.

1. Napirend: Az egyesület helyzete

Kardos György, leköszönõ elnök ismertette a 
PNYME és a hazai partnerszervezetek (Magyar 
Nyomdász Szakmai Szövetség, CSAOSZ, Nyom-
dász Szakszervezet, kamarák, minisztérium) kap-
csolatát. Részletezte a nemzetközi kapcsolatok (EU-
CEPA, TAPPI, INERGRAF, IARIGAI, szomszéd or-
szágok egyesületei) helyzetét és az együttmûködés 
legfontosabb tennivalóit.

Kitért a folyamatban lévõ ügyekre és feladatokra 
(Díj-bizottság alapítása, alapszabály, Papírkereske-
dõ Szakosztály helyzete). Rámutatott a legfontosabb 
rendezendõ kérdésekre.

Pesti Sándor, ügyvezetõ ismertette az egye-
sület és a MTESZ kapcsolatának kritikus pontjait (in-
gatlanvagyon), az oktatási intézményekkel való 
együttmûködést.

Kiemelte az évi több mint 100 millió Ft-os szintû 
gazdálkodás problémáit, elemezte a szakmai lapok 
helyzetét.

Bálint Csaba, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke a 
mûködés szabályszerûségével kapcsolatban ki-
emelte annak fontosságát, hogy van Alapszabály, 
melyre támaszkodva a jövõben negyedévenként 
meg fogják vizsgálni a mûködést.

Javasolja, hogy még az idén készüljön el a Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ), de addig 
is átmeneti szabályozások segítsék a döntéseket.

A gazdálkodást vizsgálva kiemelte a tervezés 
fontosságát, és azt, hogy az alaptevékenység elkülö-
nítendõ a vállalkozási jellegû tevékenységtõl.

Felhívta a figyelmet az átláthatóság és az ellen-
õrzés fontosságára.

Ez után a szakosztályvezetõk ismertették a tag-
ság elvárásait a vezetõségtõl és az ügyvezetéstõl.

Bujdos István listát kért a Titkárságtól a tagok el-
érhetõségérõl, és beszámolt arról, hogy a kiadók sa-
ját szakosztályt kívánnak indítani.

Kuminka József külön említette a fõiskolások, a 
nyugdíjasok és az aktívak igényeit, melyekben az a 
közös, hogy mindenki rendszeres információkhoz 
szeretne jutni. Felvetette, hogy a félévszázados, ja-
vítgatott alapszabály helyett idõszerû lenne új, eu-
rópai stílusú alapszabály elkészítése, mert a régi ne-
hézkessé teszi a mûködést.

A PNYME új vezetõségének programja

Fábián Endre fõtitkár a következõ tisztújítást 
jelölte meg az új alapszabály elkészítési határidejéül.

Annus Sándor javasolta, hogy a Díj-bizottság 
foglalkozzon az egyesület humánpolitikájával.

Polyánszky Éva is a tagokra vonatkozó adat-
bázis elkészítésének fontosságát emelte ki, mert ez 
alapul szolgálhatna a Papíripar c. lap személyi infor-
mációs rovatának. Egyben javasolta, hogy a gyári 
felelõsök adjanak rendszeresen híreket saját 
munkaterületükrõl, a fontosabb eseményekrõl.

A restaurátorok képviseletében Orosz Katalin 
mostohának érzi a relatíve kis létszámú szakosztály 
helyzetét. Több segítséget szeretne kapni. Nagyon 
hiányolja a rendezvénynaptárt.

Fábián Endre is megerõsítette, hogy a rendez-
vénynaptár elkészítése kulcskérdés. Szikszai 
Olivér ugyanilyen értelemben szólt és javasolta, 
hogy a szakosztályok egymás programját is mu-
tassák be a lapokban.

Isépy Andorné javaslatára Fábián Endre 
megerõsítette az elektronikus levelezés kialakításá-
nak fontosságát.

Szikla Zoltán határozatot fogadtatott el arról, 
hogy a programok felfrissítése érdekében május vé-
géig minden releváns szereplõ adja le a tervezett 
rendezvényeinek listáját.

2. Napirend: A 2002. év munkaprogramja

A fõtitkár – annak érdekében, hogy a jól mûködõ 
egyesület még hatékonyabb legyen – felvázolta, 
hogy mielõbb meghatározandó a PNYME missziója, 
stratégiája, tevékenysége, cselekvési programja, 
tervezett aktivitásai.

A 4 éves program elõkészítése érdekében a 
vezetõség felkérte Balog Miklóst, hogy június kö-
zepéig készítsen el egy vitaanyagot, amelyet a VB 
június végén megtárgyal.

Az elnök az SZMSZ részeként kontrolling és ter-
vezési szabályzat készítését is javasolta. Az SZMSZ 
elkészítésének határideje: okt.31.

Végül határozat született a címregiszterre, tag-
ság-regisztrációra vonatkozóan, melynek 1. ver-
ziója 2002.dec. 31-ig el kell hogy készüljön azért, 
hogy ezen keresztül lehessen kommunikálni a tag-
sággal.

A VB tagjai örömmel látták az új vezetés 
mozgósító programját és annak a reménynek adtak 
hangot, hogy a tervek megvalósítása sikeres lesz.

EHHEZ PEDIG MINDEN TAG EGYÜTTMÛ-
KÖDÉSE SZÜKSÉGES.

Polyánszky Éva
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