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A Magyarországi Papír-nagykereskedők Egyesüle-
te az elmúlt másfél évben nagymértékben gyorsí-
totta és egyre hatékonyabbá tette tevékenységét,
amelynek egyértelmű célja az volt, hogy mind-
azokat a folyamatokat és működési megközelíthe-
tőségeket, amelyeket a nyugat-európai társszer-
vezetek megtesznek, azt itthon is meghonosítsa. 

Mindazok mellett, hogy az egyesület tagjai Euró-
pa öt legmeghatározóbb nagykereskedő cso-
portjainak hazai képviselői, itt is – mint minden
más ország piacán a hétköznapokban –, mint ke-
mény versenytársak lépnek fel, és küzdenek egy-
mással azokban a szakmai kérdésekben, amelyek
a papírkereskedelmi szakmát, a papíripart előre
hivatottak vinni, és egy élhetőbb iparággá teszik
azt, szakmailag egy platformot alakítanak ki a fe-
lek. Szakmai kérdésekben egyetértenek, és tesznek
azért, hogy az ez irányú fejlődés töretlen legyen. 

Különösen fontosnak tartom, hogy az egyesü-
let mindazokat az eszközöket és információkat,
amelynek birtokában van, és amelyek segítségé-
vel nagymértékben jó irányban befolyásolhatja a
papírkereskedelem menetét és folyamatait, illetve
nem utolsósorban a vevők és partnerek még ered-
ményesebb munkáját is segítheti, megtegye. Kü-
lönösen fontos volt egyes olyan tevékenységek
felerősítése, amelyek az előzőekben említett fo-
lyamatokat egyértelműbbé, tisztábbá és hatéko-
nyabbá teszik. Ezen szándékát az egyesület az
elmúlt évben egy igen jelentős hazai iparági vevő-
találkozón szemléltette, és az egyesület tagjainak
ügyvezetői ezen kérdésekben a szakmát illetően
egységesen foglaltak állást. Itt különös hangsúlyt
kapott a tartozások rendezésének módja, folya-
mata, a határidőre történő fizetési morál erősíté-
se, az erre vonatkozó kereskedelmi eszközök és lé-
pések megtétele, valamint a nem fizető és nem
európai kereskedői kultúrát képviselő vevők meg-
felelő irányba történő terelésének gyakorlata. 

Szintén az elmúlt év terméke, hogy ilyen fórumo-
kon az egyesület tagjainak képviselői több olyan
témában nyilvánosan próbálják segíteni a szakma
képviselőit, vevőket, nyomdászokat, melyek alap-

jában véve, akár napi
szinten is hatékonyabbá
és jobbá tehetik a hazai
papír- és nyomdaipar-
ban dolgozó és tevékeny-
kedő vállalatok tevékeny-
ségét. 

Természetesen az egye-
sületnek feladata és célja,

hogy az európai trende-
ket, változásokat, iparági standardokat mielőbb
eljuttassa, megmutassa és erre vonatkozó elem-
zéseket és háttéranyagokat is biztosítson a hazai
szakmának. Ezen információk és anyagok folya-
matossága, megléte – véleményünk szerint –
kulcsfontosságú nem csak a jelenlegi piaci körül-
mények túléléséhez, hanem a jövőbeni tervek, cé-
lok, beruházások és üzleti modellek sikerességének
is fontos pillérei lehetnek. Ezért tartjuk fontosnak,
hogy minderről rendszeres és nyílt fórumokon,
mint egyesület, de mindezek mellett természete-
sen ki-ki a saját vevőtalálkozóin is, szervezett szak-
mai programjain is a vevők részére ezeket a piac
számára kulcsfontosságú információkat biztosít-
sa, illetve átadja.

Az elmúlt év nem csak a papír- és nyomdaipar
számára volt meghatározó esemény, jelenleg is
érezzük hatását a világ gazdasági és pénzügyi vál-
ságának, amelynek negatív hatásait ismételten
nem kell felemlegetni, de az biztos, hogy ezen
események hatásainak gyors, szakszerű és haté-
kony lereagálása életbevágó kérdés a hazai vállal-
kozások további sikerességéhez. 

Az egyesület tevékenysége során – reméljük, hogy
mindezen események mellett –, az említett fóru-
mokon is elérhető információkon keresztül meg-
felelő módon tudta befolyásolni és javítani a hazai
vállalatok reagálási hatékonyságát. A jövőben is
az egyesületnek az a törekvése elsődleges priori-
tást élvez, és természetesen ezáltal meghatározó
mértékben járul ahhoz hozzá, hogy a hazai papír-
kereskedelem és nyomdászat állandó jelleggel az
európai szakmaiság update információit megkapja.
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