
„Tudomány – ipar – in- Végül az ülésszak elnöke, Dr. Koczor Zoltán 
nováció” címmel  ta rt ot t (BMF) „A szervezet belsõ szabályzása adott cél-
tu do má ny os  ül és sz ak ot  rendszerû innováció esetében” címmel a 
2003. november 4-én, a Bu- minõségirányítási rendszer és az innováció kap-
dapest Mûszaki Fõiskolán csolatát mutatta be egy kis cégnél. Kiemelte, 
(BFM) az MTA Szál- és Rost- hogy a sikerhez kevés az ösztönösség. Deklarált 
technológiai Bizottsága, a stratégia célok felé kell sebesen haladni. Õ is a 
PNYME Ku ta tási  Bi zo tt - jövõképet és a stratégiát jelölte meg kulcsfon-
ságával és más társadalmi tosságú tényezõként.
és felsõoktatási intézmé-
nyekkel közössel. #

Dr. Koczor Zoltánnak, a 
BMF Rejtõ Sándor Könnyû-

ipari Mérnöki Fõiskolai Kara tudományos 
fõigazgatóhelyettesének köszöntõje után Dr. 
Tömösközi Sándor tartott elõadást a Budapesti 
Mûszaki Egyetem sikeres K+F tevékenysé-
gérõl, majd Károlyiné Szabó Piroska (Papíripari 
Kutatóintézet Kft.) a „Papíripari K+F tevé-
kenység az Egyesült Európában címen” mu-
tatta be a kutatóintézet nemzetközi együtt-
mûködésben való részvételének eredményeit. 
Ezt követte a kutatóintézet munkatársának, Dr. 
Hernádi Sándornak az „Újabb eredmények a 
biotechnológia papíripari alkalmazásában” c. 
elõadása egy sikeres EU-projekt eredmé-
nyeirõl.

Zsirai István (Zenon) „Kutatás – eredmény- A bemutatott sikeres innovációk (ld.1.ábra) 
minõsítés – innováció” címmel azt a 20 éves lelkes közönségre találtak a mintegy 50 fõs – 
munkát mutatta be, amit egy kanadai központú diákokat is magában foglaló – hallgatóságban. 
nemzetközi cég magyar kutatóközpontja Azt bizonyították, hogy a kedvezõtlen hazai K+F 
membrántechnológiai víztisztítás témakörben finanszírozás ellenére is lehet eredményeket 
végzett, és ezzel ma a világ 27 országába szál- felmutatni.
lítja termékeit. A cég titkát 5 pontban fogalmazta 
meg.

• globális igények generálása
• egy témára fókuszálás
• évente új termék piacra dobása
• jövõkép kialakítása
• kemény projektmenedzsment – hatékony, 

megtérülõ pénzköltés.

Dr. Szûcs Iván (BMF, Textilkémiai TSz.) az in-
novációs lehetõséget mutatta be azon a fõiskolai 
tanszéken, ahonnan az ipar kivonult. „A textíliák 
sajátosságai, kutatások, hasznosítás” c. elõadá-
sában a textíliák UV-sugárzásszûrõ képességé-
rõl számolt be, illetve az elektroszmog mé-
résérõl.

Globális igények generálása

Egy témára összpontosítás

Évente egy új termék piacradobása

Jövõkép és stratégia kialakítása

Kemény, hatékony projektmenedzsment

A sikeres innováció titka

1. ábra

HAZAI KRÓNIKA
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A Magyar Tudomány Napja
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2. ábra

Az innovációs járulék mértéke
(a korrigált nettó árbevétel százalékában)

