
Beköszöntő

Tisztelt Olvasók, kedves Kollégák!

Az elmúlt évek gazdasági változásai nem hagyták érintetlenül a műszaki és 
tudományos közéletet sem. A gazdasági válság következményeinek sorába 
tartozik, hogy a Papíripar további, változatlan feltételek melletti megjelente-
tése – támogatások híján – egyre nehezebben volt megoldható. A Papír- és 
Nyomdaipari Műszaki Egyesület évek óta veszteséggel tudta csak fenntartani 
a folyóiratot, így a vezetése kénytelen volt megoldásokat keresni a helyzet ren-
dezésére.

Ilyen körülmények között született meg javaslatunk Dr. Horváth Csabával – az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és 
Könnyűipari Intézetének vezetőjével – közösen, hogy a jövőben az egyetem és az egyesület közös gondozásában jelen-
jen meg a folyóirat. A lap tulajdonosa továbbra is a PNyME marad, de a szerkesztést és a nyomtatási költségek jelentős 
részét az intézet vállalja át.  

Reményeink szerint ez a megoldás lehetővé teszi az 1956-ban alapított, idén 55. évfolyamával megjelenő Papíripar fenn-
maradását. A folyóirat eredeti hivatását megőrizve így hírt adhat a papír- és papírfeldolgozó ipar, illetve a kapcsolódó 
iparágak, mint a nyomda- és csomagolóipar aktuális eseményeiről, tudományos és műszaki újdonságairól. Új szándék-
ként törekszünk arra is, hogy magas szakmai színvonalon hozzáférhetővé tegyük a hazai és külföldi kutatók újszerű 
és kiemelkedő tudományos kutatási eredményeit, bemutassa az említett iparágak legfrissebb vívmányait, és azok al-
kalmazásait.

Elfogadva a PNyME elnökségének felkérését, a fenti célok elérése érdekében vállaltam el a Papíripar főszerkesztői 
teendőinek ellátását. Új, a korábbinál lényegesen kisebb létszámú – a feladatait anyagi ellenszolgáltatás nélkül végző 
–  szerkesztőbizottság alakult. Létre jött egy tudományos bizottság is, amelynek legfőbb feladata a tudományos közlemé-
nyek megfelelő színvonalának megőrzése, valamint a tudományos és műszaki szaknyelv követelményeinek betarttatása.

Végezetül nem mulaszthatom el, hogy az új szerkesztőbizottság, s a magam nevében köszönetet mondjak Faludi Vik-
tóriának, aki az átmeneti nehéz időszakban irányította és koordinálta a lap megjelenését és a korábbi szerkesztőbizottság 
valamennyi tagjának.
Követendő példának tekintjük Polyánszki Évának, a folyóirat egykori főszerkesztőjének, több évtizedes, szakmailag igé-
nyes munkáját. 
Minden – a Papíripar megjelenésében érdekelt – barátunk és kollégánk tanácsaira és támogatására továbbra is számí-
tunk, s bízunk benne, hogy szerzőként, bírálóként ezután is a folyóirat mellé állnak.

Reméljük, hogy olvasóink érdeklődését és támogatását is elnyeri majd az új szemléletű lap, amelynek „prototípusát” most 
veszi kezébe az olvasó.
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