2004 0,05 0,2

2005 0,1 0,25

2006 0,15 0,3

2007-tõl 0,2 0,3

Év Kisvállalkozások Közép-
és nagyvállalkozások



HAZAI KRÓNIKA

További reményeket táplálhat a magyar ku- Az innovációs alap felét adják a vállalkozá-
tató-fejlesztõ gárda a kisvállalkozóbarát inno- sok, másik felét a költségvetés.
vációs törvény 2003. november 10-iki elfoga-
dásával, mely szerint 2004-re mintegy 40 milli- #
árd Ft-ot ér el a K+F szféra támogatása (ez 
kétszerese az idei összesnek), s kiszámítható, Zárjuk ezt a beszámolót Philippe Busquin 
folytonosan bõvülõ finanszírozási rendszer jön (EU kutatási biztos) 2003.okt.1-jén, a Rómában 
létre. Ehhez a vállalkozások a korrigált nettó rendezett  kutatási vil ágnapon elhangzot t 
árbevétel 0,2%-át fizetik 2004-ben, 0,25%-át szavaival: „a kutatásfinanszírozás nem kiadás, 
2005-ben és 0,3%-át 2006-ban. A kisvállalko- hanem befektetés.”
zások ennél lényegesen kevesebbek fizetnek: 
2004-ben 0,05%-ot, 2005-ben 0,1%-ot (2. ábra). Polyánszky Éva

Múlt évi utolsó lapszámunkban részletesen füzetet és 5 millió írótömböt, 80 millió borítékot, 6 
beszámoltunk a fûzfõi papírgyár 75- éves jubile- millió jegyzettömböt, valamint 2000 tonna fény-
umáról. Most néhány tényszerû adattal mutatjuk másoló papírt. A fûzfõi termékek legjelentõsebb 
be a legfontosabb gazdasági eredményeket. export piaca Németország, ahová 2003-ban 

1200 tonna jegyzetblokkot, írótömböt és naptárt 
Az ünnepség alkalmából Mészárovics Imre szállítottak. A vezérigazgató szólt arról is: a 

vezérigazgató elmondta: társaság ez évben 100 millió forintot fordított mû-
2003-ban összesen 23 ezer tonna papírt szaki fejlesztésre, 2004-ben ugyancsak 100 mil-

gyártanak, és mintegy 7 ezer tonnát dolgoznak lió forintot terveznek ilyen célra, 50 millióért egy 
fel; 25 millió úgynevezett kisiskolás füzetet állíta- naptárgyártó új gépsort kívánnak vásárolni.
nak elõ, aminek 80 százaléka augusztusra már 
piacra került, továbbá készítenek 7 millió spirál- Forrás: MTI, 2003.10.24.

A Fûzfõi Papíripari Rt. eredményei

Három százalékkal túlteljesítette a törvényi mi- törvény erre az évre 40 százalékos hasznosítási 
nimumot a hulladékkezelést a gyártóktól átvállaló arányt ír elõ, ami az elsõ félévi adatok alapján tel-
elsõ hazai „koordináló szervezet”, az Öko-Pannon jesíthetõnek látszik. 2004-ben 45, 2005-ben pedig 
Kht. Az elsõ fél évben a hozzá csatlakozó termelõk 50 százalékos arányt kell elérni. Ezt – Viszkey 
hulladékának 43 százalékát gyûjtötte be és ártal- György, ügyvezetõ igazgató szerint – leginkább az 
matlanította. az elõírás nehezíti, amely szerint  2004-ben nem-

Egy 2002-es kormányrendelet kötelezõvé tet- csak licencdíjat, hanem 20 százalékos termékdíjat 
te, hogy a csomagolóanyag-gyártók gondoskod- is kell fizetniük a licencdíjas megoldást választók-
janak az általuk termelt hulladék utóéletérõl. Erre nak. Szintén nehéz lesz betartani  azt az elõírást, 
két megoldás kínálkozik: mindenki maga is össze- amely szerint jövõre a lakosságnál keletkezõ cso-
gyûjtheti a szemetét, de több cég koordináló szer- magolási hulladék 20 százalékát szelektíven kell 
vezetet hozhat létre, amely díjazás fejében átvál- gyûjteni.
lalja a gyûjtési feladatokat. A panaszok ellenére a gazdasági szereplõk kö-

Az Öko-Pannon 450 szerzõdéses partnert rében igen népszerû a licencdíjas hulladékkezelés.
szerzett, akik együttesen a hazai kibocsátás há-
romnegyedéért felelõsek. A hulladékgazdálkodási Forrás: Népszabadság 2003. augusztus 18.

A licencdíjas hulladékkezelés sikeres indulása

49



HAZAI KRÓNIKA – ARCKÉPCSARNOK

Határozott és makacs. kozik. „Milyen szerencse, hogy ezekbe is bele-
Akar. Nagyon akar, min- kóstolhat tam” – mondja derûsen. Hazatérve 
denfélét. A lényeg, hogy három szigorlat és tíz vizsga várja, a diploma-
tudja is pontosan, mit és munkáról nem is beszélve. Ekkor kerül kap-
merre. Elemi kíváncsiság csolatba a Dunapack-kal: Kovács Katalin kon-
belsõ kényszere hajtja: zulensi felügyelete alatt elemzi „a vevõk cso-
szivacsként felszív min- magolási igényeihez szükséges információk 
dent, ki tudja, mikor lesz rá megszerzésének és feldolgozásának lehetõ-
szüksége. És bírja… A Du- ségeit”.
napack Rt. Hullámtermék- Az akadályokat – visszatekintve legalábbis 
gyárában dolgozik, Cse- – könnyûszerrel veszi: elõbb papíros diplomát 

pelen. Huszonöt éves. Gosztonyi Katalinnak szerez, majd állást. Ismét a Hullámtermékgyár 
hívják. felé fordul: „már ismertem a helyi viszonyokat 

és folyamatokat, felmértem, hogy széleskörû 
Kaposvár, Sopron, Budapest  ezek életének tapasztalatokra tehetek szert, és mindig jó egy 

eddigi fõbb állomásai. A somogyi kisvárosban nagy céghez tartozni” – hangsúlyozza. 2002 
végzi középiskolai tanulmányait, a családi szeptemberében munkába áll a nyomda üzem-
burok biztonságában él. Édesapja jogásznak mérnökeként. Élvezi az újdonságot, a kihívást, 
szánja, felvételizik, végül mégis örömmel veszi, mindenütt ott van, mindenre figyel. Az elõnyom-
hogy nem sikerül. Barátnõi hívják fel a figyel- tatási területen a gyártáselõkészítés a fela-
mét a Soproni Egyetemre, ahol mindazzal talál- data: kapcsolattartás az értékesítéssel, a beér-
kozik, amihez mindig is vonzódott: termé- kezõ megrendelések kezelése, termelésprogra-
szetközelség, erdõ, faanyag (édesapja, akitõl mozás, a nyomdai munka irányítása, árajánla-
sokoldalúságát örökölhette, fafaragó népi ipar- tok készítése. Egyelõre a napi munkán van a 
mûvész) és a papír (büszke 700-800 darabos hangsúly, de gondolatban már elõrébb jár: 
szalvéta- és több évtizednyi, hiánytalan évjá- „bízom benne, hogy elõbb-utóbb sor kerül a 
ratú, postatiszta bélyeggyûjteményére). A sel- nyomdaüzem szabványosítására is”. A cég 
meci diákhagyományok, a bensõséges hangu- egyik belsõ auditorjaként egyébként sem ide-
lat rabul ejtik, nagy lelki erõt merít az egyetemi gen tõle a folyamatellenõrzõ tevékenység.
társaság összetartásából. „Sopron végleg a A személyes kapcsolatok kialakításában tu-
szívemhez nõtt…” – emlékezik. Ha csak teheti, lajdonképpen kezdettõl fogva feltalálja magát. 
ma is visszajár. Közvetlen munkakörnyezete csikócsapatában 

A papíripari mérnöki szak papírfeldolgozó- otthon érzi magát: szereti, amit csinál, és kollé-
csomagolástechnológus szakiránya negyed- és gáival is hangot talál: „vannak konfliktusok, de 
ötödévben a fõvárosba, a Könnyûipari Mûszaki ez velejár; ha elõre viszik a dolgok menetét, 
Fõiskolára szólítja. Eleinte idegenkedik a nem szabad mellre szívni”. Ha csak módja van 
nyüzsgéstõl, de lassan megszokja. Sõt, megál- rá, kimegy az üzembe; gyakran látni a lemez-
lapodni látszik itt. Kihasználva a párhuzamos gépnél, a feldolgozó gépek mellett. Furcsa 
képzés lehetõségét, ha korábbi nyári gyakor- szerzetnek tartják, pedig csak szakadékot ível 
latai alkalmával amúgy is beleszeretett a nyom- át természetes kíváncsiságával: nemcsak is-
dákba, beiratkozik nyomdásznak is. Úgy érzi, merkedik a technológiával és az emberekkel, 
jól kombinálható lesz csomagolási ismereteivel. de nap mint nap mindenáron látni akarja, ho-

Ösztöndíj jal Cipruson öt hetet, Finnország- gyan valósulnak meg a gyakorlatban az irodai 
ban öt hónapot tölt. Helsinkiben „médiamér- elképzelések. „Az egyetemek csak alapot ad-
nök” órákat hallgatva épp azokat a nyomdász nak, de a szakmát papírosként és nyomdász-
területeket (formakészítés, kiadói munka) ta- ként is csak üzem közelben lehet megtanulni” – 
nulmányozza, amelyekkel itthon nem foglal- állítja.

Önálló hajtóerõ, közösségi keretben

„Ha felkérnek, mindent elvállalok”
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Szathmáry János
(1915-2004)

Szeretett szakmánk nagy egyéniségeinek sorából ez év elején 

szép kort megérve távozott kedves kollégánk.

Gazdag életútja és munkássága sok-sok állomáson vezetett 

keresztül. Eredeti szakképzettsége és munkásságának elsõ sza-

kasza a nyomdaiparhoz kötötte. 1952-ben rokon szakmában 

szerez Papíripari Szakmérnöki Oklevelet. Két évig a Csepeli 

Papírgyár munkatársa. 1951-1967 között a Könnyûipari Minisz-

térium Mûszaki Fejlesztési fõosztályán már ragyogóan hasz-

nosítja a két rokon szakmában szerzett ismereteit. 1967-tõl 1979-

ig a Papíripari Vállalat Fejlesztési Fõosztályának oszlopos tagja.

Aktívan részt vesz a papírfeldolgozó ipar vidékre telepítési és egyben korszerûsítési 

programjának kidolgozásában és ennek sikeres megvalósításában. A hetvenes évek elején 

létrehozott Vállalati Mûszaki Gazdasági Tanács (VMGT) titkári teendõit magas szintû 

szakmai hozzáértéssel, önállósággal és alkotó precizitással, valamint sok-sok szeretõ 

gondossággal látja el. Ügyes tervezõ volt. Õ tervezte a PV és a gyárak emblémáit. Sok 

kiadvány õrzi nagy gondossággal készített, szakszerû és színvonalas munkáját, alkotását. 

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület alapító tagja 1948 óta. A PV 50-éves törzsgárda 

tagja. Munkáját sok kitüntetéssel ismerték el, de legjobban mindig a kollégák és a testületek 

elismerései, az elért eredmények estek jól kedves barátunknak. Színes önálló egyéniség volt 

minden minõségében. Õszinte bírálatait nem mindenki fogadta megértéssel, de az élet 

zömmel õt igazolta. Szeretett kollégánk és kedves barátunk emlékét megõrizzük.

Juhász Mihály

HAZAI KRÓNIKA – ARCKÉPCSARNOK

Tervei vannak, és fáradhatatlan. Alig szá- Soroksári albérlete tenyérnyi kerttel 
rad meg a festék nyomdász diplomáján, máris ugyan, de kisvárosi csendet, nyugalmat idéz – 
be szeretne iratkozni a Nyugat-Magyarországi emberléptékû rendben, ahogy õ szereti. Leg-
Egyetem fõvárosba kihelyezett mérnök-köz- nagyobb hobbiját, a kutyatenyésztést sem 
gazdász szakára, miközben angol nyelvtan- hanyagolja; bár a dalmaták a szüleinél, Ka-
folyamra jár a szinten tartás végett, sõt gon- posváron vannak, rendszeresen viszi õket ki-
dolatban már belevágott a német nyelvbe is. állításra, egyikük Magyar Bajnok. És – mintha 
Egyensúlyra törekszik szakmai fejlõdése, saját még mindig kevés lenne az elfoglaltsága – õ 
boldogulása és közösségi élete (például látja el a Magyar Ebtenyésztõk Dalmata 
PNyME Nyomdaipari Szakosztálya) között; Klubjának titkári teendõit. Teher alatt nõ a 
valahogy nem akar kimaradni semmibõl, vagy pálma…
épp a dolgok találnak rá folyton. „Pályakezdõ 
vagyok, nem lehetek elégedetlen, de nagyobb Lejegyezte: Varga Violetta
önállóságra vágyom” – fogalmazza meg terveit.
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